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ABCESSO CAUSADO PELA APLICAÇÃO DE 
HIDROGEL: RELATO DE CASO 

Ribas P¹, Tomaszeski HH¹, Vicenzi K¹, Coppini KC¹, 
Vicenzi C¹, Bettin DL¹, Prompt LG² 

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Residente de Clínica Médica do Hospital São Francisco de Paula.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: O hidrogel de poliacrilamida é amplamente 
utilizado em procedimentos cosméticos não invasivos que 
visam o enchimento dérmico corporal. Apesar da grande 
difusão como material seguro, biocompatível e não 
migratório, a sua aplicação por profissionais não habilitados 
pode levar a complicações. As principais consequências, 
inflamação, assimetria, irregularidade e formação de 
abcessos, podem ocasionar um quadro séptico, podendo ser 
fatal para o paciente. 
RELATO DE CASO: Paciente de 27 anos, sexo feminino, 
previamente hígida, procurou um serviço de emergência 
médica do sul do Brasil com queixa de febre, hiperemia e dor 
em membro inferior direito, principalmente região anterior da 
coxa. Relatou aplicação com hidrogel no membro acometido 
há 3 meses, com profissional não habilitado e sem higiene 
adequada. Informou que há 1 ano havia realizado aplicações 
com o mesmo produto na região glútea e não tivera reações 
adversas. A paciente foi hospitalizada devido à infecção do 
local da aplicação. Durante a internação fez uso de 
Clindamicina e Ciprofloxacino por 13 dias, a escolha do 
antibiótico foi realizada de forma empírica. Manteve-se afebril 
e estável hemodinamicamente. Além disso, houve a 
necessidade do uso de 3 drenos de Penrose no membro 
inferior direito para drenagem do abscesso. O conteúdo fora 
drenado por 3 dias caracterizando-se como claro, não fétido 
e incolor, sendo assim, não teve indicação de realizar cultura 
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do material. A paciente apresentou melhora do quadro e 
recebeu alta hospitalar sem sequelas. 
DISCUSSÃO: O hidrogel de poliacrilamida é um gel aquoso, 
estéril, atóxico, estável e homogêneo, constituído por 2,5% 
de poliacrilamida reticulada e 97,5% de água não pirogênica. 
Este produto é considerado um implante injetável, e possui 
como mecanismo geral a substituição do parênquima normal 
por tecido fibrótico e colagenizado, sendo reabsorvido pelo 
organismo por até 2 anos. Contudo, a aplicação inadequada, 
seja decorrente de má higiene ou falta de preparo pelo 
profissional, leva aos quadros importantes de infecção 
bacteriana.  
CONCLUSÃO: Apesar da grande divulgação de implantes 
injetáveis com viés estético os estudos sobre as reações 
adversas destes, têm sido limitadas e de pouco 
esclarecimento. Dessa forma, a aplicação por um profissional 
qualificado, seja o médico dermatologista ou cirurgião 
plástico, em conjunto com ambiente estéril são 
imprescindíveis para a segurança e sucesso do 
procedimento. 
REFERÊNCIAS: 

1. Tejedor Gómez B, Coca Meneses JC, Melendres
Romero JC. Eguía del Valle A, López Vicente J.,
Martínez-Conde R. Inflammatory reaction associated
with multiple cosmetic facial infiltration. Report of a
case.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0213-12852010000400004

2. Christensen L, Breiting V. Complications induced by
polyacrylamide hydrogen injection. Plastic &
Reconstructive Surgery. Sept 2005; 116(4):1168-1169

3. Cohen JL. Compreender, evitar e gerenciar as
complicações de enchimento dérmico. Dermatologic
Surgery.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-
4725.2008.34249.x/full
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ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES 
CIRÚRGICAS PARA O TRATAMENTO DA 

HIPERIDROSE PRIMÁRIA REALIZADAS EM 
TERRITÓRIO NACIONAL NOS ANOS DE 

2008 A 2016

Burmann BP¹; Rösler, KF¹; Gerhardt TR¹; Menezes LO². 
1. Acadêmico do curso de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A hiperidrose primária é caracterizada pela 
sudorese excessiva, especialmente em mãos, face, axilas e 
nas plantas dos pés. Essa patologia representa uma 
condição constrangedora no dia a dia dos pacientes, 
comprometendo sua qualidade de vida. Assim, diversas 
técnicas terapêuticas têm sido desenvolvidas, dentre as 
quais, a simpatectomia torácica - por videotoracoscopia ou a 
céu aberto- é, comprovadamente, o tratamento definitivo 
mais eficaz. 
OBJETIVOS: Analisar as internações realizadas em território 
brasileiro de 2008 até 2016 para tratamento de hiperidrose 
primária através de simpatectomia torácica. Ademais, avaliar 
a faixa etária e o sexo predominantes dos pacientes 
internados no ano de 2016 para realização do procedimento. 
MÉTODOS: Estudo transversal e comparativo realizado 
através de dados do SIH do DATASUS referentes a 
quantidade de internações de pacientes com hiperidrose 
primária submetidos à simpatectomia videotoracoscópica ou 
a céu aberto entre 2008 a 2016 no Brasil, além de dados 
referentes ao sexo e a idade dos pacientes internados em 
2016. Os dados foram tabulados através do Tabwin e, 
posteriormente, relacionados com artigos científicos dos 
últimos quinze anos. 
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RESULTADOS: Foram avaliadas 17.346 simpatectomias 
torácicas para tratamento de hiperidrose primária ao longo 
de nove anos, em que se constatou maior incidência da 
simpatectomia videotoracoscópica, correspondendo a 79,9% 
dos procedimentos realizados durante esse período. Além 
disso, no ano de 2016, observou-se predomínio de 
internações em pacientes do sexo feminino e com faixa 
etária entre 14 e 49 anos.  
CONCLUSÂO: A simpatectomia videotoracoscópica vem 
sendo realizada com uma frequência cada vez maior, sendo 
definida como padrão ouro para o tratamento da hiperidrose 
primária. Porém, o sucesso da cirurgia depende da 
preparação técnica do profissional que realizará o 
procedimento e das características individuais do paciente. 
Além disso, a simpatectomia torácica, por videotoracoscopia 
ou a céu aberto, pode desencadear complicações por vezes 
intoleradas pelos pacientes, sendo a hiperidrose 
compensatória a complicação mais comum. Tal fato explica 
porque outras técnicasterapêuticas ainda são utilizadas para 
o tratamento da hiperidrose primária.
REFERÊNCIAS: 

1. Martins GG, Scheiner EGF, Baroncelo LRZ.
Avaliação da qualidade de vida antes e após
simpatectomia por vídeotoracoscopia para tratamento
de hiperidrose primária. Rev. Col. Bras. Cir. 2014;
41(5): 325-330.

2. Montesi J, Almeida EP, Vieria, JP, Abreu MM, Souza
RLP, Montesi OVD. Simpatectomia torácica por
videotoracoscopia para tratamento da hiperidrose
primária: estudo retrospectivo de 521 casos
comparando diferentes níveis de ablação. J
bras.pneumol.. São Paulo. Maio/jun. 2007; 33(3).

3. Dias LIN, Mirandaz ECM, Toro IFC, Mussi RK.
Relação entre ansiedade, depressão e qualidade de
vida com a intensidade da sudorese reflexa após
simpatectomia torácica por videocirurgia para
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de Janeiro. Sept/Octo 2016; 43(5). 
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hyperhidrosis: from surgical indications to clinical 
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Adrilli A, Maurizi G, Poggi C, Rendina EA. Long term 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE HÉRNIA 
DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA E 

ONFALOCELE: UM RELATO DE CASO

Carvalho RA¹, Peter FB¹, Dallaqua EJF¹, Silva IS2, 
Vecchia BD2, Ribas LH3, Severo N3. 

1. Acadêmico de Medicina da Universidade Católica de Pelotas.
2. Médico residente de Pediatria do Hospital São Francisco de Paula.
3. Docente da Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: Hérnia diafragmática congênita (HDC) é 
uma malformação fetal potencialmente grave, com 
mortalidade em torno de 60%. Consiste na persistência do 
canal pleuroperitoneal, ocasionando passagem de órgãos 
intraperitoneais para a cavidade torácica. Ocorre entre a 
quarta e oitava semana de vida intrauterina. Tem prevalência 
de 1:3000 a 1:5000 nascidos vivos. Acontece em até 90% à 
esquerda. Quando a passagem das vísceras para o tórax é 
precoce, ocorre hipoplasia pulmonar grave, podendo ser 
incompatível com a vida. Onfalocele, por sua vez, é um 
defeito da parede abdominal, na área umbilical, recoberta 
externamente por membrana avascular, translúcida, e 
internamente por peritônio e geléia de Wharton; o conteúdo 
são alças intestinais, em 30% dos casos. A prevalência é de 
1:5000 a 1:6000 nascidos vivos. 
DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente, masculino, com 
diagnóstico pré-natal de HDC à esquerda e Onfalocele 
volumosa em ecografia morfológica, com fígado, estômago e 
alças intestinais extraperitoneais. Nascido de parto cesáreo, 
em 08/09/2017 devido sofrimento fetal agudo. Idade 
gestacional de 34 semanas e 6 dias. Apgar 5/5/7. Intubado 
em sala de parto e encaminhado para Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN). Com 20 horas de vida, submetido 
a Herniorrafia e abordagem da Onfalocele, com colocação de 
tela e dreno torácico à esquerda. Tentou-se reduzir conteúdo 
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herniário, porém o fígado permaneceu quase totalmente 
extraperitoneal. Após 06 dias, reinterviu-se, sem sucesso, 
pois apresentou parada cardiorrespiratória (PCR), revertida 
com manobras de reanimação. Retornou à UTIN em estado 
muito grave, apresentando pneumotórax à esquerda. 
Procedeu-se com nova drenagem. Após 03 dias, apresentou 
nova PCR, indo a óbito.  
DISCUSSÃO: Ambos defeitos congênitos são mais comuns 
no sexo masculino. O diagnóstico pode ser intraútero, 
através de ecografia obstétrica e morfológica. A HDC, 
inicialmente, é uma emergência não cirúrgica, mas, quando 
há complicações nas primeiras 6 horas de vida, existe alto 
risco de mortalidade. Enquanto isso, a Onfalocele possui 
cerca de 75% de sobrevida e a mortalidade aumenta, se 
instalada insuficiência respiratória.  
CONCLUSÃO: O caso relata duas anomalias congênitas de 
relação esporádica. Mostra-se a importância do diagnóstico 
precoce e aconselhamento pré-natal acerca destas graves 
patologias. 
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INTRODUÇÃO: A colelítiase é caracterizada pela presença 
de cálculos na vesícula biliar, tem uma prevalência de 
aproximadamente 10% na população geral. A 
colecistectomia é o tratamento preconizado para a 
Colelitíase sintomática e em caso de complicações. 
Atualmente, o padrão ouro para o procedimento é a cirurgia 
videolaparoscópica, uma vez que resulta em menor dor no 
pós-operatório, menor tempo de internação hospitalar e 
retomada mais rápida do paciente para as atividades diárias. 
Além disso, possui incisões e cicatrizes menores, diminuindo 
o risco de hérnias incisionais. Em países desenvolvidos, 
como os Estados Unidos, a videocolecistectomia representa 
90% do total de colecistectomias. Entretanto, panorama 
semelhante não ocorre na maioria dos países menos 
desenvolvidos.  
OBJETIVO: O objetivo é comparar o número de internações 
para realização de Colecistectomias abertas com às 
Videolaparoscópicas no Brasil, no período de janeiro de 2012 
a dezembro de 2016.  
METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, descritivo e 
transversal. Utilizou-se de dados obtidos a partir do 
DataSUS-TabNet. Foram obtidos os dados do número de 
internações para realização de Colecistectomias abertas e 
videolaparoscópicas, no período de janeiro de 2012 a 
dezembro de 2016.  



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[34] 

RESULTADOS: No Brasil, nos 4 anos avaliados, 930.908 
pacientes internaram pelo SUS para realização de 
Colecistectomia, 644.303 por via aberta e 286.605 por 
videolaparoscopia. Com isso, a média do período analisado 
foi 69,21% por via aberta e 30,79% por videolaparoscopia. 
Em 2012, foram realizadas 176.847 colecistectomias, sendo 
133.284 abertas e 43.563 videolaparoscópicas. Em 2016, 
houve um total de 187.367, sendo 117.847 abertas e 69.520 
videolaparoscópicas. Em 2012, apenas 24,63% das cirurgias 
realizadas foram por videolaparoscopia. Em 2016, a 
modalidade por vídeo avançou para 37,1%. Em números 
totais, no ano de 2016 houve um acréscimo de 25.957 
videocolecistectomias em relação a 2012.  
CONCLUSÃO: O número de videocolecistectomia, 
proporcionalmente, está aumentando anualmente em relação 
à modalidade aberta no Brasil. Entretanto, o número ainda é 
pequeno em relação a países desenvolvidos como os 
Estados Unidos. A cirurgia por vídeo, excluindo-se 
contraindicações, é considerada o padrão ouro para as 
cirurgias de vesícula biliar, uma vez que há inúmeros 
benefícios para se realizar uma cirurgia minimamente 
invasiva, como menor tempo de internação, menor taxa de 
complicações e menor taxa de mortalidade. Com isso, essa 
modalidade terapêutica deve ser mais empregadada. 
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INTRODUÇÃO: As causas externas estão entre as principais 
no que se refere à mortalidade e morbidade na maioria dos 
países, acarretando grandes custos, diminuição da 
capacidade produtiva e da qualidade de vida da população. 
O trauma abdominal está presente entre 13% e 15% de 
todos os acidentes fatais. A taxa de mortalidade em 
pacientes com trauma abdominal era extremamente elevada 
antes da introdução da laparotomia abreviada ou cirurgia 
para controle de danos (CCD).  
OBJETIVOS: Realizar revisão bibliográfica sobre 
fisiopatologia, indicações de realização da CCD.  
MÉTODOS: Foram pesquisadas publicações recentes a 
partir dos bancos de dados do portal CAPES e PUBMED, 
com descritores: abdominal trauma e damage control 
surgery. Foram selecionados no total 23 artigos recentes 
sobre o tema e foram selecionados 18 artigos que 
preenchiam os critérios de inclusão, utilizados para revisão 
de literatura.  
RESULTADOS: Em pacientes com trauma e hemorragia 
graves, é esperada a tríade da morte, composta por: 
hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia, relacionados 
com aumento da mortalidade. A CCD busca restaurar os 
parâmetros fisiológicos antes do reparo anatômico imediato 
das lesões. Não há consenso quanto as indicações da CCD: 
Stalhschmidt et al. cita a inacessibilidade aos vasos 
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traumatizados, edema visceral, incapacidade de hemostasia, 
choque hipovolêmico (>70 minutos), hipotermia (T<34°C), 
coagulopatia (TP >19s e TTP>60s), ISS superior a 35 e 
acidose (pH<7,20). Germanos et al. e Sugrue et al. 
acrescentam: instabilidade hemodinâmica, trauma 
penetrante e lesões vasculares grandes, tempo operatório 
maior que 90 minutos, transfusão com mais de 10 unidades 
de concentrado de hemácias e lesões extra-abdominais 
graves associadas. A CCD apresenta três etapas: (1) 
laparotomia inicial xifopúbica e controle de infecção, (2) 
reanimação secundária na UTI com reposição de fluidos e 
controle da temperatura, (3) cirurgia definitiva entre 12 e 48h 
após a primeira etapa se o paciente estiver 
hemodinamicamente estável. Apesar da diminuição da 
mortalidade, a CCD está relacionada com infecções 
intrabdominais, abcessos, síndrome do compartimento 
abdominal, hérnias e fístulas.  
CONCLUSÃO: A estabilização hemodinâmica é fundamental 
para diminuição da mortalidade e a CCD consegue fazer 
cumprir desde que realizada há tempo e com boas 
indicações. Mais estudos precisam ser realizados para 
melhorar a acurácia de técnicas e critérios visando refinar a 
técnica e reduzir ainda mais a mortalidade. 
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INTRODUÇÃO: Os cistos dermoides, também conhecidos 
como teratomas, são originados de células germinativas 
retidas durante o fechamento do tubo neural, constituídos de 
tecidos derivados do ecto e mesoderma. São tumores 
incomuns, especialmente na forma intracraniana, 
representando 0.5% dos tumores de Sistema Nervoso 
Central. São mais comuns em homens e mais 
diagnosticados a partir da segunda década de vida. As 
formas intracranianas situam-se mais frequentemente na 
fossa posterior, principalmente no vérmis, quarto ventrículo e 
região supra selar.  
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 43 anos, casado, 
diabético e hipertenso, com história de cefaleia de longa 
data, com piora nos últimos 3 meses, associada à vertigem e 
vômitos. Realizou tratamento para sinusite, sem sucesso, e 
após inúmeras consultas em pronto atendimento, foi 
solicitado Tomografia Computadorizada de Crâneo (TCC) e 
Ressonância Magnética de Crâneo (RNMC) nas quais foram 
constatadas presença de massa em fossa posterior. Cerca 
de 10 dias antes da internação, paciente apresentou piora 
considerável do quadro, com episódios de vômitos não 
precedidos por naúsea. Sinais vitais estáveis na chegada ao 
hospital e exame neurológico revelando teste de Romberg 
positivo, com lateropulsão para a direita, sem outras 
anormalidades. Realizado craniotomia com acesso 
paramediano, com paciente em decúbito ventral. O tumor, 
que estava localizado no espaço epidural, foi ressecado 
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completamente, sem qualquer intercorrência transcirúrgica. 
O exame histopatológico revelou cisto dermoide de fossa 
posterior. Paciente apresentou ótima evolução em pós-
operatório, recebendo alta hospitalar em alguns dias em 
ótimo estado geral, sem alterações no exame neurológico.  
DISCUSSÃO: Apesar de poucas informações na literatura, 
os cistos dermoides de fossa posterior, em cerca de 30% dos 
casos, apresentam-se com episódios de convulsão. O fato 
de o paciente em questão não apresentar esse sintoma pode 
ter contribuído para o atraso do diagnóstico.  
CONCLUSÃO: O presente estudo demonstra um caso raro 
de cisto dermoide em fossa posterior, o qual foi removido 
com adequada ressecção cirúrgica, de forma a evitar 
recidivas, evoluindo com excelente desfecho. É de suma 
importância a realização do diagnóstico histopatológico e 
ressecção completa do tumor, visto sua comprovada 
capacidade de malignização, a qual foi associada com pior 
prognóstico.  
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INTRODUÇÃO: A colecistectomia consiste no ato da retirada 
da vesícula biliar. Sabe-se que o tipo de abordagem do sítio 
cirúrgico interfere no processo de recuperação do paciente. 
Assim, a técnica videolaparoscópica é a recomendada 
sempre que possível. Não obstante, a técnica convencional, 
continua muito empregada no Brasil.  
OBJETIVO: O objetivo do estudo é analisar a frequência de 
procedimentos de colecistectomia convencional e 
videolaparoscópica realizadas no Brasil e no Rio Grande do 
Sul (RS), via SUS, e suas peculiaridades.  
MÉTODO: Estudo transversal retrospectivo, baseado em 
dados secundários de internações por procedimento de 
colecistectomia (2016), no Brasil e no RS, pesquisados no 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS) oriundos 
do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) tabulados 
pelo TABWIN.  
RESULTADOS: Analisando as tabelas 1 e 2, a frequência de 
colecistectomia pelo SUS no Brasil foi maior na modalidade 
convencional (62,8%), enquanto que no RS foi maior na 
modalidade videolaparoscópica (51,2%), sendo esse estado 
responsável por 8,4% dos procedimentos de colecistectomia 
do Brasil. A convencional apresentou mais óbitos do que a 
videolaparoscópica, tendo o RS apresentado, nesta primeira 
(0,7% de mortes) ao mesmo tempo em que o Brasil 
estabeleceu a marca em (0,6%); já na modalidade por vídeo, 
apresentou (0,1%), tendo o país atingido o patamar de 0,2%. 
No Brasil, o tempo médio de permanência (TMP) é parecido 
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nas duas modalidades: 2,9 dias na aberta e 2,6 na 
videolaparoscópica. Em contrapartida, o RS apresentou 
tempos semelhantes: 3,1 dias em ambas.  
CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que a colecistectomia 
convencional realizada pelo SUS é frequente no Brasil, 
apresentando risco de morte duas vezes maior do que a 
realizada por videolaparoscopia. Não houve uma grande 
diferença no TMP entre as modalidades. Tal resultado não 
era o esperado, pois a cirurgia convencional apresenta 
recuperação mais vagarosa e maiores comorbidades 
associadas. O RS apresentou frequência discretamente 
maior da cirurgia videolaparoscópica, o que devido a seus 
benefícios encontra-se muito aquém do esperado. Logo, faz-
se necessário que haja maior investimento por parte do 
governo, tornando-a mais frequente e disponível para a 
população, bem como maior capacitação de médicos e 
profissionais da saúde.  

Tabela 1 – Distribuição das Colecistectomias realizadas pelo SUS 
 no Brasil - 2016 

Internações % Óbitos % TMP* 

Convencional 122.159 62,8% 683 0,6% 2,9 

Videolaparoscópica 72.336 37,2% 115 0,2% 2,6 

Total 194.495 100% 798 0,4% 

TMP* - Tempo médio de internação 

Tabela 2 – Distribuição das Colecistectomias  SUS no RS - 2016 
Internações % % em 

relação 
ao Brasil 

 Óbitos % TMP* 

Convencional 7.967 48,8% 6,5% 59 0,7% 3,1 

Videolaparoscópica 8.360 51,2% 11,6% 7 0,1% 3,1 

Total 16.327 100% 8,4% 66 0,4% 

TMP* - Tempo médio de internação 
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COLECISTECTOMIA NO BRASIL: UM 
COMPARATIVO ENTRE SUS E CONVÊNIOS 
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INTRODUÇÃO: A colecistectomia consiste na cirurgia de 
retirada da vesícula biliar. No Brasil a técnica convencional é 
a mais empregada, porém a videolaparoscopia deve ser 
realizada sempre que possível, pois proporciona uma melhor 
recuperação dos pacientes.   
OBJETIVOS: O objetivo do estudo é analisar a frequência de 
procedimentos de colecistectomia convencional e 
videolaparoscópica, realizadas no Brasil, realizada via 
Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios – particulares e 
planos de saúde-, bem como seu respectivo tempo médio de 
internação (TMP) e óbito.  
MÉTODO: Estudo transversal retrospectivo, baseada nos 
dados de procedimento de colecistectomia no ano de 2016, 
no Brasil, pesquisados no Departamento de Informática do 
SUS (DATASUS) oriundo do Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH) e Comunicação de Informação Hospitalar 
e Ambulatorial (CIHA), tabulados pelo TABWIN.  
RESULTADOS: Analisando a tabela 1, há um predomínio de 
colecistectomia na modalidade convencional realizada pelo 
SUS (62,8%), sendo o número de óbitos de 0,6%, duas 
vezes mais óbitos quando comparada com a 
videolaparoscópica (0,2%). O TMP é muito parecido nas 
duas modalidades, 2,9 dias na aberta e 2,6 dias na 
videolaparoscópica. Já os convênios, analisando a tabela 2, 
apresentou uma frequência maior na modalidade 
videolaparoscópica (57,7%). Não foram encontrados dados 
referentes ao número de óbitos em colecistectomia para 
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pacientes conveniados. O TMP diminui quase pela metade - 
1,6 dias para a modalidade convencional e 1,4 dias para a 
videolaparoscópica.  
CONCLUSÃO: Ainda há poucos estudos referentes a 
procedimentos cirúrgicos pelos convênios e a comparação 
dele com o SUS. Entretanto, as hipóteses mais plausíveis 
para a maior frequência de colecistectomia 
videolaparoscópica nos convênios pode estar relacionado 
com maior facilidade de acesso aos procedimentos 
cirúrgicos. Os prováveis fatores que levam a um menor TMP 
para os convênios são: maior acessibilidade ao médico e 
facilidade em buscar um serviço de urgência e emergência, 
ter um perfil socioeconômico e/ou escolaridade maior - o que 
também possibilita acesso ao transporte, a uma melhor 
alimentação, a adesão ao tratamento -, e a medicamentos e 
tratamento mais modernos. Não pode ser comparado o 
número de óbitos, pois não havia informação referente aos 
convênios no DATASUS. 

Tabela 1 - Distribuição das Colecistectomias realizadas pelo SUS 
 no Brasil - 2016 

Internações % Óbitos % TMP* 

Convencional 122.159 62,8% 683 0,6% 2,9 

Videolaparoscópica 72.336 37,2% 115 0,2% 2,6 

Total 194.495 100% 798 0,4% 

TMP* - Tempo médio de internação 

Tabela 2 - Distribuição das colecistectomias realizadas pelos 
 Convênios no Brasil – 2016 

Internações % Óbitos % TMP* 

Convencional 29.314 42,3% sem inf - 1,6 

Videolaparoscópica 40.071 57,7% sem inf - 1,4 

Total 69.385 100% sem inf - 

TMP* - Tempo médio de internação 
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INTRODUÇÃO: O processus vaginalis peritonei, chamado de 
Canal de Nuck no sexo feminino, é uma prega tubular 
peritoneal, que se invagina no canal inguinal. Normalmente, 
oblitera-se no primeiro ano de vida; porém, na falha deste 
processo, forma-se uma hérnia inguinal, podendo ocorrer 
deslizamento de vísceras abdominais através dela. Em 15 a 
20% dos casos, o conteúdo herniado são os ovários.  
RELATO DE CASO: Paciente, feminina, com 2 meses e 17 
dias, procurou atendimento em Pronto Socorro de Pelotas, 
acompanhada da mãe, por “carocinho na virilha” à esquerda, 
percebido havia 4 dias, ao trocar a fralda da criança. Relata 
que não parecia sentir dor. Sem outras queixas. Ao exame 
físico, em bom estado geral, com nodulação em região 
inguinal esquerda, móvel, completamente indolor à palpação, 
sem sinais flogísticos e/ou de sofrimento vascular 
associados. Sem outros achados dignos de nota. Ecografia 
inguinal revelou tratar-se de ovário esquerdo encarcerado, 
sem manifestações de torção, com fluxo sanguíneo 
adequado ao Doppler. Assim, paciente foi encaminhada ao 
ambulatório de cirurgia pediátrica, para procedimento eletivo. 
Orientou-se familiar quanto sinais de alarme e retorno 
imediato, se necessário.  
DISCUSSÃO: Os ovários edemaciam à medida em que 
ocorre o encarceramento, com risco aumentado de torção, 
pela suspensão do pedículo vascular. O exame clínico aliado 
à Ultrassonografia com Doppler são fundamentais ao 
diagnóstico. Se identificado estrangulamento de vasos, o 
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consenso é tratamento cirúrgico urgentemente. No entanto, 
em alguns casos, o ovário encarcerado pode ser palpado 
durante vários dias, sem evidência de comprometimento, 
gerando controvérsias. Alguns autores sugerem operar 
eletivamente na primeira oportunidade; outros, recomendam 
programar tratamento via ambulatorial.  
CONCLUSÃO: A evolução para quadros graves de 
estrangulamento gonadal é preocupante, pois pode causar 
perda de função do órgão e, consequentemente, prejuízo à 
saúde da criança. Para estas manifestações, o tratamento 
cirúrgico emergencial é unânime na literatura. Cabe ao 
médico a responsabilidade de orientar claramente as famílias 
de pacientes tratados eletivamente ou ambulatorialmente, 
quanto aos sinais de alerta, para que procure atendimento 
imediatamente se for preciso e/ou na possibilidade de 
dúvidas, proporcionando diagnóstico precoce de 
complicações, auxiliando a viabilidade da estrutura 
acometida.  
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INTRODUÇÃO: A Paralisia do Nervo Oculomotor após 
trauma cranioencefálico é caracterizada por alterações 
clínicas e patológicas da musculatura extrínseca ocular e 
pupilar. Os pacientes normalmente apresentam ptose 
palpebral, midríase, diplopia e estrabismo divergente 
ipsilateral a lesão. Apresenta incidência de 2,7%, sendo um 
dos déficits mais comumente encontrados na prática clínica, 
porém é pouco diagnosticada nos primeiros momentos pós 
trauma devido a frequente riqueza de sintomas do trauma. O 
déficit neurológico do IIIPC apresenta importantes 
diagnósticos diferenciais que são passíveis de reversão 
sintomatológica se precocemente diagnosticados e tratados. 
A lesão direta por trauma cranioencefálico apresenta o 
menor risco de mortalidade dentre as síndromes que causam 
tal paralisia, no entanto, possui a mais desafiadora reversão 
dos sintomas.  
OBJETIVO: Relatar um caso de paralisia do nervo 
oculomotor pós trauma cranioencefálico e seus possíveis 
diagnósticos diferenciais, para evidenciar causas com grande 
mortalidade e morbidade.  
RELATO DE CASO: Paciente 60 anos, feminina, negra, 
hipertensa há 5 anos e há 1 ano apresenta-se 
descompensada por interrompimento do tratamento com 
Losartana 50 mg, um comprimido ao dia. Paciente 
apresentou, primeiramente, cefaléia bilateral, fronto-occipital, 
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intensa, de caráter persistente, sendo tratada com 
analgésicos. Posteriormente, em nova crise de cefaléia de 
mesmas características da anterior, perdeu a consciência e 
na queda teve trauma cranioencefálico em região orbital 
esquerda, gerando coágulo. Em seguida, realizou exames 
laboratoriais e tomografia computadorizada de crânio para 
melhor análise do quadro clínico, sendo avaliados dias 
depois em consulta médica, não sendo interpretado neles 
quaisquer sinais de anormalidade. Em contrapartida, ao 
exame físico nesta consulta, paciente apresentou crises 
convulsivas, sendo internada imediatamente no Hospital de 
sua cidade, sendo transferida para o Hospital Universitário 
São Francisco de Paula em Pelotas e na admissão, paciente 
já com coágulo anterior drenado, apresentava ptose 
palpebral, midríase e estrabismo divergente em olho 
esquerdo. Na Angiografia Cerebral realizada para 
investigação diagnóstica foi verificado presença de Vasculite 
em Lobo Temporal.  
CONCLUSÃO: O artigo busca evidenciar a importância de 
relacionar o conhecimento clínico e neuroanatômico, a fim de 
promover diagnóstico diferencial breve e evitar maior 
degeneração nervosa, aprimorando o serviço médico. 

Figura 1 - Paciente com Ptose Palpebral 
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Figura 2 - Paciente com Estrabismo Divergente e Midríase. 
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INTRODUÇÃO: Arnold Chiari tipo 1 é uma mal formação que 
ocorre quando o cerebelo entra no canal vertebral. Está 
relacionada à má circulação do líquido céfalo-raquidiano. 
Pode aparecer em pessoas sem qualquer deformidade, 
como resultado de outras doenças, porém é mais comum a 
congênita e acomete principalmente as mulheres.  
RELATO DE CASO: Paciente de 47 anos, feminina, trazida 
ao Pronto Socorro (PS) devido a disfagia, azia e fístula 
traqueoesofágica de alto débito, localizada na transição 
esôfago-torácica por exame radiológico laudado 
previamente. Estava sendo investigada desses sintomas há 
6 meses. Trás endoscopia digestiva alta (EDA) prévia 
evidenciando gastrite enantemática de moderada 
intensidade. Na internação no PS, paciente sofre queda sem 
perda da consciência, tetraparética, evoluindo com parada 
cardiorrespiratória. Após reanimação é transferida para 
unidade de tratamento intensivo (UTI). À chegada paciente 
emagrecida, acamada, dispnéica, com alteração na 
motricidade da língua, hiporreflexia de membros, Glasgow 
11, pupilas isofotorreagentes e força diminuída em membros 
superiores e inferiores. Realizado fibrobroncoscopia na qual 
não foi evidenciado fístula traqueo-esofágica e notado 
ausência do reflexo de tosse. Devido a isto, não realizou 
EDA. Neste período familiar trouxe RM de crânio prévia 
(Figura 1), solicitada pela UBS, constando diagnóstico de 
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mal formação de Arnold Chiari tipo 1 não vista pelo serviço 
de baixa complexidade. Solicitados tomografia 
computadorizada (TC) de crânio (Figuras 2 e 3) e avaliação 
da equipe de neurologia, diagnosticada então com 
invaginação basilar e platibasia. Com melhora transitória, 
retornou com alteração neurológica, afasia, hipercapneica, 
evoluindo para tetraparesia, retorna à UTI e realiza então 
correção cirúrgica de artrodese cervical posterior por mal 
formação Arnold Chiari T1. Evolução lenta, porém 
satisfatória, associando cuidados multiprofissionais, paciente 
evolui para cuidado ambulatorial, com recuperação motora e 
verbal (Figuras 4 e 5).  
DISCUSSÃO: Disfagia é o sintoma de dificuldade da 
progressão do alimento da boca até o estômago. As causas 
podem ser de origem orofaríngea ou esofágica, e suas 
circunstâncias podem ser de origem estrutural ou propulsiva. 
Pode ocorrer nas diferentes fases do processo de deglutição 
ou causada por estruturas do sistema nervoso central bem 
como neuromusculares ou neurodegenerativas. Neuropatias 
cranianas ou a compressão do tronco podem causar 
rouquidão, paralisia das cordas vocais, disartria, fraqueza 
palatina, atrofia da língua, aspiração recorrente, nistagmo e 
distúrbios respiratórios. A mal formação de Arnold Chiari são 
achados incidentais, sendo uma anomalia congênita da 
junção crânio-cervical com deslocamento descendente das 
estruturas cerebelares. Frequentemente associadas à 
cavitação da medula espinhal e na maioria dos casos, a 
fossa posterior é pequena e os elementos neurais são 
aglomerados e impactados no forame magno. O 
deslocamento caudal das amigdalas cerebelares pelo forame 
Magnum pode levar a danos nos nervos cranianos e 
disfunção do tronco cerebral e pode-se manifestar em alguns 
pacientes com a disfagia. Dá-se uma divisão teórica 
dividindo a doença em três grupos os quais se diferenciam 
pela região cerebelar deslocada na região crianial. 
Observam-se também outras anormalidades ósseas 
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podendo acometer Arnold Chiari, dentre elas, platibasia; e 
anormalidades de compressão do tronco encefálico como 
fraqueza e hiperreflexia, vistos no caso em questão. O 
reconhecimento e diagnóstico está intimamente associado a 
uma semiologia adequada juntamente com exame físico 
detalhado e exames de imagens.  
CONCLUSÃO: É imprescindível que o profissional solicitante 
de exames tenha capacidade para interpretá-lo, seja este de 
baixa ou alta complexidade, evitando o retardamento de 
diagnósticos, tratamentos e condutas. 

Figura 1 – RM trazida por familiar evidenciando Arnold Chiari tipo I. 
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Figura 2 – TC realizada durante internação em UTI. 

 
 

 
Figura 3 – TC realizada durante internação em UTI 
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Figura 4 - Recuperação de movimento e força do membro inferior 
 esquerdo. 

Figura 5 - Recuperação de movimento e força do membro inferior 
 direito. 
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INTRODUÇÃO: A dissecção aguda de Aorta (DAA) é uma 
condição médica potencialmente fatal, que ocorre quando há 
ruptura da camada íntima do vaso, ocorrendo o 
extravasamento de sangue por entre a camada íntima e a 
média. Tal ruptura ocorre, ou por agressão a camada íntima 
ou por fragilidade da mesma. Quando não tratada nas 
primeiras horas ela possui alta mortalidade – 75% nas 
primeiras 48h e 90% na primeira semana. Aquele paciente 
que foi vítima de tal evento e não houve interferência médica, 
quando sobrevive, tende a cronificar e ter sintomas de 
doenças aneurismática da Aorta, devendo assim, quando 
indicado, submeter-se a procedimento cirúrgico.  
RELATO DE CASO: Homem, 53 anos, branco, eletricista, 
vem ao ambulatório de cirurgia cardiovascular. Refere que 
há 3 anos, após acidente de trabalho, em que recebeu 
descarga elétrica de alta voltagem, iniciou quadro s bito de 
dor tipo pontada intensa em região retroesternal, na ocasião 
após ser descartado infarto agudo do miocárdio foi suspensa 
a investigação e o paciente liberado com opióide. O quadro 
álgico perdurou por duas semanas e após isso o paciente 
manteve-se assintomático conseguindo realizar suas 
atividades. Recentemente, durante avaliação pré-operatória 
de cirurgia otorrinolaringológica, constatou-se dissecção de 
Aorta tipo A de Stanford com aneurisma em Aorta 
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ascendente secundário, e o paciente foi enviado à cirurgia 
cardíaca. Na anamnese constata-se tabagismo (80 
maços/ano), mucocele de seio frontal, sem outras doenças e 
fisicamente ativo. Ao exame físico apresenta sopro rude 
sistólico 4/6+ e sopro mesodiastólico 4/6+ evidentes em foco 
aórtico, sem demais achados. Realizou-se eletrocardiograma 
que mostrou sobrecarga atrioventricular esquerda, 
ecocardiograma com aneurisma de aorta ascendente, 
angiotomografia evidenciando dissecção de Aorta 
ascendente tipo A de Stanford, flap pós-coronariano que se 
estende até ilíaca comum direita e falsa luz com múltiplas 
comunicações. Paciente foi submetido a procedimento 
cirúrgico eletivo, circulação extracorpórea com cardioplegia a 
18ºC, feito ressecção de toda Aorta ascendente até o óstio 
da artéria subclávia esquerda, implante de stent cirúrgico. 
Paciente recebe alta 7 dias após cirurgia, assintomático.  
DISCUSSÃO: Relato de uma patologia potencialmente fatal 
desencadeada por um fator raro e não descrito na literatura 
ocidental, tardiamente diagnostica e recebendo o tratamento 
preconizado.  
CONCLUSÃO: A peculiaridade do caso apresentado diz 
respeito a forma rara como ela foi desencadeada e o atraso 
diagn stico. Isso reforça a recomendação de que é 
necessário considerar sempre essa entidade diante de 
situaç es de instalação cl nica aguda, catastr fica e 
manifestaç es de atividade simpática inquestionáveis. 
REFERÊNCIAS: 
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INTRODUÇÃO: A doação de órgãos possibilita a cura de 
doenças, ou, ao menos, a prorrogação da morte com melhor 
qualidade de vida com transplantes de órgãos sadios, em 
paciente com pouca expectativa de vida, devido sua doença 
crônica de base. O Brasil encontra-se entre os principais 
países que realizam transplantes de forma eficiente. O 
processo doação- transplante ainda é considerado complexo, 
visto as inúmeras barreiras que devem ser alcançadas para 
a conscientização da população e autorização da doação de 
órgãos de familiares em morte encefálica.  
OBJETIVO: Avaliação das taxas de doações e transplantes 
de órgãos, no primeiro trimestre do ano de 2016, bem como 
discutir os principais entraves na efetivação desse processo: 
a recusa familiar e o despreparo dos profissionais de saúde. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, 
com abordagem quantitativa, que analisou dados da 
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), 
avaliando as notificações de potenciais doadores e 
comparando-as com o número de doadores efetivos a nível 
nacional.  
RESULTADOS: A partir das informações disponibilizadas 
pela Central de Notificação, Captação e Distribuição de 
Órgãos (CNCDO), foram especificadas as causas da não 
concretização da doação de órgãos de potenciais doadores 
notificados nos Estados brasileiros nesse período. As 
estatísticas demonstram queda tanto das taxas previstas de 
crescimento entre 2015 e 2016, quanto da taxa de realização 
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das doações. Em 2015, o índice de doador efetivo totalizava 
14,1 partes por milhão (pmp), enquanto a previsão para 2016 
era de 16 pmp, e a taxa obtida no primeiro trimestre foi de 
13,1 pmp, o que representa 7,1% menor que 2015 e 18,1% 
abaixo da previsão. O índice de 28% de efetivação da 
doação foi 4,8% menor que o de 2015, que atingiu 29,2% e 
12,5% abaixo do previsto para o período, de 32%.  
No primeiro trimestre de 2016, foram realizadas no Brasil, 
1382 entrevistas com as famílias de pacientes 
potencialmente doadores em morte encefálica, e a negativa 
da doação representou 44% das entrevistas. Observou-se, 
ainda, 11% de exclusão de pacientes por parada cardíaca 
antes da retirada dos órgãos.  
CONCLUSÃO: Pode-se, assim, constatar a ausência de 
compreensão do diagnóstico de morte encefálica, o 
desconhecimento por parte da família se o paciente desejava 
ser doador de órgãos, além de dificuldades dos profissionais 
da área da saúde em diagnosticar precocemente tal 
processo. Tais fatores compõem um panorama preocupante, 
que poderá ocasionar a ampliação da mortalidade por 
doenças que poderiam alcançar a cura por meio do 
transplante. Dessa maneira, torna-se imperioso enfrentar o 
desafio de pensar e propor estratégias como a educação 
continuada, as políticas públicas em saúde e as campanhas 
voltadas à sensibilização da população e ao incremento da 
captação de órgãos, assim como, investimentos na 
qualificação e na atualização dos profissionais de saúde. 

Tabela 1 – Notificações de potenciais doadores (parte 1). 

Brasil Notificações 
Potenciais 
doadores 

Não 
doadores 

Doadores 
elegíveis 

Doadores 
efetivos 

Doadores 
cujos órgãos 

foram 
transplantados 

Doadores 
de 

múltiplos 
órgãos 

Total 2393 1724 1275 669 609 386 
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  Tabela 2 – Notificações de potenciais doadores (parte II). 
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Brasil Notificações Entrevistas 
Realizadas 

Recusa Contra 
indicação 
Médica 

Parada 
Cardíaca 

Outros 

Total 2378 1382 611(44%) 393 259(11%) 445 
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INTRODUÇÃO: A fístula carótido-cavernosa (FCC) consiste 
em uma comunicação anômala entre a carótida interna ou 
seus ramos e o seio cavernoso, que resulta em uma 
mudança na direção do fluxo sanguíneo cérebro-orbitário. 
Pode ser classificada pela etiologia (traumática ou 
espontânea) pelo fluxo sanguíneo (alto ou baixo fluxo) e pela 
anatomia (direta ou indireta). As FCCs diretas ocorrem 
devido à comunicação patológica da carótida interna com o 
seio cavernoso e apresentam alto fluxo. As fístulas diretas 
apresentam uma evolução aguda, a tríade clínica clássica 
consiste em: proptose pulsátil, sopro e quemose. A hipótese 
diagnóstica é suspeitada pelos sinais clínicos, porém o 
exame padrão ouro é a angiografia cerebral. O objetivo 
desse relato é discutir os achados clínicos e o diagnóstico de 
FCC a partir da exposição de um caso de fístula carótido-
cavernosa espontânea de alto fluxo. 
RELATO DE CASO: Paciente feminino de 79 anos, com 
histórico de hipertensão arterial e glaucoma, iniciou com 
quadro súbito de edema periorbital à esquerda e hiperemia 
palpebral, evoluiu com quemose, hiposfagma, proptose 
ocular e oftalmoplegia. Associado a isso, apresentou 
desorientação e tontura. Sem história de traumatismo crânio 
encefálico prévio. Com isso, foi solicitado Tomografia 
Computadorizada de Crânio com e sem contraste que 
evidenciou proptose ocular à esquerda, edema periorbital 
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(figura 1), ectasia da veia oftálmica superior (figura 2), 
espessamento dos músculos retos oculares (figura 3) e 
distensão de seio cavernoso (figura 4). Nessa perspectiva, 
foi aventada a hipótese de fístula carótido-cavernosa 
espontânea direta de alto fluxo.  
DISCUSSÃO: A FCC é infrequente na prática clínica. No 
entanto, considerando a possível severidade do quadro, o 
diagnóstico precoce e o manejo adequado são fundamentais. 
A reversão aguda do fluxo para as veias oftálmicas, comum 
nas FCC diretas de alto fluxo, resultam em sinais clínicos 
característicos como os do caso relatado. A origem 
traumática é mais comum. Entretanto, considerando a 
inexistência de trauma prévio da paciente relatada, a 
etiologia espontânea prevalece, sendo a ruptura de um 
aneurisma intracavernoso de carótida interna a origem mais 
incidente. Os achados em exames de imagem: dilatação da 
veia oftálmica superior e distensão de seio cavernoso são 
importantes na formulação da hipótese diagnóstica. A 
angiografia cerebral é o exame padrão ouro na visualização 
da fístula. O tratamento depende da severidade do quadro, 
sendo indicado tratamento conservador em casos leves e 
neuroendovascular na presença de complicações.  
CONCLUSÃO: As FCCs apresentam gravidade variável 
conforme suas características. A variante direta de alto fluxo 
manifesta-se com um quadro clínico mais amplo e apresenta 
maiores índices de complicações. Portanto, é fundamental o 
diagnóstico precoce para uma melhor perspectiva 
prognóstica.  
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Figura 1 

Figura 2 
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Figura 3 
 

 
 

Figura 4 
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INTRODUÇÃO: O traumatismo da coluna vertebral com 
lesão irreversível da medula é agudo e inesperado e altera 
drasticamente a vida do indivíduo acometido, gerando 
consequências ao paciente, à família e à sociedade. Estima-
se que ocorram a cada ano no país, mais de 10.000 novos 
casos de lesão medular, sendo o trauma a causa 
predominante. A Incidência de trauma raquimedular estimada 
é de 22.63 casos/ano/milhão de habitantes. A idade média 
descrita na literatura é de 35 anos, estudos evidenciam que 
cerca de 45% tem menos de 30 anos e 42% apresentam 
complicações potencialmente graves. As principais causas 
são: acidentes de trânsito, quedas, agressões, ferimentos 
por arma de fogo e mergulho em aguas rasas. O segmento 
vertebral mais acometido é o cervical. Por ter elevados 
índices de complicações, o manejo precoce e adequado é 
fundamental.  
OBJETIVO: O objetivo do artigo é analisar as internações 
para tratamento de fratura da coluna vertebral com lesão da 
medula espinhal no Brasil nos anos de 2008 a 2016. 
METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, descritivo e 
transversal. Utilizou-se de dados obtidos a partir do 
DataSUS- TabNet. Foram obtidos os dados de número total 
de internações, valor total, valor médio por internação, média 
de permanência hospitar, número de óbitos e taxa de 
mortalidade de pacientes que internaram para tratamento de 
fratura da coluna vertebral com lesão da medula espinhal 
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(código de procedimento: 0303040238) no SUS, de janeiro 
de 2008 a dezembro de 2016 no Brasil.  
RESULTADOS: No Brasil, nos nove anos avaliados houve 
um total de 15.159 internações para o tratamento de fratura 
da coluna vertebral com lesão da medula espinhal, gerando 
um custo total de mais de 13 milhões de reais. A média de 
permanência hospitalar no período foi de 9,9 dias. 665 
pacientes foram a óbito, sendo a taxa de mortalidade de 
4,37. A média de internações ao ano foi de 1.684, no período 
avaliado, a variação do número de internações foi pouco 
significativa entre os anos avaliados e não foi evidenciado 
caráter sazonal.  
CONCLUSÃO: O Traumatismo raquimedular apresenta alto 
impacto socioeconômico, uma vez que apresenta elevados 
índices de morbidade e incide, principalmente, em indivíduos 
jovens e economicamente ativos. A incidência de lesão 
medular traumática no Brasil é desconhecida, pois esta 
condição não é sujeita à notificação e há poucos dados e 
trabalhos publicados a respeito da epidemiologia da lesão 
medular. Com isso, sugere-se a realização de novos estudos 
para a avaliação desse índice. 
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INTRODUÇÃO: As fraturas supracondilares costumam 
ocorrer em esqueleto imaturo, sendo comum em crianças. A 
conduta não cirúrgica está associada a sérias complicações, 
incluindo falha de obtenção e manutenção da redução, lesão 
nervosa, comprometimento vascular e síndrome de 
compartimento.  
RELATO DE CASO: Paciente de 7 anos apresenta trauma 
de membro superior direito após queda em casa. Foi levada 
ao hospital em intensa dor mesmo com analgesia periférica e 
central. Encontrava-se com membro superior direito 
edemaciado e com impotência funcional. O cotovelo 
apresentava equimose anterior e deformidade em S. Não 
apresentava pulsos distais no braço direito, apenas em nível 
de cotovelo. Foi realizada radiografia de braço direito 
evidenciando fratura supracondilar de úmero direito em grau 
III de Gartland (Figura 1). Foi realizada a redução e fixação 
fechada com fios de Kirschner (Figura 2), aguardando 
retorno espontâneo de vascularização. Duas horas após o 
procedimento, sem retorno da vascularização, foi realizada 
redução aberta com fios de Kirschner cruzados (Figura 3 e 
4).  
DISCUSSÃO: Existem diversos fatores que predispõem o 
acontecimento dessa fratura na infância: 1) A remodelação 
metafisária do úmero distal com osso recém-formado e 
trábeculas ósseas mais finas; 2) frouxidão ligamentar que 
predispõe a lesões por hiperextensão, com olécrano agindo 
como elemento de corte e 3) anatomia óssea na infância que 
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apresenta diâmetro menos cilíndrico, metáfise que se 
estende dentro das fossas coronóidea e do olecrano. Há 
também falha entre as duas fossas, uma vez que a cortical 
anterior e a posterior quase se tocam, possuindo uma 
espessura cortical delgada. A lesão pode acontecer pelo 
mecanismo de flexão e extensão, sendo 98% dos casos por 
extensão, uma vez que este consiste em um mecanismo de 
defesa a queda comum.  As fraturas supracondilares podem 
ser classificadas de acordo com Gartland em: I Traço de 
fratura pouco evidente, sem desvio entre os fragmentos 
visível. II Traço de fratura marcante, com desvio entre os 
fragmentos, mas há contato de, pelo menos, uma das 
corticais fraturadas. III Não há contato entre as corticais 
fraturadas. São subdivididas de acordo com o desvio dos 
fragmentos entre si em posteromediais e posterolaterais. 
CONCLUSÃO: O interesse final desse relato de caso é 
demonstrar um caso de fratura supracondilar de úmero e 
atentar ao impacto da conduta médica visando prevenção de 
sérias complicações incluindo falha de obtenção e 
manutenção da redução, lesão nervosa (nervo interósseo 
anterior mais frequente), comprometimento vascular e 
síndrome de compartimento. 

Figura 1 
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Figura 2 

 
Figura 3 
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Figura 4 
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INTRODUÇÃO: O íleo biliar (IB) refere-se à obstrução 
intestinal mecânica, resultado da passagem de um cálculo 
biliar volumoso para o lúmen intestinal, através de uma 
fistula colecistoentérica. É um caso raro, porém sua 
complicação tem alta mortalidade.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 64 anos, 
trabalhadora rural, tabagista 40 maços-ano, com obesidade 
grau II, sem demais comorbidades. Admitida, em no Pronto 
Socorro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, com 
queixa de dor abdominal em cólica difusa há 3 semanas, 
com piora nos últimos 5 dias, associada a anorexia, vômitos 
e constipação há 3 dias. Ao exame físico, paciente em 
posição antálgica, afebril, anictérica, desidratada, 
taquicárdica e taquipneica. Abdome globoso, sem cicatrizes, 
ruídos hidroaéreos ausentes, difusamente timpânico à 
percussão, distendido, dor à palpação superficial difusa, sem 
massas palpáveis e sem sinais de peritonite. Exames 
laboratoriais sem alterações. No raio-X de abdome agudo 
percebeu-se ar em vias biliares, distensão de intestino 
delgado com níveis hidroaéreos e válvula ileocecal 
competente. Na TC evidenciou aerobilia, ar em vesícula biliar 
e nível em duodeno, distensão de delgado, cálculo 
impactado em intestino distal e liquido livre. Realizou-se 
hidratação, sonda nasogástrica em frasco aberto e jejum. Na 
laparotomia exploradora, evidenciou-se líquido livre na 
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cavidade abdominal com aderências e obstrução da parte 
distal do intestino delgado por cálculo de 5,5 cm de diâmetro. 
Foi colocado dreno siliconado. Sem manipulação da vesícula 
biliar. Vinte e quatro horas após a cirurgia, paciente estava 
alimentando-se com dieta líquida, sem dor abdominal, 
eliminando flatos e deambulando. Permaneceu internada, 
por 5 dias, para antibioticoterapia (ciprofloxacino e 
metronidazol). No pós-operatório, evoluiu bem, sem 
complicações. Após alta hospitalar, foi orientada a seguir 
acompanhamento em ambulatório de cirurgia geral para uma 
futura colecistectomia eletiva.  
DISCUSSÃO: A fístula é uma complicação incomum da 
litíase biliar, sendo que a impactação de um ou mais cálculo 
grandes de 2 a 2,5 cm na luz intestinal, pode levar a uma 
obstrução de qualquer segmento do intestine, sendo mais 
comum a obstrução do íleo terminal, na válvula íleocecal. Tal 
complicação é responsável por 1 a 4% das causas de 
obstrução intestinal mecânica, sendo mais comum em 
mulheres e pacientes maiores de 65 anos, os quais 
apresentam maior mortalidade. As manifestações clínicas 
mais frequentes são náusea, vômito e dor epigástrica. 
Porém, dependendo do sítio da obstrução, pode apresentar 
sintomas variados.  
CONCLUSÃO: Deve-se atentar a importância do diagnóstico 
precoce de IB, tendo em vista suas complicações, pois a 
obstrução intestinal apresenta alta mortalidade. Sendo 
assim, o diagnóstico precoce é diminuir a morbimortalidade 
desses pacientes. 
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INTRODUÇÃO: O íleo biliar é uma afecção rara, 
complicação da litíase biliar. É responsável até 4% de todos 
os casos de obstrução intestinal mecânica e apresenta maior 
prevalência em pacientes com mais de 65 anos. Seu 
desenvolvimento deve-se a formação de fístulas 
biliodigestivas, sendo colecistoduodenal a responsável pela 
maioria dos casos, seguida pela colecistocólica. O local mais 
frequente da impactação do cálculo é a válvula ileocecal que, 
geralmente, impede a passagem de corpo estranho maior 
que 1,5 centímetros. O quadro clínico é de obstrução 
intestinal, completa ou incompleta. O diagnóstico é obtido 
através de anamnese, exame físico e exames 
complementares, porém, na maioria dos casos, ocorre no ato 
cirúrgico. 
RELATO DE CASO: Paciente 72 anos, sexo masculino, 
procurou atendimento por apresentar vômitos fétidos e dor 
abdominal difusa de baixa intensidade há 48 horas. 
Apresenta antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e doença 
renal crônica grau 3, ausência de cirurgias prévias. Ao 
exame físico apresentava desidratação, distensão 
abdominal, dor abdominal leve e difusa à palpação, ausência 
de irritação peritoneal e toque retal sem alteração. A 
radiografia de abdome agudo evidenciou obstrução de 
intestino delgado e calcificações ovaladas em quadrantes 
superior e inferior direito do abdome. Foi submetido 
a laparotomia exploradora, que evidenciou fístula 
colecistopilórica, colecistite crônica calculosa e cálculo biliar 
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impactado na válvula ileocecal, com distensão intestinal a 
montante. Realizado enterotomia 20 centímetros acima da 
válvula ileocecal, remoção do cálculo (aproximadamente 4 
centímetros de diâmetro), enterorrafia, colecistectomia 
e gastrorrafia. No pós-operatório imediato evoluiu com 
insuficiência renal aguda pré-renal corrigida com hidratação, 
sem outras intercorrências. Teve dieta oral reintroduzida 
após 24 horas da cirurgia. Retirado dreno sentinela, deixado 
sobre a via biliar e a gastrorrafia, no 5º pós operatório.  
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: O conhecimento prévio 
dessa patologia é de grande importância, para que seja 
possível o diagnóstico diferencial com outras causas de 
abdome agudo obstrutivo. O  leo biliar representa 
uma emergência cirúrgica e seu tratamento deve ser 
direcionado para solucionar o quadro de obstrução intestinal. 
Idealmente, se as condições clínicas do paciente permitirem, 
a correção da fístula deve ser feita no mesmo tempo 
cirúrgico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - RX de abdome agudo evidenciando obstrução de 
intestino delgado e calcificações ovaladas em quadrantes superior 
e inferior direito do abdome. 
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Figura 2 - Cálculo impactado no íleo terminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Fístula colecistopilórica após descolamento da vesícula 
biliar. 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[87] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Cálculo biliar com aproximadamente com 4 cm de 
diâmetro. 
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INTRODUÇÃO: O trauma é a principal causa de morte na 
população até os 40 anos e a doença com maior impacto na 
redução da expectativa e qualidade de vida da população 
mundial. 
OBJETIVO: Analisar e ranquear as principais causas de 
internação hospitalar no SUS por causas externas.  
MÉTODO: Foi conduzido um estudo descritivo do tipo 
transversal retrospectivo com coleta de dados secundários 
do DATASUS e DENATRAN com os códigos de internações 
por causas externas no serviço público, a partir de janeiro de 
2007 até dezembro de 2015, que compõe o CID10 e 
distribuição de frotas no mesmo período. Os dados foram 
exportados e tabulados. A partir disso, construiu-se uma 
série histórica dos registros por grupo de classes de causas 
externas que ocorrem no período delimitado, comparando os 
dados brasileiros com o Rio Grande do Sul.  
RESULTADOS: Durante o período analisado, o Brasil teve 
3.092.780 registros. Dentre eles, 43% foram referentes às 
quedas, 27% referentes a acidentes de transporte (43% 
envolvendo motociclistas, 29% pedestres e 11% com 
automóvel). O Rio Grande do Sul contribuiu com 118.040 
registros: 42% referentes a acidentes por quedas, 25% por 
acidentes de transporte (41% relacionados a automóveis, 
29% a motociclistas e 23% a pedestres) – Figura 1. Em 
dezembro de 2007 a frota brasileira de automóveis era de 
29.851.610 e 9.410.110 de motocicletas. No mesmo período, 
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o Rio Grande do Sul contava com 2.455.607 automóveis e
639.379 motocicletas, aumentando 61% as frotas de 
automóveis e 59% de motocicletas até dezembro de 2015. 
No Brasil, o aumento foi de 67% nas frotas de automóveis e 
115% de motocicletas – Figura 2.  
CONCLUSÃO: Apesar do crescimento dos grupos 
permanecerem proporcionalmente estáveis, as principais 
causas de morbidade hospitalar por acidentes de trânsito no 
Rio Grande do Sul ocorrem envolvendo: automóveis, 
motocicletas e pedestres, enquanto que no Brasil, os 
acidentes com motocicletas prevalecem sobre as demais. 
Em parte, isso pode ser justificado pelo grande aumento na 
frota brasileira de motocicletas, o que não aconteceu 
expressivamente no estado. Sendo assim, políticas de 
prevenção estaduais precisam ser reforçadas para diminuir a 
morbidade hospitalar por causas externas. 

FONTE DE DADOS: DATASUS/TABNET 
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INTRODUÇÃO: Megacólon tóxico é uma complicação 
potencialmente fatal de doença inflamatória intestinal ou 
colite, caracterizada por dilatação colônica total ou 
segmentar não obstrutiva associada a toxicidade sistêmica. 
Um mecanismo patológico possível é que a inflamação da 
mucosa leva sequencialmente à liberação de mediadores 
inflamatórios e produtos bacterianos, aumento da síntese de 
óxido nítrico e dilatação do cólon, podendo tornar-se uma 
emergência cirúrgica.  
RELATO DE CASO: Paciente de 52 anos, feminino, branca, 
casada, aposentada, chega ao Pronto Socorro de Pelotas 
com quadro de distensão abdominal, dispneia, náuseas e 
constipação. Nega doenças prévias. Realizado TC de tórax e 
abdome que revelaram cólon com conteúdo fecal em 
topografia torácica à esquerda desviando mediastino, 
suspeitando-se de hérnia diafragmática. Foi submetida a 
laparotomia exploratória no dia seguinte. Durante cirurgia foi 
evidenciada intensa distensão colônica em topografia 
torácica à esquerda, sem ruptura diafragmática (Imagem1). 
Realizado hemicolectomia e colostomia com secção proximal 
(Imagem 2). Paciente chega na UTI no pós-operatório 
imediato do mesmo dia, evoluindo rapidamente para choque 
séptico de difícil reversão, permanecendo intubada durante 
toda a internação. Tentado desmame da ventilação 
mecânica seis dias após cirurgia, com falha devido a 
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taquicardia e esforço respiratório. Paciente evoluiu com 
pneumonia associada a ventilação, piora drástica da função 
renal e choque séptico. Conversado com a família que 
decidiu medidas de conforto. Paciente evolui para óbito 
quatorze dias após cirurgia.  
DISCUSSÃO: Megacólon tóxico é habitualmente 
reconhecido como uma complicação de doença inflamatória 
intestinal, embora possa associar-se à colite infecciosa de 
qualquer etiologia, à colite isquêmica, ao volvo, à diverticulite 
e à obstrução por neoplasia do cólon. O tratamento inicial 
deverá ser clínico, o que poderá dispensar a necessidade de 
cirurgia. Estes doentes deverão ser observados de forma 
multidisciplinar, a admissão em Unidades de Terapia 
Intensiva deverá ser ponderada para uma monitorização 
mais cuidadosa. A cirurgia é recomendada quando ocorrem 
sinais de deterioração clínica, perfuração, hemorragia ou 
sepse. Colectomia subtotal com ileostomia final é 
procedimento de escolha para cirurgia urgente ou de 
emergência. A cirurgia precoce em pacientes sem evidência 
de perfuração resulta em mortalidade muito menor do que a 
colectomia realizada após a ocorrência de perfuração.  
CONCLUSÃO: A taxa de mortalidade de pacientes que 
desenvolvem megacólon tóxico é dramática: 27% nos casos 
tratados apenas com medicação e 19% em pacientes 
submetidos a cirurgia. Sendo assim, é fundamental o 
diagnóstico precoce através da observação das 
manifestações clínicas e do exame físico, além do auxílio de 
exames de imagem para conduta imediata. 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[93] 
 

 
        Imagem 1 

 

 
Imagem 2 

 
 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[94] 

REFERÊNCIAS: 
1. Sabiston – Tratado de Cirurgia. 19ª Edição.
2. Abordagem frente a um Megacólon Tóxico.

Sociedade Brasileira de Coloproctologia. 2017.
3. Tratamento Cirúrgico do Megacólon Tóxico. Revista

Brasileira de Coloproctologia. Jul-Set 1996.
4. Megacólon Tóxico – Experiencia de um Serviço de

Gastroenterologia. Revista Portuguesa de
Coloproctologia. 2009.

5. Toxic Megacolon - Uptodate, 2017



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[95] 
 

METÁSTASE CEREBRAL DE 
OSTEOSARCOMA TRATADO 

CIRURGICAMENTE:  
RELATO DE CASO 

 
Mostardeiro LR¹, Silva GG1, Gibbon FL1, Martins OG2, 

Nogueira LM1, Fabião Neto OM3, Costa FAO3; 
1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
2. Acadêmico de Medicina na Universidade Federal de Pelotas. 
3. Neurocirurgião da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. 

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
Universidade Federal de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: A metástase cerebral é o tumor 
intracraniano mais comum do encéfalo. Dentre os sítios 
primários, pulmão, mama, rim e pele (melanoma) são os 
comuns. Apesar disso, implantes secundários de sarcomas 
podem acometer o sistema nervoso central (SNC). O 
tratamento dessa patologia pode ser cirúrgico, 
quimioterápico, radioterápico, ou uma associação dessas 
modalidades terapêuticas. Apresentamos o caso de um 
paciente de 23 anos com 3 metástases cerebrais tratado 
cirurgicamente, com o objetivo de demonstrar o desfecho 
satisfatório deste caso, mesmo na presença de lesões 
múltiplas. 
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 23 anos, 
recentemente diagnosticado com osteosarcoma, procurou 
atendimento médico com cefaleia e perda de força no 
membro inferior direito (MID). Ao exame físico o paciente 
apresentou reflexos vivos no MID e, apesar da queixa de 
perda de força no exame objetivo o déficit não foi observado 
(força grau 5 de acordo com a escala do Medical Research 
Council [mMRC]). Foi solicitado a ressonância magnética do 
encéfalo que evidenciou 3 lesões intracranianas nos 
hemisférios cerebrais, próximas a linha média. Após 
discussão com oncologista do caso, optou-se por indicar o 
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tratamento cirúrgico para excisão das três lesões. O paciente 
foi submetido à craniotomia bicoronal e ressecção cirúrgica 
completa das lesões por técnica mircocirurgica. Durante o 
procedimento houve laceração incidental do seio sagital 
superior, que foi manejada com compressão e homeostáticos 
(Surgicel). O paciente apresentou boa evolução pós-
operatória, com melhora substancial da cefaleia. Foi 
concedida alta hospitalar no 4° dia pós-operatório sem 
déficits, queixando-se apenas de discreta incoordenação no 
membro inferior direito. O follow-up de 2 meses revelou bom 
controle da doença, sem sinais de recidiva.  
DISCUSSÃO: O osteosarcoma é um tumor maligno que 
raramente metastatiza para o encéfalo. Com o 
aprimoramento das técnicas de quimioterapia e o 
consequente aumento da sobrevida a incidência dessas 
lesões vem se tornando mais comuns. As metástases podem 
ser únicas, múltiplas e podem também acometer os ossos do 
crânio por meio de implantes osteoblásticos. Devido à 
agressividade dessa neoplasia, o rastreamento de implantes 
secundários no encéfalo parece uma atitude razoável, 
especialmente na presença de lesões em outros sítios, tendo 
em vista que o mecanismo de disseminação principal é o 
hematogênico.  
CONCLUSÃO: Apesar do bom desfecho deste caso, este 
tipo de câncer possui comportamento agressivo e 
prognóstico reservado. Mesmo assim, o tratamento cirúrgico, 
quando indicado adequadamente, associado a terapias 
complementares pode atuar reduzindo a morbimortalidade e 
possibilitando melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: Os tumores cardíacos primários são 
incomuns, sendo o mixoma responsável por 50% dos casos. 
Apresenta incidência de 0,001% a 0,2% e histologia benigna 
em 75%. Cerca de 80% dos mixomas acometem o átrio 
esquerdo, tendo predileção por mulheres adultas. Possuem 
tamanho e peso médios de 5,0 cm e 50,0 g e são 
usualmente diagnosticados pela ecocardiografia. A 
sintomatologia depende do tamanho, formato e arquitetura 
tumoral, tendo repercussão cardiovascular e sistêmica.  
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 66 anos, 
obesa mórbida – realizou cirurgia bariátrica há cerca de 6 
anos, perdeu 50 kg e recuperou 35 kg pelo uso regular de 
álcool. Apresentava cansaço fácil, progressivo e 
desproporcional há aproximadamente 45 dias. O 
ecocardiograma documentou grande massa no átrio 
esquerdo, caracterizado como possível mixoma, medindo 
48/33 mm, pediculada, com movimento pendular permitindo 
obliteração do orifício valvar mitral. Foi hospitalizada e após 
a excisão cirúrgica, o material foi encaminhado para análise. 
Anatomopatológico evidenciou porção irregular de tecido 
pardo acinzentado e elástico, medindo 5,7 x 5,0 x 4,3 cm e 
pesando 38,0 g. Ao corte, era pardo avermelhada e brilhante, 
com extensas áreas de aspecto mixoide/gelatinoso. Ao 
exame histológico, mostrou aspecto compatível com mixoma. 
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DISCUSSÃO: Os mixomas atriais esquerdos predominam 
sobre os outros tumores cardíacos, provavelmente pela 
presença de células mesenquimatosas pluripotentes 
envolvidas na septação átrio ventricular, as quais estão 
presentes no septo interatrial e em menor quantidade nas 
outras regiões. A presença de eventos tromboembólicos é 
muito prevalente. Frequentemente é acompanhado de 
fadiga, dispneia, desconforto pré cordial, síncope e na 
ausculta card aca pode ser detectado o “plop” do tumor em 
aproximadamente 15% dos casos. Os mixomas interferem 
na mecânica cardíaca, muitos deles são pediculados, o que 
permite certo grau de mobilidade, propiciando ferir o 
aparelho valvar. O tratamento é cirúrgico.  
CONCLUSÃO: O mixoma apresenta baixa incidência 
descrita na literatura e apresenta sinais e sintomas 
cardiovasculares e sistêmicos inespecíficos, dificultando o 
diagnóstico precoce e retardando o tratamento cirúrgico, 
implicando maiores riscos aos pacientes. O diagnóstico 
ecocardiográfico e o tratamento cirúrgico precoces levam a 
um melhor prognóstico e diminuem as complicações da 
doença. 
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Figura 1 – Visão Panorâmica 

Figura 2 – Visão Detalhada 
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Figura 3 – Procedimento Cirúrgico 

 

 
Figura 4 – Peça Cirúrgica 
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INTRODUÇÃO: O c ncer de c lon e reto  CCR  é a terceira 
causa mais comum de c ncer no mundo e a segunda causa 
em pa ses desenvolvidos. O f gado é o local mais frequente 
de metástases do CCR. Um quarto dos pacientes com 
carcinoma colorretal apresenta metástases hepáticas 
sincr nicas1. Historicamente, o método cirúrgico mais comum 
para a ressecção de metástases hepáticas é a hepatectomia, 
na qual o tumor é retirado através da ressecção regrada de 
um lobo hepático. Porém, este procedimento pode estar 
associado a maiores complicações como perda sanguínea e 
disfunção hepática pós-operatória2. Esta técnica sofreu 
adaptações nos últimos 20 anos e a ressecção de tumores 
hepáticos pode ser realizada através da hepatectomia não-
regrada, a qual remove um segmento de um lobo, sem 
comprometer as margens cirúrgicas e com a máxima 
preservação do parênquima sadio1,2.  
RELATO DO CASO: Homem, 62 anos, com história de dor 
em região anal e incontinência fecal há 6 meses e uma perda 
ponderal de 8 kg no período. Diagnosticado com 
adenocarcinoma de reto médio através da colonoscopia com 
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biópsia.  Realizou tomografia computadorizada de abdome e 
pelve para estadiamento, a qual demonstrou formações 
nodulares hipodensas localizadas na transição dos S4B, 4A 
e 8 e no S3, medindo 2,3 cm e 1,0 cm, respectivamente. 
Optado pela abordagem reversa das metástases hepáticas. 
Iniciou quimioterapia e realizou 6 ciclos de FOLFOX. Após 4 
semanas de intervalo, foi optado pela PSLS. Recebeu alta no 
sétimo dia de pós-operatório e mantem seguimento 
ambulatorial sem intercorrências.  
DISCUSSÃO: A ressecção não-regrada é realizada para 
lesões periféricas e superficiais, lesões que cruzam a 
fronteira de múltiplos segmentos ou em situações no qual a 
preservação do parênquima hepático é de suma 
importância2. No tratamento de lesões malignas primárias ou 
secundárias, as ressecções regradas são preferíveis do 
ponto de vista oncológico, pois apresentam melhor resultado 
a longo prazo quando comparadas com ressecções não 
regradas3. Contudo, a necessidade de preservar parênquima 
hepático sadio e a redução significativa da margem mínima 
cirúrgica, desenvolveu um conceito cirúrgico conhecido como 
“parenchymal-sparing liver surgery”  PSLS 2,3.  
CONCLUSÃO: A PSLS, apesar de ser um procedimento 
menos frequente, nos casos de metástases hepáticas, 
tornou-se fundamental e factível, uma vez que preserva o 
tecido hepático e o resultado oncológico, sem aumentar as 
complicações pós-operatórias, desde que realizada por 
equipes treinadas em cirurgia hepática.   
REFERÊNCIAS: 
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TRAUMA EM ASA NASAL COM O USO DE 
ENXERTO DE CARTILAGEM AURICULAR 
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INTRODUÇÃO: As lesões traumáticas da região nasal 
provocam cicatrizes inestéticas e deformidades que 
requerem o uso de técnicas cirúrgicas mais elaboradas para 
um resultado satisfatório. Uma das opções é o enxerto de 
cartilagem auricular, uma técnica versátil e segura, com 
excelentes resultados na reconstrução da asa nasal. 
OBJETIVO: Demonstrar o uso do enxerto de cartilagem 
auricular e o seu resultado no tratamento da deformidade 
traumática da asa do nariz.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 25 anos, sofreu 
acidente de automóvel há 8 meses, com ferimentos 
profundos nas pálpebras superiores, nariz e lábio superior. A 
principal queixa estava relacionada à deformidade da asa 
nasal esquerda. Apresentava desabamento da asa do nariz e 
diminuição da sua espessura, além de uma cicatriz 
inestética, retraindo a parte superior. A paciente foi 
submetida à correção e reconstrução da asa nasal, com 
enxerto de cartilagem retirado da concha auricular esquerda, 
medindo 7x5mm de diâmetro. Foi realizada uma incisão 
transversal na mucosa da asa do nariz e o enxerto adaptado 
à sua borda, preenchendo a margem e elevando o contorno. 
O enxerto foi fixado com fio mononylon 5.0 e as suturas 
internas da mucosa com fio categute 4.0. A cartilagem foi 
fixada à pele com fio mononylon 4.0. Cirurgia ambulatorial 
realizada com anestesia local e sedação. A paciente teve 
acompanhamento ambulatorial durante 90 dias, não 
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apresentou complicações pós-cirúrgicas e o resultado 
estético obtido foi bastante satisfatório ao devolver o 
contorno da asa nasal e a simetria do nariz, atendendo às 
expectativas da paciente. 
CONCLUSÃO: Temos, na região alar, cartilagem delicada e 
pele fina, atributos que fazem da orelha uma escolha óbvia 
como área doadora nas reconstruções da asa nasal. Os 
tecidos auriculares e da região nasal possuem rica 
vascularização, com densa rede endotelial. Essa 
característica anatômica permite que a nutrição por 
embebição do enxerto composto auricular para a região 
nasal ocorra com mais eficiência que em outros tecidos. 

Fig 1 e 2 - Pré-operatório (08/12/2016) 

Figura 1 

Figura 2 
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Fig 3 e 4 - Pós-operatório. 

Figura 3 

Figura 4 
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INTRODUÇÃO: A acalasia é uma doença incomum, com 
prevalência de 10:100000 habitantes, que resulta da 
degeneração celular na parede esofágica acarretando falha 
do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior (EEI) e a 
peristalse. Pode ser secundária a doenças como chagas e 
sarcoidose ou ser idiopática apresentando-se com disfagia, 
regurgitação, dor no peito, emagrecimento e pirose.  
OBJETIVO: Relatar um caso de acalasia, cuja demora 
diagnóstica acarretou graves sintomas a paciente.  
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 53 anos, 
com história previa de hipertensão arterial sistêmica, nódulo 
de tireóide em acompanhamento com endocrinologista, em 
uso de omeprazol. Apresenta disfagia, pirose, regurgitação e 
odinofagia há 3 anos com piora progressiva dos sintomas e 
perda de 8 quilos no último mês. Nas endoscopias digestivas 
realizadas previamente diagnosticou-se gastrite, sem demais 
alterações, tratando com medicações, porém sem melhora 
do quadro. Exame físico, laboratoriais, RX de tórax e ECG 
normais. O RX de esôfago contrastado evidenciou redução 
do calibre na transição esôfago-gástrica com dilatação a 
montante e manometria esofágica demonstrou aperistalse 
em corpo esofágico, achados compatíveis com quadro inicial 
de acalasia da cárdia. Iniciou, portanto, tratamento com 
nitrato apresentando melhora dos sintomas e foi 
encaminhada ao cirurgião torácico.  
DISCUSSÃO: Estudos recentes demonstram que portadores 
de acalasia possuem 9,2% mais chance de desenvolver 
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câncer de esôfago evidenciando a importância do 
diagnóstico precoce, realizado pela esofagomanometria. 
Sabe-se que diversos tratamentos podem amenizar os 
sintomas desta patologia, porém nenhum deles normaliza a 
função esofágica e a eficácia tende a diminuir com o tempo, 
exigindo implementação de terapias alternativas. O 
tratamento que consiste na redução de pressão no EEI pode 
ser realizado com toxina botulínica, nitratos, bloqueadores de 
canais de cálcio, miotomia e dilatação pneumática conforme 
idade, sexo e preferência do paciente.  
CONCLUSÃO: Frente ao caso e compreendendo que a 
acalasia além de impactar na qualidade de vida aumenta o 
risco do desenvolvimento de câncer de esôfago, entende-se 
a necessidade de uma investigação mais criteriosa dos 
pacientes com sintomas de disfagia não respondedores ao 
tratamento inicial. O melhor prognostico e a melhora dos 
sintomas depende do diagnóstico precoce e da 
implementação de terapêutica correta ao paciente. 
REFERÊNCIAS: 

1. ACG Guideline: Diagnosis and Management of Achalasia –
American College of Gastroenterology, The American
Journal of Gastroenterology. July 2013.

2. Guidelines for the Surgical Treatment of Esophageal
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Endoscopic Surgeons (SAGES) on May 2011.
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INTRODUÇÃO: A ruptura espontânea de baço (REB) é rara 
e apresenta manifestações clínicas de difícil interpretação. 
Em consequência, o diagnóstico é incerto e o tratamento 
conduzido, inicialmente, de maneira errônea, 
comprometendo a recuperação do paciente. Relatamos um 
caso de REB em paciente durante terapia renal substitutiva. 
RELATO DO CASO: Paciente masculino, 32 anos, hepatite 
C, hipertenso, transplante renal há 18 anos, com Doença 
Renal Crônica em hemodiálise há 17 anos, queixa-se de dor 
abdominal em aperto, iniciada há 1 dia, de intensidade 
moderada, relacionada à distensão abdominal, sem fatores 
agravantes e atenuantes. Exame físico: sinais vitais estáveis, 
hipocorado, abdômen flácido, desconforto à palpação no 
hipocôndrio esquerdo, sem sinais de irritação peritoneal. 
Realizou-se ultrassonografia de abdômen total, 
demonstrando esplenomegalia e coleção subcapsular 
acentuadamente heterogênea, predominantemente 
hiperecóide, relacionável a hemorragia subcapsular 
encapsulada. Exames laboratoriais: hemoglobina (8,4g/dl), 
hematócrito (25,2%), creatinina (5,97) e demais exames sem 
alterações. A tomografia computadorizada de abdome e 
pelve com contraste endovenoso demonstrou hemoperitônio 
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periesplênico e hematoma subcapsular esplênico com 
laceração parenquimatosa (grau III).  Optado pelo tratamento 
conservador não-operatório. No seguimento, paciente 
apresentou queda de 2g/dl de hemoglobina, taquicardia e 
sinais de irritação peritoneal. Indicado esplenectomia por 
falha do tratamento conservador. Procedimento cirúrgico e 
pós-operatório sem complicações. Paciente mantem 
seguimento ambulatorial sem alterações até o momento. 
DISCUSSÃO: Caso de um paciente com baço sem 
alterações histológicas, que sofreu REB decorrente da 
conduta anticoagulante na hemodiálise através da 
administração de heparina. A ruptura esplênica é comumente 
diagnosticada no traumatismo abdominal ou tóraco-
abdominal, essa correspondendo à mortalidade em torno de 
20%, devido ao diagnóstico tardio e à terapêutica2,3. Também 
parece ocorrer em baços previamente lesados ou após 
traumas não diagnosticados. Entretanto, qualquer doença 
que leve à esplenomegalia acentuada pode resultar em 
ruptura esplênica e hemoperitônio. Conforme referido 
anteriormente, as terapêuticas anticoagulantes estão ligadas 
a casos de REB e relatos a descreve em relação à terapia 
anticoagulante com heparina e seus derivados. Em uma 
revisão sistemática, apenas 9,1% dos pacientes sofreram 
REB associadas a drogas e ao tratamento, incluindo uso de 
anticoagulantes, fatores estimulantes de granulócitos, 
trombolíticos e diálise. Contudo, a REB associada a novos 
anticoagulantes inibidores do fator Xa permanece uma 
ocorrência relativamente nova. 
CONCLUSÃO: Todo profissional da área da saúde precisa 
estar em alerta à REB nos pacientes em hemodiálise e/ou 
que faz uso de anticoagulantes. Na existência de sintomas 
correspondentes a quadros abdominais doloridos sem 
trauma ou complicações prévias, o profissional de saúde 
precisa incluir a REB na lista de diagnósticos diferenciais.   
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INTRODUÇÃO: A gangrena de Fournier é uma infecção 
polimicrobiana causada por bactérias aeróbias e anaeróbias 
que, atuam de maneira sinérgica, levando a uma fasciite 
necrotizante e acometem principalmente as regiões genital, 
perianal e perineal.  
RELATO DE CASO: Paciente de 55 anos, sexo masculino, 
branco, solteiro, trabalhador da construção civil, portador de 
Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensão arterial, em uso 
irregular de Metformina, Sinvastatina e Hidroclorotiazida, 
tabagista desde os 16 anos (39 maços/ano), cessou etilismo 
há 10 anos. Refere início de prurido em região inguinal, com 
edema, hiperemia local e aumento de volume escrotal, há 
cerca de dois meses. Encaminhado ao Pronto Socorro de 
Pelotas, onde realizou exames laboratoriais, evidenciando 
leucocitose (Leucócitos Totais=19.810 com 4% de 
bastonetes) e Proteína C Reativa de 241,1mg/l. Iniciado 
antibiótico terapia empírica (Ciprofloxacino e Clindamicina). 
Após três dias de tratamento clínico sem resposta adequada, 
foi realizado desbridamento cirúrgico, com retirada de tecidos 
desvitalizados do períneo até região inguinal direita, livrando 
escroto e esfíncter anal (Imagens 1 e 2). Após ressecção 
cirúrgica, paciente evoluiu com boa cicatrização da ferida 
operatória, não apresentando indicação de enxertia de pele. 
Necessitou troca de antibioticoterapia (Vancomicina e 
Piperaciclina/Tazobactam), com uso endovenoso por 10 
dias. Paciente evoluiu com boa aceitação da dieta via oral, 
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hábito intestinal preservado, deambulando sem dificuldades, 
afebril, com boa cicatrização em região perineal.  
DISCUSSÃO: A gangrena de Fournier pode ser idiopática ou 
estar associada a fatores predisponentes, como diabetes 
mellitus, alcoolismo, trauma mecânico, procedimentos 
cirúrgicos, imunossupressão, entre outras. Nesta 
enfermidade ocorre endarterite obliterante, causando 
trombose vascular subcutânea e necrose de tecidos. O 
tratamento adequado consiste na imediata correção dos 
distúrbios hidroeletrolíticos e hemodinâmicos, 
antibioticoterapia de largo espectro e desbridamento 
cirúrgico.  O diagnóstico precoce, com o desbridamento 
cirúrgico agressivo da área, associado a antibioticoterapia de 
amplo espectro são essenciais para o prognóstico do 
paciente.  
CONCLUSÃO: Conclui-se que o diagnóstico precoce 
associado ao debridamento cirúrgico agressivo e 
antibioticoterapia de amplo espectro parecem ser a melhor 
forma de tratamento desta patologia que possui alta 
morbidade e mortalidade. 

 
Imagem 1: Gangrena de Fournier (pré-ciruúrgico). 
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Imagem 2: Gangrena de Fournier (pós debridamento cirúrgico). 
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SÍNDROME DE LERICHE E BYPASS AORTO 
BI-FEMORAL: Relato de Caso 

Genesini EC¹, Rodrigues ES¹, Cappellaro CR¹, Eidt JG¹, 
Ceretta PF², Luz RGB², Castagnino RS³. 

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Residente de Cirurgia Geral no Hospital São Francisco de Paula.
3. Cirurgião Cardiovascular no Hospital São Francisco de Paula.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Leriche é uma insuficiência 
arterial crônica aortoilíaca bilateral, sendo sua causa mais 
comum a presença de trombo na bifurcação aórtica. 
RELATO DE CASO: Homem, 56 anos, caminhoneiro, 
tabagista e etilista, com queixa de longa data de lombalgia, 
paresia e parestesia, especialmente em membro inferior 
direito, apresentou piora dos sintomas no decorrer de 15 
dias. Paciente relatou que, em atendimentos prévios ao 
dessa internação, recebeu apenas prescrições de relaxantes 
musculares. Ao exame físico, havia ausência de pulsos 
bilateralmente em membros inferiores com palidez e 
alteração de temperatura local. Classificou-se o paciente 
como Fontaine estágio 3 e Rutherford categoria 4 e solicitou-
se uma angiotomografia (imagem 1). O exame demonstrou 
ateromatose acentuada com oclusão completa ao fluxo de 
contraste de aorta e ilíacas comuns logo abaixo da 
emergência das artérias renais compatível com síndrome de 
Leriche. Paciente foi encaminhado para cirurgia na qual foi 
realizado bypass aorto-bifemoral comum com anastomose 
latero-lateral, sendo retirada grande quantidade de trombos 
do interior da aorta infra-renal. Utilizou-se próteses de dacron 
14x7mm e, ao término das anastomoses, foi constatado bom 
pulso. O paciente está em acompanhamento clínico com a 
equipe de cirurgia vascular. 
DISCUSSÃO: Os sintomas da oclusão arterial em geral 
surgem entre a quarta e quinta décadas de vida e podem se 
desenvolver lentamente pela formação de redes colaterais 
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que atenuam a isquemia. O tratamento padrão-ouro é a 
cirurgia de revascularização com ponte aorto-bifemoral e as 
lesões classe 3 e 4 de Fontaine merecem maior atenção, 
pois oferecem risco de perda de extremidade, sendo 
esperada amputação em até 12 meses se ausência de 
melhora hemodinâmica.  
CONCLUSÃO: O relato traz o caso de um paciente que, por 
uma atenuação colateral circulatória da isquemia e por uma 
ausência de exame clínico minucioso prévio, teve seu 
diagnóstico postergado. Devido ao grave acometimento 
aorto-ilíaco, optou-se por tratamento cirúrgico de grande 
porte com utilização de by-pass o qual tem sido um 
importante passo no tratamento dessa doença e que tem 
evitado possíveis amputações apesar do seu alto risco de 
síndrome de reperfusão.  
 

 

 
 
 
 

Imagem 1: angiotomografia. 
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TORÇÃO DE DIVERTÍCULO DE MECKEL 
RESULTANDO EM ISQUEMIA 

MESENTÉRICA: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: O Divertículo de Meckel (DM) tem 
prevalência de 2% na população e configura a anomalia 
gastrointestinal congênita mais prevalente no intestino 
delgado. Localiza-se à 45 a 60 cm da válvula ileocecal e é 
resultado de um fechamento incompleto do ducto onfalo-
mesentérico¹.  
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 75 anos, dá 
entrada NO Pronto Socorro de Pelotas, por dor abdominal, 
há 4 dias, obstipação, há 3 dias, porém, sem vômitos. No 
momento, paciente apresentava-se afebril, acianótico, 
anictérico e estável hemodinamicamente.  No exame físico, 
abdome era globoso e distendido, ruídos hidroaéreos 
diminuídos, dor à palpação superficial em região abdominal 
inferior, massa palpável em andar inferior do abdome e, ao 
toque retal, fezes em ampola. Exames laboratoriais 
demonstraram aumento de creatinina, hiperpotassemia, 
leucocitose com desvio à esquerda e sem alterações de 
transaminases, marcadores de vias biliares, amilase e lipase. 
Não foi possível realizar Raio X de abdome por dificuldade 
de posicionamento do paciente. O mesmo trazia consigo 
uma ultrassonografia abdominal que demonstrava distensão 
de alças colônicas. Após passagem de sonda vesical, 
contatou-se que paciente estava anúrico. Foi realizada 
punção suprapúbica e evidenciado líquido hemático fétido. 
Após analgesia, teve queda da saturação respiratória, 
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oscilação de frequência cardíaca e pressão arterial 
indetectável, em decorrência disso, passou-se acesso central 
e administrou-se noradrenalina. Depois de estabilizado, 
levou-se o paciente para cirurgia por hipótese diagnóstica de 
trombose mesentérica. Na laparotomia, evidenciou-se alças 
isquêmicas de delgado, presença de massa torcida ocluindo 
parte do delgado. Realizada ressecção, de cerca de, 150cm 
de alças isquemiadas, sendo que 143 cm eram de íleo e 
9,8cm de cólon. A análise patológica detectou cólon direito 
com peritonite aguda supurativa, infarto isquêmico em íleo 
terminal e divertículo de Meckel, com extenso infarto 
hemorrágico em parede o divertículo medindo 7,5 x 4,3 x 3,6 
cm.  Encaminhado para a unidade de terapia intensiva e 
óbito, em menos de 24 horas do pós-operatório. 
DISCUSSÃO: A apresentação clínica mais comum do DM é 
o sangramento gastrointestinal, porém, pode apresentar-se
como inflamação do divertículo ou obstrução intestinal, 
decorrente de um volvo, intuscepção, encarceramento do 
divertículo em uma hérnia, torção do divertículo causando 
isquemia da parede intestinal. As taxas de mortalidade pós 
ressecção de DM é muito baixa, cerca de 0,001%, e as 
complicações pós-operatórias ocorrem em cerca de 5% dos 
pacientes ¹ ². 
CONCLUSÃO: Apesar desta ser uma doença congênita, 
suas consequências podem se manifestar em idades 
avançadas. Então, é importante a investigação do DM como 
diagnóstico diferencial mesmo em pacientes idosos. 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[122] 
 

 
Figura 1: Isquemia de Delgado 

 

 
Figura 2: Divertículo de Meckel 
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Figura 3: Pedículo do divertículo rotado sobre alça 
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INTRODUÇÃO: A expansão de tecidos é um procedimento 
que permite ao corpo “gerar” pele extra para uso na 
reconstrução em quase todas as partes do mesmo. A 
tentativa de reconstrução é alcançada pela mobilização de 
tecidos adjacentes locais, ao invés da transferência de 
tecidos à distância, estes sem cor, textura ou cobertura 
capilar semelhantes. É mais comumente utilizado para 
reparar a pele danificada por defeitos congênitos, acidentes, 
cirurgia e em alguns procedimentos estéticos.  
OBJETIVO: Descrever o uso de expansor de pele como 
opção de tratamento cirúrgico em cicatriz inestética pós 
queimadura.  
MÉTODOS: Foi verificado o prontuário da paciente 
submetida ao tratamento cirúrgico reparador para a coleta de 
dados e informações.  
RESULTADOS: Paciente feminina, 7 anos de idade, 
consultou acompanhada pelos pais, com queixa de cicatriz 
inestética, prurido, desconforto e sensação de repuxar a pele 
após sofrer queimaduras no rosto, tórax e braço direito, com 
álcool em combustão. Na face, apresentava tumoração 
irregular e elevada de 7 cm de comprimento, que 
ultrapassava os limites da lesão, com retração cicatricial em 
região mandibular direita e consequente desvio da comissura 
labial para o lado direito. Com o diagnóstico de queloide, 
sequela de cicatriz e retração cicatricial (Imagem1), foi feito o 
planejamento cirúrgico para correção da cicatriz com o uso 
de expansor de pele, no qual foi infiltrado 180 ml, em região 
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cervical direita, seguido de rotação de retalho dermocutâneo 
em dois tempos (Imagem 2 e 3). Após 3 meses de expansão, 
no total de 10 sessões, a paciente foi submetida a nova 
cirurgia para retirada e rotação do novo retalho 
dermoadiposo (Imagem 4). No final de 6 meses, a paciente 
apresentou simetria facial nas consultas subsequentes, com 
cicatriz pouco aparente, movimento mandibular preservado, 
bom relacionamento na escola e integração com os amigos.  
CONCLUSÃO: A utilização de expansões cutâneos se 
apresenta como uma alternativa eficaz ao planejamento de 
cobertura de lesões e reparo de cicatrizes na região de 
cabeça e pescoço, em casos selecionados. A expansão de 
tecido geralmente produz excelentes resultados nessas 
regiões. Se a área afetada estiver severamente danificada ou 
com cicatrizes, a expansão provavelmente não é uma opção, 
pois o primeiro requisito é que a pele esteja saudável.  
 

 
Imagem 1 – Pré-operatório 
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Imagem 2, 3 e 4 - Colocação do expansor de pele 

Imagem 2 

Imagem 3 
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Imagem 4 
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VARIAÇÕES ANATÔMICAS VASCULARES: 
ARTÉRIA RENAL DIREITA E ARTÉRIAS 

TESTICULARES BILATERALMENTE 
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INSTITUIÇÕES: 
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Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo, RS. 
Universidade de Passo Fundo, RS. 

INTRODUÇÃO: O estudo e conhecimento da vascularização 
renal e testicular são importantes para a prática médica 
devido suas implicações na análise e nos tratamentos 
estabelecidos para determinadas patologias. Cirurgias no 
abdômen ou na pelve podem sofrer complicações devido a 
falta de familiaridade com a anatomia do campo operatório e 
por isso padrões vasculares são importantes ao planejar e 
executar qualquer procedimento cirúrgico. Ter conhecimento 
das variações anatômicas são importantes para a segurança 
dos procedimentos endovasculares na região, reduzindo os 
riscos de trauma dos vasos sanguíneos.  
RELATO DO CASO: Sendo assim, o Laboratório de 
Anatomia Humana da Universidade Federal da Fronteira Sul 
que possui em seu acervo 6 cadáveres provenientes de 
doações, está realizando seu primeiro estudo, com o acervo 
disponível, visando desde o conhecimento de peças 
anatômicas de cunho pedagógico, até descrições de 
achados importantes sobre variações anatômicas relevantes 
ao entendimento e consolidação da aprendizagem da 
anatomia humana e suas relações com a prática clínica na 
área da saúde. Foi realizada a dissecção e o estudo em um 
cadáver masculino que indicou um achado anatômico 
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incomum relacionado à vascularização renal, a presença de 
uma artéria polar inferior, além das artérias testiculares que 
se originam bilateralmente das artérias renais (Imagem 1 e 2). 
DISCUSSÃO: A descrição clássica da vascularização renal é 
formada apenas por uma artéria e uma veia e ocorre em 
menos de 25% dos casos1.  Aparentemente, variações 
anatômicas dessas artérias não interferem na função renal e 
devem ser diferenciadas de anomalias ou malformações 
vasculares, que provocam distúrbios funcionais renais e 
sistêmicos. Conformações diferentes do padrão estão 
presentes em 33% dos homens e em 20% mulheres2. Uma 
meta-análise realizada avaliando 11.000 rins mostrou que 
7% possuíam vaso renal polar superior direto da aorta e 
inferior em 5,5%. Já as artérias testiculares possuem a sua 
origem a cada lado da aorta abdominal pela sua face lateral, 
abaixo da origem da artéria renal; cada testículo geralmente 
recebe uma artéria embora existam relatos sobre as 
variações de sua origem3. Em estudo realizado em dois 
hospitais na Turquia sobre variações anatômicas da artéria 
gonadal em fetos de aborto indicou que 8,8% possuíam 
alterações, assim como constataram serem mais comum no 
sexo masculino e do lado direito. Já dos 150 cadáveres 
dissecados das universidades de Witwatersrand, 
Johannesburg e de Zimbabwe, cerca de 4,7% apresentaram 
variações e essas relacionavam-se a origem da artéria 
testicular, ramificando mais superiormente na aorta 
abdominal ou originando-se da artéria rena4.  Para tanto, 
analisando a importância do conhecimento acerca das 
variações anatômicas e suas implicações clínicas foram 
pesquisadas referências científicas em artigos e publicações 
consagradas no meio acadêmico, bem como a captura de 
imagens fotográficas do cadáver para a ilustração deste 
trabalho.  
CONCLUSÃO: A compreensão e correlação da anatomia 
são de fundamental importância, pois, farão do acadêmico 
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um profissional apto a inter-relacionar os conhecimentos 
adquiridos à sua futura prática médica.   

 Imagem 1  Imagem 2 
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A IMPORTÂNCIA DE UM CÓDIGO DE ÉTICA 
UNIFICADO PARA ORIENTAR A VIVÊNCIA 
PRÁTICA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA 

NOS AMBIENTES DE ENSINO 

Pinto CF¹, Sieburger FS¹, Zappe MDB¹, Caetano RS¹, 
Vieira VC¹, Martinelli T², Menezes LO³. 
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INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A atuação do acadêmico em hospital de 
ensino tem respaldo legal. Conquanto, a prática do estudante 
de medicina é pouco debatida, gerando dúvidas acerca dos 
limites que envolvem o ensino. Na vivência prática o 
estudante sente-se inseguro em relação aos limites de sua 
atuação, pois é pouco orientado acerca das questões éticas 
e legais durante a formação. Há dúvida a respeito de seu 
direito em negar-se a realizar atos solicitados pelo preceptor 
quando não tem condições técnico-científicas para tal. Além 
disso, há a crença que atos realizados em ambientes de 
ensino são isentos de responsabilidade legal ao estudante 
que os praticou sem supervisão.  
OBJETIVO: Esclarecer a importância de um código de ética 
unificado para as instituições de ensino basearem a sua 
educação bioética médica e orientarem as dificuldades 
encontradas pelos acadêmicos em reconhecer os seus 
limites práticos. 
MÉTODOS: Estudo exploratório sobre a atuação prática dos 
estudantes de medicina. Os referenciais teóricos foram 
baseados em artigos disponíveis no Pubmed e Scielo, 
Código de Ética Médica do CFM, Código de Ética do 
Estudante de Medicina do CRMDF, assim como resoluções 
publicadas por estes e trechos do código penal.  
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RESULTADOS: Não há código de ética único para 
esclarecimento acerca da atuação dos acadêmicos. O CFM 
baseia-se no Código de Ética do Estudante de Medicina do 
conselho regional do Distrito Federal. Este traz a importância 
da vivência prática, desde que haja supervisão por preceptor, 
concomitante a orientações éticas em cada ação. O 
estudante responde civil, penal e administrativamente por ato 
danoso ao paciente que cursa com imprudência ou 
negligência, podendo responder por exercício ilegal da 
medicina, que se encontra tipificado no art.282 do Código 
Penal. O código não se posiciona a respeito do direito do 
acadêmico se recusar a realizar procedimentos que não se 
sinta preparado.  
CONCLUSÂO: Há necessidade de criação, pelo CFM, de 
código de ética unificado para o estudante. Mas mais do que 
a simples exposição do que é vedado ou permitido, um 
código próprio do CFM poderia orientar as universidades 
quanto às questões bioéticas, tornando o estudante mais 
seguro e conhecedor da sua responsabilidade. 
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INTRODUÇÃO: Entre as diversas causas de paralisia facial 
periférica (PFP), destaca-se a etiologia traumática. A PFP 
associada ao trauma do osso temporal está relacionada a 
traumas crânio-encefálicos (TCE) de grande impacto. Seu 
prognóstico depende de uma abordagem precoce e 
adequada.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 41 anos, 
vem ao serviço de otorrinolaringologia com queixas de 
hipoacusia e tinitus em ouvido esquerdo (OE) e 
fasciculações em hemiface esquerda cerca de 2 meses após 
queda de 4 metros de altura, com TCE grave. História de 
otorragia à esquerda no momento do trauma. Ao exame: 
coágulos de sangue e cerume em OE, apagamento discreto 
do sulco nasolabial do lado esquerdo com desvio da 
comissura ao lado direito, miofasciculações em hemiface 
esquerda, Rinne negativo com weber lateralizado, ambos à 
esquerda. Na TC de crânio, fratura temporal esquerda com 
comprometimento da mastoide e desarticulação das suturas. 
Abordagem inicial com terapia fisioterápica. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Parte do trajeto do nervo 
facial situa-se na parte petrosa do osso temporal, o que 
explica a PFP resultante da fratura desse osso. Além disso, o 
osso petroso abriga também o nervo vestibulococlear, 
labirinto e a cadeia ossicular, justificando o envolvimento 
dessas estruturas em alguns casos de fratura temporal. O 
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manejo clínico da paralisia facial inclui uso de corticoides ou 
anti-inflamatórios não hormonais na fase aguda para evitar 
edema e degeneração do nervo. Nas fraturas de osso 
temporal, pode haver torsão, estiramento, compressão, 
esmagamento e secção do nervo facial em diferentes graus, 
sendo sua localização e extensão determinantes da 
modalidade de tratamento cirúrgico. Abordagens cirúrgicas 
incluem descompressão, reparações, enxertos e 
anastomoses neurais. Devem ser realizadas 
preferencialmente em duas semanas, mas podem ser 
indicadas em até 90 dias após o trauma. Nos casos de perda 
auditiva de condução, também são eficazes para restaurar a 
audição. A fisioterapia da face deve ser realizada desde o 
início da doença com o objetivo de manter o tônus muscular 
até retorno da atividade neural. Na fase crônica, também é 
importante para reabilitação da atividade motora. O 
tratamento psicológico deve ter como objetivo a 
entendimento da patologia e aceitação da mudança para 
amenizar possíveis repercussões sociais decorrente da 
mesma. Traumas temporais são lesões graves devido aos 
riscos de lesão do nervo facial, orelha média e interna e 
lesões cerebrais. Quando esses traumas, após a lesão do 
nervo facial, levam à PFP, a pessoa perde a possibilidade da 
comunicação não-verbal. Assim, a compreensão da origem 
da paralisia e sua recuperação são imprescindíveis no 
tratamento para a melhora funcional da mímica facial dos 
indivíduos acometidos.  
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INTRODUÇÃO: A maioria dos Lipomas Intracranianos não 
possui apresentação clínicas típicas, sendo complicações 
raras na população. Lipomas em Cisterna Quadrigemial 
ocorrem em 25% dos casos de Lipoma Intracraniano, 
afetando possivelmente colículo inferior.  
RELATO DE CASO: Paciente de 16 anos, sem história 
clínica prévia de qualquer doença neurológica, sofreu 
traumatismo crâneo-encefálico (TCE) devido acidente 
automobilístico de alta energia, manifestando desorientação 
e hiporresponsividade verbal após o evento, pontuando 11 
na Escala de Coma de Glasgow (ECG). A Tomografia 
Computadorizada (TC) realizada revelou fratura 
frontotemporal direita com extensão à base de crânio 
homolateral, associada a pequeno foco de contusão focal, 
acompanhada de hematoma subgaleal (Figura 1), sem sinais 
de pneumoencéfalo. Desvio de linha média ou hematoma 
extra-axial não foram visualizados. Em janela óssea 
observou-se fratura em base de crânio e calota óssea direita 
(Figura 2). Associadamente visualizou-se massa hipodensa, 
circular, de limites precisos, com coeficiente de atenuação 
médio de -78 HU, localizada na cisterna quadrigemial (Figura 
3), sem infiltrações, não imprimindo efeito compressivo a 
estruturas adjacentes, concluindo-se tratar de Lipoma de 
Cisterna Quadrigeminal (LCQ).  
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DISCUSSÃO: Lipomas localizados na cisternal quadrigemial 
são bastante raros e ocasionais, ocorrendo em 25% dos 
casos e sua principal complicação é o comprometimento do 
colículo inferior, sendo que tal alteração costuma não ser 
perceptível em TC. O Radiologista deve atentar para os 
aspectos de localização e aspecto de massa hipodensa, para 
assim fazer diagnóstico de Lipoma Quadrigemial. Embora o 
LCQ seja o achado mais excepcional da TC deste caso, 
deve-se atentar para o risco oferecido pela extensa fratura 
óssea desde a base do crânio. Na maioria dos casos, em 
paciente assintomático, não há necessidade de tratamento 
dos LCQ. A história clínica do presente caso não revelou 
qualquer complicação auditiva que fosse possivelmente 
resultado da lesão de colículo inferior.  
CONCLUSÃO: O interesse final desse relato de caso é 
demonstrar um caso de Lipoma Encefálico em Cisterna 
Quadrigemial é um achado radiológico bastante raro, 
representando somente 0,3% de todas as neoplasias que 
ocorrem no encéfalo, usualmente diagnosticado de maneira 
incidental à neuroimagem. Em tal situação, o paciente não 
apresentou qualquer alteração clínica atribuível à lesão, 
sendo plausível o acompanhamento neurorradiológico da 
lesão, objetivando-se a determinação da melhor conduta. 
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Figura 1 

 

 
Figura 2 
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Figura 3 
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INTRODUÇÃO: O presente relato visa descrever o caso de 
paciente masculino, de 31 anos, masculino, agricultor 
referenciado a serviço de Pronto-Atendimento, com história 
de ingestão de quantidade considerável do herbicida 
Paraquat (1'-dimetil-4,4'-bipiridina-dicloreto), reconhecida 
como substância letal de alta toxicidade sistêmica, 
intimamente relacionada à insuficiência renal e hepática, está 
também associada a acometimento do parênquima 
pulmonar. 
RELATO DE CASO: O paciente possuía depressão grave, 
sem resposta ao tratamento antidepressivo, relatando-se 
duas tentativas de suicídio prévias. Em tentativa de suicídio 
paciente aspirou cerca de 300 ml da substância (reconhecida 
letalidade para dosagens acima 44 ml/kg). Sendo submetido 
à lavagem gástrica de resgate. Depois encaminhou-se à 
Unidade Nefrológica, onde se realizou hemoperfusão com 
Heparina 3000 ml salina. Após 3 dias, paciente apresentou 
crepitantes difusos bilaterais, realizando-se exame de 
Tomografia Computadorizada (TC) de Alta Resolução 
Torácica com contraste, que evidenciou presença de áreas 
extensas de vidro fosco bilaterais (figura 1), 
predominantemente peri-hilares com focos de consolidação 
subpleurais múltiplos (figura 2). Espessamento septal 
interlobular difuso e padrão árvore em brotamento (figura 3), 
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com predominância bibasal, assim como dilatação nodular 
de estruturas ramificadas centrolobulares estavam presentes 
nos lobos inferiores bilateralemente, além de moderada 
consolidação em lobo médio com broncograma aéreo 
associado. Após 10 dias da realização do exame de TC 
paciente apresenta quadro clínico de Pneumonia Aspirativa 
sem etiologia claramente definida, sendo manejado com 
Clavulin EV, apresentando melhora clínica significativa. Os 
exames laboratoriais após 5 dias do episódio da Pneumonia 
revelaram boa função renal, sem alterações gasométricas ou 
hepatocelulares. Após tratamento emergencial e 
estabilização do quadro clínico, o paciente foi encaminhado 
para a unidade psiquiátrica para acompanhamento.  
DISCUSSÃO: Intoxicação com Paraquat é uma complicação 
pouco prevalente. Achados radiológicos no parênquima 
pulmonar nesse caso foram inespecíficos. Achados 
radiológicos mais específicos podem ocorrer por 
complicações secundárias, sendo de suma importância o 
reconhecimento da imagem nesses casos.  
CONCLUSÃO: Assim, objetivo desse relato de caso é 
destacar a importância do conhecimento radiológico torácico 
relacionado a intoxicações, tendo em vista a relevante 
prevalência de acometimento pulmonar. 
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Figura 2 
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Figura 3 
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INTRODUÇÃO: O aracnidismo representa um significativo 
problema de saúde pública no Brasil pela frequência, 
morbidade e mortalidade em consequência das atividades 
tóxicas da inoculação do veneno.  
OBJETIVO: Relatar a ocorrência e descrever a 
epidemiologia dos acidentes por aranhas na cidade de 
Pelotas - RS, no período de 2010 a 2014.  
MÉTODO: As informações sobre os acidentes aracnídeos 
foram obtidas pela análise das notificações registradas no 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), no 
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Foram 
coletadas informações sobre o município, o ano e o mês de 
ocorrência dos acidentes, além dos gêneros das aranhas 
envolvidas nos acidentes, tempo picada/ atendimento e 
evolução dos casos em relação à gravidade.  
RESULTADO: O gênero Loxosceles foi predominante, com 
164 acidentes registrados, seguido do gênero Phoneutria 
com apenas 05 ocorrências. Os meses de verão foram os de 
maior número de notificações. Em relação ao tempo 
decorrido entre a picada e o atendimento médico a maioria 
dos casos notificados registraram um tempo 
picada/atendimento superior a 24 horas.   Na evolução do 
quadro clínico a cura dos indivíduos envolvidos em acidentes 
aracnídeos no município de Pelotas totalizou 127 dos casos. 
Não houve registro algum de óbitos no período de 2010 à 
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2014. Contudo, tivemos 176 notificações nas quais não 
foram registradas as evoluções, não sendo possível 
constatar o correto desfecho.  
CONCLUSÃO: Ao término do presente estudo verificou-se 
que os acidentes ocorreram predominantemente nos meses 
de dezembro a março; que o tempo de picada/atendimento 
não foi satisfatório; na evolução do quadro clínico a cura da 
doença se mostrou inferior a encontrada na literatura. Faz-se 
necessário que a vigilância epidemiológica realize 
campanhas para reduzir os acidentes por aranhas 
peçonhentas, bem como melhorar o acesso aos serviços de 
saúde. Outro fator a ser considerado é o descaso em relação 
aos registros dos acidentes aracnídeos na cidade de Pelotas, 
o que gera uma dificuldade na análise fidedigna dos 
acidentes. 
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INTRODUÇÃO: O tecido adiposo é responsável pela 
captação pós-prandial de glicose e ácidos graxos. Em 
condições fisiológicas os adipócitos produzem diversas 
adipocinas que influenciam a manutenção glicêmica, 
regulação central da fome e gasto energético. Portanto, 
interferem no nível pressórico e perfil lipídico, com 
consequências diretas sobre o peso corporal. O excesso de 
tecido adiposo unilocular ectópico, principalmente no fígado 
e músculos, está associado ao desenvolvimento da síndrome 
metabólica. Nesse contexto, os adipócitos com grandes 
reservas de ácidos graxos não esterificados alteram seu 
perfil endócrino estabelecendo um microambiente 
inflamatório. A comunicação bilateral dessas células com 
linfócitos, macrófagos, neutrófilos, células endoteliais e 
precursoras promove síntese de adipocinas pró-
inflamatórias, tais como fator de necrose tumoral-alfa (TNF- 
α , interleucina    IL-6), proteína C reativa (PCR) e leptina. 
Acredita-se que a prática regular de atividade física contribua 
diretamente para a modulação do perfil inflamatório no tecido 
adiposo do indivíduo obeso, influenciando favoravelmente o 
manejo dos portadores dessa doença crônica multifatorial e 
suas complicações.  
OBJETIVO: Averiguar os efeitos do exercício físico sobre a 
síntese e secreção de adipocinas pró-inflamatórias em 
indivíduos obesos.  
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METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa documental nas 
bases de dados Scielo e PubMed, utilizando-se descritores 
em ciências da saúde relacionados ao tema da pesquisa 
previamente selecionados na Biblioteca Virtual em Saúde 
(DeCS, BVS). A revisão da literatura incluiu artigos 
identificados por meio das palavras-chave: Obesidade; 
Adipocinas; Síndrome X Metabólica e Exercício, para um 
período retrospectivo de cinco anos.  
RESULTADOS: Foram revisados 10 artigos científicos 
originais, os quais sugeriram que no indivíduo obeso o tecido 
adiposo branco (unilocular) parece ser responsável por 
aumentar o nível circulante de citocinas e proteínas 
inflamatórias (Figura 1). As adipocinas potencializam a 
resistência à insulina e contribuem à polifagia, agravando a 
obesidade e suas comorbidades. O tratamento 
multidisciplinar para a perda de peso pode contribuir para a 
modulação da inflamação em nichos ectópicos de tecido 
adiposo. Constatou-se que nos indivíduos com redução de 
mais de 10% no índice de massa corporal (IMC), observou-
se um nível de citocinas inflamatórias similar ao encontrado 
em eutróficos. Também, houve o acréscimo da adiponectina, 
uma adipocina anti-inflamatória que contribui para diversas 
funções biológicas. Contudo, ainda há de esclarecer-se o 
papel exato do exercício físico neste contexto. Os resultados 
ainda são controversos e alguns autores apontaram que por 
si só a atividade aeróbia, sem redução do IMC, não pareceu 
modular o perfil inflamatório associado à síndrome 
metabólica. Enquanto o exercício anaeróbio, praticado 45 
minutos/dia, quatro vezes/semana, com diminuição do peso, 
foi mais favorável para a modulação dos marcadores 
inflamatórios. A figura 2 sistematiza os mecanismos por meio 
dos quais o exercício físico regula o perfil TH1 de respostas 
imunológicas no tecido adiposo hiperplasiado e hipertrófico. 
Sobre o tema apresentado ainda há diversas questões a 
serem esclarecidas e propõe-se a realização de novos 
estudos para auxiliar a dirimir as dúvidas existentes, bem 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[150] 

como para precisar o valor da prática de exercícios nos 
planos de tratamento do paciente obeso e suas 
comorbidades.  
CONCLUSÃO: A partir da breve revisão da literatura 
realizada conclui-se que a redução do IMC em indivíduos 
obesos, em princípio concomitantemente à pratica de 
atividade física anaeróbica, favorece regulação da síntese e 
secreção de mediadores inflamatórios. Assim, por 
conseguinte controlando diabetes tipo II, hiperlipidemia, 
hipertensão arterial e aterogênese. Também, contribui para o 
aumento dos níveis de adiponectina, um reconhecido fator 
antidiabético, anti-inflamatório e antitumoral.  

Figura1: Micromellieu inflamatório na obesidade. Constata-se 
diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos maduros, 
síntese de quimiocinas para recrutamento de células 
inflamatórias (a-linfócitos, b-neutrófilos, c-macrófagos) com 
aumento dos níveis de fator de necrose tumoral-alfa (TNF- 
α , interleucina    IL-6), proteína C reativa (PCR) e leptina. 
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Os peptídeos bioativos favorecem a perpetuação da 
inflamação crônica, obesidade e comorbidades. Fonte: 
elaborado pelos autores (2017). Adaptado de Leite, et al. 
(2009).   

 
 
Figura 2: Possíveis mecanismos que contribuem para o 
efeito anti-inflamatório do exercício. A ativação do eixo 
hipotálamo-pituitária-hipófise (HPA) e sistema simpático 
adrenal medular (SAM) promove aumento do cortisol e 
adrenalina, inibindo a liberação de TNF por monócitos. A IL-6 
produzida pela contração do músculo esquelético também 
regula negativamente a produção de TNF e pode estimular 
ainda mais a liberação de cortisol. Elevações agudas dessa 
interleucina estimulam a liberação do antagonista do receptor 
de interleucina 1 (IL-1RA) por monócitos e macrófagos, 
inibindo efeitos pró-inflamatórios. O treinamento físico 
mobiliza células T regulatórias (Treg) na produção de IL-10, 
e aumenta a proporção de monócitos clássicos (CD14-alto-
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CD16-), atuando na redução da resposta inflamatória. Ainda, 
com a redução de massa e tamanho do adipócito há 
infiltração inflamatória, com repolarização de macrófagos tipo 
2 (M2). Fonte: elaborado pelos autores (2017). Adaptado de 
Gleeson et al. (2011). 
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE SÍFILIS EM 
PARTICIPANTES DA BLITZ DA SAÚDE DE 

2017 
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Tomaszeski RH¹, Pitol A¹, Carvalho RA¹.

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A Sífilis é uma doença infecto contagiosa, 
transmitida sexualmente ou por via vertical através do parto. 
Exibe manifestações sistêmicas e complicações graves 
quando não tratada ou tratada inadequadamente. Apesar de 
grave, é uma doença com tratamento bem definido e 
passível de prevenção.  
OBJETIVO: Analisar a incidência de casos de Sífilis em 
adultos que participaram da Blitz da Saúde e promover a 
conscientização sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis assim como sua prevenção, diagnóstico e 
tratamento.  
MÉTODO: Adultos foram convidados aleatoriamente por 
acadêmicos do curso de Medicina da UCPel para realizarem 
o teste rápido de diagnóstico da Sífilis e fazer parte de uma
coleta de dados durante a Blitz da Saúde de 2017. Foram 
elaboradas três questões: 1) Se já tinham realizado alguma 
vez o teste rápido?; 2) Alguma vez o teste foi positivo?; 3) Se 
já tinha recebido algum tratamento para Sifilis ao longo de 
sua vida? Estas questões foram dicotomizadas, com 
resposta sim ou não. Foram também a avaliadas as variáveis 
como sexo e idade. Os dados foram registrados em uma 
tabela do Excel para facilitar a análise.  Testes positivos 
foram orientados a procurar um serviço de Atenção Básica 
de Saúde para a realização de tratamento e os testes 
negativos receberam orientação a respeito da prevenção da 
doença.  
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RESULTADO: O total de participantes foi de 40, sendo 
metade de cada sexo. A idade variou de 20 a 77 anos. O 
teste rápido para a Sífilis não tinha sido realizado em 77,5% 
da amostra, sendo que 22,5% já haviam realizado pelo 
menos uma vez na vida. Foram registrados seis resultados 
positivos (15%). Dos casos positivos, 4 indivíduos (66,7%) 
descobriram a doença no momento do teste e 2 pessoas 
(33,3%) já tinham história de Sífilis, mas sem tratamento 
prévio.  
CONCLUSÂO: Os testes rápidos treponêmicos para triagem 
estão disponíveis nos serviços públicos de saúde de forma 
gratuita e possuem especificidade e sensibilidade adequados 
para o diagnóstico laboratorial da Sífilis. O fato de mais de 
70% dos participantes nunca terem realizado o teste rápido 
reflete uma lacuna entre a busca ativa e o diagnóstico 
precoce, enquanto que a existência dos resultados positivos 
prévios sem tratamento adequado expõe a falha na 
prevenção e controle da doença. 

REFERÊNCIAS: 
1. Avelleira JCR. Syphilis: diagnosis, treatment and

control.
2. Hicks CB, Clement M. Syphilis: Screening and

diagnostic testing.
3. Hicks CB, Clement M. Treatment and monitoring.
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Gráfico 1 -Prevalencia da positividade do teste 
rápido  para sífilis na populçao estudada. Pelotas, 

2017. 
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INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a 
principal causa de óbito no Brasil, acima da Doença 
Cardíaca e do Câncer. O AVE isquêmico é o principal 
responsável pela doença cerebrovascular, compreende 80 a 
85% dos casos, o restante é abrangido por AVE 
hemorrágico. A doença cerebrovascular tem como alguns de 
seus principais fatores de risco, fatores modificáveis ou 
controláveis, como: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes 
Mellitus, Dislipidemia, Tabagismo e Fibrilação Atrial. Nessa 
perspectiva, uma abordagem de prevenção primária eficaz é 
capaz de diminuir a incidência dessa patologia que possui 
altos índices de morbimortalidade.  
OBJETIVO: O objetivo principal do artigo é analisar as 
internações em decorrência de Acidentes Vasculares 
Encefálicos no Brasil nos anos de 2008 a 2016.  
MÉTODOS: Estudo retrospectivo, descritivo e transversal. 
Utilizou-se de dados obtidos a partir do DataSUS-TabNet. 
Foram obtidos os dados de número total de internações, 
valor total, valor médio por internação, média de 
permanência hospitar e taxa de mortalidade do tratamento 
de acidentes vasculares cerebrais agudos (isquêmico ou 
hemorrágico) de janeiro de 2008 a dezembro de 2016 no 
Brasil.  
RESULTADOS: No Brasil, nos nove anos avaliados houve 
1.589.10 internações em decorrência de AVE, gerando um 
custo total de mais de 1.8 bilhões de reais. Em 2008, 
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152.198 pacientes internaram devido a essa patologia e em 
2016, 188.154, um acréscimo de 23,6% foi evidenciado 
(figura 1). No ano de 2008, o gasto total foi 134.514.353,74 
reais e em 2016, o custo total foi 248.901.336,70 reais, o que 
representa um aumento de 85% (figura 2). O custo médio por 
internação aumentou 49,7% (883,81 reais em 2008 e 
1.322,86 em 2016). Nesse período, 268.288 pacientes foram 
ao óbito em decorrência de AVE, a taxa de mortalidade foi de 
16,88. 
CONCLUSÃO: O Acidente Vascular Encefálico é uma 
patologia com altos índices de mortalidade e morbidade. 
Além disso, é extremamente onerosa ao Sistema Único de 
Saúde e à Previdência Social, devido aos altos custos de 
internação e à frequente necessidade de aposentadoria 
precoce do indivíduo acometido. Com isso, e considerando 
os fatores de risco modificáveis dessa patologia, é 
fundamental uma abordagem de prevenção primária mais 
eficaz e universal. 

Figura 1 
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Figura 2 
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INTRODUÇÃO: A Polirradiculoneurite Desmielinizante 
Aguda, Síndrome de Guillain-Barré (SGB), tem a sua 
fisiopatologia centrada em um fenômeno autoimune de 
mimetismo molecular que acomete a bainha de mielina do 
sistema nervoso periférico e correlaciona-se, normalmente, 
com um processo infeccioso prévio. Tem incidência anual de 
1,2 a 2 casos por 100.000 habitantes. O quadro clínico 
caracteriza-se por instalação aguda de paresia ou plegia 
simétrica ascendente, hipotonia e arreflexia. Por ser 
potencialmente grave, diagnóstico precoce e suporte 
adequado são fundamentais.  
OBJETIVO: Analisar as internações por SGB pelo SUS no 
Brasil, no período que compreende janeiro de 2008 a 
dezembro de 2016.  
METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, descritivo e 
transversal. Foram obtidos os dados do DataSUS-TabNet 
relativos ao número total de internações, custo, número de 
óbitos e taxa de mortalidade do tratamento de 
Polirradiculoneurite Desmielinizante Aguda de 2008 a 2016 
no Brasil.  
RESULTADOS: Nos 09 anos avaliados, 20.629 indivíduos 
internaram para o tratamento da SGB no SUS, sendo a 
média anual de 2.292 hospitalizações. O valor gasto com as 
internações foi de mais de 18.6 milhões de reais. O custo 
médio por internação foi de 906,45 reais. A média de 
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permanência hospitalar para o tratamento foi de 8,8 dias. O 
número total de óbitos foi 333, sendo 1,61 a taxa de 
mortalidade.No Rio Grande do Sul, as internações 
diminuíram consistentemente em quase todos os anos 
avaliados; no ano de 2008, 320 pacientes hospitalizaram por 
esse motivo, número que diminuiu para 188 em 2016, 
representando uma queda de 41,25%. Em contraste, no Rio 
de Janeiro aumentou em quase todos os anos avaliados o 
número de internações hospitalares; em 2008 ocorreram 106 
internações e, em 2016, 262, o que demonstra um aumento 
de 147% (figura 1). No Brasil, houve uma queda da 
incidência de 2008 a 2012 e nos 04 anos seguintes as 
internações voltaram a aumentar.  
CONCLUSÃO: Os dados avaliados apresentam alterações 
na incidência nos 09 anos avaliados. Foi evidenciado uma 
diminuição da incidência no Rio Grande do Sul e um 
aumento expressivo da incidência no Rio de Janeiro. 
Antecedentes infecciosos precedem 70% dos casos, sendo o 
Campylobacter Jejuni o agente mais relacionado, seguido 
por Citomegalovírus e vírus Ebstein-Barr. Uma possível 
diminuição de infecções por estes agentes pode ser 
responsável pela diminuição da incidência em algumas 
regiões. Entretanto, o aumento dessas infecções associado 
ao recente surto de Zika Vírus pode estar relacionado com o 
aumento da incidência em alguns estados. Estudos 
epidemiológicos sobre a SGB são escassos, sendo os as 
publicações existentes divergentes. Evidencia-se a 
necessidade de novos estudos. 
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Figura 1 
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PNEUMONIA NO BRASIL 
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INTRODUÇÃO: A Pneumonia Adquirida na Comunidade 
(PAC) é uma infecção do parênquima pulmonar, que resulta 
da proliferação de patógenos microbianos nos espaços 
alveolares e da resposta do hospedeiro a esses agentes. As 
pneumonias causam morbidade e mortalidade significativas 
e comumente não são diagnosticadas e tratadas 
adequadamente. Segundo dados do SUS, PAC corresponde 
a 610.857 internações hospitalares no Brasil em 2016.  A 
mortalidade varia de menos de 1% para casos ambulatoriais, 
12% para casos que precisam de internação e pode chegar a 
40% nos casos que precisem de UTI. A estimativa para a 
mortalidade é de 1,2 milhão em todo o mundo, o que faz com 
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reforce a 
prioridade à prevenção e ao combate à doença.  
OBJETIVO: Avaliar o tempo médio de internação por 
pneumonia em todas as regiões do Brasil no ano de 2016, a 
fim de atentar os profissionais de saúde para a importância 
do diagnóstico precoce e escolha do tratamento adequado.  
MÉTODO: Estudo exploratório descritivo, com abordagem 
quantitativa, realizado a partir de dados fornecidos pelo 
DATASUS, que divulgou o tempo médio de permanência nos 
hospitais por pneumonia no Brasil.  
RESULTADOS: A consulta através dos dados obtidos pelo 
DATASUS constatou que houve um total de 610.857 
internações por PAC no Brasil no ano de 2016. Além disso, 
foi observado que o tempo de internação foi maior do que o 
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recomendado em todas as regiões do Brasil, sendo a Região 
Sudeste com o maior número e a região Sul, com o menor.  
CONCLUSÃO: Frente aos dados obtidos e estudados, 
constata-se que houve aumento do tempo de permanência 
por pneumonia em todo o Brasil quando comparado com o 
período recomendado, totalizando um número maior de 
internações por pneumonia nas diferentes regiões do país. O 
maior tempo de permanência pode ser explicado por 
algumas falhas no sistema, como erros terapêuticos e 
despreparo dos profissionais ou até mesmo por busca por 
um centro mais qualificado para o atendimento por parte do 
paciente. Por esses motivos, se faz necessário a 
implementação de estratégias diversificados na saúde, a fim 
de qualificar os profissionais e os serviços, para que o tempo 
de internação por pneumonia seja menor. 
 

Tabela 1 - Número de internações por PAC no Brasil no ano de 2016 
por região 

REGIÃO DO BRASIL INTERNAÇÕES** TMP 

SUL 133.586 5,53 

SUDESTE 236.033 7,19 

CENTRO OESTE 50.416 6,62 

NORTE 51.626 6,84 

NORDESTE 139.196 6,33 

* Fonte DATASUS.    
**Número total de internações por PAC no Brasil no ano de 
2016, separado por regiões, totalizando 610.857 internações 
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INTRODUÇÃO: A população mundial está envelhecendo, 
enquanto a taxa de natalidade tem um aumento de 1,7% ao 
ano, a população de idosos aumenta 2,5%. Dessa maneira, 
há uma importância cada vez maior em relação aos cuidados 
da Medicina Intensiva em pacientes geriátricos, uma vez que 
representam 42-52% das internações na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). O envelhecimento está associado a uma 
diminuição de reserva cardiopulmonar e renal e com alta 
taxa de comorbidades, o que acaba aumentando o risco de 
desenvolvimento de insuficiência progressiva de órgãos. 
Nessa faixa etária, predomina como causa de morte as 
doenças cardiovasculares, neoplasias, como também 
doenças do aparelho respiratório. 
OBJETIVO: O objetivo é analisar as internações de 
pacientes idosos em uma Unidade de Terapia Intensiva, em 
relação as principais causas de internações, número médio 
de permanência na unidade, além de número de óbitos.  
MÉTODO: Realizado estudo transversal, descritivo, 
retrospectivo, observacional em uma UTI de um Hospital 
Universitário. Foram avaliadas 522 internações particulares e 
de convênios, no período de janeiro de 2014 à março de 
2015. Os pacientes foram selecionados para análise de 
acordo com faixa etária igual ou superior a 65 anos. 
RESULTADOS: Foram analisadas 522 internações, sendo 
que dessas 240 (45,97%) eram de pacientes com idade igual 
ou superior a 65 anos. Das 240 internações, 51(21,25% ) 
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foram por pós operatórios diversos, a segunda maior causa 
de internação foi por Insuficiência Respiratória, totalizando 
36 internações ( 15%) e a terceira maior causa foi por 
Acidente Vascular Cerebral, sendo 31 internações (12,92%). 
Além disso, o número médio de dias na UTI nessa faixa 
etária foi de 6,3 dias e 77 pacientes, ou seja 32,08% 
evoluíram para o óbito.  
CONCLUSÃO: A população da UTI assim como a população 
geral está envelhecendo, como sabemos os idosos são 
grandes usuários do serviço de saúde, e pode-se concluir 
que representam um subgrupo distinto e importante de 
pacientes. O presente estudo nos confirma isso, uma vez 
que quase metade das internações referem-se a pacientes 
geriátricos. O número de óbitos nessa faixa etária é 
relativamente alto; em geral, os pacientes muito idosos têm 
resultados mais pobres do que os mais jovens, entretanto o 
prognóstico é mais dependente da gravidade da doença e 
principalmente do estado funcional antes da admissão, uma 
vez que normalmente eles têm mais de uma comorbidade 
prévia associada o que acaba levando a maior risco de 
complicações. 
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INTRODUÇÃO: A doença cérebro vascular é a principal 
causa de óbito no Brasil e, sem o tratamento precoce e 
adequado, confere significativa morbidade aos pacientes que 
sobrevivem. O uso adequado, seguindo estritamente os 
critérios de exclusão e inclusão, do Trombolítico tem 
potencial para diminuir consideravelmente a morbidade de 
pacientes acometidos por AVE isquêmico, visto que a 
trombólise promove a reperfusão vascular e evita que a área 
de penumbra isquêmica se transforme em infarto. No 
entanto, a implementação do uso de trombolítico pelo SUS é 
recente e a falta de estrutura de suporte adequada ainda 
impossibilita o uso da trombólise em muitos centros. 
OBJETIVO: O objetivo principal do artigo é avaliar o avanço 
do uso de trombolítico no tratamento do AVE isquêmico pelo 
SUS no Brasil.  
MÉTODOS: Estudo retrospectivo, descritivo e transversal. 
Utilizou-se de dados obtidos a partir do DataSUS-TabNet. 
Foram obtidos os dados de número total de internações, 
valor total, valor médio por internação, média de 
permanência hospitar e taxa de mortalidade do tratamento 
do acidente vascular cerebral isquêmico com o uso de 
trombolítico (procedimento: 0303040300) e tratamento de 
acidente vascular cerebral (procedimento: 0303040149) de 
janeiro de 2013 a dezembro de 2016 no Brasil. 
RESULTADOS: Em 2013, primeiro ano de utilização de 
trombolíticos no SUS, foram realizados 368 tratamentos de 
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AVE isquêmico com trombólise, esses números avançaram 
para 692 em 2014, 1263 em 2015 e 1392 em 2016 (figura 1). 
Nos 4 anos avaliados, 3.715 pacientes receberam essa 
modalidade de tratamento. Nesse mesmo período, 735.716 
pacientes internaram pelo SUS devido à AVC (isquêmico e 
hemorrágico), destes, 188.154 pacientes internaram em 
2016, sendo aproximadamente 150.000 por Acidentes 
Vasculares Encefálicos isquêmicos. Menos de 1% (1392) 
foram tratados com trombolítico. Nos 4 anos avaliados, o 
custo médio de internação de pacientes que receberam o 
Trombolítico foi de 2.809,55 reais. Enquanto que o custo 
médio de internação de pacientes que não receberam o 
trombolítico foi de 1280,33 reais. Segundos os dados 
avaliados, dos 3.715 tratamentos de AVEi com trombolítico 
realizados de 2013 a 2016, 58% (2.150) foram feitos na 
Região Sul, sendo 44% do total realizados no Rio Grande do 
Sul (1.651).  
CONCLUSÃO: O acidente vascular encefálico isquêmico 
apresenta elevada incidência e altos índices de 
morbimortalidade. O trombolítico tem potencial para dobrar a 
chance de o paciente se recuperar de um AVE isquêmico 
sem sequelas. Entretanto deve ser utilizado respeitando-se 
rigorosamente as indicações e contraindicações, visto que 
pode ocasionar um AVE hemorrágico iatrogênico. Nessa 
perspectiva, a utilização da trombólise no tratamento do AVE 
isquêmico no SUS ainda é recente e limitada pelo custo e 
pela estrutura de suporte necessária. No entanto, com o 
investimento adequado, o uso tende a difundir-se, 
melhorando as perspectivas prognósticas dos pacientes 
acometidos. 
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Figura 1 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica Secundária 
(HAS-S), diferente da Hipertensão Arterial Sistêmica 
Essencial, possui causas conhecidas e potencialmente 
curáveis, acometendo em torno de 5% à 10% da população 
adulta. Estudos recentes demonstram que as Doenças 
Parenquimatosas Renais Primárias são a causa mais 
frequente de HAS-S. Outras causas também conhecidas são 
a Estenose de Artéria Renal, o Hiperaldosteronismo 
Primário, a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, a 
Coarctação da Aorta e o Feocromocitoma. Com a suspeição 
clínica e o diagnóstico precoce, é possível alcançar um 
controle dos níveis pressóricos e, até mesmo, obter a cura 
da doença.  
OBJETIVO: Analisar o número de internações por HAS-S no 
estado do Rio Grande do Sul no período que compreende 
janeiro de 2008 a dezembro de 2016.  
MÉTODOS: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa da frequência de internações por 
HAS-S ocorridas no Rio Grande do Sul, de janeiro de 2008 a 
dezembro de 2016. Foram coletados do sistema DATASUS-
TabWin dados relativos aos procedimentos clínicos que, 
posteriormente, foram tabulados no programa Excel 2013.  
RESULTADOS: No ano de 2008, quase 1.700 pessoas 
receberam tratamento hospitalar para HAS-S. Nos anos 
seguintes, de 2009 a 2016, o número de internações foi 
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respectivamente 1.364, 891, 607, 584, 459, 381, 361 e 297. 
Constatou-se que houve redução de aproximadamente de 
83% no número de internações hospitalares comparando-se 
o ano de 2008 e 2016.
CONCLUSÂO: Ao longo dos anos, houve expressiva 
redução no número de internações hospitalares por HAS-S 
no Rio Grande do Sul. Podem estar associados a isso o 
surgimento de campanhas de prevenção à Hipertensão 
Arterial Sistêmica no país e mais acesso a exames 
diagnósticos de HAS-S, os quais levam à detecção precoce 
e consequente aumento nas possibilidades de cura. Sabe-se 
que a triagem deve ser realizada, visando a diminuição das 
consequências da doença prolongada e um menor custo 
para a saúde pública. Como foram utilizados dados 
secundários, não há controle em relação a erros decorrentes 
de digitação, registro e confiabilidade das informações. 

Tabela 1 – Número de internações por HAS-S no RS, por ano, 

 entre 2008 e 2016 

ANO INTERNAÇÕES 

2008 1695 

2009 1364 

2010 891 

2011 607 

2012 584 

2013 459 

2014 381 

2015 361 

 2016 297 
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AS DIFERENTES PERSPECTIVAS DAS 
INTERNAÇÕES ONCOLÓGICAS NO RIO 
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INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença com incidência 
crescente, sendo a estimativa do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) para o biênio 2016/2017 de 600 mil novos 
casos. Dessa maneira, a oncologia é uma das 
especialidades médicas que mais se expande na atualidade, 
devido ao surgimento de novas tecnologias para o 
diagnóstico precoce e para o tratamento cada vez mais 
potentes e específicas, as quais tem contribuído para o 
aumento da sobrevida global na grande maioria das 
neoplasias. 
OBJETIVO: Este estudo visa analisar a frequência de 
internações por tratamento de intercorrências clínicas de 
paciente oncológico e de tratamentos de pacientes sob 
cuidados prolongados por enfermidades oncológicas 
ocorridas no Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 
janeiro de 2008 a dezembro de 2016, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 
MÉTODOS: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa da frequência de internações para 
Tratamento de Intercorrências Clínicas de Paciente 
Oncológico e de Tratamento de Pacientes Sob Cuidados 
Prolongados por Enfermidades Oncológicas no Rio Grande 
do Sul, de janeiro de 2008 a dezembro de 2016. Foram 
coletados do sistema DATASUS-TabWin dados relativos aos 
procedimentos clínicos que, posteriormente, foram tabulados 
no programa Excel 2013. 
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RESULTADOS: No período avaliado, de 2008 à 2016, a 
frequência de internações para Tratamento de 
Intercorrências Clínicas de Paciente Oncológico foi, 
respectivamente, 16.283, 17.402, 16.342, 7.979, 7.945, 
7.478, 7.777, 7.852 e 6.870, demonstrando uma redução de 
57,69% no número de hospitalizações. Em contrapartida, as 
internações por Tratamento de Paciente Sob Cuidados 
Prolongados por Enfermidades Oncológicas foi, na devida 
ordem, 262, 384, 418, 429, 355, 358, 558, 442 e 532, 
observando-se um aumento de 103.05% no número de 
pacientes necessitando de tratamento hospitalar. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos mostram que o 
tratamento de intercorrências clínicas apresenta redução 
significativa comparado ao de cuidados prolongados que 
mostra um aumento de mais de 100%. Esses dados podem 
estar correlacionados com o grande aprimoramento dos 
antigos tratamentos e o surgimento da imunoterapia, tanto 
reduzindo as intercorrências clínicas por serem mais efetivos 
- reduzem a morbimortalidade - como também aumentando 
as internações em pacientes sob cuidados prolongados, pois 
as novas drogas aumentam a sobrevida de determinadas 
neoplasias em estádios avançados que antes a mortalidade 
era precoce. 
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INTRODUÇÃO: O estudo das principais causas neurológicas 
que afetam a população e causam algum tipo de limitação 
funcional é importante para aprimorar o atendimento 
hospitalar. Entre as patologias com maior incidência estão o 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), Traumatismo 
Cranioencefálico (TCE) e Neoplasias, as quais influenciam 
diretamente a qualidade de vida e requerem uma atuação 
mais precisa e específica do profissional de saúde. 
OBJETIVO: Análise das principais causas neurológicas de 
admissão em um Hospital Universitário do Sul do Brasil em 
comparação com valores regionais e nacionais no período de 
2012 a 2016. O Hospital citado é referência no serviço de 
neurologia na região e dispõe de serviços de emergência e 
unidade de terapia intensiva. 
MÉTODO: Trata-se de um trabalho descritivo de natureza 
retrospectiva e quantitativa, com coleta de dados obtidos 
do Sistema DATASUS (Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde), do período de 2012 a 2016. 
RESULTADOS E CONCLUSÂO: No Hospital Universitário, 
de 2012 a 2016, ocorreram 1659 internações por causas 
neurológicas, com uma média anual de 331 admissões. 
Dentre essa proporção, destacam-se 40% casos de AVC, 
18% TCE, 11% Neoplasias, 7% Síndrome do Túnel do 
Carpo, 3% Microcirurgias, 2% de Polineuropatias e 13% 
correspondentes às patologias de baixa incidência. Segundo 
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dados, os estados do Sul apresentam-se como segundo 
lugar com maior percentual de casos de AVC e Neoplasias e 
terceiro em TCE, em relação ao território nacional. Somente 
no estado do Rio Grande do Sul, o AVC contabiliza em torno 
de 15000 internações ao ano, correspondendo a 8% da 
média nacional e 1,22% no presente hospital. Quanto ao 
TCE, ocorre a média de 14.700 casos/ano no estado, 17% 
do total brasileiro e 0,9% do hospital avaliado. As 
Neoplasias, na região Sul, possuem aproximadamente 3.900 
casos anuais, 1330 internações estaduais e 2% de 
admissões no referido hospital. Logo, as principais causas de 
internação encontradas foram manifestações agudas que 
necessitam tempos maiores de internação, com possíveis 
complicações pós-operatórias. A análise desses dados 
permite modificações na gestão hospitalar e ações 
programáticas na saúde pública, proporcionando menores 
índices de morbimortalidade, internações e custos 
hospitalares. 

Gráfico representativo das principais causas neurológicas em um 
hospital universitário entre 2012 à 2016. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) corresponde a um 
transtorno metabólico crônico caracterizado por hiperglicemia 
e distúrbios no metabolismo resultantes de defeitos da 
secreção e/ou da ação da insulina, sendo sua prevalência na 
população adulta de cerca de 7,6%. Portadores de DM têm 
maior risco de apresentar doenças sistêmicas, logo, o bom 
manejo desses pacientes, ainda na Atenção Básica, melhora 
a qualidade de vida, evita hospitalizações e óbitos por 
complicações do DM.  
OBJETIVO: Avaliar o programa de assistência aos pacientes 
diabéticos atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Nossa Senhora de Fátima – Pelotas, RS.  
MÉTODO: Estudo observacional descritivo retrospectivo, 
realizado na UBS Nossa Senhora de Fátima. A amostra foi 
selecionada por conveniência e correspondeu aos usuários 
diabéticos que procuraram atendimento na unidade no 
período de 08/03/2017 até 02/06/2017.   
RESULTADOS: O número total de pacientes avaliados foi de 
138, a idade média foi de 63,49 anos (+11,09), com 64,5% 
correspondendo a mulheres, 90% classificado como raça 
branca e 62,9% com escolaridade fundamental incompleta. A 
fração de pacientes compensados na unidade (59,1%). Foi 
visto que 74% dos pacientes nunca tiveram acesso à 
nutricionista, a maioria dos indivíduos apresentava 
obesidade (média de IMC 31,99), hipertensão arterial 
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sistêmica (90,4%) e dislipidemia (61,9%). No presente 
estudo, 59% dos avaliados realizaram rastreio de lesão renal 
e 40% fizeram fundoscopia no último ano, estando abaixo do 
mínimo preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD) cujos valores são de 80% e 60%, respectivamente.  
CONCLUSÃO: O cuidado ao paciente diabético realizado na 
Atenção Básica pode propiciar bom controle metabólico aos 
acometidos. É possível, ainda, melhorar o serviço, investindo 
na prevenção, no tratamento das comorbidades, na 
multidisciplinaridade da assistência, além de incentivar a 
melhora da dieta, a perda de peso e a cessação do 
tabagismo. 

Legenda: Avaliação da qualidade do atendimento do 
paciente diabético na UBS Fátima 
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INTRODUÇÃO: O câncer gástrico, muito prevalente entre os 
tumores malignos, tem como o adenocarcinoma seu subtipo 
mais comum. Pacientes com menos de 40 anos representam 
cerca de 2% a 9% do total de diagnósticos e têm um pior 
desfecho clínico. A obesidade é um fator de risco para esse 
câncer, porém é infrequente que seja expressa como fator 
único, sendo muito associada com a presença de H. pylori. A 
apresentação típica inclui epigastralgia, empachamento, 
massa epigástrica palpável, sangramento gastrointestinal e 
disfagia. Na doença avançada pode haver ascite, perda 
ponderal e hepatomegalia. A obesidade e a presença de 
disfagia sugerem um envolvimento da região da cárdia – o 
que está vinculado a um pior prognóstico. 
RELATO DO CASO: Paciente, masculino, 27 anos, obeso, 
hígido, sem história familiar de câncer gástrico, iniciou com 
quadro de disfagia em março/2017. Após dois meses, 
apresentou ascite e perda ponderal. Endoscopia digestiva 
alta realizada em junho/2017 mostrou subestenose de 
esôfago a 38cm da arcada dental superior, pregas gástricas 
edemaciadas e friáveis em corpo, no antro gastrite erosiva 
discreta e, ao anatomopatológico, carcinoma gástrico com 
invasão em esôfago distal. Laboratoriais constataram 
hipobilirrubinemia e anatomopatológico de videolaparoscopia 
mostrou metástase em peritônio. À tomografia 
computadorizada de abdome total, houve espessamento 
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parietal difuso gástrico compatível com processo neoplásico 
primário associado a linfonodomegalias regionais e sinais de 
carcinomatose peritoneal com múltiplos nódulos omentais. 
Com isso, foi diagnosticado com adenocarcinoma mucinoso 
de estômago padrão cTxcN1M1 – peritônio. Iniciado 
tratamento antineoplásico em outubro/2017 com o esquema 
FLOT (Docetaxel, Oxaliplatina, Leucovorin e Fluoracil).  
DISCUSSÃO: O paciente supracitado apresentou um quadro 
atípico de câncer gástrico, pois, além de ser jovem, seu 
único fator de risco mais relevante seria a obesidade, não 
tendo, ainda, infecção por H. pylori. A relação da idade e do 
pior prognóstico com o envolvimento da cárdia, encontrada 
na literatura, corresponde com o desfecho do paciente. O 
esquema de tratamento FLOT foi demonstrado pela 
American Society of Clinical Oncology como primeira escolha 
nesse tipo de câncer.  
CONCLUSÃO: A história clínica e o exame físico devem ser 
sempre valorizados na avaliação do paciente. Poucos fatores 
de risco para uma doença não excluem a sua possibilidade 
de diagnóstico – a investigação deve seguir a epidemiologia, 
mas não deve estar presa apenas a ela, e sim, ser 
individualizada em cada caso. 
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INTRODUÇÃO: Os pólipos colônicos são de natureza 
histológica variada e bem definida. Neste grupo estão os 
frequentes pólipos hiperplásicos, linfoides, inflamatórios, 
ligados a síndromes como Peutz Jeghers, de retenção 
(juvenis) e um grupo bem definido de lesões neoplásicas 
benignas que são os adenomas. Estes correspondem às 
multiplicações celulares que crescem para luz intestinal 
mostrando-se nas formas plana, elevada, séssil e 
pediculada. Os quatro tipos dominantes de adenomas são 
classificados como: tubular, túbulo-viloso, papilar (viloso) e 
serrátil (Figuras 1, 2, 3 e 4). Essas lesões sabidamente têm 
potencial de transformação maligna que percorrem um 
caminho que vão de displasias de baixo a alto grau, 
carcinoma em adenoma, progredindo para carcinomas 
invasores.  
OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho foi verificar a 
incidência de carcinomas in situ e displasias de alto grau 
intra-adenomas, polipectomizados.  
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MÉTODOS: Dos arquivos do LAPACIT foram catalogadas 
num estudo retro e prospectivo a ocorrência de carcinomas 
in situ de um total de 2109 adenomas distribuídos nos anos 
de 2014 a 2017 com diagnóstico anatomopatológico. 
RESULTADOS: Em 2014, de 303 polipectomias, ocorreu 16 
carcinomas in situ e 2 displasias de alto grau. Em 2015 das 
600 polipectomias realizadas, encontrou-se 24 carcinomas in 
situ e 9 displasias de alto grau. Em 2016 num total de 904 
adenomas, 32 mostraram carcinoma in situ e 19 displasias 
de alto grau. Em 2017 em curso tivemos 302 adenomas com 
12 carcinomas in situ e 3 com displasias de alto grau.  
CONCLUSÂO: O crescimento do câncer colorretal leva a 
divulgação no meio social da importância das colonoscopias, 
no sentido de identificar não só cânceres colônicos 
avançados como também ressecar pólipos do tipo adenoma 
e diagnosticar lesões precoces potencialmente evolutivas 
para tumores invasivos. O exame anatomopatológico 
intercepta a sequência adenoma-carcinoma com propósitos 
preventivos e curativos de alta relevância para os pacientes. 
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Figura 1- Adenoma polipoide pediculado (corte histológico). 
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Figura 2- Carcinoma “in situ” intraadenoma tubular 

(microfotografia). 
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Figura 3- Displasia de alto grau em adenoma. 
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Figura 4- Área circunscrita de carcinoma “in situ” em 

adenoma papilar. 
 
REFERÊNCIAS  

1. Abbas AK, Fausto N, Kumar V, Cotran RS, Aster JC, 
Robbins SL. Robbins e Cotran: Patologia - Bases 
patológicas das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010; 1440p.  

2. Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH, Theise ND.  
WHO Classification of Tumours of the Digestive 
System. 4 ed. IARC: Lyon.  2010. 417 p.  

  



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[190] 

CARCINOMA NEUROENDOCRINO NASAL: 
UM RELATO DE CASO 

Mezzomo Jr EC1, Cavichioli GL¹, Medina, ASC¹, 
Lima, MC¹, Jorge VM², Mussi AC², Bicca EBC³ 

1. Acadêmico do curso de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Médico Patologista do Laboratório Centro de Anatomia Patológica (CAP).
3. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
Laboratório Centro de Anatomia Patológica (CAP). Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: Os carcinomas neuroendócrinos são 
tumores epiteliais pouco diferenciados que se originam na 
cavidade nasal e seios paranasais, não havendo predileção 
por sexo e tendo maior incidência entre a segunda até a 
oitava décadas de vida. Apresentam prognóstico mais 
favorável quando comparado a tumores morfologicamente 
semelhantes como no pulmão e laringe, e apresentam 
mitoses e necroses com frequência. O primeiro relato do 
carcinoma neuroendócrino nasal ocorreu em 1982, e até 
2013 haviam apenas 75 casos registrados.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino consulta 
em hospital na cidade de Pelotas por obstrução do fluxo 
aéreo. Exames de imagem evidenciaram volumosa lesão em 
nasofaringe que preenche a coluna aérea e invade estruturas 
vizinhas, tendo sido levantado hipótese de linfoepitelioma de 
nasofaringe. Enviado para estudo anatomopatológico um 
total de quinze fragmentos, medindo 1,7cm x 1,0cm x 0,5cm 
o maior, material pardo-acinzentado, com áreas branco-
acinzentadas, granulares e foscas e consistência friável. Foi 
solicitado uma análise imunohistoquímica, a qual apresentou 
positividade para os marcadores sinaptofisina, cromogranina, 
coquetel de citoqueratinas e Ki-67 (positivo em 70% das 
células), aspecto compatível com carcinoma neuroendócrino 
pobremente diferenciado.  
DISCUSSÃO: As principais neoplasias de origem em tecido 
epitelial respiratório incluem adenocarcinoma, carcinoma 
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nasal indiferenciado, neuroblastoma e linfoma, este em 
conformidade com o previamente levantado como hipótese 
diagnóstica. Estudos não conseguiram comprovar a relação 
entre tabagismo e o aparecimento deste tipo de neoplasia, e 
pela quantidade diminuta de relatos, também não pode se 
estabelecer fatores de risco para desencadeamento.  
CONCLUSÃO: O carcinoma neuroendócrino é uma 
neoplasia com grande recorrência e agressividade local, 
justificando o tratamento multimodal com quimioterapia e 
radioterapia adjuvantes. Entretanto, a maioria dos pacientes 
encontram-se em estado avançado da doença, com extenso 
envolvimento da órbita ocular, crânio e cérebro, dificultando o 
procedimento cirúrgico. Mesmo com o tratamento adequado, 
as chances de recidiva são expressivamente altas. Esta 
neoplasia configura-se como rara entidade, necessitando de 
maiores relatos para estabelecer padrões de comportamento 
da doença. 
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INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC), 
geralmente, cursa com déficit neurológico focal, 
predominantemente motor, de instalação súbita ou com 
rápida evolução, sem outra causa aparente que não 
vascular, sendo a sintomatologia dependente da região 
cerebral comprometida. O AVC é a principal causa de morte 
na população adulta brasileira, tendo extrema importância a 
precocidade e eficácia no atendimento, pois quanto mais 
cedo, maiores são as chances de salvar o cérebro.  A 
maioria dos casos, quase 80%, são de origem isquêmica e 
20% hemorrágica.  Além disso, em mais da metade das 
pessoas acometidas, por essa patologia, ocorre a imposição 
de incapacidades, sendo suas vidas resumidas na busca 
constante da recuperação das atividades cotidianas. Dentre 
os fatores de risco, que precipitam o desenvolvimento do 
AVE, têm-se os não modificáveis, como: idade avançada, 
sexo masculino, raça negra e hereditariedade. Já, a 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), o diabetes mellitus 
(DM), o tabagismo, as dislipidemias, o sedentarismo e a 
fibrilação atrial, são descritos como fatores modificáveis, e 
estão diretamente ligados ao estilo de vida de cada pessoa.  
OBJETIVO: Analisar o quantitativo de pacientes admitidos 
com diagnóstico de AVC, em um Pronto socorro da região 
sul do Rio Grande do Sul que é referência para 
aproximadamente 1 milhão de habitantes, vendo também a 
frequência de óbitos.  
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MÉTODO: Estudo retrospectivo que analisa dados 
secundários, obtidos em banco de dados do Pronto Socorro, 
sendo o período analisado, o mês de janeiro de 2017.  
RESULTADOS: Com relação aos resultados, teve-se que 
número de atendimentos clínicos no total foram de 3.064 
pessoas, dos quais 535 aguardaram leito clínico, e dentre 
esses, 42 pacientes tiveram o diagnóstico definitivo de AVC, 
vindo a óbito apenas um paciente neste período.  
CONCLUSÃO:  Sabe-se que todo déficit neurológico focal, 
de instalação súbita, com duração maior a 15-20 minutos, 
deve ser avaliado como AVC. Com esses dados, nota-se que 
esse aspecto do atendimento está sendo realizado nos 
atendimentos nesse Pronto socorro. Também, nota-se que 
está sendo realizado atendimento precoce e eficaz, pois 
ocorreu apenas um óbito nesse período.  
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INTRODUÇÃO: Dentre as neoplasias malignas da tireoide, a 
mais prevalente é o carcinoma papilar, seguido do carcinoma 
folicular. Fatores de risco e mutações genéticas relacionadas 
ao seu desenvolvimento não são os mesmos. A tireoidite de 
Hashimoto é doença autoimune, resultante da formação de 
anticorpos e linfócitos T contra antígenos tireoidianos. O 
microcarcinoma papilar, assim definido quando menor de 
1cm de diâmetro, comórbido à tireoidite de Hashimoto não é 
incomum, porém a associação com o carcinoma folicular foi 
descrita apenas uma vez. O objetivo desse estudo é relatar 
um caso de carcinoma folicular e microcarcinoma papilar de 
tireoide associados a tireoidite de Hashimoto.  
RELATO DE CASO: Paciente masculino com nódulo em 
lobo direito da tireoide com punção por biópsia aspirativa 
demonstrando Bethesda VI, caracterizando malignidade, 
submetido a tireoidectomia total, com glândula pesando 20 g 
e medindo 7,2 x 4,2 x 2,3 cm. Ao exame anatomopatológico, 
evidenciou-se carcinoma folicular minimamente invasor com 
células de Hürthle (Figura 1) e microcarcinoma papilar 
(Figura 2), ambos em lobo direito, além de tireoidite de 
Hashimoto.  
DISCUSSÃO: Uma das principais manifestações das 
patologias da tireoide é o surgimento de nódulo, por vezes 
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associado a rouquidão, disfagia e dispneia. Nódulos podem 
ser benignos ou malignos e essa diferenciação depende da 
anamnese, exame físico, laboratório, ultrassonografia 
cervical e biópsia por punção aspirativa com agulha fina 
(PAAF). A PAAF é capaz de diferenciar nódulos benignos de 
malignos e é indicada para avaliar aqueles maiores de 1cm 
ou com características de malignidade à ultrassonografia, 
como hipoecogenicidade, microcalcificações, margens 
irregulares, entre outros. O resultado da citopatologia indica 
se será necessária abordagem cirúrgica e o exame 
histopatológico após a ressecção fornece o diagnóstico 
defintivo.  
CONCLUSÃO: Diante da apresentação clínica semelhante 
das diversas patologias da tireoide, é imperioso saber a 
conduta frente a um nódulo tireoidiano e quais os critérios de 
indicação da PAAF, única capaz de orientar o tratamento. A 
associação entre microcarcinoma papilar e carcinoma 
folicular é rara e não esperada na literatura, sendo seu relato 
importante para que se atente a essa possibilidade no exame 
anatomopatológico, além de serem necessários mais 
estudos a seu respeito. 
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Figura 1: Invasão capsular – carcinoma folicular 

 
Figura 2: Microcarcinoma papilar 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é delimitada 
como um progressivo distúrbio neurológico, caracterizado 
pela degeneração dos neurônios da camada ventral da 
substância cinzenta e dos lóculos ceruleus, associado a 
diminuição da produção de dopamina dessas áreas 
respectivamente. É uma patologia crônica do sistema 
nervoso central cujo os principais sintomas são bradicinesia, 
tremor e rigidez muscular. É comum em pacientes idosos, 
afetando 1 em cada 1000 indivíduos acima de 65 anos e 1 
em cada 100 após 75 anos segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e é mais preponderante no sexo masculino.  
OBJETIVO: Esse estudo visa analisar a frequência de 
internações ocorridas no Sistema Único de Saúde (SUS) por 
Parkinson no estado do Rio Grande do Sul, no período que 
compreende janeiro de 2008 a dezembro de 2016.  
MÉTODOS: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa da frequência de internações para 
Tratamento de Parkinson no Rio Grande do Sul, de janeiro 
de 2008 a dezembro de 2016. Foram coletados do sistema 
DATASUS-TabWin dados relativos aos procedimentos 
clínicos que, posteriormente, foram tabulados no programa 
Excel 2013. 
RESULTADOS: No período avaliado, de 2008 a 2016, a 
frequência de internações para Tratamento por Parkinson foi, 
respectivamente, 266, 188, 155, 131, 115, 118, 145, 122 e 
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129.Verifica-se uma oscilação entre os valores, de 2008 a 
2016 apresentou uma redução de 51,50% nas internações 
hospitalares por Parkinson. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos no nosso estudo 
demonstram que houve uma redução significativa nas 
internações por Parkinson nos últimos anos. Esta pode ser 
por influência da crescente utilização de fisioterapia, a qual 
vem adquirindo um importante papel na reabilitação dos 
pacientes, diminuindo ou retardando a evolução dos 
sintomas, melhorando a mobilidade, o equilíbrio, a força 
muscular e proporcionando melhora na qualidade de vida. Ao 
longo dos anos estudados, não surgiram novas terapêuticas 
para a enfermidade, entretanto, uma adesão correta, um 
diagnóstico e início precoce de tratamento também podem 
ser responsáveis pela queda na necessidade de cuidado 
hospitalar. 
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INTRODUÇÃO: O Brasil é o segundo país em número de 
casos de Hanseníase no mundo, apresentando dificuldades 
na tentativa de erradicar a doença. Dos 40.474 casos novos 
nas Américas em 2010, 93% foram notificados no Brasil. A 
hanseníase, doença crônica infectocontagiosa causada pelo 
Mycobacterium leprae, tem manifestações clássicas como as 
lesões de pele com alteração de sensibilidade, 
espessamento de tronco nervoso e baciloscopia positiva na 
pele. Esses sintomas geram graus de incapacidade física 
elevados nos indivíduos acometidos. Dessa forma, é 
fundamental que haja uma abordagem de prevenção eficaz, 
para diminuir a incidência dessa patologia, assim como 
diagnóstico e tratamento precoces para evitar a evolução da 
enfermidade para as incapacidades e deformidades físicas.  
OBJETIVO: O objetivo principal do trabalho é analisar as 
internações em decorrência de Hanseníase no Brasil no 
período entre 2008 a 2016.  
MÉTODOS: Estudo retrospectivo, descritivo e transversal. 
Foram utilizados dados a partir do DataSUS-TabNet. 
Obtiveram-se os dados do número total de internações, valor 
total, valor médio por internação, média de permanência 
hospitalar, o número de óbitos e a taxa de mortalidade do 
tratamento da Hanseníase de janeiro de 2008 a dezembro de 
2016.  
RESULTADOS: Durante os nove anos analisados, no Brasil 
houve 17702 internações em virtude do Tratamento da 
Hanseníase. Em 2008 foram 2873 internações, já em 2016 
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foram 1381, o que evidencia uma diminuição significativa de 
48,06%. Quanto ao número de óbitos, foram registrados 41 
casos em 2008, e 25 no ano de 2016, o que demonstra uma 
diminuição de 60,98% (Gráfico 1). Tratando-se do custo do 
Tratamento da Hanseníase, em 2008 foi de 1.068.117,98 
reais, já em 2016 foi de 553.795,56, o que demonstra um 
decréscimo significativo de 92,87% durante o período 
analisado (Gráfico 2). 
CONCLUSÃO: A hanseníase é uma doença com grande 
prevalência e incidência no Brasil. Mesmo com o decréscimo 
nos índices de óbitos e custo, essa patologia ainda é 
onerosa ao Sistema Único de Saúde, justamente em virtude 
da ineficiência nas tentativas de sua erradicação, com 
persistência e surgimento de novos casos. Portando, levando 
em consideração o potencial para inúmeros fatores de 
incapacidade física aos acometidos é de suma importância 
que haja uma abordagem preventiva, assim como 
diagnóstico e tratamento precoces.  

Gráfico 1 – Relação entre Número de Óbitos e Número de 
Internações por Hanseníase. 
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Gráfico 2 – Análise dos Custos do Tratamento da 
Hanseníase em 2008 e 2016. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é o câncer mais 
comum no homem e é o segundo que mais mata. 
Geralmente, cresce lentamente e inicialmente não apresenta 
sintomas. Em 2017, são estimados a ocorrência de 61.200 
casos desta doença no Brasil. Estima-se atualmente, que os 
óbitos ocorram em 25% dos portadores desta patologia. 
Ademais, cerca de 20% dos pacientes portadores desta 
neoplasia são identificados já em estágio avançado da 
doença. Apresenta diagnóstico anatomopatológico, sendo 
não só uma doença frequente, como também de extensa 
gravidade.  
OBJETIVO: Relatar dificuldades dos acadêmicos relativas às 
diferentes abordagens e protocolos/diretrizes utilizados 
durante o ensino médico, quanto à necessidade do 
rastreamento do câncer de próstata, o qual inclui PSA e 
toque retal. Além disso, visa esclarecer os principais fatores 
que favorecem a realização do rastreamento, em 
comparação com as evidências que comprovam não ser 
vantajoso o rastreio.  
MÉTODOS: Estudo exploratório e etnográfico que confere os 
aspectos pedagógicos na graduação integral dos discentes 
na formação de ensino. Os dados foram usados de acordo 
com orientação bibliográfica da Organização Mundial Da 
Saúde (OMS), Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
Sociedade Brasileira de Urologia (USB) e comparados com 
estudos internacionais (American Cancer Society e American 
College of Physcians).  
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RESULTADOS: A Sociedade Brasileira de Urologia 
recomenda o rastreamento do câncer de próstata, enquanto 
que o Instituto Nacional do Câncer é contrário a realização 
desta conduta. Ademais, em entidades internacionais como 
American Cancer Society e American College of Physcians, 
a decisão é partilhada com o paciente.  
CONCLUSÃO: O câncer de próstata apresenta divergências 
quanto à realização do seu rastreamento, o que acarreta em 
incertezas quanto ao procedimento, tanto para alunos, 
quanto para profissionais da área de atuação, de qual 
conduta seria a adequada. O ideal seria a padronização 
destes referenciais, de modo a garantir uma melhor conduta 
para o acompanhamento e o tratamento dos pacientes.  
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INTRODUÇÃO: A Doença de Von Recklinghausen, também 
conhecida como Neurofibromatose Tipo 1, é uma desordem 
genética autossômica dominante que ocorre por mutações 
no gene NF1, localizado no cromossomo 17q11.2. Possui 
prevalência de aproximadamente 1 em 2.600 a 3.000 
indivíduos. 
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 18 anos, negro, 
auxiliar de pedreiro, procura Pronto Socorro de Pelotas 
devido à lesão e dor intensa em dorso do pé esquerdo após 
trauma. Recebeu antibioticoterapia por 10 dias (Cefalotina) 
com melhora do quadro. Interna na enfermaria doze dias 
após chegada para investigação de outras queixas referidas. 
Relatou que nos últimos 3 meses iniciou quadro de astenia, 
tosse algumas vezes seca, outras vezes com expectoração e 
dispneia aos grandes esforços. Nos dois últimos meses 
referiu episódios de febre (38,5-39ºC) além de inapetência, 
diarreia, náuseas, vômitos e aparecimento de nódulos 
esparsos pelo corpo (região supraclavicular, axilar e 
antecubital direitas e região inguinal) dolorosos à palpação 
com aumento progressivo de tamanho e quantidade. História 
de mãe HIV+, paciente refere ter investigado a doença na 
infância com resultados negativos. Solicitado sorologias anti-
HIV, HBsAg, anti-HCV e VDRL, todas negativas. Raio X de 
tórax, culturais de escarro e BAAR sem alterações. 
Ultrassom de membros inferiores evidenciou presença de 
nódulos subcutâneos diversos e alguns próximos às fibras 
musculares, medindo cerca de 1cm de diâmetro. Realizado 
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biópsia de nódulo axilar laudada como neurofibroma. 
Avaliação dermatológica evidenciou máculas café-com-leite 
em grande quantidade no tórax e membros superiores 
maiores de 15mm de diâmetro e efélides axilares. Paciente 
relata que seu pai apresentava manchas café-com-leite no 
tórax, porém faleceu muito jovem (não soube informar a 
causa). Apresentou Nódulos de Lisch ao exame 
oftalmológico, fechando critérios para diagnóstico de 
Neurofibromatose Tipo 1. Paciente liberado após realizar 
Raio X de ossos longos para afastar displasia óssea e 
orientado a seguir acompanhamento ambulatorial 
neurológico, dermatológico e oftalmológico.  
DISCUSSÃO: A Doença de Von Recklinghausen ou 
Neurofibromatose Tipo 1 é diagnosticada pela presença de 
no mínimo duas manifestações clínicas dentre sete critérios. 
O paciente relatado apresentou quatro: dois ou mais 
neurofibromas de qualquer tipo, dois ou mais Nódulos de 
Lisch, seis ou mais máculas café-com-leite >15mm de 
diâmetro e efélides nas axilas. Além disso, a história familiar 
de máculas sugere a presença da doença na família, dado 
que auxilia como critério diagnóstico.  
CONCLUSÃO: É de suma importância o seguimento desse 
paciente, uma vez que o tratamento conservador é 
preconizado. Além disso, visto sua origem autossômica 
dominante, testes genéticos podem ser realizados para 
auxiliar no rastreio da doença em outros membros familiares. 
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INTRODUÇÃO: A doença renal policística do adulto é uma 
doença hereditária autossômica dominante que leva ao 
declínio irreversível da função renal. É a causa genética mais 
comum de doença renal crônica, sendo responsável por 5% 
dos pacientes dialíticos nos Estados Unidos. Possui uma 
prevalência na população de 1:400 a 1:1000. As mutações 
responsáveis ocorrem, mais frequentemente, nos 
cromossomos 16 (PKD1) e 4 (PKD2). A apresentação clínica 
inclui hipertensão, hematúria, proteinúria e insuficiência 
renal, variando sua idade de aparecimento. Pode-se, 
também, apresentar sintomas secundários a cistos em outros 
órgãos, como fígado e pâncreas, além de possíveis 
aneurismas. O diagnóstico depende principalmente de 
imagem. Os achados típicos incluem rins grandes e cistos 
extensos espalhados por ambos os rins. O prognóstico piora 
com o declínio da função renal. Porém, a maior causa de 
morte é por complicações cardíacas, seguida de infecções e 
eventos neurológicos. O tratamento inclui medidas não 
específicas, tais como controle estrito da pressão arterial, 
restrição dietética de proteínas, dieta baixa em sal e 
estatinas.  
RELATO DE CASO: Paciente, 45 anos, sexo masculino, 
branco, procurou a unidade básica de saúde para 
acompanhamento de doença renal crônica estágio V. Na 
consulta, queixava-se de edema generalizado, sentindo-se 
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“inchado”, porém, alegava não fazer uso correto das 
medicações e nem permanecer o tempo recomendado em 
hemodiálise. Ao exame físico apresentava abdome globoso 
com presença de deiscência dos retos abdominais, ruídos 
hidroaéreos presentes, depressível, doloroso, com 
hepatomegalia (18cm) e rins palpáveis bilateralmente 
medindo cerca de 20cm de comprimento e 15cm de largura. 
Demais achados incluíam: edema de membros inferiores 2+ 
de 4+ e sopro aórtico sistólico com irradiação para membro 
superior esquerdo (local da fístula arteriovenosa). Relato de 
irmã com doença cística renal, porém sem perda de função. 
Realizado TC de abdome evidenciando múltiplos cistos 
renais bilaterais e em loja hepática. Sem indícios de 
malignidade. Paciente com antecedentes fisiopatológicos de 
tabagismo, hipertensão, hepatite C, doença arterial 
coronariana, insuficiência cardíaca, doença do refluxo, 
ansiedade e doença pulmonar obstrutiva crônica. Optou-se, 
então, por cuidados intensificados, não só de reiteração do 
uso correto das medicações como, também, iniciado visitas 
domiciliares recorrentes para melhor manejo do quadro.  
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: DRPA é a afecção 
hereditária que mais causa insuficiência renal dialítica. É 
pouco rastreada na população geral, apesar de ter alta 
prevalência na comunidade. O tratamento é inespecífico, 
porém, quando bem instituído diminui mortalidade e aumenta 
qualidade de vida.  
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Figura 1 – Tomografia de Abdome Total mostrando múltiplos 
Cistos renais bilaterais e hepáticos.  
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INTRODUÇÃO: Edema Pulmonar Neurogênico (EPN) é uma 
doença subdiagnosticada no contexto dos danos 
neurológicos graves, aumentando os índices de 
morbimortalidade anualmente. Apresenta etiologia 
multifatorial, ocorrendo principalmente em hemorragia 
meníngea, em casos de traumatismo cranioencefálico, 
hemorragias cerebrais, crises convulsivas, tumores 
cerebrais, e outros. A apresentação pode ser desde um 
quadro subclínico, corroborando para subdiagnóstico, até 
edema pulmonar fulminante. Edema pulmonar neurogênico é 
uma síndrome clínica caracterizada por edema pulmonar de 
início agudo após um acometimento súbito do sistema 
nervoso central.  
OBJETIVO: realizar revisão bibliográfica acerca do edema 
pulmonar neurogênico.  
MÉTODO: Foram pesquisadas publicações recentes a partir 
dos bancos de dados do portal CAPES e MEDLINE, com 
descritor: neurogenic pulmonar edema. Foram selecionados 
no total 17 artigos que preenchiam os critérios de inclusão 
foram utilizados como base para revisão de literatura.  
RESULTADO: Em situações de injuria neuronal em que 
ocorre queda da perfusão cerebral, ocorre liberação de 
catecolaminas pelo hipotálamo, bulbo e medula, provocando 
EPN através (1) do aumento da pressão hidrostática 
pulmonar por perda da homeostase vasomotora intensa e (2) 
aumento da permeabilidade capilar, relacionado aos fatores 
inflamatórios, ambos independentes da presença ou não do 
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aumento da pressão intracraniana. O sistema 
cardiopulmonar passa a suportar resistência elevada, 
aumentando a contratilidade e frequência cardíaca, 
descompensando o extravasamento de liquido que se 
acumula no interstício. Além disso, ocorre lesão na 
microvasculatura pulmonar com extravasamento de liquido 
rico em proteínas, hemácias e células inflamatórias. O 
aumento da pressão capilar pulmonar ocasionado pela 
ventilação mecânica contribui com o aumento da liberação 
de citocinas no pulmão, potencializando o agravo. Os 
sintomas da EPN são inespecíficos, cursando com dispneia, 
taquicardia, tosse, crepitantes, taquipneia. A radiografia 
evidencia infiltrado pulmonar bilateral.  
CONCLUSÃO: Os achados inespecíficos dificultam o 
diagnóstico precoce e atrasa tratamento adequado, elevando 
os índices de mobimortalidade. O tratamento se baseia na 
rápida identificação do responsável pelo agravo neuronal e 
redução da pressão intracraniana (PIC). O tratamento 
cirúrgico precoce da lesão primaria é essencial, pois facilita a 
redução do edema pulmonar. A técnica de ventilação 
mecânica precisa evitar aumento da PIC ou da pressão 
arterial. O uso de dobutamina está indicado pois aumenta 
debito cardíaco, diminui a pressão na artéria pulmonar e 
aumenta diurese.  
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INTRODUÇÃO: A Doença Celíaca (DC) é oriunda de uma 
desregulação entre o sistema imune inato e adaptativo, a 
qual ocorre devido à ingesta de gliadina, principal 
componente tóxico do glúten. A ligação da gliadina a 
moléculas geneticamente propensas à DC ativa a secreção 
de citocinas inflamatórias, fator de necrose tumoral e 
interferon; esta secreção promove a sintomatologia da 
doença, que consiste tipicamente em dor, distensão 
abdominal, diarreia e esteatorreia. Estudos também citam a 
presença de achados extra-abdominais, como aumento das 
transaminases séricas em 2-9% dos pacientes.  
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 45 anos, procurou 
atendimento devido a alterações de enzimas hepáticas em 
exame periódico. Negava sintomas gastrointestinais, 
consumo de álcool, uso de medicações, chás ou histórico de 
comorbidades. Ao exame laboratorial, apresentava os 
seguintes resultados: AST 55 mg/dL, ALT 97 mg/dL, 
Bilirrubina Total 1,0 mg/dL, Indireta 0,6 mg/dL e Direta 0,4 
mg/dL, GamaGT 18 mg/dL e Fosfatase Alcalina 69 mg/dL. 
Ao exame físico abdominal não apresentava alterações e 
seu IMC 23 kg/m2. Foram solicitados exames 
complementares: Ferritina 368mg/dL, anti-HCV, HBsAg e 
anti-HIV não reagentes, FAN e Anti-Músculo Liso negativos, 
Perfil Lipídico e Glicêmico normais, Ultrassonografia 
Abdominal Total sem alterações e Anticorpo Anti-
Transglutaminase IgA 128 mg/dL. A Endoscopia Digestiva 
Alta com Biópsia de Duodeno evidenciou bulboduodenite 
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com diminuição do pregueamento e serrilhamento de pregas 
em segunda porção duodenal; o exame anatomopatológico 
revelou duodenite crônica moderada com atrofia acentuada 
de vilos e aumento do número de linfócitos intraepiteliais, 
possibilitando o diagnóstico de Doença Celíaca. Após dieta 
isenta de glúten por 06 meses apresentou melhora 
laboratorial nas transaminases AST 40mg/dL e ALT 
27mg/dL.  
CONCLUSÃO: O caso relatado demonstra a importância de 
questionar a hipótese de DC como diagnóstico diferencial 
(DD) em pacientes com alterações nos valores das 
transaminases. O diagnóstico precoce da doença possibilita 
tratamento antecipado e evita que surjam outros sintomas ou 
complicações, que acarretariam em pior qualidade de vida. 
Assim, demonstra-se a necessidade de relatar casos com 
sintomatologia atípica de DC para que este DD seja 
lembrado e mais pacientes beneficiem-se da restrição 
alimentar precoce ao glúten. 
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UM RELATO DE CASO 

 
Mostardeiro LR¹, Hauck B¹, Bruch Filho EJ¹, Tors AJ¹,  

Bosak LW¹, Lazzaretti AK¹, Hauck LE². 
1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
2. Residente de Neurologia em Plau am See, Mecklemburgo-Pomerânia 

Ocidental, Alemanha. 
INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS.  
 

INTRODUÇÃO: A encefalite de Hashimoto (HE) é uma forma 
rara, heterogênea e de bom prognóstico de transtorno 
neuroendócrino que se manifesta com convulsões, episódios 
de acidente vascular encefálico (AVC), encefalopatia, 
demência e manifestações neuropsiquiátricas. Estudos 
mostram que as manifestações psiquiátricas mais comuns 
em HE são psicose aguda, seguida de transtornos 
depressivos. Demência e esquizofrenia foram achados 
incomuns. É geralmente associado à tireoidite de Hashimoto, 
e o paciente tem elevados anticorpos antitireoidianos. O uso 
de corticoides, normalmente leva a um bom prognóstico.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 51 anos, 
lúcida, pessoal e espacialmente orientada, temporalmente 
desorientada, vem ao hospital relatando, que há cerca de 2 
meses, vem apresentando distúrbios de memória de curta 
duração e se mostrava depressiva ultimamente. Ao exame 
físico, paciente apresentava dismetria em teste de index-
nariz, sem perda de força ou sensibilidade. Sem edema dos 
linfonodos, a tireoide não estava aumentada. Há cerca de um 
mês, paciente esteve em acompanhamento com psiquiatra, o 
qual receitou Sertralina, entretanto não apresentou melhora. 
Para melhor esclarecimento e com suspeita de doença 
autoimune foi realizada uma ressonância magnética, que 
mostrou lesões compatíveis com uma encefalite. Foi 
realizada uma punção lombar, com um resultado normal. 
Além disso os seguintes anticorpos foram testados: NMDA; 
GABA; LGI1, CASPR2, AMPA, TSH; TPO, TG, sendo que os 
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níveis de TPO-Ak se encontravam mais de 100x aumentados 
e o TG-Ak pouco aumentado. Em virtude de suspeita de 
encefalite por reação autoimune, foi realizado exame de 
Ressonância nuclear magnética (RNM), e exames de 
anticorpos tireoidianos pelos quais se firmaram o 
diagnóstico. Evidente hipersinal em lobo temporal mesial foi 
visto em RNM.  
DISCUSSÃO: A HE pode apresentar um padrão de AVC 
com múltiplos episódios de déficits neurológicos focais com 
graus variáveis de disfunção cognitiva. Ou mais raramente e 
como observado no presente caso, vê-se um padrão difuso e 
progressivo que se apresenta como deficiência cognitiva 
lentamente progressiva com demência, alucinações, 
sonolência ou confusão. Frisa-se que no presente caso, o 
paciente apresentava apenas sintomas incomuns. Firmou-se 
o diagnóstico de HE com a presença de sintomas incomuns
e seguiu-se a conduta terapêutica com o uso de corticoide, 
tendo o paciente um bom seguimento no presente caso.  
CONCLUSÃO: O interesse final desse relato de caso é 
demonstrar um caso de HE no qual o paciente apresentava 
distúrbios de memória, concentração e depressão, como 
sintomas predominantes em sua história clínica. Com o uso 
do corticoide foi possível ter um bom prognóstico no presente 
caso. Em geral a HE possui um bom prognóstico, mas 
devido a possível recidiva os pacientes necessitam manter o 
tratamento com Corticóide por tempo prolongado. 
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Imagens de Ressonância Nuclear Magnética evidenciando 
Hipersinal e assimetria em lobo temporal mesial. 
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EQUILÍBRIO SAGITAL: REVISÃO DOS 
MECANISMOS COMPENSATÓRIOS. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento da coluna espinhal se 
acompanha de hipertrofia facetaria, doença degenerativa 
discal e atrofia da musculatura paraespinhal, o que leva à 
cifotização da coluna lombar e, consequentemente, 
comprometimento do equilíbrio sagital. Excetuando-se a 
perda da lordose lombar, as outras mudanças nos 
parâmetros espinopélvicos que acompanham o 
envelhecimento são em sua maioria mecanismos 
compensatórios. 
OBJETIVO: Realizar uma revisão narrativa sobre equilíbrio 
sagital com enfoque nos mecanismos compensatórios, tendo 
em vista o crescente entendimento da importância do 
balanço sagital na qualidade de vida e manejo das doenças 
degenerativas lombares.  
MÉTODO: Os dados foram obtidos a partir da base de dados 
PUBMED, utilizando-se as palavras-chave Sagital balance, 
Spine, Compensatory mechanisms com ênfase no período 
de 2011 a 2017. Resultados: Foram obtidos 43 títulos do 
PUBMED. Após a leitura do resumo dos artigos 
selecionados, e 19 foram consideradas relevantes e 
analisadas por completo.  
RESULTADO: O conceito de balanço sagital padrão não 
existe na literatura. A harmonia entre os parâmetros pélvicos 
e espinhais, de modo que o centro de gravidade se 
mantenha em posições fisiológicas parece ser o melhor 
conceito de coluna equilibrada. Foram identificados os 
seguintes mecanismo compensatórios em nossa revisão: 
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redução da cifose torácica, hiperextensão dos segmentos 
adjascentes, hiperlordose da coluna cervical, retrolisteses, 
flexão dos joelhos, extensão dos tornozelos e retroversão 
pélvica.  
CONCLUSÃO: Os mecanismos compensatórios são 
fundamentais para manter funções fisiológicas primordiais 
como a marcha e o olhar horizontal. O conceito chave por 
trás destes fenômenos é impedir a translação anterior do 
centro de gravidade. Entretanto, além do risco de estenoses 
foraminais e centrais, a manutenção do equilíbrio da coluna é 
feito essencialmente às custas de contração muscular 
vigorosa, e consequentemente, às custas de dor. Em suma, 
apesar de limitar a deformidade da coluna, os mecanismos 
compensatórios podem resultar em dor e déficit neurológico. 
Sendo assim, recomenda-se considerar estes fenômenos no 
planejamento cirúrgico das doenças degenerativas da coluna 
lombar, especialmente nos casos que envolvem 
instrumentação.  
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INTRODUÇÃO: A esclerose lateral primária (ELP) é uma 
doença neurodegenerativa idiopática não-familiar, que se 
apresenta como uma síndrome progressiva lenta da via 
piramidal. Ocorre geralmente na faixa etária dos 40-60 anos 
de idade, manifestando-se inicialmente com espasticidade, 
paresia de membros inferiores, hiperreflexia superficial e 
profunda e sintomas bulbares. Está incluída no espectro das 
doenças do primeiro neurônio motor, correspondendo a 
menos de 5% dos casos. Possui melhor prognóstico em 
comparação com outras patologias, porém não há 
terapêutica específica, apenas alívio sintomático.  
RELATO DE CASO: Paciente, feminina, 38 anos, 
hipertensa, com história de dois episódios prévios de 
paraplegia sem esclarecimento (2014 e 2016). Internação 
prévia para investigação, com sorologias e punção lombar de 
bandas oligoclonais negativas. Em 2017, procurou 
atendimento devido à piora do quadro de paraplegia. Ao 
exame neurológico, apresenta hiperreflexia, paraplegia, 
clônus e sinal de Babinski em membros inferiores. Dos sinais 
bulbares, encontramos fasciculação de língua e disfagia. 
Fora solicitado ressonância magnética (RM) a qual não 
apresentou alterações significativas. A Eletroneuromiografia 
evidenciou sinais de comprometimento neurogênico, sem 
atividade desinervatória atual ou fasciculações, e anticorpo 
anti-aquaporina e o vírus linfotrópico da célula humana 
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(HTLV) não reagentes. Com a melhora clínica, prosseguiu-se 
acompanhamento em ambulatório de neurologia.  
DISCUSSÃO: Diversas patologias infecciosas, estruturais e 
desmielinizantes podem cursar com sintomatologia do 
primeiro neurônio motor, sendo o diagnóstico de ELP de 
exclusão. Diante do caso, para elucidação diagnóstica fora 
realizado, além da anamnese e exame físico, RM, exames 
laboratoriais e eletroneuromiografia. Entre as patologias 
descartadas, temos a Doença de Devic e a Paraparesia 
Espástica Tropical que cursam com espasticidade e paresia, 
porém o anticorpo-aquaporina e o HTLV vieram não 
reagentes. Além destas, fora excluída a Esclerose Lateral 
Amiotrófica, pois as manifestações clínicas apresentadas 
pela paciente são de caráter mais lento, possui uma 
sobrevida maior e não há sinais neurológicos referentes ao 
segundo neurônio motor.  
CONCLUSÃO: A definição do diagnóstico da ELP é 
desafiadora, pois além de ser rara, apresenta semelhanças 
sintomatológicas com diversas patologias. Além disso, a 
constatação precoce da doença é fundamental para uma 
maior sobrevida do paciente. 
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INTRODUÇÃO: A esofagite eosinofílica (EEo) é uma doença 
inflamatória crônica antígeno e imunomediada, com 
incidência crescente, caracterizada pela infiltração de 
eosinófilos na mucosa esofágica. A prevalência geral 
relatada é de 0,5-1 casos/1000, sendo mais comum em 
homens entre 20 e 30 anos. Está tipicamente associada a 
alergias alimentares e climáticas, asma, atopia e doença 
celíaca. O diagnóstico é baseado em achados clínicos, 
endoscópicos e histológicos. Em adultos, o quadro clínico 
típico é de impactação alimentar podendo, também, ocorrer 
disfagia e dor torácica. Na endoscopia digestiva alta (EDA) a 
mucosa esofágica pode apresentar aspecto usual, estrias 
longitudinais, exsudatos esbranquiçados, formações 
anelares e estreitamento luminal. A histologia define o 
diagnóstico com o encontro de mais de 15 eosinófilos por 
campo de grande aumento (cga), após exclusão de outras 
etiologias, principalmente, a doença do refluxo 
gastroesofágico. O tratamento inclui restrição dietética, 
corticoide tópico ou sistêmico, e até intervenção 
endoscópica.  
RELATO DE CASO: Paciente, 22 anos, sexo masculino, 
depois de estar vivendo no Japão há 8 meses, procura 
atendimento médico por apresentar dor torácica posterior, 
pirose e refluxo noturno quase diários, sendo prescrito 
Esomeprazol 20mg/dia. Após um mês de tratamento, por 
falta de resposta clínica realizou EDA com achado de 
estreitamento em terço distal e esofagite em terço médio, 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[230] 
 

tendo sido dobrada a dose da medicação. Seis meses 
depois, retorna ao Brasil, assintomático e realiza nova EDA 
com evidência de mucosa esofágica com placas 
esbranquiçadas e anéis circunferenciais, cujas biópsias 
revelaram mais de 40 eosinófilos cga. Iniciado Fluticasona 
spray oral 1000mcg/dia. Realizou Prick test sendo positivo 
para ovos, pescado e soja; alimentos os quais passou a 
restringir. Após 6 meses do início do tratamento da EEo, 
nova EDA de controle identificou anéis circunferenciais em 
todo o trajeto esofágico, além de área de estreitamento 
parcial aos 30cm da arcada dentária superior, o que 
dificultou a progressão do aparelho endoscópico. Neste 
momento, foi acrescentado Budesonida 9mg por via oral, 
com redução para 3mg dia após 12 semanas de tratamento. 
Nova EDA após 6 meses de tratamento demonstrou mucosa 
esofágica de aspecto usual e histologia com redução da 
contagem de eosinófilos.  
DISCUSSÃO: O tratamento da EEo objetiva melhora clínica, 
bem como da histologia esofágica. O presente estudo relatou 
um caso de paciente que desenvolveu EEo após exposição a 
alimentos alérgicos e que necessitou de tratamento sistêmico 
para controle histológico da doença. 
CONCLUSÃO: A EEo é doença com incidência crescente, a 
qual merece suspeição para o diagnóstico e estabelecimento 
do tratamento de forma precoce, objetivando aliviar 
sintomas, prevenir complicações e preservar a qualidade de 
vida dos pacientes.  
REFERÊNCIAS: 

1. Bonis PAL, MD, Furuta GT, MD: Clinical 
manifestations and diagnosis of eosinophilic 
esophagitis – UpToDate. Acesso em 09 out. 2017 

2. Bonis PAL, MD, Furuta GT, MD: Treatment of 
eosinophilic esophagitis – UpToDate. Acesso em 09 
out. 2017 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[231] 

3. Rothenberg ME, MD, PhD: Eosinophilic esophagitis
(EoE): Genetics and immunopathogenesis.-
UpToDate. Acesso em 09 out. 2017

4. Aceves SS, MD, PhD: Dietary management of
eosinophilic esophagitis. UpToDate - Acesso em 09
out. 2017



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[232] 
 

ESTUDO DE DEMANDA DA UBS GETÚLIO 
VARGAS 

 
Stumpf HC¹, Lima LP¹, Machado V¹, Stumpf PC¹,  

Fontoura T¹, Horbe JF¹, Maas T².  
1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas. 

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS 
 

INTRODUÇÃO: O Estudo de Demanda é um instrumento 
que permite avaliar as razões que levam as pessoas a 
buscarem cuidados, sendo útil no planejamento de estratégia 
para contemplar as necessidades em saúde da população.  
OBJETIVO: Estudar os principais motivos de consulta da 
demanda espontânea na APS da UBS Getúlio Vargas.  
MÉTODO: Registrou-se todas as consultas na rotina 
cotidiana da UBS do período 31/07 a 29/09 de 2017. Os 
atendimentos foram separados por gênero e idade (acima ou 
abaixo de 60 anos). Ressaltamos, que fazem parte da 
população atendida 3 áreas diferentes: a 16 em sua 
totalidade, a 17 e 18 parcialmente. Os dados foram extraídos 
da coleta realizada no período supracitado.  
RESULTADOS: Foi registrado 356 consultas no período 
observado. 64,6% dos atendimentos foram demanda 
feminina, restando apenas 35,4% para, masculina. Detectou- 
se, também, que 85,9% das consultas foram realizadas em 
pessoas abaixo dos 60 anos. As principais razões por busca 
aos cuidados foram: retorno, em espécime geral, otalgia e 
lesão de pele.  
CONCLUSÃO: Conhecer os motivos de consulta por gênero 
e idade, além do perfil epidemiológico da comunidade. Dessa 
forma, poderar-se-á auxiliar na capacitação da equipe 
multidisciplinar da UBS Getúlio Vargas. 
REFERÊNCIAS: 
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Universidade Católica de Pelotas, RS 

INTRODUÇÃO: O prontuário médico manual é um 
documento que reúne todas as informações a respeito do 
paciente. Serve tanto para análise da evolução da doença, 
quanto para fins de pesquisas e defesa profissional. Em vista 
disso, é importante que o mesmo esteja disponível de forma 
organizada e completa, de acordo com prontuário padrão – 
identificação do paciente; anamnese; exame físico e 
complementares com resultados, se realizados; diagnóstico 
e conduta – orientado pelo conselho federal de medicina. 
OBJETIVO: Este resumo tem como objetivo evidenciar o 
quanto a escassez de qualquer item supracitado é prejudicial 
ao aprendizado acadêmico.  
RELATO DE EXPERIÊNCIA: Através do contato diário com 
prontuários incompletos, percebe-se a dificuldade dos 
acadêmicos em otimizar o atendimento aos pacientes. Isso 
ocorre devido à falta de informações relevantes acerca das 
comorbidades existentes, à evolução de uma possível 
doença pregressa, bem como procedimentos e tratamentos 
anteriormente feitos. Ademais, a falta de cronicidade e perda 
dos prontuários manuais tornam as consultas menos 
eficazes, já que exigem um tempo mais dispendioso. 
Também, é visto como empecilho, o automatismo dos 
atendimentos, o qual muitas vezes impede o relato das 
particularidades de cada paciente, indispensáveis ao 
tratamento. Foi realizado um estudo transversal, com método 
de coleta próprio, no qual escolheu-se aleatoriamente 210 
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prontuários numa amostra de 5000. A análise evidenciou que 
destes, 168 continham alguma falha no preenchimento.  
RESULTADOS: Os prontuários incompletos dificultam o 
aprendizado acadêmico, justamente por demandarem mais 
tempo em um único caso, uma vez que se faz necessária à 
coleta de informações que já deveriam constar no prontuário. 
Dessa maneira, não só o estudante é prejudicado, como 
também o próprio paciente pela morosidade das consultas.  
CONCLUSÃO: O preenchimento inadequado do prontuário 
interfere negativamente na relação de confiança entre 
médicos e pacientes, acarretando perda de credibilidade, 
complicações nos diagnósticos, além de comprometer o 
tratamento. Por outro lado, questiona-se a disponibilidade de 
um número adequado de preceptores para orientar os 
acadêmicos, bem como se há treinamento e orientações aos 
alunos sobre anamnese em locais de ampla demanda. 
Sugere-se a implementação de comissões de prontuários 
que façam as revisões e as correções necessárias e 
adequadas. 
REFERÊNCIAS: 

1. Conselho Federal de Medicina. Disponível em: 
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1
638_2002.htm. Acesso em: 27 agosto 2017. 
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GINECOMASTIA: 
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INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: Ginecomastia é o aumento do tecido 
glandular mamário no sexo masculino. É comum na 
adolescência, sendo, na maioria dos casos, fisiológica e 
resulta, com frequência, de um desequilíbrio entre a 
produção de estrogênios e androgênios. O tratamento, 
normalmente, é a ressecção cirúrgica ou mastectomia 
subcutânea, havendo diferentes técnicas de acordo com o 
grau de ginecomastia apresentado. A lipoaspiração tem sido 
usada para complementar a mastectomia.  
RELATO DE CASO: Paciente, sexo masculino, 14 anos, 
86kg, procura atendimento devido a ginecomastia bilateral. 
Foram solicitados exames laboratoriais, que vieram sem 
alterações. O ECG foi normal e US de mamas evidenciou 
ginecomastia bilateral, sem presença de nódulos ou cistos. 
Paciente submetido à cirurgia, sendo realizada incisão 
arciforme inframamilar, excisão em bloco da glândula 
bilateral e lipoaspiração. Retirado material bilateral e enviado 
ao anatomopatológico que evidenciou ginecomastia com 
áreas extensas e multifocais de Hiperplasia Ductal Atípica. 
Nota de anatomopatológico, observa que, por tratar-se de 
áreas multifocais, foi difícil a diferenciação histológica entre a 
HDA e Carcinoma Ductal in situ (Cd is) grau I. No pós-
operatório, paciente foi acompanhado por nutricionista e 
mastologista o qual solicitou US de testículos e suprarrenais 
com resultados normais.  
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A etiologia da ginecomastia 
pode ser fisiológica, patológica ou idiopática. A primeira 
ocorre por mudanças e influências hormonais transitórias no 
recém-nascido, na puberdade e no envelhecimento.  As 
condições patológicas associadas a ginecomastia incluem, 
por exemplo, anorquia congênita, síndrome de Klinefelter, 
feminização testicular e hermafroditismo. A Hiperplasia 
Ductal Atípica é um fator de risco conhecido para o 
aparecimento do câncer de mama e compartilha algumas 
características do Cd is, mas é diferenciada por fatores como 
seu tamanho e alguns achados citológicos e fatores 
histológicos que o tornam objetivamente diferente de um Cd 
is. Considera-se que estas lesões aumentam 4 a 5 vezes o 
risco de apresentar câncer de mama (em duas formas, como 
hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobular atípica). 
 
 

Figuras 1 e 2: Pré- operatório 
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Figuras 3 e 4: Pós- operatório 
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INTRODUÇÃO: Hemangiomas são tumores benignos de 
origem vascular, que se caracterizam pela proliferação 
anormal de vasos sanguíneos, sendo maior incidência na 
infância e em mulheres, onde é discretamente maior em 
relação ao restante da população. Compreendem 7% das 
neoplasias benignas, dentre essas, aproximadamente 60% 
acometem cabeça e pescoço.  Em relação aos órgãos 
internos o mais acometido é o fígado, representando 
aproximadamente um terço dos casos descritos na literatura. 
Entretanto, esse tipo de patologia pode acometer qualquer 
parte do organismo. O objetivo desse trabalho é relatar um 
caso de hemangioma localizado em linfonodo axilar, 
diagnosticado por exame anatomopatológico após ressecção 
cirúrgica indicada por mastectomia radical, sendo esse 
achado consideravelmente infrequente.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, branca, 51 anos, 
procura atendimento médico especializado por nódulo 
doloroso em mama direita. Foi realizado ressecção cirúrgica 
da tumoração da mama acometida e linfadenectomia à 
direita, onde foram isolados onze linfonodos cinzentos, 
brilhantes e elásticos, um deles com extensa área 
avermelhada, medindo 1,8x1,0 cm o maior. No exame 
anatomopatológico foi evidenciado carcinoma ductal in situ. 
Os linfonodos isolados da axila mostraram histiocitose 
sinusal, não se evidenciou metástases nos cortes 
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examinados. Um desses linfonodos, no entanto, apresentou 
proliferação vascular compatível com hemangioma primário 
nodal.  
DISCUSSÃO: O hemangioma é o tumor mais frequente de 
todos tumores vasculares, sendo o hemangioma de 
linfonodos axilares uma patologia benigna e infrequente, que 
normalmente não manifesta sintomas físicos. No caso desse 
relato, foi um achado ocasional decorrente de 
linfadenectomia por carcinoma in situ na mama direita.  Os 
hemangiomas são lesões que normalmente não recidivam ou 
sofrem malignização quando a terapêutica correta é 
instituída. As opções terapêuticas habitualmente descritas 
incluem a simples observação, cirurgia, embolização 
definitiva ou pré-operatória, laser ou escleroterapia, além de 
farmacoterapia com corticoesteróides ou agentes 
fibrinolíticos. Na situação descrita nesse relato foi realizado 
ressecção cirúrgica do linfonodo acometido.  
CONCLUSÃO: tendo em vista a literatura revisada, conclui-
se que hemangiomas de linfonodos axilares são achados 
incomuns. Mesmo podendo ocorrer em qualquer sítio do 
organismo, esse tipo de patologia é mais frequente em 
região de cabeça e pescoço, representando 
aproximadamente 60% dos casos, o que ratifica a raridade 
desse diagnóstico na prática médica. 

Figura 1 - Carcinoma ductal in situ     Figura 2 – Hemangioma em linfonodo 
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INTRODUÇÃO: A curva de Langfitt é o traçado que relaciona 
o volume intracraniano, com o aumento da pressão
intracraniana (PIC), na vertical. Quando uma massa se 
expande dentro do crânio, um mesmo volume de líquido 
cefalorraquidiano (LCR) se desloca para fora da caixa 
craniana. Sendo assim, não há aumento da PIC. Após este 
fenômeno, o esperado seria que a PIC variasse linearmente 
com o aumento do volume, o que não é visto de fato. Após 
esta fase inicial de drenagem liquórica a curva adquire 
caráter exponencial, com pequenos aumentos volumétricos 
determinando variações de PIC cada vez maiores.  
OBJETIVO: Realizar uma revisão narrativa sobre a 
hemodinâmica encefálica na hipertensão intracraniana.  
MÉTODOS: Os dados foram obtidos a partir da base de 
dados PUBMED, utilizando-se a palavra-chave: Langfitt 
Curve. 42 artigos foram obtidos e após a leitura de seus 
resumos, 10 foram considerados relevantes e submetidos a 
análise cuidadosa. 
RESULTADOS: A curva de Langfitt apresenta 4 fases. A 1ª 
fase representa a compensação por drenagem do LCR. Não 
há aumento de PIC, do volume encefálico ou isquemia. A 2ª 
é a fase de descompensação. Todo LCR possível já foi 
drenado e o aumento do volume começa a aumentar a PIC. 
A diminuição da PPC gera isquemia e consequentemente 
vasodilatação cerebral compensatória. Com isso, o volume 
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sanguíneo cerebral se eleva e a variação da PIC acaba 
dependendo quase exclusivamente das variações de volume 
sanguíneo encefálico. Nesta fase aparecem as ondas A da 
PIC, que representam os surtos de vasodilatação isquêmica 
e são revertidas por aumentos reflexos da PAM (reflexo de 
Cushing), reperfundindo o cérebro isquêmico em uma fase 
em que a arteríola pré-capilar ainda possui capacidade 
contrátil.  Os surtos de isquemia e reperfusão levam à 
acidose progressiva, deslocando o volume sanguíneo 
cerebral para o sistema de capacitância. A 3ª fase é a 
exponencial ascendente. O volume sanguíneo encefálico 
aumenta exponencialmente devido aos fenômenos de 
vasodilatação decorrente dos insultos isquêmicos. Nesta 
fase não há mais fenômeno de isquemia e reperfusão. Há 
apenas aumento progressivo da PIC e diminuição da PPC 
por isquemia contínua devido a cascata vasodilatadora e 
paresia progressiva da arteríola pré-capilar até a fase de 
plegia, marco da fase 4. Neste ponto não há fluxo porque a 
PAM é igual a PIC, que nada mais é do que a pressão 
venosa encefálica.  
CONCLUSÂO: A curva de Langfitt fornece dados 
fundamentais para o entendimento e manejo da hipertensão 
intracraniana. Com base em nossa análise, o foco do 
tratamento deve ser a intervenção agressiva na segunda 
fase da curva, clinicamente evidenciada pelo reflexo de 
Cushing, de modo que se possa evitar a cascata 
vasodilatadora e a progressão inexorável para as fases 3 e 4 
e, consequentemente, a morte encefálica. 
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INTRODUÇÃO: O Hipertensão intracraniana idiopática 
(pseudotumor cerebral) é uma patologia relativamente 
comum caracterizada pela hipertensão intracraniana na 
ausência de lesões causando efeito de massa. 
Frequentemente afeta mulheres jovens e obesas e sua 
apresentação com perda do campo visual e papiledema 
bilateral é bem descrita na literatura. Nós apresentamos um 
caso de uma paciente de 44 anos, não-obesa, com 
papiledema unilateral e anemia ferropriva. Esse caso 
destaca essa apresentação incomum e a rara associação 
com a deficiência de ferro.  
RELATO DE CASO: Paciente de 44 anos, previamente 
hígida, procurou atendimento em nosso serviço devido 
cefaléia, vômitos e perda de visão há cerca de 12 horas. 
Refere que há 2 dias realizou abdominoplastia com 
raquianestesia. Comenta que ficou internada cerca de 24 
horas e recebeu alta sem recomendações específicas. Após 
cerca de 48 horas da alta hospitalar procurou atendimento 
com oftalmologista por perda de visão no olho direito. Além 
disso, apresentou cefaleia de início súbito, holocraniana, 
episódio emético, tonturas e diplopia. Foi constatado 
papilledema no exame físico e paciente foi então 
encaminhada ao nosso serviço. Na admissão o exame físico 
geral revelou FC de 120 bpm, taquisfigmia e sopro carotídeo 
bilateral. O IMC da paciente era de 28kg/m2. O exame 
neurológico revelou marcada redução da acuidade visual no 
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olho direito, mantendo apenas a percepção a luz e 
movimentos. Nossa fundoscopia foi concordante com o 
edema de papila encontrado pelo oftalmologista. Foi 
solicitada ressonância magnética (RM) de crânio com 
contraste e angioRM arterial e venosa. Os exames de 
imagem foram considerados normais, há não ser pelos 
ventrículos laterais pequenos. Na investigação laboratorial foi 
encontrada hemoglobina de 5,2g/dl, microcitose e 
hipocromia. Uma punção lombar foi realizada e a pressão de 
abertura foi de 34cm de H20. O diagnóstico de Pseudotumor 
cerebral foi feito e se inicou transfusão sanguínea, 
acetozolamida e corticoesteróides com intuito de tentar 
preservar a função do nervo óptico. A paciente apresentou 
melhora drástica da cefaleia e tonturas com a transfusão 
sanguínea. Recebeu alta em 72 horas, sem queixas. 
Infelizmente, o déficit visual não respondeu bem ao 
tratamento. 
CONCLUSÂO: A Hipertensão intracraniana idiopática é uma 
doença de difícil diagnóstico e deve ser considerada em 
pacientes do sexo feminino, obesas, que apresentam 
síndrome de hipertensão intracraniana com papiledema 
bilateral na ausência de lesões expansivas intracranianas. A 
associação com trombose venosa cerebral é bem descrita e 
deve ser sempre lembrada nessas situações. Nosso caso 
destaca a apresentação atípica desta doença com 
papiledema unilateral e sua associação rara e pouco 
compreendida com a ferropenia. 
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INTRODUÇÃO: A estrutura da rede assistencial de saúde de 
forma hierárquica constitui aspecto central da organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a investigação da 
relação da média e alta complexidade com a atenção básica 
constitui fator importante para qualificar a gestão de saúde 
do município. O Indicador de Internações por Condições 
Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) é um instrumento de 
avaliação primária que no presente trabalho tem como foco o 
desempenho do sistema de saúde de Pelotas-RS.  
OBJETIVO: Descrever as hospitalizações por ICSAP, 
qualificando assim, o desempenho do sistema de saúde 
público no Município de Pelotas-RS no período de 2009 a 
2015.  
MÉTODOS: Estudo descritivo, retrospectivo, de natureza 
quantitativa, com base nos dados de internações ocorridas 
nos hospitais de Pelotas-RS. As condições sensíveis à 
atenção básica basearam-se na lista do Ministério da Saúde.  
RESULTADOS: Conforme análise de dados, contabilizamos 
uma média de 56,2% (21.522) internações por condições 
associadas à atenção básica no município pelotense no 
período de 2009 a 2015, em um total de 38.283 internações 
clínicas. Neste período foi observado aumento somente em 
2010, de 0,7% nas internações por causas sensíveis, e nos 
anos seguintes houve queda expressiva, chegando em 2015 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[249] 

com 31,4% (ICSAP). As causas mais frequentes de 
admissão hospitalar foram a Insuficiência Cardíaca 12,4 % 
(2.674), Doenças Cerebrovasculares 11,8% (2546) e Angina 
11,8 % (2542), para ambos os sexos. Ademais, esses dados 
se correlacionam com a ampliação da cobertura populacional 
da Estratégia de Saúde da Família no município, de 28,1% 
em 2009 para 70,1 % em 2015.  
CONCLUSÃO: A tendência de redução das ICSAP, 
apresentada neste trabalho, condiz com outras pesquisas 
realizadas no Brasil, a qual tem associação entre a 
diminuição das ICSAP e aumento da Estratégia da Saúde e 
Família. Não obstante, este estudo pode ser aplicado na 
melhora da atenção básica do município com a criação de 
políticas adequadas às condições do sistema local. 

Tabela 1 - Ocorrência de internações hospitalares por 
principais condições sensíveis à atenção primária segundo 
grupos de causas e sexo feminino. Pelotas. 2009/2015. 

Condições Sensíveis à 
Atenção Básica  

Feminino 
Número 
% 

Infecção Renal e do Trato 
Urinário 

 1751  15,5 

Insuficiência Cardíaca  1349  11,9 

Doenças Cerebrovasculares  1332  11,8 

Pneumonia  1146  10,1 

Angina  991  8,8 

Doenças Pulmonares  875  7,7 
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Tabela 2 - Ocorrência de internações hospitalares por 
principais condições sensíveis à atenção primária segundo 
grupos de causas e sexo masculino. Pelotas. 2009/2015. 
 

Condições Sensíveis à 
Atenção Básica 

Masculino  
 Número                      % 

Angina   1551   15,1 

Insuficiência Cardíaca    1325   12,9 

Pneumonia   1256   12,2 

Doenças Pulmonares   1254   12,2 

Doenças 
Cerebrovasculares 

  1214   11,8 

Asma      762     7,4 

 

 
 
Gráfico 1 - Proporções de internações por condições 
sensíveis à atenção básica em Pelotas, uma série histórica 
de 2009 a 2015. 
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INSTITUIÇÃO:  
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INTRODUÇÃO: Estudos recentes demonstram que 
pacientes renais crônicos dependentes de terapia renal 
substitutiva (diálise peritoneal contínua e hemodiálise) 
apresentam diversas limitações e perdas diárias que podem 
repercutir em sua saúde física, social e emocional.  
OBJETIVO: O estudo teve como objetivo avaliar o impacto 
da doença renal crônica na qualidade de vida de pacientes 
em tratamento por hemodiálise em um hospital universitário.  
METODOLOGIA: Estudo transversal aninhado a estudo de 
corte, incluindo 88 indivíduos submetidos à hemodiálise em 
um Serviço de Nefrologia e Transplante Renal de um 
Hospital Universitário localizado em Pelotas/RS, conduzido 
no período de janeiro a março de 2017. Os elementos 
sociodemográficos e de características da amostra foram 
coletados a partir de questionários semi-estruturados. A 
avaliação da qualidade de vida dos pacientes foi realizada 
através do Kidney Disease Quality of Life-Short 
Form (KDQOL-SF). Para obter o escore de QV, os valores 
foram transformados em uma escala de 0 a 100, na qual o 
valor 0 reflete uma pior QV e o valor 100 reflete uma melhor 
QV. A análise dos dados foi realizada através do pacote 
estatístico STATA 14.0.  
RESULTADOS: Quando avaliado o impacto da doença renal 
crônica na qualidade de vida dos pacientes, se encontrou 
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média de 49.45 ± 12.46 no domínio da função mental, os 
valores encontrados na DRC não diferenciam-se dos valores 
para pessoas saudáveis. Já em relação à função física a 
média foi de 39.84 ± 10.17, demonstrando elevada 
repercussão na função física destes pacientes. 
CONCLUSÃO: Os diversos fatores relacionados ao 
tratamento hemodialítico podem gerar uma repercussão 
negativa na saúde física dos pacientes. Portanto, é 
necessária a promoção de uma atenção integral voltada para 
a melhoria da qualidade de vida, não somente no âmbito 
social, mas principalmente físico destes. O desenvolvimento 
de novas abordagens terapêuticas, que contribuam para os 
diferentes modos de assistir e cuidar o paciente renal crônico 
é indispensável. 
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INTRODUÇÃO: O acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma 
afecção neurológica grave e incapacitante. Dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que as 
taxas de mortalidade têm diminuído nos últimos anos, porém 
a incidência que representa o número de casos novos, tem 
aumentado de forma constante. Atualmente no nosso país, a 
enfermidade gera alto custo para a saúde, devido ao número 
considerável de internações que é responsável. É de suma 
importância a prevenção primária do AVC, que visa evitar a 
ocorrência da doença na população, por meio de detecção 
precoce e controle de fatores de risco modificáveis.  
OBJETIVO: Identificar a prevalência dos fatores de risco 
modificáveis sobre o AVC, não especificado como 
hemorrágico ou isquêmico (CID I64) além de gastos e 
registros com internações SUS, de acordo com a faixa etária 
na cidade de Pelotas no ano de 2016.  
MÉTODOS: Foram utilizados dados obtidos da Unidade 
Básica de Saúde União de Bairros na cidade de Pelotas, a 
partir de registros feitos em prontuários médicos durante o 
ano de 2016. Os dados obtidos no estudo correlacionam os 
fatores de risco com a prevalência do AVC no município, 
assim como os gastos de internação por essa doença e a 
mortalidade. Foi calculada uma proporção ao nível 
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populacional de Pelotas. Comparativamente foram coletados 
dados referente a custos de internação de AVC durante o 
ano de 2016 no município de Pelotas, obtido no DATASUS. 
É um estudo de característica observacional, analítico e 
transversal.  
RESULTADOS: Hipertensão é o principal fator de risco, 
seguido por diabetes, sedentatrismo, obesidade, doença 
renal e tabagismo. O maior registro de internação foi dos 60-
64 anos e o maior gasto dos 70 -74 anos. No RS e Brasil o 
maior gasto e internação foi acima de 80 anos.  
CONCLUSÃO: Os gastos são maiores com média e alta 
complexidade, porém utilizando melhor a baixa 
complexidade poderíamos detectar e controlar os fatores de 
risco associados ao AVC de uma maneira menos 
dispendiosa, respeitando assim o princípio de hierarquização 
do SUS. Como resultado, teríamos menor incidência, menos 
gastos, e prevenção de sequelas, muitas vezes irreversíveis 
aos indivíduos. 
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Gráfico 1 – Porcentagem de fatores de risco relacionados ao CID 

    I64. Dados coletados da UBS União de Bairros no 
    período de 2016. 

Tabela 1 – Frequência de internações SUS por CID I.64, por faixa 

       etária, no Brasil, Rio Grande do  Sul e Pelotas no ano de 2016. 

Fonte: SIH – DataSus – Ministério da Saúde – Brasil. 
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INTRODUÇÃO: O processo estiloide é uma projeção óssea 
fina que se origina no osso temporal e serve como ponto de 
origem para vários músculos e ligamentos. Primeiramente 
descrito por Eagle em 1937, o alongamento do processo 
estiloide ou a calcificação do ligamento estiloide ou 
estilomandibular foi considerado, pelo autor, de ocorrência 
incomum. Quando o alongamento está acompanhado de um 
quadro sintomatológico característico, caracteriza uma 
patologia conhecida como Síndrome de Eagle. Os sintomas 
mais comuns, não patognomônicos, são dor craniofacial e 
cervical podendo assim ser confundidos com uma variedade 
de doenças da orofaringe e maxilofaciais (Neville et al., 1998; 
Rezgui-Marhoul et al., 2004).
OBJETIVO: Promover maior familiaridade do complexo 
estilohioide e suas relações anatômicas, aplicando esses 
conhecimentos na prática clínica voltada para a 
sintomatologia da Síndrome de Eagle. 
METODOLOGIA: Revisão sistemática baseada em 14 
artigos dos 60  previamente selecionados, através de uma 
busca eletrônica  no Portal de Periódicos da  CAPES . Na 
busca, utilizaram-se os termos “Facial Pain” and “Temporal 
Bone” and “Ossification” and “Eagle’s Syndrome”. Foram 
estabelecidos critérios de inclusão e exclusão dos artigos. 
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DESENVOLVIMENTO (Considerações Anatômicas do 
Processo Estiloide): O processo estiloide pode ser descrito 
como uma estrutura óssea alongada, cilíndrica e pontiaguda, 
que se origina anteromedialmente ao processo mastoideo, 
com uma disposição posteroanterior. Seu comprimento varia 
de 20 a 30 mm, podendo chegar a 105 mm. Serve como 
ponto de origem (inserção) para diversos músculos e 
ligamentos, dentre eles os músculos estilohioideo, 
estiloglosso e estilofaríngeo (Golsanves et al., 2003), além 
dos ligamentos estilomandibular e estilohioide, que 
apresentam grande importância no estudo da Síndrome de 
Eagle, pois suas calcificações caracterizam um alongamento 
do processo estiloide (Barros & Rodi, 1995). 
DIAGNÓSTICO: Clinicamente através da palpação da fossa 
tonsilar ou região cervical alta, desencadeando dor no 
paciente (Bafaqeeh, 2000). Entretanto o diagnóstico final 
deve ser confirmado através da utilização de recursos 
imaginológicos que evidenciem o alongamento (Orhan et al., 
2005). 
Causa da sintomatologia: Segundo Tiago (2002), os 
mecanismos que explicariam a dor decorrente da Síndrome 
de Eagle seriam: a) Irritação mecânica a mucosa faríngea; b) 
Fratura do complexo estilóide alongado, levando a 
proliferação de tecido de granulação na região; c) Pressão 
sobre a artéria carótida (Síndrome da Artéria Carótida); d) 
Tendinite de inserção (músculo estilohióideo). 
CONCLUSÃO: O diagnóstico da Síndrome de Eagle é 
puramente clínico e radiográfico. Faz-se necessário um 
conhecimento pormenorizado dessa região anatômica para 
se estabelecer melhor o diagnóstico diferencial desta 
patologia. 
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Figura 1 – Radiografia Panorâmica da Face evidenciando 
alongamento do complexo estiloide (setas). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Palpação da região cervical alta.        
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INTRODUÇÃO:  
Em estimativas brasileiras, ocorrem 170000 internações por 
ano devido ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). Este pode 
apresentar-se como hemorrágico, isquêmico, hemorragia 
subaracnóidea e transitório. Possui maior prevalência no 
sexo masculino, afetando maiores porcentagens naqueles 
com mais de 60 anos. Os principais fatores de risco são a 
hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, hipoperfusão e 
trânsito de êmbolos através da circulação sanguínea.  
MÉTODO: Estudo transversal, descritivo, observacional e 
retrospectivo. Realizado em uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), de um Hospital Universitário do Sul do Brasil, 
referência regional em neurocirurgia. Foram analisados os 
dados de internações, no período de abril de 2014 até 
novembro de 2015, totalizando 625 pacientes internados. 
Para esse trabalho, utilizamos como critério de seleção, o 
diagnóstico realizado por tomografia computadorizada de 
crânio sem contraste.  
RESULTADOS: Dos 625 pacientes internados, 46 (7,36%) 
foram diagnosticados com AVC. Deste total, 27 pacientes 
(58.6%) apresentaram AVC hemorrágico e 19 (41,3%) AVC 
isquêmico. Além disso, ocorreram 12 (1,92%) casos 
correntes à hemorragia subaracnóidea (HSA). Conforme os 
dados, quanto à morbimortalidade observa-se 7 (5%) óbitos 
por AVC isquêmico, 6 (4,28%) por AVC hemorrágico e 3 
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(2,14%) por HSA, em um valor absoluto de 140 óbitos no 
período abordado.  
CONCLUSÃO: Em todo o mundo, o acidente vascular 
cerebral é a segunda causa mais comum de mortalidade e a 
terceira causa mais comum de incapacidade. Não obstante, 
está relacionada com grande número de patologias que são 
abordadas em níveis de menor complexidade do sistema de 
saúde. Assim, políticas que possuem como prioridade a 
atenção básica afetam diretamente o número de admissões 
e morbimortalidade em nível hospitalar. 
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INTRODUÇÃO: A doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) é a quinta causa de internação, no Brasil, 
principalmente devido à exacerbação do DPOC. De acordo 
com o GOLD (The Global Initiative for Chronic Lung 
Diseases), a exacerbação de DPOC é definida como um 
evento agudo, com mudança na sintomatologia basal do 
paciente. A principal causa são as infecções respiratórias, 
sendo necessário, muitas vezes, internação em unidade de 
terapia intensiva (UTI). Alguns dos critérios de internação, 
em UTI, para pacientes com DPOC são dispneia grave sem 
resposta ao tratamento inicial, alterações da consciência, 
necessidade de ventilação mecânica, uso de vasopressores 
por instabilidade hemodinâmica. Com este trabalho, 
pretende-se mostrar o número de internações particulares e 
de convênios, juntamente com os índices de mortalidade, 
relacionados à exacerbação de DPOC, em uma UTI de um 
hospital universitário do Rio Grande do Sul (RS).  
MÉTODOS: Realizado estudo transversal, descritivo, 
retrospectivo, observacional, em uma UTI de um hospital 
universitário. Foram avaliadas 2431 internações particulares 
e de convênios, no período de 2008 a 2015, sendo 55 devido 
à exacerbação de DPOC. Os pacientes foram selecionados 
conforme os critérios elegíveis para o uso da terapia 
intensiva, como a piora ou persistência da hipoxemia, 
rebaixamento de consciência, entre outros.  
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RESULTADOS: O número de internações analisadas foi 
2431, sendo 55 (2,26%) devido à DPOC exacerbada. 
Destas, 27 (1,11%) internações são do sexo feminino e 28 
(1,15%) masculinos.  Além disso, ocorreram 23 (4,35%) 
óbitos – 9 (39,1%) mulheres e 14 (60,8%) homens. 
CONCLUSÃO: A DPOC descompensada tem pior 
prognóstico quando associada à internação em unidade de 
terapia intensiva. Com o presente estudo, nota-se a 
importância do tratamento e acompanhamento adequado 
dos pacientes, além da prevenção com a cessação do 
tabagismo, educação e reabilitação pulmonar e aplicação 
anual da vacina anti-influenza, objetivando a diminuição do 
número das internações e a taxa de mortalidade.   
REFERÊNCIAS: 

1. Viana RCTP. Chronic obstructive pulmonary disease
exacerbation in the intensive care unit: clinical,
functional and quality of life at discharge and 3
months of follow up. Revista Terapia Intensiva 2017;
29:47-54.

2. Doneel ED, Laveneziana P, Webb K, Nedder JA.
Chronic obstructive pulmonary disease:  Clinical
Integrative Physiology. Clin Chest Med 2014; 35(51-
69). 

3. Celi BR, Barnes PJ. Exacerbations of chronic
obstrucive pulmonary disease. European Respiratory
Journal 2007; 29(1224-1238).



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[267] 
 

INTERNAÇÕES POR FIBROSE CÍSTICA DE 
ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA NO BRASIL 

 
Tomaszeski HH1, Tomaszeski RH 1, Vicenzi, K1, Ribas P1, 

Coppini KC1, Neto PCR1, Menezes LO². 
3. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
4. Docente na Universidade Católica de Pelotas. 

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: A fibrose cística é uma doença hereditária 
autossômica recessiva multissistêmica, a qual manifesta-se 
com anormalidades respiratórias, intestinais, pancreáticas, 
hepáticas e nas glândulas sudoríparas. A doença pulmonar é 
a maior causa de internações e consequentemente de 
morbidade e mortalidade em paciente acometidos. A 
patogenia da fibrose cística está relacionada a mutação do 
gene RTFC, já foram descritas mais de 1900 mutações 
nesse gene. Com isso, a expressão fenotípica da doença 
varia de acordo com a mutação no gene. A epidemiologia da 
fibrose cística varia de acordo com a origem étnica da 
população, é mais prevalente na população caucasiana. A 
expectativa de vida dos pacientes cresceu 
consideravelmente e hoje mais de 46% atingem a idade 
adulta, a sobrevida média é de 37,3 anos.  
OBJETIVO: Analisar os dados sobre o número de 
internações de pacientes com fibrose cística de acordo com 
a faixa etária e ao longo de 8 anos no Brasil.  
METODOLOGIA: Estudo descritivo, transversal com base na 
abordagem quantitativa das internações ocorridas no Brasil 
para o tratamento da fibrose cística, no período de janeiro de 
2008 a dezembro 2015. Foram coletados dados do sistema 
DATASUS –Tabwin relativos as AIHs dos hospitais de todo o 
Brasil.   
RESULTADOS: O número de internações para tratamento 
da fibrose cística foi de 8.492 nos 8 anos avaliados. 
Ressalta-se que o número de internações aumentou nos 
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anos avaliados. Em 2008, um total de 797 pacientes 
internaram para o tratamento dessa patologia e 1.294 em 
2015, o que representa um acréscimo de 62,35%. Em 
algumas faixas etárias, o aumento analisado foi maior que 
50%, como dos 15 aos 19 anos e dos 30 aos 39 anos. Nos 8 
anos estudados, 4.801 (56,5%) das internações foram de 
pacientes com menos de 14 anos, sendo 1.083 com menos 
de 1 anos, 1124 entre 1 e 4 anos, 1192 entre 5 e 9 anos e 
1422 entre 10 e 14 anos. A faixa etária com o maior número 
de internações foi de 10 a 14 anos. Segundo os dados 
avaliados, as internações, conforme faixa etária, aumentam 
de 0 a 14 anos. A partir de 15 anos até os 39 anos, houve 
uma tendência de diminuição do número de internações, o 
qual volta a aumentar anualmente após os 40 anos.  
CONCLUSÃO: A fibrose cística é uma doença 
multissistêmica potencialmente grave, visto que o paciente 
pode desenvolver inúmeras complicações. Com base nesse 
estudo contata-se que o maior número de internações ocorre 
nos primeiros anos de vida, isso pode estar relacionado a 
menor expectativa de vida desses pacientes. Além disso, foi 
evidenciado um número crescente de internações em 
crianças e adolescentes, o que pode ser devido a um maior 
número de diagnóstico da doença ou aos pacientes 
realmente estarem tendo mais complicações. Dessa forma, 
ainda são necessários estudos em relação a essa doença 
para que assim os pacientes possam ter uma melhor 
perspectiva prognóstica. 
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INTRODUÇÃO: O ouvido divide-se em externo, médio e 
interno, assim como suas enfermidades. As comorbidades 
otológicas mais corriqueiras são as Otites, que 
eventualmente extrapolam limites anatômicos e estabelecem 
complicações por extensão direta da infecção para estruturas 
adjacentes intracranianas e/ou intratemporais como a 
mastoide, repercutindo em agravamento. As Otopatias não 
estão entre as principais causas de internação no Brasil ou 
no RS e são geralmente benignas, porém devem ser 
consideradas relevantes pela grande incidência em crianças 
e à elevada morbidade quando complicadas.  
OBJETIVOS: Comparar a quantidade de internações por 
Otopatias pelo SUS com o número de leitos 
otorrinolaringológicos SUS no Rio Grande do Sul, de 2012 à 
2016. 
MÉTODOS: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa dos leitos otorrinolaringológicos SUS 
e da frequência das internações pelo SUS decorrentes de 
Doenças do Ouvido Externo, Médio e Mastoide no RS, de 
2012 à 2016. Foram coletados do sistema DATASUS-
TabWin os dados relativos às internações que, 
posteriormente, foram tabulados no programa Excel 2013. 
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Também foi utilizado o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) para adquirir o número 
de leitos existentes.  
RESULTADOS: O número de internações SUS por doenças 
do ouvido externo, médio e mastoide no RS teve uma ligeira 
redução de 2012 para 2013, indo de 377 para 372 
internações. Entretanto, a partir de 2013 aumentaram 
significativamente as internações com 431 em 2014, 468 em 
2015 e 528 em 2016. Referente aos leitos 
otorrinolaringológicos SUS houve aumento de 2012 à 2015, 
representando 866, 880, 973 e 983 leitos. Contudo, em 2016 
ocorreu uma pequena redução, que corresponde a 972 
leitos.  
CONCLUSÂO: Apesar do aumento nas internações com 
tendência de acompanhamento na quantidade de leitos 
otorrinolaringológicos SUS de 2012 à 2016, os números de 
hospitalizações não são altamente expressivos, visto que há 
controle das principais otopatias com antibióticos ao nível 
ambulatorial. Suspeita-se que esse acréscimo de internação 
nos últimos anos seja reflexo da procura tardia ou dificuldade 
de acesso aos níveis de atenção à saúde básico e 
secundário, do diagnóstico equivocado e/ou uso 
indiscriminado de antibióticos instigando resistência 
bacteriana. É primordial um precoce e adequado diagnóstico 
e tratamento, ambos geralmente simples, para evitar 
complicações, internações e sequelas. 
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INTRODUÇÃO: A infecção pelo Helicobacter pylori (HP) e a 
utilização de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) estão 
entre as principais causas da doença ulcerosa péptica 
(DUP). Todavia, nas últimas décadas, em decorrência da 
maior oferta de tratamento do HP, bem como pelo uso 
indiscriminado de inibidores de bomba de prótons (IBPs) a 
ocorrência de DUP por essas etiologias têm diminuído. 
Atualmente, tem havido aumento dos casos de úlceras 
pépticas de etiologia desconhecida, denominadas 
idiopáticas. No Japão, a doença ulcerosa péptica idiopática 
(DUPi) foi responsável por 12% dos casos de DUP. A DUPi 
tem sido associada a um maior risco de complicações, 
menor resposta a supressores de ácido gástrico e a uma 
maior taxa de recorrência após o tratamento inicial.  
OBJETIVO: estabelecer o manejo atual da DUPi.  
MÉTODOS: realizada busca na plataforma PubMed, através 
da combinação das seguintes palavras-chaves: “peptic 
ulcer”, “idiopathic peptic ulcer”, “H. pylori-negative” e “non-
steroidal anti-inflamatory drugs”. Os autores analisaram o 
resumo dos artigos e selecionaram os mais relevantes, 
excluindo aqueles sobre úlcera péptica com etiologia 
conhecida.  
RESULTADOS: para o diagnóstico de DUPi é necessário 
excluir de forma cuidadosa o uso de AINEs, bem como a 
infecção por HP através de, pelo menos, uma dupla 
checagem dos resultados, já que os testes disponíveis para 
a identificação dessa bactéria podem, não raramente, 
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apresentar resultados falso-negativos. Somado a isso, deve-
se descartar causas secundárias como infecções (herpes 
simples, citomegalovírus), uso de medicamentos 
(alendronato), sinais de manifestações gastrointestinais de 
doenças sistêmicas (Crohn, sarcoidose, amiloidose) através 
de investigações específicas guiadas, sobretudo, pela 
história, exame físico e exames complementares. Idade 
avançada, tabagismo, alcoolismo, cirrose, doença renal 
crônica, diabetes mellitus, neoplasias e estresse psicológico 
foram alguns fatores de risco descritos em associação à 
DUPi. Uma vez confirmada a DUPi, a literatura atual sugere 
o início de terapia com IBPs por 4 a 8 semanas, dependendo
do local da úlcera (duodenal ou gástrica) e da presença de 
comorbidades associadas. No entanto, em casos de 
recorrência ou complicação, a terapia a longo prazo com 
IBPs tem sido uma recomendação plausível. Alguns estudos 
sugeriram que, em casos selecionados, o tratamento e a 
manutenção podem ser feitos com um antagonista do 
receptor de histamina 2 (AH2).  
CONCLUSÃO: apesar da proporção crescente de casos de 
DUPi, o curso clínico e o tratamento recomendado ainda não 
são completamente conhecidos. Dessa forma, há 
necessidade de mais estudos direcionados à investigação, 
ao tratamento e ao seguimento dessa patologia, visando 
promover melhores condutas e, assim, possibilitar redução 
da mortalidade e melhor qualidade de vida aos pacientes. 
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Figura 1 – Algoritmo do diagnóstico e manejo da DUPi. 
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INTRODUÇÃO: o descolamento do flap ósseo, assim como 
a ocorrência de meningiomas próximos ao sistema venoso 
cerebral são causas comuns de lesões no seio dural (SD). 
Mesmo com uma dissecção meticulosa, pode haver 
lacerações significativas dos SD durante a craniotomia e 
abertura da dura-máter, particularmente nos idosos. A lesão 
nos SD pode levar a uma rápida perda de sangue e 
morbidade grave, caso não seja controlada adequadamente. 
OBJETIVOS: realizar uma revisão sobre as principais lesões 
durais e as técnicas de reparo.  
MÉTODOS: os dados foram obtidos através da base 
PubMed, utilizando-se as palavras-chave: “dural venous”, 
“dural sinus”, “lacerations”, “repair”, “injury” e “cranial 
hemostasis” com ênfase no per odo de      a    7. Foram
obtidos 27 títulos e, após a leitura dos resumos, 13 foram 
analisados por completo.  
RESULTADOS: as principais lesões durais envolvem o seio 
sagital superior (SSS) e estão relacionadas a abordagens 
paramedianas de lesões axiais ou de meningiomas com 
íntima relação às estruturas venosas. As lesões dos seios 
transversos podem ocorrer devido à abordagem de tumores 
laterais. O maior desafio no reparo é preservar a patência do 
seio, mantendo o fluxo venoso cerebral enquanto se evita 
sangramentos. Diversas técnicas se aplicam para reparar os 
SD e a escolha varia de acordo com o local, a extensão, a 
experiência do cirurgião e a disponibilidade do material. Se 
destaca a técnica de sutura direta, duroplastia com enxerto 
autólogo (dura-máter, fáscia-lata), oclusão do seio com clipe, 
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by-pass utilizando enxerto venoso e selante de fibrina. Para 
o reparo do SSS, há técnicas descritas na literatura que
estão relacionadas com o local da injúria. Em lesões no terço 
anterior, a oclusão do seio através de sutura direta pode ser 
realizada com pouco risco, contanto que haja patência das 
veias parassagitais. No terço médio, necessita-se da 
preservação completa, pois se trata de ponto crítico de 
retorno venoso. Para tal, a utilização da dura-máter 
paramediana rebatida contralateralmente parece ser eficaz. 
A técnica de by-pass por enxerto venoso pode ser utilizada. 
Por fim, as lesões no terço posterior e na confluência devem 
ser reparadas mantendo o fluxo venoso, pois sua oclusão 
leva ao edema cerebral súbito. A técnica de reparo que 
parece estar associada a um melhor desfecho consiste no 
enxerto autólogo (muscular, dural). Para o reparo dos seios 
sigmoide e transverso, as mesmas técnicas descritas acima 
podem ser utilizadas, destacando-se o rebatimento do flap 
dural e o enxerto simples. Um cuidado pré-operatório 
importante consiste em verificar a dominância do seio para 
preservar a patência. 
CONCLUSÃO: não há consenso definitivo sobre a técnica 
de manejo das lesões dos SD. As recomendações se 
baseiam em séries de casos com descrição das técnicas e 
não são padrão-ouro para verificar a efetividade. Mais 
estudos devem ser realizados para elucidar tais questões. 
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MANEJO DO HELICOBACTER PYLORI 
RESISTENTE 

 
Gibbon FL¹, Al Alam LA¹, Gago G1, De Carli MAL2. 

1 Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
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INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: O Helicobacter pylori (HP) é uma bactéria 
gram negativa, responsável por infectar 50% da população 
mundial. Está tipicamente associado à gastrite crônica, 
úlcera péptica, câncer gástrico e linfoma MALT. Sua 
erradicação é mandatória para o efetivo tratamento dessas 
patologias, sendo os antibióticos os pilares do tratamento. 
Com o aumento das taxas resistência antimicrobiana, a 
erradicação do HP tem sido um desafio. 
OBJETIVO: Identificar terapia adequada para erradicação do 
HP resistente. 
MÉTODOS: Realizou-se uma pesquisa no PubMed, 
utilizando as seguintes palavras-chaves: “helicobacter pylori”, 
“antibiotic resistence” e “treatment”. Os artigos foram 
selecionados através dos resumos com maior relevância 
clínica.  
RESULTADOS: O tratamento do HP deve ser baseado no 
conhecimento do paciente (alergia à penicilina e uso recente 
de antibióticos) e das taxas locais de resistência 
antimicrobiana. Estudos têm demonstrado que o 
prolongamento do tratamento por 14 dias, para todos os 
esquemas, eleva as taxas de erradicação. Esquemas de 
primeira linha incluem a terapia tripla com amoxicilina, 
claritromicina e um inibidor da bomba de prótons (IBP), que 
deve ser oferecida apenas em locais com baixa resistência à 
claritromicina (<15%); e a terapia quádrupla com bismuto 
(IBP, bismuto, tetraciclina e metronidazol) indicada nos 
lugares com altas taxas de resistência à claritromicina. Em 
caso de falha à terapia inicial, o esquema anterior não 
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poderá ser repetido. A terapia tripla com Levofloxacino, 
Amoxicilina e IBP é indicada, como esquema de segunda 
linha, nos locais com taxas de resistências à 
fluoroquinolonas menores que 10%, podendo, ainda, ser 
associado bismuto. Ademais, a terapia quádrupla com 
bismuto, também é uma opção em casos refratários, desde 
que este esquema não tenha sido utilizado como primeira 
linha. Após uma segunda falha, cultura com teste de 
sensibilidade ou determinação molecular da resistência 
genotípica é recomendada para guiar o tratamento. Estudos 
brasileiros demonstraram taxas de resistência à 
claritromicina e ao levofloxacino de 8% a 16,9% e 11% a 
23%, respectivamente.  
CONCLUSÃO: o aumento da resistência antimicrobiana 
reduziu a efetividade dos esquemas de tratamento do HP. A 
escolha e o tempo de tratamento adequado são de 
fundamental importância no combate à erradicação da 
bactéria e na contenção do surgimento de cepas resistentes. 
Após falha ao esquema de primeira linha, regimes contendo 
levofloxacino (terapia tripla ou quádrupla) ou terapia 
quádrupla com bismuto têm sido recomendados. Nos casos 
refratários, o teste de sensibilidade e a avaliação molecular 
serão necessários para conduzir o manejo adequado. 
Portanto, na tentativa de evitar falhas aos esquemas de 
tratamento, são necessários mais estudos para o 
conhecimento e definição da resistência antimicrobiana local, 
a qual permitirá melhores taxas de erradicação. 

Tabela 1 – Esquemas terapêuticos 

Terapias Dosagem por dia 

Tripla IBP dose dupla 
Amoxicilina 2000 mg  /Claritromicina 1000 mg 

Quádrupla com 
bismuto 

IBP dose padrão 
Subcitrato de bismuto 480 mg 

Tetraciclina 2000 mg  /  Metronidazol 1500 mg 

Tripla com 
levofloxacino 

IBP dose padrão 
Amoxicilina 2000 mg   /   Levofloxacina 500 mg 
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Figura 1- Algoritmo para manejo do HP resistente. 
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INTRODUÇÃO: os efeitos adversos da radiação sobre o 
sistema nervoso central são bastante conhecidos, inclusive 
pela indução de neoplasias. Embora esses tumores não 
sejam tão comuns, o meningioma aparece como a neoplasia 
radioinduzida mais frequente. Em função de seu 
comportamento, características histológicas, epidemiologia e 
manejo cirúrgico, o meningioma radioinduzido (MRI) costuma 
ser reconhecido como uma entidade única.  
OBJETIVO: identificar qual o manejo dos MRI.  
MÉTODOS: buscou-se por artigos na plataforma PubMed. 
Utilizou-se como palavras-chaves: “radiation-induced”, 
“radiotherapy-induced”, “radio-induced” e “meningioma”. 83 
artigos foram encontrados e submetidos a leitura dos títulos. 
Excluiu-se os repetidos e aqueles em que o título se 
relacionava com algum tumor diferente de meningioma, 
restando 45. Esses foram submetidos a leitura de seu 
resumo, selecionando-se 16, que foram analisados por 
completo.  
RESULTADOS: a escolha do tratamento do MRI, 
geralmente, é cirúrgica. Porém, não raro, a ressecção 
cirúrgica completa não é possível devido ao local, 
multiplicidade, envolvimento ósseo ou vascular. A 
radiocirurgia estereotática ou a radiocirurgia podem ser 
utilizadas como adjuvante a cirurgia ou isoladamente, se a 
ressecção tumoral não for possível. Contudo, a radioterapia 
convencional não parece exercer papel significativo. Como 
um grande número de MRI se localizam em região 
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parassagital, um estudo venoso para verificar a patência do 
seio sagital superior é importante. Angiografia pode ser útil 
em alguns casos e, naqueles tumores altamente 
vascularizados, a embolização pré-operatória pode ser 
benéfica. Referente à técnica cirúrgica, o escalpo pode estar 
fragilizado, o que aumenta os riscos de complicações, como 
fístulas liquóricas e deiscência de sutura. Assim, torna-se 
necessário um planejamento cuidadoso no momento de 
realizar o flap cirúrgico, bem como no fechamento da ferida 
operatória, a qual apresenta risco elevado de necrose em 
função do possível comprometimento vascular da região. Um 
modo de evitar esse tipo de lesão é a realização da incisão 
cirúrgica em uma porção de tecido saudável, ainda que seja 
preciso uma incisão maior do que a necessária. Como as 
estruturas moles costumam estar danificadas, o uso de 
clamps hemostáticos ou de coagulação devem ser utilizados 
com cautela. Sempre que possível, uma extensa margem de 
ressecção envolvendo a dura-máter e o crânio é 
interessante, em decorrência da elevada tendência a 
recorrência dos MRI. Por conseguinte, um follow-up com 
avaliação por neuroimagem mais frequente parece ser 
plausível.  
CONCLUSÃO: MRI apesar de raro, representa uma 
importante complicação da radioterapia e deve ser 
considerado em pacientes previamente irradiados. E, caso 
seja classificado, deve-se ter cuidados especiais, sobretudo, 
em relação aos estudos de imagem, ressecção cirúrgica e 
manejo dos tecidos moles. 
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Figura 1 – Algoritmo para manejo do MRI. 
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INTRODUÇÃO: a radioterapia (RT) é uma efetiva opção de 
tratamento para diversas neoplasias do sistema nervoso 
central (SNC), podendo ser utilizada como única forma de 
tratamento ou como adjuvante à quimioterapia ou à cirurgia. 
A limitação da RT no tratamento dos tumores não se deve, 
sobretudo, ao seu poder ablativo, mas sim em como irradiar 
o tumor sem prejudicar excessivamente o paciente. Nesse
sentido, o entendimento fisiopatológico pelo qual a RT 
lesiona o SNC parece exercer um papel promissor.  
OBJETIVO: identificar quais são os principais mecanismos 
fisiopatológicos presentes na lesão cerebral induzidos pela 
RT.  
MÉTODOS: os dados foram obtidos a partir da base de 
dados PubMed. Na busca, utilizou-se uma combinação das 
seguintes palavras-chave “radiation-induced”, “radiotherapy”, 
“injury” e “damage”. Os artigos referentes ao tema proposto 
foram analisados através de seu resumo, sendo 
selecionados aqueles em que os autores julgaram de maior 
relevância.  
RESULTADOS:  os danos causados pela RT podem ser 
divididos em três fases a partir do momento da irradiação. A 
primeira fase, denominada de lesão cerebral aguda, começa 
a ocorrer algumas horas após a radiação e pode ter duração 
de até 3 semanas. A segunda fase, denominada de lesão 
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cerebral retardada precoce, acontece até o 6º mês. A 
terceira fase, denominada lesão cerebral retardada tardia, 
ocorre 6 meses após a irradiação. De maneira geral, as duas 
primeiras fases não costumam gerar tantas preocupações, 
uma vez que a agressão costuma ser reversível, autolimitada 
e de resolução espontânea. No entanto a terceira, é 
caracterizada por danos irreversíveis e progressivos. O uso 
da radiação pode exercer efeito nocivo tanto por danos aos 
vasos cerebrais, quanto por danos às células neuronais. Em 
relação à vascularização, observa-se indução de apoptose, 
supressão da proliferação endotelial, ruptura da barreira 
hematoencefálica e espessamento da membrana basal. Já a 
lesão direta sobre o tecido nervoso costuma ocorrer devido à 
neuroinflamação e ao estresse oxidativo crônico, os quais 
induzem uma série de distúrbios bioquímicos e celulares, 
como interrupção da neurogênese, desmielinização e 
ablação de células progenitoras.  
CONCLUSÃO: embora as técnicas radioterápicas tenham 
melhorado muito nas últimas décadas, os danos secundários 
à RT ainda são críticos. Sendo assim, a compreensão a 
respeito dos mecanismos fisiopatológicos pelos quais a RT 
lesiona o SNC é importante, uma vez que isso tende a 
possibilitar novas perspectivas terapêuticas com o intuito de 
reduzir a morbidade associada à RT.  
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Figura 1 – Sintomas e tempo de desenvolvimento da injúria 
cerebral secundária à RT. (Adaptado de Greene-Scholoesser 
et al, 2012). 
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INTRODUÇÃO: As Infecções do Trato Urinário 
compreendem principalmente cistites, cerca de 90% dos 
casos, e pielonefrites, este acometimento renal pode ter 
início repentino ou a partir de quadro de infecção urinária 
baixa. Etiologicamente provocadas por bactérias Gram 
negativas, especialmente a Escherichia coli e algumas Gram 
positivas, menos frequentemente, como Staphylococcus 
saprophyticus e certas espécies de enterococos. Entre os 
principais fatores de risco estão condições que 
predisponham a cistite, dificultem seu tratamento, favoreçam 
o crescimento de microrganismos na bexiga (cateterização
urinária de longo prazo, diabetes melito, imunossupressão e 
obstruções do trato urinário inferior), facilitem o refluxo 
vesicoureteral (gravidez, obstruções do trato urinário inferior 
e hipertrofia prostática benigna), ou tornem o ambiente renal 
mais susceptível a colonização (tumores e nefrolitíase). O 
diagnóstico é feito pela sintomatologia clínica, que pode 
envolver febre, dor lombar, poliúria e disúria, corroborado por 
cultura quantitativa de urina. O tratamento é feito com 
antibioticoterapia, dependendo da severidade do quadro, via 
oral, com fluoroquinolona, ou parenteral, com cefalosporina, 
fluoroquinolona ou aminoglicosídeo.  
OBJETIVO: Descrever o número de internações realizadas 
por Pielonefrite no Rio Grande do Sul em um período de oito 
anos.  
MÉTODO: Estudo transversal descritivo com base na 
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abordagem quantitativa da frequência de hospitalizações por 
Pielonefrite no Rio Grande do Sul, de janeiro de 2008 a 
dezembro de 2016. Foram coletados do sistema DATASUS-
TabWin dados relativos às internações que, posteriormente, 
foram tabulados no programa Excel 2013. RESULTADOS: O 
número de hospitalizações por Pielonefrite foi de 10.358 em 
2008, 10.319 em 2009, 9.333 em 2010, 8.297 em 2011, 
8.059 em 2012, 7.718 em 2013, 8.169 em 2014, 8.246 em 
2015 e 6.671 em 2016. É possível perceber um decréscimo 
gradual na quantidade de internações por esta enfermidade, 
o que no final do período de oito anos totaliza uma redução
de 35,6%. No ano de 2016 houve a maior variação 
observada, cerca de 19,1% menos hospitalizações, em 
relação ao ano anterior. Os únicos intervalos nos quais não 
foi encontrada diminuição foram os de 2014 e 2015.  
CONCLUSÃO: O decréscimo de casos que levaram a 
internações por Pielonefrite pode indicar melhor manejo das 
condições e patologias que representam fatores de risco 
para a infecção em questão. Ademais, pode estar também 
deixando de ser empregada antibioticoterapia para casos de 
bacteriúria assintomática, que predispõe a resistência 
bacteriana. Outra hipótese que é passível de questionamento 
é a prevenção da cistite, como ato miccional pós coital no 
caso das mulheres e higiene perineal adequada, de forma 
mais adequada. 

Figura 1: Gráfico representando o número de internações 
 devido a pielonefrite a cada ano, no período de 2008 

       a 2016, no Rio Grande do Sul. 
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INTRODUÇÃO: O estado do Rio Grande do Sul tem as 
maiores taxas brutas de incidência de neoplasias malignas 
de pele, melanomas ou não, segundo INCA e sabe-se que 
um dos fatores de risco para essa doença é a exposição 
frequente a raios solares. Por esse motivo, em 2014, foi 
publicada, no Diário Oficial do Estado, a portaria que 
estabelece medidas para prevenção e combate às doenças 
de pele associadas à exposição solar conforme lei 13.676, 
como por exemplo, a distribuição gratuita de protetores 
solares e medidas educacionais para o esclarecimento de 
trabalhadores rurais sobre o assunto.  
OBJETIVO: Analisar o impacto na hospitalização da 
população do Rio Grande do Sul por neoplasia maligna 
melanoma e não melanoma, após decreto de 2014 referente 
a lei 13.676.  
MÉTODO: O trabalho é um estudo descritivo transversal de 
análise de dados secundários extraídos do Sistema TabNet 
do DATASUS, que utilizou os dados de Morbidade Hospitalar 
do SUS (SIH/SUS) por local de internação no Rio Grande do 
Sul no período de janeiro/2008 a dezembro/2016 na 
população maior de 15 anos no comparativo das 
Macrorregiões de Saúde. Além de dados de plataformas 
como scielo, lilacs e pubmed.  
RESULTADOS: Em relação às internações por melanoma 
observa-se em todo o estado a maior redução no ano de 
2014, seguida de um novo aumento no ano de 2015 e a 
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maior taxa de internação em 2016, sendo a região sul e a 
região missioneira mais significativas. Para as internações 
notificadas por outras neoplasias malignas de pele observa-
se uma crescente com maior inclinação em 2010 e em 2014 
com predomínio, principalmente, das regiões vales e 
metropolitanas e diminuição na região missioneira e serra. 
Essa alta prevalência da doença no RS tem influência das 
imigrações, principalmente italianas, alemãs, as quais a falta 
de melanina e a predisposição genética são fatores de risco 
importantes, Além disso, os trabalhadores rurais tem a maior 
exposição à radiação que as demais profissões devido a um 
maior tempo em ambiente externo1. Sabe-se que a 
prevenção por restrição à radiação ultravioleta do câncer de 
pele, é de suma importância, independente da idade, uma 
vez que os efeitos são cumulativos para os não melanoma e 
altas queimaduras estão associados ao tipo melanoma2,3. 
Aliado à isso ainda existe o contato com pesticidas, uma vez 
que o arsênico faz parte de alguns compostos e foi 
relacionado ao desenvolvimento do câncer de pele4, e há 
estudos que comprovam que ao longo dos anos e da rotina 
de trabalho esse grupo adquire comportamentos inseguros 
em relação ao uso de proteção à radiação e aos pesticidas5.   
CONCLUSÃO: As internações por melanoma refletem 
apenas casos graves da doença, portanto uma redução 
esperada pela implementação dos protetores solares ainda 
demorará para acontecer, contudo, houve um aumento das 
internações no ano de 2015 e conseguintes o que pode ser 
decorrente aos programas de educação compreendidos no 
decreto ou à cobertura que a mídia fez referente a doença 
aumentando a preocupação com lesões já existentes. 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[295] 
 

 
TABELA 1 - Resultados anuais de internações por neoplasia 
                    maligna de pele 
 

 
TABELA 2 - Resultados anuais de internações por outras neoplasia 
                    maligna de pele 

 

 
IMAGEM 1 - Resultados anuais do total de internações por 
                     neoplasias maligna de pele 
 

Macrorregião 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Centro-Oeste 42 26 28 15 33 45 40 34 35

Metropolitana 149 248 283 282 338 313 260 302 290

Missioneira 79 61 51 43 66 52 41 64 92

Norte 136 119 97 82 88 146 103 145 174

 Serra 117 139 127 67 67 83 72 95 107

Sul 46 37 39 45 36 39 38 51 44

Vales 127 133 121 123 168 178 152 137 188

Total 696 763 746 657 796 856 706 828 930

Macrorregião 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Centro-Oeste 46 43 38 56 70 84 129 126 77

 Metropolitana 211 304 361 511 524 541 702 970 1180

Missioneira 146 177 207 233 302 307 237 204 269

Norte 233 204 358 335 385 396 494 567 558

 Serra 57 124 234 191 194 244 236 209 225

Sul 97 113 93 108 139 139 143 189 130

Vales 184 173 249 385 379 508 674 687 814
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A SAÚDE PARA DIABETES EM ATENÇÃO 
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1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas. 

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é uma doença crônica 
não transmissível que atinge cerca de 380 milhões de 
pessoas no mundo7. A sua prevalência vem aumentando ao 
longo dos anos, sendo responsável por grande parte das 
internações hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS)8. 
A fim de evitar esse desfecho, a Atenção Básica deve ser a 
porta de entrada para que o paciente tenha contato com 
prevenção e tratamento, com intuito de melhorar o 
prognóstico da sua doença e diminuir os riscos de 
internações9. Assim, isso se reflete no maior esforço das 
políticas de Saúde Pública para modificar esse quadro.  
OBJETIVO: O objetivo desse estudo consiste em analisar a 
relação entre o número de atendimentos na Atenção Básica 
e as internações por diabetes, no período de 2010 a 2015 
em Pelotas. 
MÉTODO: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa dos atendimentos em Atenção 
básica e internações ocorridas em Pelotas-RS, de janeiro de 
2010 a dezembro de 2015. Foram coletados do sistema 
DATASUS-TabNet dados relativos atendimentos e 
internações que, posteriormente, foram tabulados no 
programa Excel 2013. 
RESULTADOS: Os dados demonstraram que o número de 
atendimentos de diabetes em Atenção Básica pelo SUS em 
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Pelotas-RS em 2010 foi de 6.441, passando para 7.758 em 
2011, 10.198 em 2012, 13.735 em 2013, 9.164 em 2014 e 
2.804 em 2015. Já os dados do número de internações 
hospitalares pelo SUS por diabetes na mesma cidade e 
período tiveram pequenas variações entre 2010 e 2015. Em 
2010, o número de internações foi de 249, passando para 
242 em 2011, 207 em 2012, 195 em 2013, 217 em 2014 e 
203 em 2015.  
CONCLUSÃO: Os resultados evidenciam que o número de 
atendimentos de diabetes em Atenção Básica sofreu 
aumento de 2010 até 2013, diminuindo significativamente em 
2014 e 2015. Porém, o número internações hospitalares pela 
mesma doença no mesmo período manteve-se estável. 
Concomitante a isso, percebe-se as políticas de Saúde 
Pública no Brasil para maior alcance da população a ser 
investigada e diagnosticada para diabetes tem se tornado 
mais efetivas10. Também, através do Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT), em funcionamento desde 2011, 
observa-se maior investimento em tratamento, que passou a 
ser gratuito pelo programa Farmácia Popular, e promoção à 
saúde, que auxilia na aquisição de hábitos mais saudáveis11. 
Assim, é uma possibilidade que esses investimentos para 
diagnóstico, manejo e acompanhamento dos pacientes 
sejam o motivo para o aumento das consultas em atenção 
básica, contudo ainda não foi possível diminuir das 
internações por complicação da doença, refletida nos 
números constantes de internações. Portanto, é de suma 
importância o incentivado em Atenção Básica, a fim de 
melhorar o desfecho da doença e evitar internações 
hospitalares, tanto pela doença propriamente dita como 
pelas suas complicações. Entretanto, é preciso considerar 
que, em se tratando de dados secundários, pode ter havido 
problemas de registros, principalmente nos atendimentos de 
APS, por ter sido implantado o E-SUS no município no ano 
de 2014. Além disso, é importante frisar que não foram 
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examinados dados referentes às internações por pé 
diabético no presente estudo.  

 
Figura 1 - Consultas na atenção básica e internações 
                 por diabetes 
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PANCREATITE NECRO-HEMORRÁGICA 
COM FORMAÇÃO DE PSEUDO-CISTO: 

RELATO DE CASO 
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INSTITUIÇÃO: 
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INTRODUÇÂO: A apresentação necro-hemorrágica é uma 
grave complicação da pancreatite aguda, ocorrendo em até 
25% dos casos de pancreatite, com mortalidade de 
aproximadamente 23%.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, parda, 47 anos, 
obesa, admitida em enfermaria clinica, devido à falta de leito 
em unidade de terapia intensiva, por pancreatite necro-
hemorrágica com sinais de Grey Turner e Cullen juntamente 
com rebaixamento do sensório. Iniciado manejo clínico com 
melhora intermitente na 1ª semana. A ultrassonografia 
abdominal indicou inúmeros cálculos na vesícula biliar. A 
Tomografia Computadorizada (TC) de abdome apresentou 
Balthazar D com mais de 50% de necrose pancreática 
(Imagem 1). Houve piora clínica e a nova TC de abdome 
demostrou Balthazar D e formação de parede fina que se 
estende da cabeça a parte da cauda do pâncreas, medindo 
cerca de 8,8cm no maior eixo, associando-se a infiltração 
dos planos adiposos adjacentes (Imagem 2). Reajustada 
antibioticoterapia com Meropenem e suporte clínico por 21 
dias. Nesse interim, duas reagudizações clínicas. Devido a 
piora do quadro álgico e sem progressão da dieta, optou-se 
por intervenção cirúrgica, realizou-se colecistectomia com 
colangiopancreatografia retrógrada sem intercorrência. 
Recebeu, após 72 horas de pós-operatório, alta hospitalar 
com remissão sintomática.
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DISCUSSÃO: A pancreatite necro-hemorrágica, inflamação 
associada a necrose no parênquima ou peripancreática, 
potencializa riscos locais e sistêmicos. O relato mostra um 
caso de pancreatite grave necrotizante, apresentando critério 
de gravidade em TC de abdome com Balthazar D 
(escore9/10) e, nesse caso, associado a mortalidade de até 
23% e morbidade de 92%. O manejo da pancreatite aguda 
grave é essencialmente clínico. Contudo, somente após 
tratamento cirúrgico da coledocolitíase, principal causa de 
pancreatite (40%doscasos), o quadro apresentou remissão. 
Porém, em alguns casos é necessária ainda a 
necrosectomia, possibilitando a reorganização do 
pseudocisto, indicada na fase tardia, permitindo estabilização 
clínica e resolução da falência precoce de órgãos.  
CONCLUSÃO: A necrose é a principal complicação da 
pancreatite, associando-se a síndrome da resposta 
inflamatória sistêmica ou infecções, responsável por sua 
mortalidade. É importante o manejo adequado da doença 
para evitar os óbitos e diminuir sua morbidade. 
 

 
Imagem 1 - TC evidenciando área de necrose. 
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Imagem 2 - TC evidenciando fina parede indicada pelas setas (A) e 
8.8 com no maior diâmetro (B). 
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PANCREATITE SECUNDÁRIA A 
HIPERTRIGLICERIDEMIA: 
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INTRODUÇÃO: A pancreatite (PA) secundária à 
hipertrigliceridemia (HTG), cuja frequência é rara, pode 
apresentar-se como pancreatite aguda recorrente ou crônica. 
Para ocorrer, é necessários níveis séricos de triglicérides 
(TG) superiores a 1000 mg/dL. Outros fatores de risco são 
alcoolismo, diabetes mellitus (DM) descontrolado e alguns 
medicamentos que contribuem para o aumento dos níveis 
lipídicos. A elevação dos níveis de TG induz à liberação de 
ácidos graxos livres e, consequentemente, à lesão na célula 
acinar pancreática. A redução dos níveis de TG, menores a 
1000 mg/dL, é medida eficaz para prevenção de ocorrências 
futuras de PA. As medidas de tratamento são a restrição de 
gordura na dieta e medicamento hipolipemiante, além do 
controle de outros fatores de risco. 
OBJETIVO: relatar um caso de Pancreatite Secundária à 
Hipertrigliceridemia e a sua rápida evolução.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 33 anos, branca, do 
lar. Com história pregressa de diabete mellitus tipov2, 
depressão, hipertensão arterial, esteatose hepática, 
dislipidemia. Em uso de: Metformina, Losartana, 
Sinvastatina, Rivotril, Hidroclorotiazida e Clonazepam. No dia 
20/02 e 21/02 refere episódios de vômito de conteúdo 
alimentar, associado a novos sintomas: dor abdominal 
irradiada às costas, astenia, taquipnéia, sudorese e 
constipação intestinal. No dia 22/02 procurou atendimento, 
quando por gasometria verificou-se Acidose Metabólica, 
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transferida para o Hospital, com hipoxemia (93,3%), iniciado 
Levofloxacino por possível quadro infeccioso, além de 
hidratação vigorosa, insulina em BIC, solicitado laboratoriais 
que evidenciaram Leuc 12510, 8% bastões, PCR 723,2, 
amilase 114, Na 120, K 3, CT 1430, TG 7120. Após dois dias 
de evolução, apresentou distensão abdominal, taquicardia e 
rebaixamento do sensório, iniciando ventilação mecânica, 
com uso de Midazolam e Fentanil em baixas doses, escala 
de Rass -2, sendo inserido droga vasopressora. Já no 
terceiro dia, paciente apresentou-se febril, anúrica, com 
choque refratário e picos hiperglicêmicos. Estável 
hemodinamicamente às custas de altas doses de droga 
vasopressora. No quinto dia, foi realizada hemodiálise de 
urgência, evoluindo com disfunção múltipla de órgãos, 
permanecendo instável hemodinamicamente até o momento 
do óbito, às 15h15.  
CONCLUSÃO: A Pancreatite secundária à 
Hipertrigliceridemia necessita de rápida intervenção, 
reafirmando a importância do combate e discussão sobre os 
elevadores de triglicerídeos antes mesmo da doença, com 
indicação de cirurgia bariátrica para o obeso com 
comorbidade. 
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Tomografia Computadorizada com Pancreatite Grau C de 
Balthazar 
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INTRODUÇÃO: Uma das infecções que mais acomete o 
sistema respiratório humano é a Influenza. Causada por 
cepas de vírus A, B e C, a enfermidade pode ter diversas 
repercussões clínicas, desde as mais leves às mais graves. 
A principal forma de prevenir agravos da doença e a 
evolução desta para um quadro de Pneumonia é através da 
vacinação. Anualmente o governo brasileiro oferece, através 
do Programa Nacional de Imunizações (PNI), imunização 
para todos aqueles considerados com fatores de risco.  
OBJETIVO: O presente estudo visa analisar a frequência de 
internações ocorridas no Sistema Único de Saúde (SUS) por 
Pneumonia e Influenza (Gripe), no estado do Rio Grande do 
Sul, no período que compreende 2008 à 2016.  
MÉTODOS: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa da frequência de internações para 
Tratamento de Pneumonia e Influenza no Rio Grande do Sul, 
de janeiro de 2008 a dezembro de 2016. Foram coletados do 
sistema DATASUS-TabWin dados relativos aos 
procedimentos clínicos que, posteriormente, foram tabulados 
no programa Excel 2013.  
RESULTADOS: No período estudado, de 2008 à 2016, a 
frequência de internações para Tratamento por Pneumonia e 
Influenza foi, respectivamente, 52.011, 61.094, 57.731, 
53.778, 52.277, 54.404, 50.171, 49.072 e 51.374. Observa-
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se uma pequena oscilação entre os valores, porém, de um 
modo geral, não houve alteração significativa no número de 
pacientes necessitando de tratamento a nível hospitalar.  
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos em nosso estudo 
demonstram que não houve alteração significativa no 
número de internações por Pneumonia e Influenza nos 
últimos anos. Tal dado pode estar associado ao fato de que 
o PNI, em algumas categorias de risco, não alcança a meta 
estipulada de vacinar 80% da população selecionada. 
Ademais, qualquer contato com indivíduo contaminado pode 
propiciar a aquisição da doença, inclusive por indivíduos 
sadios, os quais não se beneficiam da vacina ao nível de 
sistema público de saúde. Preconiza-se que haja 
intensificação das campanhas de vacinação e que, em nível 
básico de saúde, seja estimulada a conscientização dos 
indivíduos sobre a importância da imunização para Influenza 
e inicie-se uma busca ativa para pacientes considerados de 
risco.  
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INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecciosa 
causada pelo Mycobacterium tuberculosis, bacilo intracelular 
aeróbico com infecção principal por inalação, possui 
preferência em se instalar no pulmão, podendo atingir outros 
órgãos pela disseminação hematogênica. O seu diagnóstico 
primeiramente clínico pode ser confirmado pelos exames 
bacterioscópio ou cultura de escarro, conforme 
recomendações específicas de cada um. A tuberculose é 
considerada desde 2015 uma das 10 principais causas de 
morte no mundo, estando sua incidência relacionada com 
pacientes HIV positivos, tabagistas, apresentando sintomas 
muito semelhantes a outras doenças respiratórias, 
dificultando seu diagnóstico inicial e tratamento correto. 
OBJETIVO: É uma análise da prevalência e da evolução da 
doença na população com mais de 20 anos do estado do Rio 
Grande do Sul em comparação com o Brasil a fim de analisar 
a eficiência da rede de diagnóstico e tratamento do estado.  
MÉTODO: Estudo descritivo transversal, com dados 
extraídos do Sistema Tabnet do DATASUS, que utilizou o 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) no 
período de 2001 a 2015. População estudada foram pessoas 
maiores de 20 anos, segmentadas por região/UF de 
notificação, sendo estudados os dados do estado do Rio 
Grande do Sul em comparação com os outros estados do 
Brasil.  
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RESULTADO: O Brasil, teve 36,4/100.000 diagnósticos por 
habitantes e o estado do RS representa aproximadamente 
55,3/100.000 habitantes, sendo que 26% são HIV positivo, 
23% não realizaram o primeiro bacterioscópico de escarro e 
nem o segundo bacterioscópico.  
CONCLUSÃO: Apesar de já existir uma política estadual 
para o controle da tuberculose no estado, essa se mostra, a 
partir dos dados analisados, insuficiente, uma vez que os 
principais exames de diagnóstico possuem um percentual de 
realização insatisfatório para o que é preconizado pelo 
Ministério da Saúde. Isso torna necessário a implantação de 
novas medidas de controle da realização de exames, além 
do desencorajamento a prática do tabagismo e a 
desproteção ao vírus HIV, em busca de diminuir infecções e 
reinfecções do Mycobacterium tuberculosis na população 
gaúcha. 
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DAS INTERNAÇÕES SUS NO RIO GRANDE 

DO SUL ENTRE 2008 E 2016 

 
Silva GKM¹, Hamid T¹, Karam IO¹, Scalabrin PD¹, Weich D¹, 

Noal RB², Menezes LO² 

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
2. Docente da Universidade Católica de Pelotas. 

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: O Pé Diabético é uma das principais 
complicações crônicas do Diabetes Mellitus (DM), de 
etiologia frequentemente multifatorial, com 
comprometimento vascular, neural e infeccioso. Os agravos 
nos membros inferiores, como neuropatia diabética, doença 
arterial periférica, ulceração ou amputação, afetam a 
população diabética duas vezes mais do que a não-
diabética. O fator mais importante para o desencadeamento 
de úlceras nos membros inferiores é a neuropatia diabética, 
que afeta 50% dos diabéticos com mais de 60 anos. Esse 
agravo de saúde pode estar presente antes da detecção da 
perda da sensibilidade protetora, resultando em maior 
vulnerabilidade a traumas e ocasionando infecções 
silenciosas e graves, caso não sejam tratadas 
precocemente. Outra complicação é o comprometimento da 
circulação, o que dificulta a cicatrização e propicia o 
surgimento de lesões e infecções. Está estabelecido que 
85% dos problemas decorrentes do pé diabético são 
passíveis de prevenção, a partir dos cuidados 
especializados, como o auto-exame dos pés e a prevenção 
de feridas.  
OBJETIVO: O objetivo deste estudo consiste em analisar 
as internações SUS para tratamento de Pé Diabético no 
período de 2008 a 2016, no estado do Rio Grande do Sul.  
MÉTODO: Estudo transversal descritivo com base na 
abordagem quantitativa da frequência de internações para 
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tratamento de Pé Diabético Complicado no Rio Grande do 
Sul, de janeiro de 2008 a dezembro de 2016. Foram 
coletados do sistema DATASUS-TabWin dados relativos às 
hospitalizações que, posteriormente, foram tabulados no 
programa Excel 2013.  
RESULTADO: Em 2008, o número de tratamentos pelo 
SUS no Rio Grande do Sul foi de 288, passando para 352 
em 2009, 357 em 2010, 363 em 2011, 371 em 2012, 403 
em 2013, 504 em 2014, 521 em 2015 e 527 em 2016, 
totalizando um aumento de aproximadamente 82,9% no 
final do período de oito anos.  
CONCLUSÃO: Os resultados evidenciam que o número de 
internações para tratamento do pé diabético sofreu 
aumento significativo ao longo dos anos. Com isso, pode-
se concluir que é uma patologia complexa e de prevalência 
elevada, sendo necessário evitar este desfecho através do 
rigoroso controle metabólico e do reconhecimento das 
situações de risco. Além disso, mostra-se necessário 
realizar diagnóstico e tratamento precoces e implantar 
medidas de assistência preventiva a partir da educação 
individual, familiar e comunitária. Assim, com ênfase na 
prevenção, poderá ser possível reduzir o número de 
internações e complicações do pé diabético.  

 
Gráfico 1 - Número de internações por pé diabético complicado  
                 entre 2008 e 2016 
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INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) é a perda 
progressiva e geralmente irreversível da função renal de 
depuração. Caracteriza-se pela deterioração das funções 
bioquímicas e fisiológicas de todos os sistemas do 
organismo, secundária ao acúmulo de catabólitos, alterações 
do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico, entre outros. A 
prevalência da DRC vem aumentando mundialmente, 
representando um aumento de5 aproximadamente 10% ao 
ano. Os fatores apontados para este crescimento têm sido a 
incidência igualmente crescente de casos de diabetes 
mellitus e hipertensão arterial sistêmica. 
OBJETIVO: O objetivo foi descrever o perfil epidemiológico e 
clínico de pacientes em terapia renal substitutiva por 
hemodiálise.  
MÉTODO: Por meio de um estudo descritivo e retrospectivo 
com 113 pacientes em hemodiálise, realizado em agosto de 
2017 mediante análise de prontuário eletrônico Nefrosis do 
Hospital universitário São Francisco de Paula.  
RESULTADOS: Os resultados mostraram que 57,5% eram 
do sexo masculino, 74,3% eram caucasianos e 41,6% 
pertenciam à faixa etária de 41 a 60 anos. Quanto as 
patologias comórbidas, a hipertensão foi a mais prevalente, 
correspondendo a 39,8%. Além disso, observou-se que 28,3 
% eram diabéticos e 10% apresentavam sorologia positiva 
para hepatite C e/ou HIV.  
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DISCUSSÃO: De acordo com os resultados obtidos com a 
descrição da amostra, identifica-se que a faixa etária mais 
prevalente foi de 41- 60 anos, além de alta prevalência de 
hipertensão, diabetes, hepatite C e/ou HIV.  
CONCLUSÃO: Nota-se a necessidade de investir em ações 
de promoção da saúde na atenção básica voltada para a 
prevenção e controle de doenças crônicas, como hipertensão 
e diabetes, bem como a capacitação dos profissionais, 
visando adequar o manejo e, assim, reduzir a progressão, 
bem como minimizar o surgimento de novos casos de DRC. 
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INTRODUÇÃO: Na sociedade atual é notável a ascensão da 
prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, como 
o Diabetes Mellitus (DM), constituindo um problema de 
saúde pública mundial. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde e a Federação Internacional do Diabetes 
estima-se que haverá 300 milhões de diabéticos em 2025. 
No Brasil, atualmente, a prevalência é 5,2%. Dentre as 
complicações macro e microvasculares da DM, destaca-se o 
“Pé Diabético”, no qual as les es são pass veis de 
prevenção por meio de orientação abrangente à enfermidade 
e a mudanças necessárias no estilo de vida dos pacientes. 
OBJETIVO: Medir a prevalência do autocuidado com os pés 
e de exames em consultas clínicas nos pés de diabéticos na 
Unidade Básica de Saúde União de Bairros, Pelotas, RS. 
MÉTODO: Estudo transversal, descritivo, cuja população-
alvo selecionada foi de adultos de 20 anos ou mais 
cadastrados na UBS União de Bairros (total de 1079), com 
91 pacientes diabéticos. A amostra foi calculada com 
intervalo de confiança de 95% com erro aceitável de cinco 
pontos percentuais para mais ou para menos e considerando 
um total de 50% de portadores de pé diabético. Acrescentou-
se, ainda, 10% do total encontrado para possíveis perdas ou 
recusas, totalizando 87 pacientes a serem entrevistados. 
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Visto que, o valor da amostra é próximo do total da 
população, optou-se por convidar todos os diabéticos a 
participarem. Foi aplicado um questionário de confecção 
própria, baseado no VIGITEL e no Manual do Pé Diabético 
do Ministério da Saúde. Todos os participantes assinaram o 
TCLE e estão cientes dos seus direitos. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Católica de Pelotas (CAAE: 61912516.0.0000.5339). 
RESULTADOS: Com uma amostra total de 88 pessoas, 69% 
são do sexo feminino. A média de idade da amostra é de 
59,6 anos (DP= 11,9), sendo a amplitude de idade 37 e 82 
anos.  O tempo médio do diagnóstico de diabetes é de 9 
anos, sendo que apenas duas pessoas diagnosticadas a 
menos de um ano. 
CONCLUSÃO: Por meio desse estudo, verifica-se que a 
prevalência de pacientes com pés examinados em consulta 
clínica é duas vezes maior que a encontrada na literatura - 
que aponta cerca de 30%. Desse modo, pode-se inferir que a 
alta prevalência de autocuidado encontrada na nossa 
população dá-se pela maior atenção citada. Posto que, as 
complicações do pé diabético são evitáveis, com uma melhor 
abordagem ao paciente é possível amenizar morbidades da 
DM resultando em melhor qualidade de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 - Características da consulta clínica da população 
                  diabética cadastrada na Unidade Básica de  
                  Saúde União de Bairros, em Pelotas, em 2017. 
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Gráfico 2- Cuidado referido pelos pacientes diabéticos cadastrados 
 na Unidade Básica de Saúde União de Bairros de 
 Pelotas em 2017. 
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INTRODUÇÃO: A demora ao atendimento no Pronto Socorro 
de Pelotas (PS) foi apontada, em pesquisa realizada no 
local, entre alguns dos fatores que mais interferem na 
qualidade de atendimento à população. Sendo assim, é 
importante buscar explicações para tal, visando melhoras na 
assistência ofertada aos pacientes.  
OBJETIVO: Avaliar se as unidades de emergência do 
município de Pelotas encontravam-se dentro dos parâmetros 
assistenciais preconizados segundo a Portaria 1101, do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e discutir outros fatores 
relacionados ao maior tempo de espera no PS da cidade. 
MATERIAL E MÉTODO: Estudo transversal, descritivo e 
análise retrospectiva de dados. Foram utilizados dados 
secundários encontrados no Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), retirados do tabwin - 
tabulador de dados do DATASUS. Foram somados os dados 
de todas as modalidades de atendimento em urgência e 
emergência de cada ano, de 2011 a 2015, e comparados 
com os parâmetros assistenciais preconizados pela Portaria 
1101 do SUS. Segundo esse, preconiza-se a realização de 3 
consultas por habitante/ano, sendo que 12% dessas 
destinam-se à urgência e emergência.  
RESULTADOS: De acordo com este parâmetro, levando em 
conta a população referenciada (608.131 habitantes) para as 
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unidades de urgência e emergência do município, eram 
esperadas 218.927 consultas, por ano no município, sendo 
que o ano em que houve maior número de consultas foi o 
ano de 2015, no qual ocorreram 114.654 consultas. 
CONCLUSÃO: Foi possível observar que o município de 
Pelotas não possui demanda aumentada. Além disso, 
observou-se uma heterogeneidade na distribuição dos 
atendimentos de acordo com os níveis de atenção, sendo 
que em todos os anos estudados houve mais consultas em 
atenção especializada do que em atenção básica. Logo, 
apesar de não existirem dados diretamente voltados ao PS 
de Pelotas, acredita-se que esse seja responsável pela 
maioria do serviço prestado, sobrecarregando a unidade. 
Essa sobrecarga pode ocorrer devido a diversos fatores 
como concentração de atendimentos de urgência e 
emergência na atenção especializada e a má utilização do 
serviço, levando a demora no atendimento. 
 

 
 
Gráfico 1 - Total de Atendimentos em Urgência e Emergência na 
                   cidade de Pelotas, RS. 
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Gráfico 2 – Distribuição os Atendimentos de Urgência e 
 Emergência na cidade de Pelotas, RS. 
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INTRODUÇÃO: Deficiências na percepção espacial 
retardam o progresso da reabilitação motora, sensorial e 
cognitiva levando a complicações e dificuldades em 
atividades cotidianas, incluindo a reabilitação neurovisual 
(NV). A neurorreabilitação (NR) da visão trata da 
recuperação de danos cerebrais, da maleabilidade cortical e 
suas implicações. 
OBJETIVO: Revisar literatura sobre reabilitação NV 
descrevendo sua relevância na prática clínica da reabilitação 
neuronal de pacientes com déficits motores e funcionais. 
MÉTODO: Revisão de literatura utilizando as palavras-
chaves: “rehabilitation”, “ vision”, “sensory” nas bases de 
dados PubMed e Sciello, sendo incluídos artigos de revisão 
bibliográfica e estudos de caso. 
RESULTADOS: Desordens visuais e oculomotoras são 
bastante prevalentes em pacientes internados em centros de 
reabilitação neurológica e de trauma cranioencefálico. 
Alteraç es da visão binocular são frequentemente 
encontradas em pacientes neurol gicos com Parkinson, 
Alzheimer, miastenia gravis, esclerose m ltipla e 
encefalopatia traumática cr nica. Apesar das disfunç es 
oculomotoras serem causadoras de impacto negativo na 
reabilitação há poucos trabalhos, na literatura brasileira, 
abordando seu diagn stico e ou tratamento. A literatura não 
estabelece, de forma clara, os par metros da função 
oculomotora que devem ser considerados e monitorados 
com a finalidade de avaliar a efetividade da reabilitação 
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neurossensorial  NS  ou que possam afetar o seu 
progn stico. A reabilitação NV através de técnicas de NR 
visual, com ênfase em terapia para amenizar a progressão 
de microestrabismos e estrabismos, bem como o 
restabelecimento binocular sensório-motor, é responsável 
por amenizar complicações visuais oriundas de agravos 
neurológicos ou motores. Danos em habilidades visuais 
levarão a déficits em atividades não visuais como controle 
motor e cognitivo. A neuroplasticidade torna possível 
desenvolver tratamentos que explorem o potencial para a 
reorganização cortical/subcortical após lesões centrais. De 
acordo com esta lógica, as estratégias de reabilitação 
requerem um sistema nervoso que habilite o paciente para 
adaptar-se aos danos cerebrais da percepção visual.  
CONCLUSÃO: A neurorreabilitação visual constitui uma 
ferramenta cl nica  til, porém subutilizada principalmente no 
Brasil. Conceitos e interrelações da oftalmologia e 
neurociências poderão ser  teis para o encaminhamento 
correto dos casos suspeitos de déficits no processamento 
visual. São necessários mais estudos para demonstrar sua 
eficácia. 
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DE SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE  

 
Ferreira AV¹, Fracasso MP¹, Motta T¹, Menezes LO². 

    1.    Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
    2.    Docente na Universidade Católica de Pelotas. 
INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: O serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), é um serviço de atendimento pré-
hospitalar móvel que tem como princípio básico o socorro 
imediato de vítimas e seu encaminhamento ao serviço 
hospitalar, com o objetivo de diminuir a gravidade e a 
mortalidade pelos agravos agudos, incluindo traumas. Os 
dados do atendimento são registrados em uma ficha e 
posteriormente é repassado ao Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde. (DATASUS).  
OBJETIVO: Analisar e comparar os registros efetuados dos 
atendimentos prestados pelo SAMU nas diversas 
modalidades nos municípios de Caxias do Sul, Pelotas e 
estado do Rio Grande do Sul no período de Janeiro do ano 
de 2008 até dezembro do ano de 2016. 
METODOLOGIA: É um estudo quantitativo que utilizou 
dados secundários do SIA- Sistema de Informação 
Ambulatorial do DATASUS, referente ao total de ocorrências 
do primeiro mês do ano de 2008 até o décimo segundo mês 
do ano de 2016. A área de estudo é o município de Caxias 
do Sul, Pelotas e o estado do Rio Grande do Sul.   
RESULTADOS: Evidencia-se o não preenchimento dos 
registros nas modalidades de atendimento em Pelotas no 
período de 2008 a 2012. Houve aumento significativo no total 
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dos atendimentos registrados no estado do Rio Grande do 
Sul no período analisado. A modalidade predominante foi o 
atendimento por chamadas recebidas pela central de 
regulação; Caxias do Sul mostrou-se como um bom exemplo 
na qualidade e na quantidade dos registros em todas as 
modalidades que disponibiliza no período analisado.  
CONCLUSÃO: O término do presente estudo permite 
concluir que há necessidade de uma maior atenção por parte 
dos profissionais que são responsáveis pelos registros dos 
atendimentos prestados, visando à melhoria e articulação de 
toda a rede de atenção à saúde dos municípios analisados 
bem como do estado. A importância na qualidade dos 
registros permite conhecer e analisar o suporte prestado pela 
SAMU à sociedade dos municípios e do estado analisado. 
Bem como identificar possíveis falhas nas modalidades 
ofertadas. 
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RELEVÂNCIA CLÍNICA E ANATÔMICA DA 
PERMANÊNCIA DO FORAME DE HUSCHKE 
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INTRODUÇÃO: Ao longo do desenvolvimento do crânio 
humano, em especial do osso temporal, pode-se observar a 
presença de um forame que estabelece uma comunicação 
óssea entre a parede posterior da cavidade glenóide e a 
região central da porção timpânica do osso temporal (Figura 
1). Este forame, conhecido pelo epônimo de Huschke, 
descrito primeiramente em 1889, normalmente oblitera-se 
fisiologicamente por volta dos cinco anos de idade, porém 
pode permanecer aberto em alguns indivíduos adultos (Faig-
leite & Horta, 1998; Rabinov et al., 1997; Sharma & Dawkins, 
1984), passando a ser considerado uma anomalia anatômica 
(Ars, 1998; Faig-leite & Horta, 1999). 
OBJETIVO: Promover um maior grau de entendimento 
acerca da ocorrência do forame de Huschke, através de uma 
análise clínica e anatomofuncional decorrente da sua 
presença no adulto. 
METODOLOGIA: Revisão da literatura baseada em 12 dos 
37 artigos previamente selecionados através de uma busca 
eletrônica no Portal de Periódicos da CAPES. Na busca, 
utilizou-se os termos “Anatomic Variation” and “Temporal 
Bone” and “Foramen Tympanicum”, todos devidamente 
registrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 
DISCUSSÃO: O Forame de Huschke apresenta uma 
morfologia cribiforme ou completa, podendo também 
aparecer como uma delgada lâmina óssea translúcida na 
região. Trata-se de uma variação anatômica que tem sido 
alvo de grande discussão entre os profissionais envolvidos 
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na área médica e odontológica, uma vez pode estar 
relacionado as causas das Disfunções 
Temporomandibulares relacionadas com Disfunção Tubária, 
como artrite séptica e problemas otológicos (Melgaço et al, 
2003). Para alguns autores, esta comunicação representa 
uma rota potencial de infecção do meato acústico externo 
para a ATM (Dingle, 1992; Thomson, 1989) e glândula 
parótida (Sharma, 1984; Wang et al, 1991). Para a 
constatação do referido forame, o exame de preferência é a 
tomografia computadorizada, entretanto devido ao seu 
elevado custo e da baixa incidência desta condição, deve-se 
estabelecer um protocolo racional para sua identificação 
(Heffez et al, 1989).  Posto isso, conforme os estudos de 
Vidigal et al. (2008), pode-se utilizar a radiografia panorâmica 
(Figura 2), em virtude do seu baixo custo e menor dose de 
radiação aplicada ao paciente, para obtenção de um 
diagnóstico inicial. 
CONCLUSÃO: A observação do forame de Huschke é 
importante aos profissionais que atuam na região da orelha e 
da ATM, visto as implicações clínicas, distúrbios e patologias 
que acometem a região adjacente em virtude da sua 
ocorrência. 

Figura 1 – Forame de Huschke bilateralmente (setas). 
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Figura 2 – Radiográfica Panorâmica em crânio seco evidenciando 
                 a presença do forame de Huschke (Seta).  

 

 

REFERÊNCIAS:  
1. Reis HN. et al. Persistência do forame de Huschke: 

um estudo tomográfico. Radiologia Brasileira. 2006; 
39(4):273-276.  

2. Rabinov CR. et al. Recurrent Pleomorphic Adenoma 
of the Parotid Gland Involving the Osseous External 
Auditory Canal with a Note on the Foramen of 
Huschke. Annals Of Otology, Rhinology & 
Laryngology. 1997; 106(7):589-593. 

3. Sharma PD, Dawkins RS. Patent foramen of Huschke 
and spontaneous salivary fistual. The Journal Of 
Laryngology & Otology. 1984; 98(01):83-85. 

4. Melgaço CA, Penna, LM, Seraidarian PI. O forame de 
Huschke e suas implicações clínicas. Revista 
Brasileira de Otorrinolaringologia. 2003; 69(3)406-
413. 

    Tabela 1 -  Frequência do forame segundo o sexo. 

Forame Feminino Masculino Total 
Presença 15,7% 6% 11,3% 
Ausência 84,3% 94% 88,7% 
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EFICÁCIA DO MAPEAMENTO ISQUÊMICO 

DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL COM O USO DE TOMOGRAFIA 

POR EMISSÃO DE PÓSITRONS 

Mostardeiro LR¹, Tomaszeski RH1, Silva GG1, Bosak LW¹, 
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INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) é hoje 
considerado a 2° principal causa de óbitos no mundo e uma 
importante causa de incapacidades neurológicas em geral. A 
tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) é uma 
ferramenta poderosa de diagnóstico por imagem que permite 
investigação in vivo de funções cerebrais, tais como 
quantificação não invasiva do fluxo sanguíneo cerebral, 
níveis metabólicos encefálicos e taxa de ligações a 
receptores específicos. A Penumbra isquêmica é a área 
encefálica pós-acidente vascular cerebral na qual há redução 
do fluxo cerebral e disfunção do tecido cerebral, a qual 
possui possível recuperação caso utilizada a terapia 
adequada.  
OBJETIVO: Avaliar a utilização da PET-CT no diagnóstico 
de acidente vascular cerebral a partir de revisão da literatura, 
comparando sua capacidade de detecção de áreas 
isquêmicas e vantagens e desvantagens em relação a 
demais métodos diagnósticos.  
MÉTODOS: Revisão sistemática de artigos extraídos na 
plataforma PUBMED e no Portal de Periódicos da CAPES; 
as palavras chave utilizadas foram “PET-CT”, “Acute 
Ischemic Stroke”, “AIT”, “Penumbra” e “Stroke”. Foram 
incluídos trabalhos em Língua Inglesa e Portuguesa. Foram 
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descartados 6 trabalhos por incompatibilidade com os 
objetivos da revisão, totalizando 18 trabalhos que atendiam à 
questão proposta. 
RESULTADOS: Cinco trabalhos consideraram o uso da 
PET-CT para visualização de lesões isquêmicas após 7 dias 
da ocorrência do AVC, colocando-a como o padrão ouro 
nessa situação por não superestimar a área isquêmica, efeito 
relatado no uso da Ressonância Magnética (RM) por difusão. 
9 outros trabalhos destacaram a efetividade da PET-CT em 
relação à visualização da área isquêmica transitória, 
colocando-a em franca superioridade quando comparada às 
demais técnicas de imagem nesta utilização. Dentre os 
trabalhos, apenas um não considerou a PET-CT o melhor 
exame de imagem para detecção de áreas isquêmicas, tanto 
no ataque isquêmico transitório como em posteriores 
isquemias decorrentes de vasoespasmo em acidentes 
vasculares cerebrais hemorrágicos. Todos os trabalhos, 
excetuando-se um, demostraram que a RM por Perfusão 
tende a superestimar a área onde há redução do fluxo 
sanguíneo cerebral, ocorrendo o mesmo com a RM por 
difusão.  
CONCLUSÃO: A PET-CT é considerada o melhor método 
de visualização de isquemias cerebrais resultantes de 
acidente vascular cerebral, tanto em seu estágio agudo ou 
tardio, superando demais técnicas radiológicas nesta 
utilização. 
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INTRODUÇÃO: Estudos recentes têm associado sarcopenia 
com desfechos negativos em pacientes com doença renal 
crônica (DRC), como incapacidade física, pior qualidade de 
vida e maior mortalidade. Além disso, alguns estudos 
encontraram um aumento significativo no tempo de 
internação desses pacientes.  
OBJETIVO: Avaliar a sarcopenia como fator de risco para 
internação hospitalar em portadores de DRC em tratamento 
por hemodiálise, pois esta consequência impacta de forma 
negativa nas rotinas diárias dos pacientes e entender como 
mitigar seus efeitos poderá contribuir para um melhor 
enfrentamento das limitações. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de coorte aninhado 
a um estudo transversal, que incluiu 85 indivíduos 
submetidos ao tratamento por hemodiálise em um serviço de 
nefrologia de um hospital universitário brasileiro. Os dados 
sobre as características clínicas e sóciodemográficas da 
amostra foram coletados a partir de questionários 
semiestruturados. Para o diagnóstico de sarcopenia foram 
utilizados os critérios propostos pelo EWGSOP (Grupo de 
Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pacientes Idosos), 
onde foi realizado a avaliação de massa, força e 
desempenho muscular. Os dados foram analisados através 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[337] 
 

do pacote estatístico STATA 14.0. O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética de pesquisa local. 
RESULTADOS: Na primeira etapa do estudo, verificou-se 
que dos 85 indivíduos avaliados, 29 (34,1%) apresentavam 
sarcopenia. Após 6 meses, realizou-se uma nova avaliação a 
fim de verificar a incidência de internação hospitalar desses 
indivíduos nesse período. Constatou-se que os indivíduos 
sarcopênicos apresentaram um risco de internação quase 
duas vezes maior que os não sarcopênicos (RR=1.93), 
sendo a incidência de internação de 37,9% nos sarcopênicos 
e de 19,6% em não sarcopênicos (Gráfico 1). 
CONCLUSÃO: Nossos resultados sugerem que pacientes 
sarcopênicos em tratamento por hemodiálise podem 
apresentar maior risco de internação. Sendo assim, faz-se 
necessário desenvolver estratégias que visem o tratamento e 
prevenção da sarcopenia nesses indivíduos, prevenindo a 
ocorrência de complicações clínicas e internações e, 
consequentemente, melhorando a qualidade de vida. 
 

 
Gráfico 1: Incidência de internação em pacientes sarcopênicos e 
                   não Sarcopênicos portadores de DRC 
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INTRODUÇÃO: Sepse é definida como disfunção orgânica 
potencialmente fatal que ocorre por uma resposta 
desregulada do hospedeiro à infecção. Atualmente, devido 
sua alta mortalidade, com incidência global de 31,5 milhões 
de casos/ano, tem sido globalmente estudada e discutida.   
OBJETIVO: Realizar uma revisão bibliográfica sobre o 
reconhecimento e manejo da sepse baseado nos recentes 
estudos.  
MÉTODOS: Foram pesquisadas publicações a partir dos 
bancos de dados PubMed e UpToDate, com os descritores: 
sepsis manegement and identification. Foram selecionados 
artigos publicados a partir de 2016 como base para a revisão 
de literatura.  
RESULTADOS: Por mais de duas décadas, a classificação 
de sepse baseou-se na identificação da infecção 
acompanhado pela síndrome de resposta inflamatória 
sistêmica, cuja presença de 2 ou mais critérios somada a 
foco infeccioso confirmado ou presumido definia sepse. Em 
2016, a Society of Critical Care Medicine e a European 
Society of Intensive Care Medicine lançaram o Sepsis 3.0 
que traz novas definições, agora baseadas no qSOFA (A) e 
no SOFA escore (B), redefine também o choque séptico 
agora caracterizado como hipotensão induzida por sepse 
que requer vasopressores para elevar a pressão arterial 
média acima de 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L mesmo após 
reanimação volêmica adequada. Esse consenso ainda 
excluíu a definição de sepse grave, considerando todo 
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paciente grave. Porém há dubiedade quanto a aceitação das 
novas definições, visto que o Center for Medicare and 
Medicaid Services e a Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira continuam reafirmando a primeira definição como 
válida. Com relação ao manejo da sepse o Surviving Sepsis 
Campaign de 2016 frisa a necessidade de ressuscitação 
volêmica imediata, início da antibioticoterapia ainda na 
primeira hora após o reconhecimento, coleta de culturas 
conforme sítio suspeito, uso de drogas vasoativas segundo 
necessidade, além de oxigenioterapia suplementar, controle 
glicêmico, analgesia e nutrição adequadas. Paul Marik et al 
postulam a possibilidade de novos tratamentos, ainda em 
estudo, como uso de vitamina D e tiamina no manejo da 
sepse. 
CONCLUSÃO: Faz-se necessário o desenvolvimento de 
novos estudos para melhor caracterização da sepse, uma 
vez que o manejo precoce pode reduzir a alta 
morbimortalidade associada a essa patologia.  

Definições Sepsis - 2 (2012) Sepsis - 3 (2016) 

Sepse 

SIRS: 

temperatura > 38 ºC ou < 36 
ºC; frequência cardíaca > 90 
bpm; frequência respiratória 
> 20 mrm ou PaCO2 < 32 
mmHg; e  
leucocitos totais < 4,000 ou 
> 12,000, ou > 10% de 
bastões  
+ Suspeita de Infecção 

Suspeita/Document
ação de Infecção + 
2 ou 3 no qSOFA 
OU Aumento de 2 
ou mais no SOFA 
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Sepse 
grave 

Sepse  
+ PAS < 90 ou PAM < 65  
Lactato > 2.0 mmol/L  
RNI > 1.5 ou KTTP > 60 s 
Bilirrubina > 2.0 mg/dL  
Débito Urinário < 0.5 
ml/Kg/h por 2h  
Creatinina > 2.0 mg/dL  
Plaquetas < 100,000  
SaO2 < 90% em AA 

Definição Excluída 

Choque 
séptico 

Sepse  
+ Hipotensão mesmo com 
reanimação volêmica 
adequada 

Sepse  
+ Necessidade de 
vasopressores para 
manter PAM > 65 
mmHg E 
Lactato > 2 mmol/L 
após reanimação 
volêmica adequada 

Novo algoritmo organizacional para os critérios clínicos de sepse e 
choque séptico:  

Fonte: Sepsis 3.0 
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INTRODUÇÃO: O segredo médico compreende tanto as 
confidências relatadas ao profissional, como daquelas 
descobertas pelo médico, mesmo quando o paciente não 
tem o intuito de informar. O segredo abrange tudo o que 
chega ao conhecimento do médico, no exercício de sua 
profissão. Mesmo sendo uma questão de extrema 
importância para a prática da medicina, o sigilo médico 
frequentemente é desrespeitado em nosso meio.  
RELATO DE CASO: Paciente de 32 anos, branca, sexo 
feminino, homossexual, solteira, natural e procedente de 
Pelotas, ensino fundamental incompleto. Procurou 
atendimento no Pronto Socorro de Pelotas no dia 14/04/17 
devido a dor abdominal, tonturas e náuseas. Realizou B-
HCG, com resultado positivo, sendo liberada com 
orientações e encaminhada ao Pré-Natal. Retornou no dia 
24/05/17 e foi encaminhada ao Pronto Atendimento 
Ginecológico, relatando piora da dor abdominal. Devido ao 
desfecho desfavorável da gestação, paciente solicitou sigilo 
sobre seu estado de saúde e conduta, pois tinha um 
relacionamento há 12 anos com outra mulher e engravidou 
em um período em que estava separada de sua 
companheira. No exame físico da admissão, encontrava-se, 
hipocorada e com dificuldades para deambular. Realizou 
ultrassonografia transvaginal que visualizou massa 
heterogênea em anexo esquerdo e líquido livre na pelve. 
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Paciente foi manejada para abdômen agudo hemorrágico na 
gravidez e submetida à laparotomia exploradora que 
evidenciou gestação ectópica rota em trompa esquerda. Foi, 
então, realizada salpingectomia à esquerda. Recebeu alta 
hospitalar 48h após procedimento com orientações de 
seguimento ambulatorial.  
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A primeira referência ao 
sigilo médico surgiu no juramento de Hipócrates e, a partir 
dos séculos XVIII e XIX, passou a constituir-se como um 
dever jurídico do profissional médico. Segundo o Código de 
Ética Médica de 2017 é vedado ao médico revelar fato de 
que tenha conhecimento devido sua profissão, salvo por 
motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do 
paciente. O sigilo médico é de extrema importância para a 
relação médico-paciente, além de ser garantido por lei e, se 
violado, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. 
Na relação médico-paciente, explicitar as situações que 
demandam a ruptura da confidencialidade e discuti-las com o 
paciente pode ser uma forma moralmente correta de evitar a 
decepção e a diminuição da confiança mútua. É fundamental 
que se estabeleçam políticas eticamente adequadas para 
regular tais questões. A equipe médica estava ciente do 
pedido da paciente e respeitou sua solicitação de sigilo. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome da sela vazia é uma condição 
caracterizada por insinuação do espaço subaracnóide na 
sela turca. Isso provavelmente ocorre devido a pulsações 
repetidas do líquido cefalorraquidiano (LCR). Esta patologia 
pode ser primária ou secundária a diferentes patologias 
intracranianas. Apresentamos um caso de um paciente de 38 
anos com síndrome da sela vazia parcial por meningioma do 
terço anterior da foice cerebral que se apresentou com perda 
de visão decorrente da distração caudal do quiasma óptica 
na sela túrcica vazia. 
RELATO DE CASO: Paciente de 38 anos, previamente 
hígido, procurou atendimento em nosso serviço devido 
cefaléia, vômitos e perda de visão há cerca de 48 horas. 
Comenta que apresentava cefaleia frontotemporal há cerca 
de 3 meses com piora progressiva. Comenta que vem 
apresentando diminuição da acuidade visual nas últimas 
semanas e que a há 2 dias apresentou piora intensa da 
acuidade visual. O exame neurológico revelou papiledema 
bilateral, sugerindo síndrome de hipertensão intracraniana, 
diminuição da acuidade visual. Os demais aspectos do 
exame físico neurológico foram considerados normais. Foi 
solicitada ressonância magnética (RM) do encéfalo com 
contraste, que revelou extensa lesão bifrontal esquerda, 
extraaxial, com impregnação homogênea ao contraste, 
obliterando o terço anterior do seio sagital superior. Além 
disso, foi constatada que a sela turca estava parcialmente 
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vazia e o quiasma óptico insinuado para dentro da sela. Foi 
indicado tratamento cirúrgico. O paciente foi submetido a 
craniotomia bifrontal com ressecção subtotal do tumor e 
dura-máter adjascente por técnica microcirurgica. A porção 
do tumor que se encontrava dentro do seio sagital superior 
não foi ressecada. O paciente apresentou boa evolução pós-
operatório, com melhora significativa da visão no primeiro dia 
pós-operatório. Recebeu alta 5 dias após o procedimento, 
sem queixas. 
CONCLUSÃO: A síndrome da sela vazia é uma patologia 
relativamente comum, porém subdiagnosticada. Nosso caso 
destaca a incomum associação desta condição com 
meningiomas intracranianos e a apresentação atípica deste 
relato, sendo que a queixa do paciente era relacionada a 
sela vazia e não a compressão direta pelo volumoso 
meningioma. 
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SÍNDROME DE GORLIN-GOLTZ: UM 
RELATO DE CASO EXUBERANTE 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome do Nevo Basocelular ou 
Síndrome de Gorlin-Goltz se caracteriza por ser uma 
desordem genética hereditária rara, autossômica dominante 
com alta penetrância e expressividade variável1, 
caracterizada pela presença de múltiplos carcinomas 
basocelulares de aparecimento precoce, ceratocistos 
odontogênicos, manifestações esqueléticas e distúrbios 
sexuais e neurológicas menos frequentes2. 
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 21 anos, branca. 
Apresentou com 9 anos de idade um crescimento anormal 
em região mandibular, de desenvolvimento rápido, indolor e 
sem ulceração. No decorrer dos anos apresentou múltiplas 
lesões de pele, hiperpigmentadas, totalizando 32 
procedimentos cirúrgicos para remoção das mesmas. Ao 
exame físico, apresenta macrocefalia, epicanto, prognatismo 
e cifoescoliose. Apresenta também retardo mental leve, 
pequenas calcificações na tenda do cerebelo e na foice, 
discreta assimetria dos ventrículos cerebrais laterais, 
agenesia de útero e ovários. Com os achados clínicos, 
radiológicos e histopatológico concluiu-se tratar da Síndrome 
de Gorlin-Goltz com achados clínicos exuberantes. O 
acompanhamento genético revelou que no caso da paciente, 
a síndrome se trata de uma mutação nova, por não ter 
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história na família, e que possíveis descendentes tem um 
risco de 50% de herdar a síndrome.  
DISCUSSÃO: A s ndrome do nevo basocelular  SNBC  é 
caracterizada pela mutação do gene PTCH , que é 
supressor tumoral3. A prevalência estimada é de     .    
pessoas, sendo mais comum na raça branca, cerca de 9   
dos casos, não havendo predileção por sexo⁴. Em  9  , 
Gorlin e Goltz descreveram como uma tr ade, incluindo o 
carcinoma basocelular, ceratocistos numerosos nas 

mand bulas e anormalidades esqueléticas⁵. A idade média 
para o surgimento dos carcinomas basocelulares varia entre 
   e    anos, sendo variáveis em n mero e podem ocorrer 
em qualquer área do corpo, seja ela exposta ou não à 
radiação solar.  
CONCLUSÃO: A SNBC é uma doença rara com sua 
fisiopatologia pouco conhecida. Um diagnóstico preciso e 
precoce é de grande importância. O tratamento exige 
remoção cirúrgica dos nevos periodicamente e proteção 
contínua e intensa da exposição ao sol, utilizando 
permanentemente filtro solar com FPS 50 e evitando os 
horários de maior radiação UV⁷. Recomenda-se 
acompanhamento periódico por uma equipe multidisciplinar 
além do aconselhamento genético⁸. 

Figuras 1 e 2 - Cicatriz lesões prévias e nevos melanocíticos 
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RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome do Homem Rígido (SHR) é uma 
condição neurológica autoimune rara, com maior prevalência 
entre 40 a 60 anos que se apresenta como espasmos 
musculares contínuos e incapacitantes. Resultado de 
anticorpos que agem sobre a enzima descarboxilase do 
ácido glutâmico (PAG), responsável por limitar a síntese do 
neurotransmissor inibitório gama aminobutílico (GABA). 
OBJETIVO: Esse relato de caso tem como objetivo expor o 
quadro clínico dessa síndrome, a fim de motivar estudos e 
ampliar os conhecimentos sobre a mesma. 
RELATO DE CASO: Paciente, masculino, 53 anos, sem 
alterações neurológicas prévias. Iniciou quadro de espasmos 
musculares persistentes com hiperextensão em membros 
inferiores, que o impediu de deambular. Ao exame físico, 
apresentava arreflexia de membros inferiores, apagamento 
do sulco nasolabial e desvio da comissura labial à direita. 
Nos exames laboratoriais realizados consta-se: Cálcio- 8,5; 
CK- 3375; CPK- 3.375. Evoluiu com sintomas para músculos 
abdominais e face. Surgiu, então, a hipótese da SHR e lhe 
foi dosado anti-GAD65, o qual mostrou-se não reagente (0,2 
U/ml). Foi realizado eletroneuromiografia (ENMG) onde se 
identificou atividade muscular contínua em membros 
inferiores, abdome e região paraespinhal lombo-sacra e 
músculos inervados pelo nervo facial bilateralmente 
sugerindo SHR. Na alta foi prescrito Baclofeno, Diazepam 5 
mg de8/8h e Valproato de sódio (250mg/5ml) 3ml 8/8h ao dia 
e fisioterapia. 
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DISCUSSÃO: Devido a apenas 60% dos pacientes com a 
síndrome apresentarem anti-GAD65 positivo, e após 
diagnósticos diferenciais excluídos e sinais sugestivos na 
ENMG, somado a exame clínico compatível e resposta 
satisfatória a benzodiazepínicos, chegou-se ao diagnóstico 
de SHR. 
CONCLUSÃO: Diante da baixa qualidade de vida e alta taxa 
de comorbidade, torna-se importante relato de casos sobre o 
assunto, uma vez que sejam raros, para ampliar o 
conhecimento, promover diagnósticos e tratamentos 
adequados. 
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INTRODUÇÃO: Os médicos enfrentam crescente desafio 
com relação às questões bioéticas no exercício da profissão. 
Dentre estas questões, estão as Testemunhas de Jeová, que 
têm restrições para realização de transfusões de sangue, 
pois a partir de interpretação bíblica, entendem que o uso do 
mesmo é proibido pela lei divina. Este estudo relata caso de 
paciente Testemunha de Jeová que se negou a realizar 
cirurgia sem que lhe fosse garantido que não receberia 
transfusão de sangue durante o procedimento. Tal situação 
dilemática coloca de um lado o direito à autonomia do 
paciente em deliberar sobre sua vida e saúde, e do outro, a 
obrigação médica de garantir em suas condutas os princípios 
da beneficência e da não maleficência, que se caracterizam 
por assegurar o bem-estar, sem ocasionar danos 
intencionais.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 61 anos, 
com história de hérnia cervical, com plegia de membros 
inferiores, interna na UTI para pré-operatório de artrodese 
cervical e discectomia cervical anterior com microscopia. O 
procedimento foi adiado, devido ao conflito entre o paciente, 
ao recusar uma possível transfusão sanguínea, e a equipe 
médica, ao não aceitar o risco de realizar cirurgia sem bolsa 
sanguínea. No desfecho, o médico responsável apoiou o 
paciente em buscar alternativas para sua cirurgia, que, com 
auxílio da Comissão de Ligação com Hospitais, alugou 
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equipamento de recuperação intraoperatória de sangue, 
possibilitando a transfusão autóloga durante a operação.  
DISCUSSÃO: A hemotransfusão em TJ envolve a colisão de 
dois direitos fundamentais aos cidadãos: o direito à vida e o 
direito da recusa por questões religiosas, ambos protegidos 
pela Constituição Brasileira. De acordo com o Código de 
Ética Médica, é dever do médico respeitar o ser humano e 
atuar sempre em seu benefício; Jamais utilizar seus 
conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, o que 
implica não discriminar a escolha dos pacientes. É vedado 
ao médico deixar de garantir ao paciente o direito de 
decisão, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
Entretanto, em caso de risco iminente de morte sua 
obrigação ética e legal é tratar. Tal situação dilemática 
coloca de um lado o direito à autonomia do paciente em 
deliberar sobre sua vida e saúde, e do outro, a obrigação 
médica de garantir em suas condutas os princípios da 
beneficência e da não maleficência. Quando o procedimento 
for eletivo, com necessidade comprovada de 
hemotransfusão, deve-se dialogar com o indivíduo, 
solicitando seu Consentimento Livre e Esclarecido e buscar 
alternativas, como no relato. Em caso de recusa, compete ao 
hospital requisitar decisão jurídica para proceder a 
hemoterapia. Na impossibilidade de hemoterapia alternativa 
e com iminente perigo de vida, cabe ao médico proceder a 
transfusão para preservar a vida, independentemente do 
consentimento, pois ela é considerada o bem maior. 
CONCLUSÃO: Casos como este acontecem frequentemente 
tendo em vista o crescimento dessa religião no Brasil e no 
mundo. É de suma importância a boa relação médico-
paciente, pelo diálogo, orientação e consentimento, além do 
respeito à autonomia do paciente. Assim, acredita-se que 
esse relato possa contribuir na tomada de decisões de outros 
profissionais que se deparem com situações semelhantes, 
prezando sempre pela responsabilidade e dignidade 
humanas. 
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INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular é 
considerada a articulação sinovial mais complexa do corpo 
humano  O‟Rahilly & Gardner,  97  , pois ela permite os 
mais variados movimentos mandibulares, como: abertura, 
fechamento, protusão, retrusão e lateralidade. Estudos 
afirmam que não existe um único fator que possa 
desencadear a Doença Temperomandibular (DTM), pois ela 
é uma doença de caráter multifatorial, onde se incluem: 
fatores traumáticos, hábitos parafuncionais, posição anormal 
do côndilo e disco articular, além de atividade excessiva da 
musculatura da mastigação.  Segundo pesquisa realizada 
por Nakashima et al., o côndilo mandibular (cabeça da 
mandíbula) ao sofrer um deslocamento, pode provocar 
estiramento dos ossículos do ouvido, causando sintomas 
otológicos. 
OBJETIVO: Avaliar a ocorrência de sintomas aurais 
associados a disfunções temporomandibulares, através de 
uma análise das estruturas que comunicam a orelha média e 
a articulação temporomandibular. 
MÉTODO: Revisão bibliográfica baseada em 8 dos 20 
artigos previamente selecionados a partir de uma busca 
eletrônica no Portal de Periódicos da CAPES, visto que 
reúne uma base de dados de grande relevância para o 
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referido estudo. Esta pesquisa não contou com restrição de 
idiomas, sendo selecionados os artigos publicados nos 
últimos 10 anos. Na busca, utilizaram-se os descritores 
“Malleus” and “Temporomandibular Join” and “Middle Ear”, 
todos devidamente registrados nos Descritores em Ciências 
da Saúde (DeCS). 
REVISÃO DE LITERATURA: Vários estudos são 
desenvolvidos tentando explicar a patogênese dos sintomas 
aurais associados a DTM, resultando em muitas hipóteses 
que transcorrem até os dias atuais. Segundo Morgan (1995), 
interferências na região da fissura petrotimpânica, por onde 
passam os nervos corda do tímpano e aurículo-temporal, 
além do ligamento discomaleolar, poderiam causar sintomas 
otológicos decorrentes da compressão dessas estruturas. 
Para Nakashima (2007), o deslocamento condilar pode 
causar estiramento da cadeia ossicular do ouvido médio, 
sendo também um fator responsável por esses sintomas. 
Conforme Costen (1934), um dos fatores que levam a 
alterações da posição do côndilo é a perda do suporte dental 
posterior, o que contribui para distúrbios da oclusão dental. 
Outra hipótese, sugerida por Mota et al. (2007), leva em 
consideração a hiperatividade dos músculos da mastigação, 
que pode provocar a contração do músculo tensor do 
tímpano e da membrana timpânica, repercutindo em 
sintomas aurais. Finalmente, podemos concluir que existem 
muitas implicações clínicas na inter-relação que envolve 
DTM e otalgia, e que, conforme supõe Wright (2000), a DTM 
é apenas um dos vários fatores que contribuem para os 
sintomas otológicos.  
CONCLUSÃO: De acordo com a literatura revisada, pode-se 
concluir que há uma ampla variação entre os resultados 
obtidos, o que dificulta o estabelecimento de uma margem 
aproximada que represente a prevalência dos sintomas 
aurais em pacientes com DTM. Um tratamento 
multidisciplinar que englobe as prováveis causas de cada 
condição se faz necessário, uma vez que a etiologia dos 
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sinais e sintomas aurais associados a DTM é um tema 
controverso na literatura, a fim de que se possa obter um 
diagnóstico diferencial para uma melhor conduta terapêutica. 

Tabela 1 – Teorias etiológicas exemplificado as possíveis relações 
  dos sintomas aurais decorrente da DTM. 
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Figura 1 - Esquema mostrando a relação anatômica entre a ATM e 
o ouvido médio. Disco Articular (D), Lig. Esfenomandibular (S),
Corda do Tímpano (CT), Temporal (T), Fis. Petrotimpânica (PT), 
Lig. Anterior do Martelo (AML), Lig. Discomaleolar (DML), Lig. 
Lateral do Martelo (LLM), Martelo (M), Bigorna (I). (M. Sencimen et 
al., 2008) 

REFERÊNCIAS: 
1. Castrillon EE, Cairns BE, Ernberg M, Wangd K,

Sessle B, Arendt-Nielsen L, Svensson P. Glutamate-
evoked jaw muscle pain as a model of persistent
myofascial TMD pain? Arch Oral Biol. 2008;
53(7):666-676.

2. Mota LAA, Albuquerque KMG, Santos MHP,
Travassos RO. Sinais e sintomas associados à
otalgia na disfunção temporomandibular. Arq Int
Otorrinolaringol 2007; 11(4):411-415.



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[360] 

3. Nakashima MMD, Yano HMD, Akita SMD, Tokunaga
KMD, Anraku KMD, Tanaka KMD, Hirano AMD.
Traumatic Unilateral Temporomandibular Joint
Dislocation Overlooked for More Than Two Decades.
J Craniofac Surg 2007; 18(6):1466-1470.

4. Ren YF, Isberg A. Tinnitus in patients with
temporomandibular joint internal derangement. Cranio
1995; 13(2):75-80.

5. Takayama YDMD, Miura PHD, Yuasa DMD,
Kobayashi K, Hosoi T. Comparison of occlusal
condition and prevalence of bone change in the
condyle of patients with and without
temporomandibular disorders. Oral Radiol Endod
2008; 105(1):104-112.

6. Kim HJ, Jung HS, Kwak HH, Shim KS, Hu KS, Park
HD, Park HW, Chung IH. The discomallear ligament
and the anterior ligament of malleus: An anatomic
study in human adults and fetuses. Surg Radiol Anat
2004: 26:39-45.



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[361] 

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E 
EMBOLIA PULMONAR: AUMENTO NO 

NÚMERO DE INTERNAÇÕES APESAR DOS 
ENFORÇOS PARA AUMENTAR PREVENÇÃO 

Gallina D1, Munhoz LZ1, Guaraná BB1, Andrade LC1, 
Caldas ACRB1, Noal RB2, Menezes LO2 

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: O Tromboembolismo Venoso (TEV) engloba 
a Trombose Venosa Profunda (TVP) e a Embolia Pulmonar 
(EP), sendo uma importante causa de óbito por motivo 
cardiovascular, apesar de prevenível em pacientes 
internados. O sintoma mais frequente na EP é dispneia 
inexplicada, já na TVP o mais comum é dor muscular súbita 
na panturrilha. Ambas apresentam características 
inespecíficas, exigindo maior atenção do médico ao 
diagnóstico. As duas patologias têm como base de 
tratamento a anticoagulação e também são prevenidas com 
o uso de anticoagulantes como profilaxia em casos
específicos, como cirurgias de alto risco. Sendo assim, são 
doenças importantes de serem prevenidas. 
OBJETIVO: Analisar quantitativamente o número de 
internações devido a TVP e EP no Rio Grande do Sul (RS) 
nos anos de 2008 à 2016.  
MÉTODO: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa da frequência de internações 
ocorridas para tratamento de Trombose Venosa Profunda e 
Embolia Pulmonar no RS, de 2008 à 2016. Foram coletados 
do sistema DATASUS-TabWin dados relativos aos 
procedimentos clínicos que, posteriormente, foram tabulados 
no programa Excel 2013.  
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RESULTADO: Houve um aumento progressivo nas 
internações para tratamento do TVP no RS, iniciando com 
2.975 internações em 2008 até 3.558 em 2015, seguido de 
um decréscimo para 3.327 internações em 2016. 
Representando um acréscimo de 11,83% nas internações no 
período total analisado. Seguindo esse padrão, as 
internações por EP, iniciaram em 346 internações no ano de 
2008, baixaram para 327 em 2009 e após sustentaram 
elevação até atingirem 630 internações em 2016. 
Corroborando numa alta de 82,08% desde o ano de 2008 até 
2016. 
CONCLUSÃO: Apesar do TEV ser prevenível através de 
tromboprofilaxia e existirem diversas diretrizes que 
preconizam profilaxia às pacientes com risco de 
desenvolvimento de TVP ou EP, evidenciou-se um aumento 
muito importante no número de internações devido a TVP e, 
principalmente, EP. Uma das hipóteses para o aumento das 
internações é o não cumprimento dos protocolos para 
pacientes de risco, tendo em vista que a anticoagulação em 
casos específicos previne efetivamente a TEV. É importante, 
portanto, aprimorarmos a conscientização sobre prevenção 
de TEV, bem como incentivarmos atenção a quadros clínicos 
sugestivos dessas patologias. 
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INTRODUÇÃO: Tuberculose (TB) é causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis e é transmitida principalmente 
por gotículas de secreções respiratórias. Existem diversas 
formas de tuberculose extrapulmonar, sendo mais prevalente 
o acometimento dos ossos, sistema geniturinário e sistema
nervoso central. A forma urogenital corresponde a cerca de 
27% dos casos, causada na maioria das vezes por 
disseminação hematogênica da tuberculose de sítio 
pulmonar.  
RELATO DE CASO: Paciente, masculino, 58 anos, deu 
entrada no HUSFP há 1 mês para investigação de quadro de 
diminuição da diurese e hematúria. Apresentou quadros 
repetitivos de ITU ao longo dos últimos 10 anos, fazendo uso 
de diversas antibioticoterapias, sem melhora efetiva. Há 10 
meses iniciou com doença renal crônica. Ao exame físico, 
fora evidenciado PPL positivo bilateral e dor à palpação em 
flanco esquerdo. Foram solicitados laboratoriais e cultura de 
Mycobacterium, onde fora diagnosticado com infecção do 
trato urinário por tuberculose. A ultrassonografia do aparelho 
urinário, fora evidenciado hidronefrose bilateral e devido à 
múltiplas estenoses uretrais optou-se por nefrostomia 
bilateral.  
DISCUSSÃO: O paciente com a patologia urinária corre risco 
de disseminação da doença, podendo evoluir para falência 
renal. Tal situação é relevante devido ao fato de que na 
maioria dos casos de óbito, o trato urinário está envolvido. 
Grande parte dos pacientes apresenta, inicialmente, 
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sintomas de infecção urinaria baixa, sem sinais clássicos de 
tuberculose, como febre vespertina, sudorese noturna e 
perda de peso. Somente após falha do tratamento usual, 
o diagnóstico diferencial começa a ser considerado.
CONCLUSÃO: O diagnóstico precoce é ideal para a 
preservação da arquitetura renal, e é confirmado 
pela presença do patógeno na urina. O tratamento é feito 
com Estreptomicina ou dihidrostreptomicina, ácido paramnio-
salicílico de sódio (PAS), e Isoniazida e o paciente deve 
fazer acompanhamento durante 10 anos com realização 
rotineira de exames laboratoriais, raio-x, exame físico e 
cistoscopia para controle e determinação da possível cura da 
doença. 
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INTRODUÇÃO: Tuberculose peritoneal é uma forma 
extrapulmonar da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, 
caracterizando um processo inflamatório crônico. Tal forma 
ocorre por reativação de foco peritoneal quiescente ou via 
hematogênica do foco pulmonar. A sintomatologia é 
inespecífica, pode ocorrer ascite (93% dos casos), dor 
abdominal (73%) e febre (58%), persistentes por semanas ou 
meses. Acomete todas faixas etárias - mais adultos jovens e 
idosos - e é de mais prevalente em pacientes 
imunodeprimidos, como HIV positivo, uso prolongado de 
corticoide, cirróticos, diabéticos e portadores de neoplasia.  
RELATO DE CASO: Paciente branco,13 anos, masculino, 
previamente hígido, procurou atendimento em um hospital 
universitário do sul do Brasil queixando febre de 39ºC há 21 
dias, associada a episódios de vômito. Sem lesões de pele 
ou dor em articulações. Bom estado geral, mucosas úmidas 
e coradas, normocárdico e normotenso. Auscultas cardíaca e 
pulmonar normais. No abdome havia ruídos hidroaéreos, 
timpanismo à percussão, dor à palpação profunda em flanco 
esquerdo. Sem visceromegalias, macicez móvel, circulação 
colateral e nem sinais de irritação peritoneal. Blumberg e 
Murphy negativos. Ausência de edema em membros 
inferiores. Uma semana após a hospitalização, iniciou quadro 
de dor abdominal em flancos bilateralmente, de moderada 
intensidade, sem irradiação. Exacerbando-se à micção e 
sem fator atenuante. No decorrer da internação, houve 
episódios esparsos de hematúria. Hemograma, bioquímica e 
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urina mantiveram-se dentro da normalidade. PPD 
apresentava-se positivo e sorologias negativas. TC 
abdominal evidenciou presença de ascite de pequeno 
volume. Realizou-se paracentese e análise do líquido 
ascítico que revelou caráter inflamatório exsudativo 
(GASA>1,1) e ADA do líquido de valor 83,0. A hipótese de 
tuberculose peritoneal foi proposta e realizada 
videolaparoscopia para biópsia para diagnóstico definitivo. A 
biópsia evidenciou processo inflamatório crônico, com 
granulomas epiteloides e necrose caseosa central. 
Estabeleceu-se o diagnóstico, sendo instituído tratamento 
com esquema tuberculostático com RHZE e o paciente 
encaminhado para prosseguimento ambulatorial.  
DISCUSSÃO: A descrição deste relato refere a um paciente 
que não se enquadra nos grupos de risco. Apesar disso, foi 
realizada investigação minuciosa, com achados indicativos 
da doença, e realizada biópsia peritoneal por 
videolaparoscopia, que é o padrão-ouro para o diagnóstico. 
O paciente foi beneficiado com o início precoce do 
tratamento, prevenindo complicações ao caso. 
CONCLUSÃO: A tuberculose peritoneal apresenta desafio 
diagnóstico, por provocar manifestações clínicas 
inespecíficas e insidiosas. Apesar de ser um tratamento 
longo, se for realizado de forma correta, altera, 
drasticamente, o desfecho. 
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INTRODUÇÃO: O tumor de células gigantes é uma 
neoplasia óssea potencialmente agressiva e de 
comportamento biológico incerto. É constituído por células 
gigantes multinucleadas dispersas em estroma tumoral 
composto por células ovoides e fusiformes. Apesar do 
comportamento localmente agressivo e crescimento rápido, é 
geralmente oligossintomático e pode invadir tecido mole 
adjacente, mas sem comprometer a pele e tecido 
subcutâneo, causando destruição óssea e frequentemente 
recidiva local. Acomete mais comumente joelho, tíbia e fêmur 
em indivíduos entre a segunda e a quarta décadas de vida, 
com discreto predomínio no sexo feminino. Dor e aumento 
de volume são as queixas mais frequentes, seguidos de 
necrose hemorragia e formação óssea reativa, 
características secundárias comuns.  
RELATO DE CASO: Paciente consulta em hospital referindo 
dor e nodulação palpável em terço distal do segundo 
metatarso. Após realizar biopsia, o exame 
anatomopatológico evidenciou tecido pardo-claro e rugoso 
com áreas ebúrneas, medindo o maior fragmento 1,5cm x 
1,1cm x 0,3cm. O exame microscópico mostrou lesão 
composta por células gigantes dispersas em um estroma de 
células mononucleares, com taxa de duas mitoses por 
campo de grande aumento. Tal aspecto se mostrou 
compatível com tumor de células gigantes (Figuras 1 e 2). 
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DISCUSSÃO: O sitio de desenvolvimento da lesão é atípico, 
uma vez que metade dos casos envolvem a regiões 
proximais do joelho, principalmente fêmur distal. Nos 
Estados Unidos e na Europa, o tumor de células gigantes 
compreende aproximadamente 5% das neoplasias ósseas 
primárias e 21% das neoplasias ósseas benignas. A 
localização típica, próxima a articulações, com frequência 
causa sintomas clássicos de artrite e ocasionalmente 
apresentam-se com fraturas patológicas, sendo assim, a 
imprevisibilidade biológica destas neoplasias complica seu 
diagnóstico e tratamento. Atualmente a cirurgia 
conservadora, como a curetagem, está associada de 40% a 
60% de recorrência, e até 4% metastatizam para os 
pulmões.  
CONCLUSÃO: O sitio atípico da lesão é capaz de dificultar 
diagnóstico. Maiores estudos precisam ser realizados a fim 
de estabelecer fisiopatologia e desenvolvimento da doença. 

Figura 1 - VISÃO DETALHADA 
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Figura 2- VISÃO VISÃO PANORÂMICA 
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INTRODUÇÃO: A púrpura de Henoch-Schonlein (PHS) é 
uma vasculite leucocitoclástica associada à deposição de 
imunocomplexos IgA na parede dos pequenos vasos 
sanguíneos e que tem como consequência o acometimento 
de múltiplos órgãos.  A incidência anual de PHS na 
população é estimada em 3-26,7 casos/100.000 para 
crianças e lactentes e 0,8-1,8 casos/100.000 para adultos. 
RELATO DO CASO: Homem, 60 anos, iniciou quadro de 
dispneia aos médios esforços associada a dor abdominal e 
diarreia. No segundo dia, lesões de pele em região maleolar 
bilateral, dorso dos pés e cotovelos sugerindo lesões do tipo 
púrpura. Apresentou hematúria com piora gradativa da 
função renal. Durante a internação foi realizado biópsia de 
pele que evidenciou achados morfológicos de vasculite 
leucocitoclástica com dermatose purpúrica e biópsia de 
pulmão que evidenciou achados que favorecem o 
diagnóstico de pneumonia intersticial não específica. O 
paciente evoluiu com Síndrome da Angústia Respiratória 
Aguda (SARA) com indicação de entubação orotraqueal e 
ventilação mecânica, com piora gradativa nas primeiras 24h 
após a intubação, evoluindo a óbito 7 dias após a internação 
na UTI.  
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DISCUSSÃO: A PHS geralmente apresenta-se como uma 
tétrade: púrpura palpável, dor abdominal, artralgias e 
envolvimento renal. Contudo, a patogênese permanece 
desconhecida. Não há diretrizes estabelecidas sobre o 
tratamento e o seguimento da PHS. A gravidade e/ou a 
duração dos sintomas extrarrenais, associados a faixas 
etárias maiores são os fatores clínicos de risco mais 
significativo para o desenvolvimento da nefrite da PHS 
(NPHS). A doença renal contribui como o principal fator para 
o aumento da morbidade.
CONCLUSÃO: A PHS apresenta-se como uma vasculite de 
pequenos vasos. O envolvimento renal nem sempre é 
detectável no início da doença e é a principal complicação 
tardia, sendo indicativo de maior mortalidade em adultos. A 
PHS sem nefrite é autolimitada, com resolução na maioria 
dos pacientes com tratamento sintomático. É uma patologia 
mais comum em crianças, quando manifestada em adultos, 
configura com maior gravidade. Em busca de amenizar 
complicações como aumento da morbimortalidade relatamos 
a importância do diagnóstico precoce, através de dados 
clínicos precisos e da exclusão breve dos diagnósticos 
diferenciais da PHS.     
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INTRODUÇÃO: O câncer de papila duodenal é raro, 
apresentando como área mais incidente a segunda porção 
do duodeno. Normalmente, são pouco sintomáticos, 
apresentando diagnóstico tardio e estadiamento de pior 
prognóstico. Existem duas técnicas principais de tratamento 
cirúrgico, sendo a duodenopancreatectomia de primeira 
escolha e gastrojejunostomia para o tumor que se apresenta 
irresecável. Por ser uma doença de diagnóstico tardio e 
tratamentos de alta morbidade, apresenta uma sobrevida 
baixa.   
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 26 anos, com 
colecistectomia aos 12 anos, sem outras comorbidades 
prévias, procurou gastroenterologista em setembro de 2016 
por icterícia e dor em região epigástrica, foi encaminhada 
para avaliação pelo hepatologista, e seguiu em 
acompanhamento até maio de 2017, onde foi constatada 
acentuada dilatação das vias biliares sem sinais de cálculos 
do colédoco. Em julho, paciente fez colangiorresonancia, 
apresentando uma neoplasia de papila de Vater, bem como 
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica que ratificou 
o diagnóstico. Paciente foi encaminhada para oncologia onde
foram feitas tomografia de abdômen e de tórax, constatando 
uma invasão pancreática por continuidade. Então, foi 
submetida à Laparotomia, não apresentando linfonodos 
hílares e mesentéricos positivos. Paciente foi estadiada 
como pT3N0M0, recebendo quimioterapia adjuvante por 6 
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meses com gencitabina 1500mg/IV e capecitabina 
1660mg/m2/dia.   
DISCUSSÃO: As neoplasias duodenais são incomuns, 
representando apenas 2% dos tumores malignos.É uma 
doença mais comum em homens acima dos 40 anos. 
Apresenta como sintomas principais dor abdominal, 
anorexia, vômitos e anemia.Contudo, a presença de 
sintomas só ocorre em estádios mais avançados, onde 
normalmente já há dilatação do intestino e obstrução. Por 
conta disso os tratamentos preconizados como a cirurgia de 
Whipple e a gastrojejunostomia são pouco indicadas, 
enquanto a associação de gencitabina e capecitabina deve 
ser considerada a opção padrão de primeira linha. Dessa 
forma apresentam uma sobrevida baixa, de 39% em 5 anos 
e 37% em 10 anos.  
CONCLUSÃO: Em vista disso, por ser uma neoplasia de 
diagnóstico tardio e de ocorrência acima da quarta década 
de vida, o diagnóstico é mais laboroso de ser realizado em 
pessoas jovens. Não obstante é uma neoplasia de alta 
morbidade na faixa etária média, nas pessoas mais jovens 
ela é uma doença mais rápida e letal. 
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INTRODUÇÃO: O uso de oxigênio suplementar em 
pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM) 
sem hipóxia (saturação O2 > 90%) é uma medida que tem 
sido amplamente utilizada e aceita na comunidade científica, 
mas existem evidências atuais de que esta medida não 
altera a mortalidade dos pacientes e pode ainda aumentar a 
área de isquemia cardíaca.  
OBJETIVO: Avaliar se o uso de oxigênio suplementar de 
rotina altera a mortalidade ou o prognóstico dos pacientes 
com suspeita de IAM.  
MÉTODOS: Foram pesquisadas publicações recentes nos 
bancos de dados PUBMED e MEDLINE, com os descritores: 
supplemental oxygen in patients without hypoxia and 
myocardial injury.  
RESULTADOS: Após um IAM a redução de contratilidade 
cardíaca pode ser explicada pela desproporção entre 
demanda e a oferta de oxigênio para o miocárdio, assim, o 
uso de oxigenoterapia foi justificado e recomendado durante 
muito tempo por diretrizes de tratamento do IAM, pois 
acreditava-se que quando a saturação sistêmica de oxigênio 
se eleva, a oferta de oxigênio ao miocárdio também se eleva, 
alterando a relação entre a demanda e oferta de oxigênio e 
reduzindo o dano celular. Entretanto, atualmente, sabe-se 
que o oxigênio suplementar causa vasoconstrição 
coronariana e aumenta o stress oxidativo podendo causar 
ainda mais lesão ao miocárdio. Somado a isso, um recente 
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ensaio clínico randomizado concluiu que o uso de oxigênio 
em alto fluxo (8L/min) causa aumento da lesão aguda de 
miocárdio, medida pelo aumento da troponina sérica e 
aumento da área de isquemia. Consoante a isso, uma 
revisão sistemática publicada em 2016, englobando 1173 
participantes com suspeita de IAM, concluiu que o uso de 
oxigênio suplementar de rotina não altera a mortalidade ou a 
dor sentida pelos pacientes e que é inconclusivo se existe 
alteração da área de infarto.  
CONCLUSÃO: Já existe evidência de que o uso de oxigênio 
suplementar em pacientes sem hipóxia com suspeita de IAM 
não altera a mortalidade geral desses pacientes, mas ainda 
faltam evidências conclusivas a respeito do possível dano 
causado por esta prática, para tanto são necessários 
maiores estudos visando elucidar essa questão. 

REFERÊNCIAS: 
1. Steg PG, James SK, Atar D, et al. ESC Guidelines for

the management of acute myocardial infarction in
patients presenting with ST-segment elevation. Eur
Heart J. 2012; 33:2569-619.

2. Crimi G. Supplemental oxygen in patients without
hypoxia in ST segment elevation myocardial infarction



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[377] 
 

increases myocardial injury and infarct size Evidence-
Based Medicine. 2016; 21:21. 

3. Cabello Juan B. et al. "Oxygen therapy for acute 
myocardial infarction." Sao Paulo Medical 
Journal.  2010; 128(6): 378-378. 

4. Stub D. et al. "Air versus oxygen in ST-segment 
elevation myocardial infarction." Circulation. 2015; 
114. 

5. Hofmann R. et al. "Determination of the role of 
OXygen in suspected Acute Myocardial Infarction 
trial." American heart jornal. 2014;167(3):322-328. 

 





CAPÍTULO 3: 

CLÍNICA  GINECOLÓGICA  
E OBSTERÍCIA 

___________________________ 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[380] 

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NA 
PREVENÇÃO DE ALOIMUNIZAÇÃO 

Fagundes NM¹, Andrade LC¹, Cavichioli GL¹, Maestri NZ¹, 
Rosa GV², Mendes RM³. 

1. Acadêmico de Medicina da Universidade Católica de Pelotas.
2. Residente no serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São

Francisco de Paula.
3. Docente da Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A doença hemolítica perinatal (DHPN) 
caracteriza-se pela ação de anticorpos maternos contra 
antígenos de grupo sanguíneo, de origem paterna, presentes 
nas células fetais. Após exposição primária ocorre 
sensibilização pela produção inicial de IgM. Na segunda 
exposição ocorre a produção de IgG, que ultrapassa a 
barreira placentária causando hemólise fetal. A principal 
etiologia é a ocorrência de hemorragia fetomaterna em 
gestação de feto Rh positivo com mãe Rh negativa. 
RELATO DE CASO: Paciente 31 anos, branca, Rh negativa, 
idade gestacional de 36 semanas, aborto há 9 anos onde foi 
realizado curetagem, sem realização de imunoglobulina, vem 
encaminhada por apresentar Coombs indireto positivo nos 
exames de pré-natal. Na admissão, os exames solicitados 
ratificaram Coombs indireto positivo e evidenciou-se no US 
feto único e viável. Permanece internada com realização de 
Doppler fetal seriado. Na segunda semana de internação US 
evidencia anemia fetal leve sendo indicada interrupção da 
gestação por parto cesariano. Recém-nascido (RN) 
permanece internado em UTI semi-intensiva por apresentar 
icterícia grave, fez uso de fototerapia tripla, após 24 horas de 
tratamento com estabilização dos níveis de bilirrubinas 
recebe alta para enfermaria com continuação do tratamento.  
DISCUSSÃO: Aloimunização materna de Rh ocorre 
principalmente após transfusão de sangue incompatível e 
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hemorragia fetomaterna. Também durante a gravidez ou no 
parto devido a maior chance de hemorragia fetomaterna no 
terceiro trimestre de gestação. No pré-natal, é necessário 
rastreamento para grupo sanguíneo e Rh, realizar Coombs 
indireto para as pacientes negativas e para estas determinar 
o Rh do parceiro. Preconiza-se administração de
hemoglobina anti-D a todas as gestantes Rh negativo com 
Coombs indireto negativo com 28 semanas de gestação. 
Quanto ao acompanhamento fetal preconize-se, 
cardiotocografia, US Obstétrica com Doppler, 
espectrofotometria no líquido amniótico, cordocentese e 
determinação do Rh fetal na vilosidade coriônica. A anemia 
fetal é o fator preditor de sofrimento e o que indica a 
interrupção da gestação. 
CONCLUSÃO: A aloimunização afeta 6,7:1000 RN vivos 
provavelmente por falha no pré-natal. Portanto, é de suma 
importância o diagnóstico e manejo adequado durante esse 
período, evitando patologias do RN relacionadas com a 
aloimunização, como anemia, hidropsia e kernicterus, 
podendo levar ao óbito antes das 37 semanas.  
REFERÊNCIAS: 
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INTRODUÇÃO: As glândulas de Bartholin estão alojadas na 
parede vaginal, medem cerca de 1cm e tem como função 
efetuar a lubrificação do canal vaginal. A sua obstrução pode 
gerar retenção de secreções, dilatação e formação de cisto. 
Na maioria das vezes, o cisto é assintomático, no entanto, 
pode ocorrer infecção secundária, gerando abcesso. O cisto 
de retenção geralmente necessita de tratamento cirúrgico – 
marsupialização ou excisão. Na marsupialização, o abcesso 
ou cisto é aberto com uma pequena incisão na zona de 
abertura do canal da glândula, sendo o cisto removido 
íntegro, posteriormente o pedículo é suturado e seccionado.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 42 anos, 
branca, casada, G3PC3A0, vem encaminhada ao Pronto 
Atendimento ginecológico por dor e tumoração em região de 
grande lábio esquerdo, refere que o quadro teve início há 
cerca de três meses, com piora há um mês. Refere ainda 
disúria e quadro febril há três dias. Ao exame físico, 
presença de tumoração de grande volume em região de 
grandes lábios vaginais, com hiperemia e sinais flogísticos. 
Realizou-se punção ambulatorial, com saída de líquido sero-
sanguinolento, sendo então indicado drenagem em bloco 
cirúrgico. Procedimento sem intercorrências, com saída de 
cerca de 800ml de líquido de aspecto achocolatado, com 
odor fétido, com posterior marsupialização da glândula de 
Bartholin e fixação de dreno de PenRose (Figuras 1 e 2). No 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vagina
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pós operatório, paciente evoluiu sem complicações. Foi 
prescrito Clindamicina 600mg/4ml EV 8/8h e Cefazolina 1g 
EV 6/6h. Paciente recebeu alta hospitalar após um dia de 
internação, sendo marcado consulta de retorno a nível 
ambulatorial. Após 15 dias foi retirado o dreno de PenRose. 
Nas revisões ginecológicas não foi evidenciado recidiva ou 
complicações locais. Posteriormente, foi encaminhada a 
cirurgia plástica para exérese de pele excedente em região 
de grandes lábios vaginais. 
DISCUSSÃO: Observa-se uma variedade de diagnósticos 
diferenciais com esta patologia, que incluem lesões 
neoplásicas e doenças sexualmente transmissíveis, sendo 
importante o diagnóstico e conduta precoces.  
CONCLUSÃO: O tratamento do cisto da glândula de 
Bartholin é dependente da sintomatologia. Entre os 
tratamentos, ainda não há evidência de superioridade entre 
uma técnica ou outra.  

Figura 1: Abcesso gigante por bartholinite, com drenagem 
 de 800ml de líquido de aspecto achocolatado, 

     com odor fétido 
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Figura 2: Pele excedente pós drenagem do abcesso 
      e marsupialização da glândula de Bartholin 
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INTRODUÇÃO: A agenesia renal bilateral é uma anomalia 
congênita expressivamente rara (1:1000-4000 casos) e letal. 
Caracteriza-se pela ausência do desenvolvimento dos 
néfrons e da falha da divisão do broto ureteral, no aspecto 
embriológico, impossibilitando a formação do sistema coletor. 
Nos exames ultrassonográficos, cursa com ausência de 
líquido amniótico e de imagem vesical. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 30 anos, 
G4, PV1, PC1, A1, portadora de hipotireoidismo prévio e em 
uso de Puran T4 (75mcg/dia). No pré-natal, ao realizar 
Ultrassonografia, com 23 semanas e 3 dias, foi encontrado 
feto oligodrâmnio absoluto, com bexiga urinária não 
visualizada. Os exames laboratoriais realizados na mesma 
data revelaram TSH materno de 5,27. Por conseguinte, com 
25 semanas e 3 dias, ao fazer Ressonância Magnética e 
Ultrassonografia Obstétrica com Doppler, respectivamente, 
não se identificou fluxo nas artérias renais, conferindo o 
diagnóstico de agenesia renal bilateral, além da 
circunferência torácica estar menor que o esperado para 
idade gestacional, sendo compatível com hipoplasia 
pulmonar.  Ecocardiograma fetal realizado com 30 semanas 
e 4 dias sem alterações. Ao completar 38 semanas, paciente 
internou no Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas por ausência de movimento fetal, sendo, desse 
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modo, executado Ultrassonografia obstétrica, a qual revelou 
ausência de batimento cardiofetal, além de circulação ao 
Doppler cardíaco e cerebral inexistente, sendo constatado 
óbito fetal. 
DISCUSSÃO: A agenesia renal bilateral, denominada 
sequência de Potter tipo clássica, inclui pé torto congênito, 
hipoplasia pulmonar e anormalidades cranianas, sendo que a 
oligodramnia, explícita no caso, está diretamente relacionada 
a essa questão. Sabe-se que a tireoide é a glândula que 
coordena o metabolismo corporal e sua disfunção 
desenvolve alterações no organismo. Gestantes com 
hipotireoidismo declarado tem maior risco para anemia, pré-
eclampsia, hemorragia pós-parto, além de anomalias e 
malformações congênitas. Em 3% a 4% dos recém-nascidos 
ocorre alguma anormalidade renal e/ou ureteral. Quanto ao 
hipertireoidismo, notou-se associação com baixo peso ao 
nascer, malformações congênitas e mortalidade neonatal.  
CONCLUSÃO: É possível perceber, através de revisões 
bibliográficas realizadas, a impactante relação entre doenças 
da tireoide maternas e malformações estruturais fetais.  No 
caso em questão, a gestante era portadora de 
hipotireoidismo, comprometendo o feto com agenesia renal, 
oligodramnia e hipoplasia pulmonar, além do 
comprometimento vascular sistêmico. Sendo assim, torna-se 
validada a importância tanto da visualização, quanto da 
detecção, por parte dos discentes e profissionais, de fatores 
maternos, que levam a agenesia renal fetal. 
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Imagens 1 e 2 - US obstétrica: oligodrâmnio absoluto. Não 
individualiza-se imagem dos rins, bilateralmente e, nem 
imagem vesical (agenesia). 
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INTRODUÇÃO: A cobertura do pré-natal consiste em um 
dos principais indicadores do Pacto da Atenção Básica do 
SUS, sendo que a atenção à gestante inclui ações de 
promoção da saúde e prevenção, assim como de diagnóstico 
e intervenção precoce em situações que possam prejudicar a 
evolução da gestação. Desde 2011 o governo federal vem 
implementando a Rede Cegonha como forma de 
complementar o Programa de Humanização do Pré-natal e 
Nascimento (PHPN), com vistas à garantia de acesso, 
acolhimento e resolutividade na gestação, reduzindo a 
mortalidade materna e infantil. Para isso, o Ministério da 
Saúde (MS) estabeleceu algumas recomendações, 
considerando-se um bom acompanhamento pré-natal aquele 
que tem início no primeiro trimestre de gestação e uma rotina 
de consultas sistemáticas, seguindo um protocolo básico de 
avaliação e exames, visando garantir a efetividade dos 
cuidados à gestante. 
OBJETIVO: Avaliar a adequação da assistência de pré-natal 
prestada na ESF União de Bairros, no município de Pelotas-
RS, com base nos indicadores de processo estabelecidos no 
PHPN, de forma a identificar o desempenho do serviço. 
MÉTODOS: Optou-se por um estudo transversal de análise 
das informações contidas nas fichas-espelho das mulheres 
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que tiveram seus partos no período entre janeiro de 2017 a 
setembro de 2017. 
RESULTADOS: Das 20 mulheres que tiveram parto no 
período referido, 85 % iniciaram o pré-natal no primeiro 
trimestre de gestação; 80% realizaram seis ou mais 
consultas de acompanhamento gestacional; 85% realizaram 
todos os exames laboratoriais do primeiro trimestre; apenas 
55% realizaram os exames do terceiro trimestre, 75% 
apresentavam vacinação antitetânica em dia e 70% 
realizaram consulta de revisão puerperal.  
CONCLUSÕES: Ao se combinar a idade gestacional de 
ingresso no programa com o número de consultas, de acordo 
com o índice de Kessner modificado por Takeda, verificou-se 
que 70% dos pré-natais analisados são adequados, 20% são 
intermediários e 10% são inadequados. Ainda assim, é 
necessário intensificar o controle sobre a realização do pré-
natal com vistas ao aumento de sua adequação e 
consequente melhoria dos cuidados preventivos e de 
promoção da saúde. 
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1. Acadêmico de Medicina da Universidade Católica de Pelotas.
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INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
Hospital Universitário São Francisco de Paula, Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A adequabilidade da amostra é um 
importante marcador da qualidade do exame citopatológico 
de cérvice uterino. Uma amostra adequada é aquela que 
possui representatividade da junção escamocolunar (JEC), 
local alvo de infecções pelo papiloma vírus humano e de 
proliferação de células malignas. Segundo o ministério da 
saúde esse tipo de amostra deve totalizar 80% das 
satisfatórias. Este estudo avaliou os resultados da 
citopatologia de esfregaços coletados na UBS União de 
bairros no período entre 2015/2 e 2017/1.  
OBJETIVOS: Contabilizar os citopatológicos conforme sua 
adequabilidade. 
MÉTODOS: Realizou-se contagem manual, classificando as 
amostras adequadas ou parcialmente adequadas, através do 
caderno de recebimento dos citopatológicos, sob 
responsabilidade da enfermagem, onde ficam registrados 
todos os resultados dos citopatológicos de colo uterino 
realizados na UBS que retornam para entrega as pacientes. 
Os exames foram coletados por acadêmicos de medicina, 
supervisionados pelos preceptores, utilizando espátula de 
ayre e escova endocervical.  
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RESULTADOS E CONCLUSÕES: foram encontradas 35 
amostras adequadas, evidenciando tecido escamoso e 
glandular, de 304 amostras no total, perfazendo apenas 
11,51% dos exames. O restante, 88,49%, foram de amostras 
parcialmente adequadas, apenas com tecido escamoso da 
ectocervice. Não houve amostras insatisfatórias. Os motivos 
prováveis desses resultados são a característica de unidade-
escola da UBS, pois alunos tem menos experiência na 
coleta, e problemas externos como erros de análise 
laboratorial, problemas na conservação das lâminas, 
contaminação do material durante transporte, entre outros. 

Gráfico 1: Adequabilidade das amostras nos períodos de 2015/2 a 
       2017/1. 
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CÂNCER DE COLO UTERINO: A 
IMPORTÂNCIA DO EXAME 

CITOPATOLÓGICO 
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INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero é o terceiro tumor 
mais frequente na população feminina, atrás apenas do 
câncer de mama e colorretal. A prevenção do câncer e de 
suas lesões precursoras dá-se por meio da realização 
periódica do exame citopatológico (Papanicolau) em 
mulheres de 25 a 64 anos sexualmente ativas. O 
procedimento identifica lesões iniciais permitindo o 
tratamento precoce. As novas diretrizes do Ministério da 
Saúde (MS) recomendam a realização de exames a cada 
três anos e, após dois exames negativos, com intervalo 
anual. A queda na morbimortalidade provavelmente ocorre 
devido à expansão da prevenção através do Papanicolau no 
País. O tratamento cirúrgico é o mais efetivo, entretanto, a 
maioria dos casos são diagnosticados quando já se 
encontram em estágio avançado e inoperável.  
OBJETIVO: Realçar a importância do diagnóstico precoce e 
dos exames periódicos, fundamentais para a abordagem 
terapêutica adequada e, consequentemente melhor 
prognóstico da doença.  
RELATO DE CASO: Feminino, 43 anos, solteira. G4 P4 
(parto vaginais). Paciente procurou a Unidade Básica de 
Saúde, pois iniciou com quadro de inapetência, desanimo e 
fraqueza sem causa aparente. Queixou-se de menstruação 
irregular, sangramento intermenstrual e dor. Realizava 
regularmente os citopatológicos conforme estabelecido pelo 
MS. Apresentou na consulta o laudo de uma ultrassonografia 
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pélvica que detectou uma massa uterina expansiva - 
aproximadamente 360 cm³ - invadindo miométrio, cavidade 
endometrial e que se alastra para vagina e parede anterior 
pélvica. Após avaliação ginecológica e detecção de 
anomalias na anatomia do colo uterino, paciente foi 
encaminhada para o setor de Ginecologia e Obstetrícia do 
Hospital Universitário São Francisco de Paula para 
investigação. No local, foi realizado novo exame especular e 
coletado material para anatomopatológico.  
CONCLUSÃO: Apesar do MS determinar o rastreamento 
trienal, talvez seja necessário revisar o atual protocolo e 
estabelecer uma sequência de exames mais periódica. 
Mesmo que sua realização periódica não seja garantia de 
evitar malignidade, manter um acompanhamento mais 
frequente destas pacientes possibilita diagnóstico mais 
precoce e, quem sabe, provável sucesso terapêutico. 
REFERÊNCIAS: 
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gramas/site/home/nobrasil/programa_nacional_contro
le_cancer_colo_utero

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias/site/home/noticias/2016/inca-lanca-versao-atualizada-das-diretrizes-brasileiras-para-o-rastreamento-do-cancer-do-colodoutero
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias/site/home/noticias/2016/inca-lanca-versao-atualizada-das-diretrizes-brasileiras-para-o-rastreamento-do-cancer-do-colodoutero
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias/site/home/noticias/2016/inca-lanca-versao-atualizada-das-diretrizes-brasileiras-para-o-rastreamento-do-cancer-do-colodoutero
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias/site/home/noticias/2016/inca-lanca-versao-atualizada-das-diretrizes-brasileiras-para-o-rastreamento-do-cancer-do-colodoutero
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ECLÂMPSIA: PANORAMA DAS 
INTERNAÇÕES PELO SUS NO BRASIL E NO 

RIO GRANDE DO SUL 
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INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial na gestação é a 
primeira causa de morte materna direta no Brasil (37%). 
Dentre os quadros hipertensivos na gestação há a pré-
eclâmpsia, que se caracteriza pela hipertensão arterial e 
proteinúria após a 20ª semana de gestação. A eclâmpsia 
consiste na evolução da pré-eclâmpsia, com o diferencial de 
cursar com quadros convulsivos durante o período gravídico 
ou em até 10% dos casos nas 48 horas pós-parto. Devido ao 
alto risco gestacional que a Eclâmpsia proporciona, é 
necessário o diagnóstico precoce e manejo adequado da 
pré-eclâmpsia, para impedir a evolução para quadros mais 
graves de eclâmpsia gestacional.  
OBJETIVO: Analisar as internações pelo SUS para 
tratamento de eclâmpsia no Brasil e no Rio Grande do Sul no 
período de 2008 a 2016.  
MÉTODOS: Estudo retrospectivo, descritivo e transversal. 
Foram utilizados dados a partir do DataSUS-TabNet. 
Obtiveram-se os dados do número total de internações, valor 
total, valor médio por internação, média de permanência 
hospitalar, o número de óbitos e a taxa de mortalidade do 
tratamento da eclâmpsia no Brasil de janeiro de 2008 a 
dezembro de 2016.  
RESULTADOS: Durante o período analisado, 16.942 
pacientes internaram para o tratamento da eclâmpsia pelo 
SUS no Brasil. A média anual de internações foi de 1.882. 
Em 2008 (ano com o maior número de internações), 2510 
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pacientes internaram por esse motivo e 1620 em 2016 (ano 
com o menor número de internações do período), o que 
representa uma queda de 35,5%. Nesse período de nove 
anos, mais de 5.4 milhões de reais foram gastos em 
internações para o tratamento de eclâmpsia no país, além 
disso houve 111 óbitos maternos, sendo a taxa de 
mortalidade de 0,65. No Rio Grande do Sul, 1378 pacientes 
internaram nesse período para o tratamento de eclampsia, a 
queda do número de internações entre 2008 e 2016 foi 
semelhante (36,8%), no período de 9 anos avaliado, nenhum 
óbito ocorreu no RS em pacientes em tratamento de 
eclâmpsia.  
CONCLUSÃO: A eclâmpsia é um quadro que oferece 
grande risco durante o período gestacional e no pós-parto 
imediato. Mesmo que índices como número de internações e 
o número de óbitos apresentem quedas, as condições de 
hipertensão na gestação ainda são frequentes e onerosas ao 
SUS. Portanto, em virtude de as doenças hipertensivas 
acometerem uma porcentagem significativa da população 
brasileira de gestantes, gerando diversos danos ás grávidas 
e aos bebês, é de suma importância que seja feito 
diagnóstico precoce e manejo adequado durante as 
consultas do pré-natal. Assim, haverá uma melhor 
perspectiva prognóstica, diminuindo os níveis de eclâmpsia 
na gestação. 
 

 
Gráfico 1 - Análise do Número de Internações por Eclâmpsia no 
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 RS, 2008 e 2016. 

Gráfico 2 - Análise do Número de Internações por Eclâmpsia 
  no Brasil em 2008 e 2016. 
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FIBROTECOMA CÍSTICO OVARIANO: 
RELATO DE CASO 
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INSTITUIÇÃO:  
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INTRODUÇÃO: O termo fibrotecoma é utilizado por alguns 
especialistas para se referir a uma neoplasia com 
características que são intermediárias entre um fibroma e um 
tecoma, ou seja, composto de fibroblastos e células 
fusiformes amplas com gotículas lipídicas respectivamente. 
São classificados dentro dos tumores do estroma e dos 
cordões sexuais. A atividade hormonal dessa neoplasia vai 
depender da extensão em que ela se assemelha mais ao 
fibroma (hormonalmente inerte) ou ao tecoma 
(hormonalmente ativa) (1,2,3).  
RELATO DE CASO: Paciente feminina apresentou durante 
exame de ultrassom de abdome total massa ovariana 
esquerda, de dimensões 14,0 x 13,0 x 10,8 cm – compatível 
com cisto ovariano. Foi submetida à ooforectomia com 
retirada de tuba uterina esquerda, cujo material foi 
encaminhado para exame anatomopatológico. À 
macroscopia, o ovário exibia superfície lisa, brilhante e 
cinzenta, com desenho vascular proeminente. Aos cortes, 
exibia cavitação com conteúdo líquido e amarelado, medindo 
13,0 cm no seu maior eixo. O revestimento interno era 
cinzento, liso e brilhante, com orla em parte sólida, exibindo 
tecido amarelado, brilhante e firme. A análise histológica do 
componente sólido mostrou células fusiformes, por vezes 
contendo vacúolos de aspecto lipídico. Tal aspecto mostrou-
se compatível com fibrotecoma ovariano. 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Os fibrotecomas geralmente se 
apresentam como massas sólidas, sendo menos 
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frequentemente císticos como no presente caso. Podem ser 
tanto malignos, quanto benignos, mas geralmente exibem 
comportamento benigno. Tal diferenciação muitas vezes não 
é possível nem mesmo no exame histopatológico. Esse 
tumor é habitualmente percebido como uma massa pélvica, 
algumas vezes acompanhada de dor e eventualmente exibe 
outras duas características. A primeira é a ascite (40% dos 
casos), e a segunda, mais raramente, o hidrotórax, 
geralmente apenas do lado direito. A combinação desses 
sintomas é designada síndrome de Meigs. 

 
Visão panorâmica 

 

 
Visão detalhada 

 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[402] 

REFERÊNCIAS: 
1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins & Cotran

Patologia: Bases Patológicas das Doenças. 9. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2016.

2. Gershenson, DM. Sex cord-stromal tumors of the
ovary: Tumors with granulosa and Sertoli-Leydig
elements. Disponível em:
<https://www.uptodate.com/contents/sex-cord-
stromal-tumors-of-the-ovary-tumors-with-granulosa-
and-sertoli-leydig-elements?source=history_widget>.

3. Gershenson DM. Overview of sex cord-stromal
tumors of the ovary. Disponível em:
<https://www.uptodate.com/contents/overview-of-sex-
cord-stromal-tumors-of the
ovary/print?source=history_widget>.



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[403] 
 

GASTROSQUISE – A IMPORTÂNCIA DA 
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INTRODUÇÃO: Gastrosquise é uma malformação 
caracterizada por defeito no fechamento da parede 
abdominal na região para-umbilical, mais comumente à 
direita, onde há exteriorização de estruturas, principalmente 
do intestino fetal. Tem como etiologia a falha na formação do 
mesoderma da parede anterior do abdome ou defeito na 
fusão das pregas laterais na linha média. Sua prevalência é 
de 4,4-7/10000 nascidos vivos, presente igualmente em 
ambos os sexos e sobrevida de 90%. O objetivo desse 
trabalho é mostrar os benefícios do diagnóstico pré-natal, 
incluindo o preparo familiar, planejamento adequado com 
equipes obstétrica, cirúrgica e neonatal, categorização do 
risco e possibilidade de desenvolver protocolos de ação.  
RELATO DE CASO: paciente feminina, 16 anos, branca, 
G1PC1A0, idade gestacional de 34 semanas e 2 dias, chega 
a maternidade queixando febrícula e contrações. Traz US 
obstétrico evidenciando gastrosquise já em 
acompanhamento pré-natal de alto risco para este fim. É 
internada e após realização de novo US que evidencia 
dilatação de alças intestinais, associado a MAP com perfil 
não tranquilizador, opta-se por interrupção da gestação 
através de parto cesariano.  
DISCUSSÃO: Os fatores de risco da gastrosquise são: idade 
materna inferior a 20 anos, tabagismo, drogas ilícitas e 
vasoativas. O diagnóstico deve ser feito através de US 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[404] 

morfológico que evidencia alças intestinais imersas no 
líquido amniótico e defeito da parede abdominal e rastreio 
bioquímico (alfa-fetoproteína elevada). Quanto ao 
acompanhamento pré-natal se faz US seriado a partir das 28 
semanas para avaliar medidas antropométricas, 
características da gastrosquise e pesquisa de anomalias 
associadas, além de cardiotocografia seriada a partir das 32 
semanas. O ideal para a interrupção da gestação é a partir 
das 37 semanas, onde se observa menor morbidade pós-
cirúrgica quando a termo. Quanto a via de parto, há 
tendência para a via vaginal, deixando a cesárea para o caso 
de sofrimento de alça, porém, ambas são seguras. 
CONCLUSÃO: A gastrosquise é uma das afecções 
congênitas mais comuns no neonato, cuja incidência cresceu 
nos últimos anos. Assim, justifica-se a realização de um 
acompanhamento avaliando o prognóstico da gastrosquise 
ainda intra-útero, analisando a sobrevida, a presença de 
patologias associadas, para que se possa ter boa assistência 
pré-natal e provavéis intervenções na vida pós-natal. 
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INTRODUÇÃO: O câncer (CA) de mama é uma neoplasia 
que comumente metastatiza para o sistema nervoso central. 
No entanto seu local de instalação costuma ser o encéfalo, 
permanecendo a coluna um sítio pouco comum. Porém, 
quando se instalam na coluna, a localização extradural é a 
mais comum, sendo que os compartimentos intradural-
extramedular e intramedular são raramente acometidos por 
lesões secundárias. Apresentamos um caso de lesão 
intramedular de neoplasia mamária que se manifestou por 
paraparesia espástica e foi tratado cirurgicamente.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 67 anos de 
idade, com diagnóstico prévio de CA mamário, procurou 
atendimento médico por paresia e hipoestesia nos membros 
inferiores há 1 semana, além de incontinência urinária e fecal 
há cerca de 3 semanas. Ao exame físico geral, não 
apresentava nada digno de nota. Contudo, ao exame 
neurológico, foi identificado forca grau 3 em membros 
inferiores, de acordo com a Medical Council Research 
Modified (MRCm) e hipoestesia com nível sensitivo em T8, 
além de reflexos tendinosos profundos (RTP) diminuído 
membro inferior esquerdo (MIE) e abolida em membro 
inferior direito (MID). Foi solicitado uma ressonância 
magnética (RM) de coluna, a qual identificou lesão tumoral 
intramedular infiltrativa em nível de T8-9 (Imagem 1). 
Indicado tratamento cirúrgico, e a paciente foi submetida a 
ressecção cirúrgica completa por técnica microcirúrgica 
(Imagem 2). A paciente apresentou boa evolução pós-
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operatória, porém não apresentou melhora mudança na força 
ou nível sensitivo. A paciente recebeu alta hospitalar no 
terceiro dia pós-operatório, sendo orientada a realizar 
acompanhamento fisioterápico. Em follow-up de 1 mês, a 
paciente manteve o mesmo déficit motor e sensitivo pré-
operatório.  
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: A metástase mamária com 
implantação intramedular é um tumor raro que, comumente, 
cursa com comportamento agressivo e prognóstico obscuro. 
A literatura carece em critérios precisos que indiquem ou 
contraindiquem a realização de microcirurgia nesses casos. 
O que torna a indicação cirúrgica, frequentemente, bastante 
dependente da opinião do cirurgião e do desejo da família. A 
recuperação dos déficits motores e sensitivos, bem como a 
redução da morbidade causada pela doença são os objetivos 
do tratamento cirúrgico, no entanto, por vezes, os resultados 
são desapontadores. 

Imagem 1 – Ressonância magnética de coluna ponderada 
    em T1, em corte sagital, mostrando lesão 
    intramedular com realce homogêneo 
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 Imagem 2 – Aspecto cirúrgico da lesão 
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NÓ VERDADEIRO DE CORDÃO UMBILICAL: 
RELATO DE CASO

Bouchacourt RR¹, Hassan IFK¹, Souza LPS, Jost LO¹, 
Fagundes CQ¹, Nicola GZ ², Ribeiro DFS³ 

1 Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
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Francisco de Paula. 
3 Médica contratada do serviço de Ginecologia e Obstetrícia Hospital 
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INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: As massas de cordão umbilical são 
relativamente incomuns e têm etiologias diversas 
incluindo nós falsos e verdadeiros. Segundo estudos, o nó 
verdadeiro é uma complicação obstétrica rara - 0,5% a 2% 
dos partos- podendo interferir no desenvolvimento do 
concepto. Ele tem sua formação a partir da movimentação 
excessiva do feto e, quando apertado, pode levar à 
oclusão vascular e consequente óbito intraútero. O 
diagnóstico, geralmente, é um achado ultrassonográfico 
incidental sendo, muitas vezes, subdiagnosticado. Alguns 
fatores de risco associados são diabetes gestacional, 
polidrâmnio, idade materna avançada e sexo masculino. 
No entanto, quando auxiliado pelo Doppler, pode ser útil 
no rastreamento, principalmente, no segundo trimestre.  
METODOLOGIA: Relato de caso, com consentimento, de 
uma paciente admitida no setor de Ginecologia e 
Obstetrícia do Hospital São Francisco de Paula (HUSFP).  
RELATO DE CASO: Paciente de 24 anos, feminino, 
solteira, procedente de município do interior do estado do 
RS, G5 Pv3 Pc1 A0, idade gestacional (IG): 39 semanas e 
5 dias por ultrassom (US) tardio com 20 semanas e 2 
dias, sorologias não reagentes e com insuficiência mitral 
leve. Paciente interna no Hospital São Francisco de Paula 
(HUSFP) para realizar parto cesárea devido à patologia 
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cardíaca, cicatriz uterina por cesárea prévia e colo uterino 
desfavorável. Durante a cirurgia, evidenciaram-se 
múltiplas aderências, dificuldade para acessar o útero e 
definir anatomia abdominal e seus planos. Recém-nascido 
único, vivo, do sexo masculino, APGAR 9/9 e pesando 
3165g. Nasceu ativo e reativo e com bom tônus apesar 
das duas circulares de cordão umbilical e um nó 
verdadeiro de cordão.  
CONCLUSÃO: Assim, o denominado nó verdadeiro do 
cordão umbilical, não é indicação absoluta de operação 
cesariana pelo simples fato de que – até o momento – não 
há método de imagem que faça diagnóstico definitivo 
antes do nascimento. Em outras palavras, o seu 
diagnóstico é presumível com ultrassom (US) e 
confirmado somente após o nascimento do bebê, ao se 
fazer a revisão dos anexos fetais, isto é, ao se verificar a 
placenta, o cordão umbilical e as membranas ovulares.  

Figura 1. Foto de nó verdadeiro de cordão umbilical 
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PAPILOMA DUCTAL, MASTITE CRÔNICA E 
ADENOSE MAMÁRIA ASSOCIADOS: 

RELATO DE CASO

Karam IO¹, Bettin LD¹, Vicenzi C¹, Carvalho RA¹, Karam OR², 
Figueiredo AI¹, Tessaro S³. 
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INTRODUÇÃO: As patologias benignas de mama são 
frequentes na mastologia, sendo a queixa mais comum a 
mastalgia. Comumente, no entanto, não há sinais e 
sintomas, sendo identificadas no rastreio de câncer de mama 
por mamografia. Entre as patologias mais comuns estão 
mastite e tumores, entre eles, papilomas, fibroadenomas, 
cistos e hiperplasias.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 49 anos, G3 PV0 
PC2 A1, história prévia de cisto em ovário e miomas 
uterinos, previamente hígida, não-tabagista, sem histórico 
familiar de patologias de mama, em acompanhamento 
regular com ginecologista. Última mamografia há menos de 
um ano, BIRADS 1. À inspeção das mamas, foi observada 
lesão de cerca de dois centímetros em região inferior do 
mamilo direito, fora do campo de visão da paciente, de 
aspecto ulcerado, e, à palpação, houve descarga papilar 
piossanguinolenta ipsilateral. O mastologista orientou pela 
realização de biópsia de pequeno fragmento de pele, em 
cujo laudo foi evidenciado papiloma ductal com focos de 
hiperplasia típica, negativo para malignidade. O médico 
mastologista julgou mais adequado a realização de uma 
nova biópsia, retirando setor da mama direita da paciente e 
mamilo ipsilateral, com duas lesões ulceradas. No ato 
cirúrgico, foi identificado abscesso subareolar, sendo 
necessária exérese de tal achado. O anatomopatológico 
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indicou mastite crônica, adenose e dilatações ductais com 
material amorfo em sua luz.  
DISCUSSÃO: Este é um caso interessante devido a 
associação de várias patologias. Acredita-se que o papiloma 
possa ter causado a mastite crônica e a adenose da mama 
direita. Contudo, não é comum a presença de abscesso 
subareolar em pacientes não- tabagistas. Também, é 
intrigante o histórico de cisto ovariano e de miomas uterinos, 
associados a este quadro, em vista de que a paciente pode 
ter predisposição genética à formação de metaplasias e 
neoplasias. Por fim, vale ressaltar a relevância do raciocínio 
clínico do médico responsável, uma vez que os resultados 
anatomopatológicos e mamográfico não eram compatíveis 
com a lesão supracitada. 
CONCLUSÃO: Este relato reforça a importância de 
consultas regulares nos serviços de saúde da mulher, da 
atenção com que deve ser feita a anamnese e o exame físico 
e do rápido manejo em caso de alterações. Ademais, é de 
vital a manutenção do vínculo, principalmente em casos 
como este, uma vez que se suspeita de uma predisposição a 
alterações patológicas, para que ocorra correto 
acompanhamento, e analisar a compatibilidade dos achados 
do exame físico, da mamografia e da análise 
anatomopatológica, antes de tomar condutas. 
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Figura 1: Imagem transoperatória de exérese do papiloma. 

Figura 2: Imagem transoperatória do abscesso subareolar visível 
 após exérese do papiloma. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 
INTERNAÇÕES POR PLACENTA PRÉVIA NO 
MUNICÍPIO DE PELOTAS NO RIO GRANDE 

DO SUL 
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INTRODUÇÃO: Placenta prévia (PP) consiste na 
implantação e desenvolvimento da placenta no segmento 
inferior do útero, previamente ao feto. A PP é a segunda 
causa mais comum de hemorragia no segundo trimestre, 
logo a seguir ao descolamento da placenta normalmente 
inserida¹. Manifesta-se geralmente por uma hemorragia 
assintomática no final do segundo ou início do terceiro 
trimestre, em alguns casos associada a dor ou a uma 
apresentação anómala do feto².  
OBJETIVO: Analisar a frequência de internações por motivo 
de placenta prévia no período de 2012 a 2016 no Município 
de Pelotas no RS.  
MÉTODO: Estudo descritivo transversal com base na 
abordagem quantitativa das internações ocorridas no 
município de Pelotas no Rio Grande do Sul, de janeiro de 
2012 a dezembro de 2016. Foram coletados do sistema 
DATASUS-TabNet dados relativos aos procedimentos 
clínicos que, posteriormente, foram tabulados no programa 
Excel 2016. Além de dados de plataformas como scielo, 
lilacs e pubmed. 
RESULTADO: Foram analisadas as 23 internações em 
2012, 37 em 2013, 20 em 2014, 31 em 2015, e 38 em 2016. 
Apresentando aproximadamente 60 % de aumento no 
transcorrer desses cinco anos.  
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CONCLUSÃO: Ao analisar os valores de internações dos 
anos de 2012 a 2016 percebe-se expressivo aumento, 
apesar da queda no ano de 2014. Está queda pode dever-se 
ao aumento do diagnóstico precoce desta doença, ou a um 
maior cuidado durante as consultas de pré-natal, como por 
exemplo, identificando melhor fatores de risco, e por 
conseguinte, realizando um diagnóstico mais preciso³. No 
entanto, esse aumento que encontramos hoje pode-se 
pensar que é devido a falha de diagnóstico, como também, a 
um problema de acesso a um pré-natal mais qualificado4. 
Assim nos mostra a necessidade de um estudo mais 
qualificado. 
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PREVALÊNCIA DE VACINAÇÃO PARA O 
HPV NOS ACADÊMICOS DE MEDICINA 

PARTICIPANTES DA BLITZ DA SAÚDE DE 
EM PELOTAS, 2017. 
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INTRODUÇÃO: A infecção pelo Papiloma Vírus Humano 
(HPV) é frequente entre jovens sexualmente ativos, que 
mantém relações sexuais sem o uso de preservativo. As 
lesões causadas pelo vírus, em alguns casos, desaparecem 
espontaneamente. Ressalta-se, porém, o potencial
oncogênico, especialmente relacionado aos subtipos 16 e 18 
do HPV, podendo evoluir para neoplasias, se não tratados 
adequadamente. Nesse cenário, a prevenção é fundamental 
e pode ser feita através da vacinação, disponível em redes 
pública e privada.  
OBJETIVO: Analisar a adesão à campanha de vacinação 
contra o HPV, de estudantes do curso de Medicina da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel), que participaram 
da Blitz da Saúde de 2017, promovida pela Instituição. 
MÉTODO: A Liga Acadêmica de Pediatria da UCPel, durante 
o evento, convidou aleatoriamente os alunos envolvidos no
evento a participar do estudo, respondendo a um 
questionário. Avaliou-se idade, sexo e status vacinal. A 
última variável foi respondida com sim ou não.  
RESULTADO: Aceitaram participar da coleta de dados 80 
indivíduos; destes, 52 mulheres e 28 homens (Gráfico 1). A 
idade dos participantes variou entre 19 e 31 anos. Dos 
entrevistados, 45% receberam a vacina contra o HPV, 
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enquanto 55% não foram vacinados (Gráfico 2). Destes, 
47,7% eram homens e 52,2% eram mulheres. 
CONCLUSÕES: Observa-se que a ação citada, promovida 
pela Universidade, este ano, abordou a prevenção de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Os acadêmicos 
dedicaram-se à educação da população leiga, distribuindo 
panfletos, expondo cartazes, respondendo questionamentos, 
engajados em difundir medidas preventivas. Logo, esperava-
se que o número de pessoas vacinadas fosse superior aos 
não vacinados, e que o trabalho tivesse impacto 
epidemiológico positivo e relevante. No entanto, não foi o 
obtido na amostra estudada. Assim, através deste estudo, 
mesmo com amostragem pequena, mostra-se a importância 
da Blitz como uma excelente oportunidade para promoção de 
saúde também para os futuros médicos, ressaltando a 
extrema necessidade em evitar uma patologia com alto 
potencial de morbimortalidade e facilmente prevenível. 
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PREVALÊNCIA DE VDRL POSITIVO EM 
ABORTOS E EM PARTOS DA 

MATERNIDADE DE UM HOSPITAL 
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INTRODUÇÃO: O aborto é a remoção ou expulsão 
prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua 
morte ou sendo por ela ocasionada. As causas são as mais 
diversas, entre elas, malformações, que correspondem à 
maioria dos abortos ocorridos; fatores ambientais e doenças 
infecciosas, como a sífilis, por exemplo, cuja forma congênita 
é capaz de causar abortos, parto prematuro e até óbito fetal. 
OBJETIVO: Avaliar a prevalência de VDRL positivo em 
partos e abortos do Hospital São Francisco de Paula 
(HUSFP).  
MÉTODO: Estudo transversal, retrospectivo, que identificou 
o número de gestantes com VDRL positivo que resultaram 
em partos ou abortos num período de seis meses (de abril a 
setembro de 2017) na maternidade do HUSFP.  
RESULTADO: Em seis meses, das 1168 gestantes que 
deram entrada na maternidade do HUSFP, 938 (80,3%) 
resultaram em partos e 230 (19,8%), em abortos, os quais 
necessitaram de curetagem. Do total de partos, a prevalência 
de VDRL positivo foi de 4,1% e dos abortos, de 3,5%.  
CONCLUSÕES: Os dados encontrados estimulam novos 
estudos acerca do tema, uma vez que pouco é encontrado 
na literatura a respeito do número de abortos e sua 
correlação com a positividade do VDRL. 
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INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 
 

INTRODUÇÃO: As taxas globais de incidência e mortalidade 
de Cancêr de Colo Uterino dependem da presença de 
programas de triagem para Pré-câncer (CP) e da vacinação 
contra papilomavírus humano (HPV). No Brasil, o Ministério 
da Saúde preconiza que após 2 exames preventivos 
seguidos, com intervalo de 1 ano, apresentando resultado 
normal, o mesmo pode passar a ser feito a cada 3 anos. 
RELATO DE CASO: Paciente, 35 anos, sexo feminino, 
G1PV1A0, natural e procedente de Pelotas, procurou 
atendimento no dia 26/09/17 devido a sangramento vaginal. 
Relatava que fazia uso de anticoncepcional contínuo, 
entretanto teve sangramento vaginal a partir de março de 
2017 com piora nos últimos meses. Relatava CP há 3 anos 
com resultado normal. Trazia ultrassonografia (US) de 
23/08/2017 com sinais sugestivos de abortamento 
incompleto, com presença de coágulos e restos ovulares. 
Levou também US do dia 22/09/2017 com aumento do 
volume uterino, com textura heterogênea em cavidade 
endometrial, que apresenta espessura de 5,48 cm e áreas 
sólidas e císticas além de colo uterino de avaliação 
prejudicada. Internou para curetagem semiótica que foi 
realizada no mesmo dia. Devido a características da lesão no 
colo uterino, foram solicitadas tomografia computadorizada 
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(TC) de abdome, pelve e tórax. A TC (Figura 1) evidenciou 
neoplasia de colo uterino, com comprometimento 
parametrial, determinando compressão do terço distal do 
ureter direito e consequente hidronefrose ipsilateral. 
Diagnóstico definitivo: carcinoma epidermóide invasor de 
colo uterino, moderadamente diferenciado, com 
características organoides estágio IVA. Paciente evoluiu com 
dor importante com alívio parcial após analgesia fixa e 
sangramento vaginal de difícil controle, foi, então, transferida 
para hospital de referência para cuidados oncológicos e 
inicio de tratamento com radio e quimioterapia.  
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Têm-se priorizado a 
periodicidade trienal do exame colpocitológico, baseado em 
estudos que sugerem que não há diferenças significativas na 
redução da incidência do câncer cervical quando se realizam 
exames com intervalos anuais ou trienais. Na prática clínica, 
observamos uma maior agressividade do câncer do colo 
uterino ao longo dos anos, tornando o esquema trienal de 
rastreamento questionável. O êxito no rastreamento do 
câncer cérvico-uterino depende, acima de tudo, do 
estabelecimento de políticas públicas que visem à redução 
da vulnerabilidade individual e social a que estão 
potencialmente expostas as mulheres. 
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Figura 1: TC de pelve 
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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ NA 
GRAVIDEZ: 

UM RELATO DE CASO

Gomes JB1, Mostardeiro LR1, Fabião JD1, Martinez CDM1, 
Rodrigues JP1, Pelissaro R1, Guedes VP2. 

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Guillain-Barré consiste em 
uma polirradiculoneurite inflamatória desmielinizante de 
caráter ascendente, que inicia com perda de força 
progressiva, gerando arreflexia e paralisia flácida. A 
incidência da doença na população geral é de 0,75-
2/100.000 ao ano.   
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 32 anos. 
Grupo sanguíneo A, Fator Rh+, primigesta, IG 34s (ECO 
05/12/16 com 32s+ 5d), casada.  Interna na maternidade no 
Alto Risco no dia 02/12/16 para investigação de parestesia 
em membros inferiores ascendente com início há 15 dias e 
dificuldade de deambulação. Foi solicitada avaliação da 
Neurologia no dia 02/12/16, que descreve Força grau 3 em 
membro inferior direito e orienta controle da pressão arterial 
e solicitação de Ressonância Magnética (RNM) de crânio, 
com posterior reavaliação.  A RNM de crânio encontrava-se 
dentro dos padrões normais. Foi reavaliada pelo neurologista 
no dia 14/12/16, com piora do quadro clínico, força grau zero 
bilateralmente em membros inferiores. Foi realizada punção 
lombar que mostrou dissociação proteino-citológica, sendo 
orientado iniciar imunoglobulina IV (0,4g/Kg/dia por 5 dias) 
devido Síndrome de Guillain-Barré e solicitar leito na UTI 
devido possibilidade de instabilidade hemodinâmica. Foram 
realizadas duas doses de corticoide. Paciente foi transferida 
para a UTI no dia 14/05. Realizou cinco dias de 
imunoglobulina e apresentando melhora progressiva, dando 
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alta da UTI no dia 20/12/16, com condições de 
acompanhamento pela equipe obstétrica. 
DISCUSSÃO: Durante a gestação a síndrome de Guillain-
Barré, é uma complicação neurológica considerada grave e 
rara, por causa das complicações que pode trazer ao 
binômio materno-fetal, apresenta um aumento da incidência 
de insuficiência respiratória (35%) e elevação da mortalidade 
materna (10-13%). O diagnóstico é realizado com base no 
quadro clínico, exames laboratoriais e eletroneuromiografia. 
O tratamento é predominantemente sintomático. 
Imunoglobulinas e plasmaférese aceleram a recuperação, no 
entanto em pacientes gestantes essas terapêuticas ainda 
não tem nível de evidência adequado.   
CONCLUSÃO: Com este caso constatamos a evolução 
satisfatória da paciente, que evoluiu sem intercorrências, a 
despeito das complicações possíveis da doença. Não houve 
necessidade de suporte ventilatório, possibilitando retorno ao 
acompanhamento obstétrico ambulatorial. 
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ACHADOS DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA EM PACIENTE 

PEDIÁTRICO COM NEUROBLASTOMA 
PARAVERTEBRAL TORÁCICO: 

UM RELATO DE CASO 

Mostardeiro LR¹, Gibbon FL1, Silva GG1, Rech C1, 
Jurema HGM1, Mezzomo Jr EC1, Espanhol RA2. 

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
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INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: Os neuroblastomas são neoplasias malignas 
neuroepiteliais com células pouco diferenciadas, ocorrem em 
6-10% dos casos pediátricos, sendo que 15% são 
responsáveis pela morte destes. A tomografia 
computadorizada (TC) revela calcificação em 80% dos 
casos. A localização desses em topografia paravertebral é 
rara e a presença do paciente com sintomas neurológicos 
também é rara.  
RELATO DE CASO: Paciente masculino de 9 meses, 
previamente hígido, com história gestacional sem 
intercorrências, é referenciado para hospital de atendimento 
terciário com história de convulsões tonico-clônicas 
generalizadas, de difícil manejo clínico, além de déficit motor, 
força grau 4 de acordo com a escala do Medical Research 
Council (mMRC), espasticidade e hipotrofia em membros 
inferiores simetricamente, ausência de sinais toxêmicos. 
Tendo em vista suspeita clínica de compressão medular em 
nível torácico, recorreu-se à TC de Tórax com contraste, que 
evidenciou extensa lesão paravertebral esquerda, com 
densidade de partes moles, visualizada desde a transição 
cervicotorácica até 7,5 cm abaixo desta (Figura 1). As 
margens eram francamente irregulares e sem plano de 
clivagem mediastinal anterior, imprimindo compressão com 
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suboclusão de brônquio fonte esquerdo. Componentes 
necróticos foram evidenciados em margem direita, assim 
como calcificações focais múltiplas. Após a administração da 
substância de contraste, tênue realce interno e circunscrito 
da massa fora visualizado (Figura 2).  Anteriorização de 
aorta descentente devido ao pronunciado efeito de massa 
era aparente. Submetido à biópsia cirúrgica, firmou-se o 
diagnóstico de Neuroblastoma com infiltração paravertebral. 
O paciente, nos últimos 6 anos, foi submetido a 
quimioterapia e também a duas ressecções, apresentado 
cifose torácica acentuada e paralisia de membros inferiores, 
sem perda de controles esfincterianos. Atualmente, com 6 
anos, o paciente continua fazendo quimioterapia, com 
eficácia no controle neoplásico, por meio de biópsia cirúrgica 
e acompanhamento com TC. Paciente possui qualidade de 
vida moderada, possuindo dificuldade para integrar-se com 
grupos sociais.  
DISCUSSÃO: Atenta-se para a importância que as imagens 
possuem no controle da lesão, quando a definição 
terapêutica está ligada aos achados de TC. Embora as 
estatísticas mostrem que a sobrevida de crianças com 
neuroblastomas é baixa, deve-se atentar que neste caso o 
paciente, sobrevive por um longo período e sua definição 
terapêutica vem acompanhada de achados de imagem em 
TC.  
CONCLUSÃO: O objetivo desse caso é evidenciar uma 
apresentação radiológica atípica à TC, em que o 
Neuroblastoma Mediastinal invadiu os espaços 
paramedulares e culminou em compressão medular. Nessa 
situação, o paciente apresentou sintomatologia atípica de 
lesão, sendo de grande utilidade o acompanhamento 
radiológico da lesão, objetivando-se a determinação de 
terapia. 
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Figura 1 

Figura 2 
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AVALIAÇÃO DO USO DE SULFATO 
FERROSO E AMAMENTAÇÃO DE 0 A 2 

ANOS DE IDADE EM UMA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE NA CIDADE DE PELOTAS/RS  

Montano EA¹, Villar MPO¹, Vilela MV¹, 
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1. Acadêmico do curso de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A anemia é um processo patológico na qual 
a hemoglobina no sangue está abaixo do normal, podendo 
comprometer o desenvolvimento psicomotor e aprendizagem 
infantil, com cerca de 50% em função da deficiência de ferro 
pela dieta e a ausência do aleitamento materno exclusivo 
(AME). O Ministério da Saúde estabeleceu o Programa 
Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) que prevê 
iniciar suplementação profilática de ferro em crianças de 6 a 
24 meses, salvo as que não estiveram em AME, iniciar aos 4 
meses.  
OBETIVOS: Avaliar o uso de Sulfato Ferroso e a 
amamentação em crianças de 0 a 2 anos de idade em uma 
Unidade Básica de Saúde na cidade de Pelotas/RS, 
quantificando as crianças que seguem ou não o PNSF, e 
quantas seguem AME pelo menos até os 6 meses. 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: No período de fevereiro a julho 
de 2017, 66 crianças cadastradas em idade de 0 a 2 anos, 
faziam puericultura na UBS. Antes desse período a 
puericultura não era realizada por um médico, mas por 
enfermeiros, com apenas medidas antropométricas até o 
primeiro ano de vida. Em 2017 passaram a ser realizadas as 
consultas até os dois anos, por alunos orientados pelo 
médico, iniciando profilaxia de ferro.  
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RESULTADOS: 43 crianças tinham idade para fazer 
profilaxia com Sulfato Ferroso e mais da metade, 62,79%, 
não estava suplementando, sendo que 96,29% não 
receberam orientações previamente e 3,71% não utilizavam, 
pois faltava na UBS quando orientada. Apenas 36,4% 
dessas crianças estavam em AME, fator de risco para 
anemia.  
CONCLUSÕES: A UBS estudada é provavelmente o reflexo 
nacional da dificuldade de suplementação de ferro mesmo 
após implantação do PNSF. É importante que seja feito um 
acompanhamento completo na puericultura, não apenas com 
dados antropométricos, mas que seja avaliado e orientado 
quanto ao bem estar geral do paciente. 

Gráfico 1: Uso de sulfato crianças de 6 a 24 meses de idade 
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Gráfico 2 - Amamentação de crianças de 0 a 2 anos na UBS 
 Arco-Íris. Pelotas, RS. 
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CATARATA CONGÊNITA E A IMPORTÂNCIA 
DO TESTE DO OLHINHO 

Relato de Caso 
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INSTITUIÇÃO: 
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INTRODUÇÃO: A catarata congênita (CC) é a opacificação 
do cristalino de recém-nascidos (RN) percebida 
frequentemente durante o teste do olhinho, uma triagem 
neonatal para afecções oftalmológicas. A CC é responsável 
por altas taxas de cegueira prevenível e visão subnormal, 
com relatos de prevalência Mundial aproximada de 0,4%, 
ocorrendo entre 3:10.000 nascidos vivos, sendo dois terços 
dos casos bilateral. Estima-se que existam cerca de 200.000 
crianças cegas no mundo devido à CC, e no Brasil, ela é 
responsável por 5,5 a 12% dos pacientes com visão 
subnormal. Pode resultar de malformações oculares 
congênitas, infecções intra-uterinas, síndromes genéticas ou 
ser idiopática.  
RELATO DE CASO: RN feminino, a termo, com peso de 
nascimento de 4095g. Mãe fez pré-natal adequado, 
sorologias negativas, esquema vacinal completo. No exame 
do teste do olhinho foi percebido opacificação do cristalino 
bilateralmente (Imagem 1). A avaliação oftalmológica 
especializada confirmou diagnóstico de catarata central 
bilateral. RN era portadora de tumoração em região 
sacropélvica à esquerda, sugestiva de tumor germinativo. 
Encaminhada ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre para 
proceder a ressecção cirúrgica de tumoração sacral e 
correção da CC.  
DISCUSSÃO: Trata-se de um RN com massa em região 
sacro pélvica e que foi feito diagnóstico de CC bilateral. A 
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realização do exame do olhinho, no qual envolve a 
identificação do reflexo vermelho no fundo de olho do RN 
(reflexo vermelho positivo, teste normal), confirma eixo visual 
livre, sem empecilhos para desenvolvimento visual. A 
detecção da opacidade bilateral na RN confirmou diagnóstico 
de catarata congênita, uma afecção que, caso não fosse 
diagnosticada precocemente, teria grandes repercussões na 
acuidade visual da paciente. Denota-se, assim, a grande 
relevância do exame do olhinho em todos os RN. A CC é 
uma das causas de cegueira tratável, que necessita de 
correção cirúrgica em até 3 meses de vida. Contudo, a falta 
de informação ou a demora no acesso ao serviço 
especializado tem impactos significativos na evolução 
desfavorável. A cirurgica da CC é procedimento delicado 
visto que há implantação de lente intra-ocular em um olho 
em desenvolvimento, com grande potencial inflamatório. A 
ambliopia, principal consequência da CC, é uma condição 
irreversível quando não tratada precocemente, com grande 
impacto na acuidade visual, necessitando de 
acompanhamento especializado após intervenção cirúrgica.  
CONCLUSÃO: A CC é uma das principais causas de visão 
subnormal infantil, com efeitos significativos no 
desenvolvimento normal da criança. A realização do exame 
do olhinho em todos os RN é método rápido e fácil de 
screening de afecções oftalmológicas de potencial perigo a 
visão, sendo imprescindível sua realização para erradicação 
das causas de cegueiras preveníveis no mundo.  
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Imagem 1 - Catarata congênita em RN diagnosticada durante 
 realização do Teste do Olhinho 
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CITOMEGALOVIROSE CONGÊNITA: 
RELATO DE CASO 
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Instituição: 
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INTRODUÇÃO: O citomegalovírus (CMV) é o agente mais 
comum de infecções congênitas e perinatais. Dos recém-
nascidos (RNs) infectado, apenas 10% são sintomáticos e 
desses, 90% tem sequelas e 10% evoluem para o óbito.  
RELATO DO CASO: Lactente, feminino, 34 dias de vida com 
história de crises de espasticidade há 10 dias, com 
microftalmia e redução da audição. Durante a internação 
apresentou crises convulsivas focais de difícil controle 
mesmo utilizando diversos anticonvulsivantes.  Nasceu de 
parto cesáreo, a termo, Apgar 9/10, alta com 48 horas de 
vida, assintomático. Gestação sem intercorrências, exceto 
infecção de trato urinário. Ecocardiograma da paciente 
evidenciou CIA pequena e estenose de ramo direito da 
artéria pulmonar. Visto na avaliação oftalmológica: 
coriorretinite, microftalmia esquerda e descolamento de 
retina esquerda. Ressonância Magnética de Crânio (RM) 
mostrou malformação de parênquima cerebral, agenesia de 
corpo caloso, presença de cisto intraventricular e provável 
cisto colóide sem sinais de compressão. Exame de urina 
apresentando PCR positivo para citomegalovírus.  
DISCUSSÃO: Dentre as sequelas significativas relacionadas 
à infecção pelo CMV encontra-se retardo no 
desenvolvimento neuropsicomotor, crises convulsivas, déficit 
auditivo e coriorretinite. O diagnóstico definitivo de infecção 
congênita é feito por isolamento viral ou reação em cadeia da 
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polimerase (PCR) do CMV na urina ou saliva nas 2-3 
semanas após o nascimento, porém há relatos de viúria após 
a quarta semana de vida. A RM em pacientes sintomáticos 
frequentemente evidencia calcificações e cistos 
periventriculares, áreas de gliose, vasculite e 
ventriculomegalia. Malformações oculares como coriorretinite 
e atrofia do nervo óptico ocorrem em 10-20% das crianças 
sintomáticas e, diferentemente da deficiência auditiva, não é 
progressiva.  
CONCLUSÃO: A Citomegalovirose congênita é uma 
infecção comum e pode causar complicações graves aos 
RNs, mesmo quando assintomáticos. A surdez 
neurossensorial, as alterações oftalmológicas e retardo 
neuropsicomotor são as sequelas mais comuns. É 
necessária uma vigilância permanente para o diagnóstico 
precoce dessa infecção congênita. 
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INTRODUÇÃO: As craniossinostoses, também chamadas de 
estenoses craniofaciais, são anomalias congênitas 
decorrentes do fechamento precoce de uma ou mais suturas 
cranianas, que resulta em uma deformidade craniana ou 
craniofacial em variados graus de desproporção volumétrica 
entre crânio e encéfalo.  
RELATO DO CASO: Recém-nascido (RN) de parto cesáreo, 
masculino, 37 semanas e 6 dias de idade gestacional, Apgar 
8/9, peso ao nascimento de 2870 gramas, estatura de 45 cm, 
perímetro torácico de 32 cm e perímetro cefálico de 31 cm. 
Mãe sem intercorrências na gestação e no parto. Ao 
nascimento, apresentava-se eupneico, fontanela anterior 
2,5x1,5cm e fontanela posterior 1x1cm, alteração dos 
diâmetros do crânio (distância ântero-posterior aumentada e 
distância latero-lateral diminuída), sutura sagital não 
palpável, microcefalia (- 2DP), conforme figura 1, e edema 
em membros inferiores. Apresentou icterícia, sendo 
submetido à fototerapia. Realizada TC de crânio, que não 
apresentava sinais de lesões encefálicas, mostrando suturas 
sagitais abertas e calota craniana compatível com crânio 
dolicocéfalo (Figura 2 e 3). Indicado acompanhamento 
ambulatorial e correção cirúrgica conforme evolução 
neurológica do paciente.  
DISCUSSÃO: Trata-se de um RN com craniossinostose tipo 
escafocefalia e com microcefalia associado, sem sinais de 
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comprometimento cerebral até o momento e ainda com 
suturas abertas a TC, porem no exame físico impalpáveis, 
podendo ser presença de tecido fibrótico. As 
craniossinostoses possuem várias classificações, porém a 
mais utilizada baseia-se na sutura comprometida (a 
Escafocefalia - crânio em forma de barco com a quilha virada 
para cima - é resultante da fusão prematura e fechamento 
(estenose) da sutura sagital. É a forma mais comum de 
craniossinostose, sendo mais frequente em meninos). 
Quanto à etiologia, destacam-se: forças biomecânicas, 
doenças metabólicas/infecciosas e alterações genéticas. 
Pode ser secundária a outras malformações. O diagnóstico é 
clínico, podendo ser confirmado por tomografia 
computadorizada de crânio com reconstrução tridimensional 
(TCC). O tratamento, geralmente, é cirúrgico e tem como 
principal objetivo corrigir a distorção craniana e evitar a 
progressão das deformidades e eventuais danos cerebrais 
futuros.  
CONCLUSÃO: A identificação precoce das malformações 
craneanas pode contribuir para uma evolução mais 
favorável, evitando retardo neuro-psicomotor, já que o 
monitoramento das alterações craneanas leva a intervenção 
cirúrgica no tempo adequado e necessário.  

 
Figura 1 – RN com alteração de diâmetro do crânio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escafocefalia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estenose
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Figura 2 – TC de crânio. 

Figura 3 – TC de crânio. 
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POR STAPHYLOCOCCUS HAEMOLYTICUS 
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INTRODUÇÃO: Derrame Pleural (DP) parapneumônico é 
uma complicação grave, que acomete cerca de 2 a 12% das 
crianças com Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), e 
40% de pacientes hospitalizados. O principal agente 
etiológico é o Streptococcus pneumoniae, identificado em até 
60% dos casos.  
RELATO DO CASO: Paciente masculino, 11 anos, 
encaminhado ao Pronto Socorro de Pelotas em 
Setembro/2017, em decorrência de febre e dor torácica à 
direita. Raio-X de tórax evidenciou extenso DP. Iniciou-se 
antibioticoterapia com Ceftriaxone e Clindamicina. Procedeu-
se com drenagem torácica ainda no serviço de urgência, 
sendo volumosa e com líquido pleural (LP) purulento, além 
de cultural negativo. Internou em Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica, onde trocou-se o segundo antibiótico 
por Oxacilina. Após 6 dias, sem drenagem efetiva do LP, foi 
submetido à videotoracoscopia com drenagem aberta e 
colocação de segundo dreno torácico homolateral, também 
em aspiração contínua. Em 48 horas, piorou clinicamente, 
com aumento do esforço ventilatório e dessaturação de 
oxigênio. Realizou-se fibrobroncoscopia, com retirada de 
grande quantidade de secreção. No mesmo dia, obteve-se 
cultural de LP, com crescimento de Staphylococcus 
haemolyticus, sensível à Vancomicina e Cefepime. Afastou-
se tuberculose através de reação de Mantoux negativa. 
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Iniciado novo esquema de tratamento, com melhora clínica 
progressiva e alta hospitalar em 14 dias.  
DISCUSSÃO: O patógeno mais encontrado em DP como 
complicação de PAC na infância é o Streptococcus 
pneumoniae, inclusive em lactentes, com maior incidência 
em torno de 6 a 7 anos e, predominantemente, no sexo 
masculino. Assim, relata-se o caso de menino, fora da faixa 
etária comum, imunocompetente, em que cultural revelou 
germe infrequente, conforme literatura.  
CONCLUSÃO: O objetivo no manejo da PAC é identificar 
sinais e sintomas de alerta e reconhecer grupos e fatores de 
risco ao desenvolvimento de complicações. Igualmente 
fundamental é a escolha terapêutica adequada, de acordo 
com agentes etiológicos mais associados, com ressalva a 
casos como o relatado. Por fim, estimular ações em saúde, 
medidas higiênicas, campanhas de vacinação, eliminação do 
tabagismo e aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, 
como as principais medidas preventivas.  

Imagem 1 – Radiografia de tórax. 
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INTRODUÇÃO: O ácaro Sarcoptes scabei hominis é o 
agente da Escabiose. A fêmea infesta o homem, depositando 
os ovos na epiderme. Caracteriza-se por lesões papulo-
eritematosas muito pruriginosas, com piora sintomática à 
noite e no calor, revelando particularidades nos locais 
acometidos, de acordo com a faixa etária.  
RELATO DO CASO: Paciente, masculino, com 45 dias de 
vida é levado a serviço de pronto atendimento em sua 
cidade, por lesões corporais, havia 10 dias. Notavam-se 
pápulas, vesículas e pústulas, disseminadas, incluindo 
regiões palmares. Conforme a mãe, ficavam mais 
avermelhadas durante o banho e mais claras ao despir o 
lactente. Familiar com acometimento cutâneo semelhante, 
mas abdominal, referindo muito prurido. Criança usou 
Mupirocina e Desonida tópicos, e Cefalexina e Prednisona 
via oral, sem sucesso. Ao exame físico, coto umbilical 
presente, mumificado, sem sinais flogísticos. Internou-se 
paciente para investigação. Rastreio de sepse negativo. 
Afastou-se Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), com 
avaliação laboratorial inalterada e excluindo-se derivados do 
leite da dieta da mãe, pois aleitamento era exclusivamente 
materno. Realizou-se triagem para Imunodeficiências 
Primárias (IDP), devido coto umbilical persistente após 30 
dias de vida, com exames séricos e de imagem normais. 
Assim, confirmou-se suspeita de Escabiose.  
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DISCUSSÃO: Na infância, nota-se o acometimento 
epidérmico em couro cabeludo, face, palmas e plantas, 
enquanto no adulto o mais comum é em face medial das 
coxas, região umbilical, axilas, seios e interdígitos das mãos. 
A partir de 02 anos pode-se usar Permetrina, enquanto 
Ivermectina é proscrita em menores de 5 anos ou peso 
corporal menor de 15 quilogramas; além disso, é excretada 
no leite em baixas concentrações, logo, deve ser utilizado 
pela mãe apenas quando o risco de retardar o tratamento 
materno é maior que as consequências para o bebê.  No 
caso exposto, ambos receberam Pasta de Enxofre a 10%, 
com excelente evolução clínica. 
CONCLUSÂO: São comuns os problemas dermatológicos na 
infância, incluindo patologias benignas. Cabe ao médico 
lembrar da associação com doenças mais comprometedoras, 
realizando diagnóstico diferencial e evitando prejuízos à 
saúde da criança.  
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INTRODUÇÃO: A sepse no recém-nascido (RN) ocorre de 1-
20/1000 nascimentos, com maior incidência em prematuros. 
Assume papel importante devido à alta mortalidade e grave 
morbidade. O diagnóstico precoce continua sendo ponto 
crucial para o prognóstico, uma vez que os sinais e sintomas 
clínicos são inespecíficos. Não existe um exame ideal com 
sensibilidade e especificidade de 100%. A hemocultura e 
demais culturais, juntamente com a clínica, fornecem a 
certeza do diagnóstico. A avaliação hematológica ainda 
permanece como um dos critérios mais efetivos. Rodwell et 
al. (1988) na tentativa de melhorar a acurácia diagnóstica, 
desenvolveram um escore hematológico.  
OBJETIVO: Avaliar o número de RN que apresentaram 
escore hematol gico de Rodwell  EHR  ≥ 3 e receberam 
tratamento para sepse neonatal precoce.  
MÉTODOS: Estudo transversal, prospectivo, que avaliou 
todos os primeiros hemogramas de RN de alojamento 
conjunto (AC) submetidos à coleta de sangue para 
investigação de quaisquer causas patológicas, durante um 
mês, a fim de aplicar o EHR. Esse escore estabelece 1 ponto 
para cada critério alterado  quadro   . Pontuação ≥ 3 indica 
alta sensibilidade para sepse. Valores de 0 a 2 demonstram 
um valor preditivo negativo alto (Quadro 1). 
RESULTADOS: Estudo que avaliou a sintomatologia clínica, 
os fatores de risco e a pontuação do EHR em RN nascidos 
no Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), 
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durante um mês, e que permaneceram no AC. De um total 
de 130 nascimentos, 22,3% foram submetidos à coleta de 
hemograma (Gráfico 1) e 1,5% tinham fatores de risco para 
sepse neonatal precoce. Foi visto que nenhum RN 
apresentou sintomatologia clínica de septicemia. Na 
pontuação do EHR, 86,1% pontuaram entre zero   e dois, e 
13,8% dos RN obtiveram três ou mais pontos (Gráfico 2). 
Nenhum RN recebeu tratamento para sepse.  
CONCLUSÕES: Embora a sensibilidade para um escore 
hematol gico de Rodwell ≥ 3 seja de 9   e a especificidade 
de 78%, apesar de útil, isoladamente não constitui um teste 
definitivo para diagnóstico e tratamento de sepse em RN 
assintomático. Atualmente no HUSFP são rastreados todos 
os RN que apresentam fatores de risco maternos ou fetais 
para sepse neonatal precoce. Essa medida, além de gerar 
gastos financeiros e, por vezes, aumentar o tempo de 
permanência em AC, expõe RN clinicamente “normais” ao 
estresse da coleta de exames e desencadeia ansiedade na 
família perante os resultados. Estudos maiores são 
necessários, porém, diante dos resultados encontrados, 
inferimos que o quadro clínico associado a fatores de risco 
pré-natais ou neonatais prevalece na conduta. 
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Grafico 1 -  Frequência de coleta de hemograma nos RNs na  

                   maternidade do HUSFP. Pelotas, RS. 2017. 

 

 

 

 
 
Gráfico 2 – Distribuição da pontuação do EHR nos RNs  

                   submetidos a coleta de hemograma. 
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INTRODUÇÃO: A posologia das medicações da faixa 
pediátrica é um motivo de preocupação em serviços de 
emergência que atendem todo tipo de público pela 
particularidade nas doses, que diferem das de adultos. 
Assim, se sempre for consultada, é capaz de evitar 
equívocos, que podem trazer consequências temporárias e, 
por vezes, permanentes aos pacientes. 
RELATO DO CASO: Paciente masculino, 1 ano e 7 meses, 
11 kg, chega ao Pronto Socorro de Pelotas com sonolência 
excessiva, alternada com agitação psicomotora, após 
receber 75 mg/kg/dose de Fenitoína, na emergência de sua 
cidade, devido à crise convulsiva sem melhora com 
Diazepam. Na chegada, Glasgow 13, pupilas isocóricas e 
com dificuldade de fixar o olhar. Tinha histórico de 
traumatismo crânio encefálico leve, há 1 semana e primeiro 
episódio convulsivo. Realizada tomografia computadorizada 
de crânio, sem alterações, e exames laboratoriais – tempo 
de atividade de protrombina (TAP) e tempo de 
tromboplastina parcial ativado (KTTP) –, que estavam 
alterados. Por orientação do Centro de Informação 
Toxicológica (CIT), foram feitas medidas de suporte, 
observação do paciente, dosagem de Fenitoína sérica e 
internação em unidade de terapia intensiva (UTI). 
Apresentou acidose metabólica. Não foram utilizadas 
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medicações anticonvulsivantes e, após 2 dias, estava alerta, 
ativo, porém, permanecia agitado, com diversos episódios de 
vômitos. Após estabilização em UTI pediátrica, foi internado 
na enfermaria, onde foi avaliado por neurologista, o qual 
constatou não haver alterações neurológicas. Obteve 
melhora dos quadros geral e psicomotor, recebendo alta 
hospitalar.  
DISCUSSÃO: A dose terapêutica pediátrica para crises 
convulsivas com Fenitoína é de 5 mg/kg/dia, até 300 mg/dia. 
Sua intoxicação é capaz de causar alterações neurológicas, 
como sonolência, ataxia, disartria, tremores, distúrbios do 
comportamento, assim como náuseas e vômitos, e o 
tratamento indicado é esvaziamento gástrico, quando 
ingerido em excesso, e medidas de suporte e sintomáticas, 
quando administrado por via parenteral, como no caso 
supracitado. 
CONCLUSÃO: O manejo em todos os níveis de atenção só 
foi necessário devido a uma precaução não ter sido tomada. 
Mesmo que a dose letal de Fenitoína ainda não esteja 
estabelecida na faixa etária pediátrica até o momento, é 
primordial, pelo profissional, conhecer as peculiaridades 
infantis para que a assistência às crianças seja adequada e 
que recebam doses corretas, quando o precisarem, em 
qualquer serviço de emergência. 
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INTRODUÇÃO: Meduloblastoma é um tumor cerebral de 
crescimento rápido mas pouco invasivo. Causado por 
mutações genéticas nas células neurológicas mais primitivas 
da medula do cerebelo. Os sintomas mais comuns deste 
tumor estão associados a um aumento da pressão 
intracraniana devido à, principalmente, hidrocefalia – 
aumento do volume e da pressão do líquido 
cefalorraquidiano (LCR) que causa dilatação dos ventrículos 
e compressão do tecido nervoso encefálico.  
RELATO DE CASO: Lactente, 5 meses e 21 dias, 
masculino, encaminhado ao serviço de referência pediátrica 
de Pelotas-RS apresentando estrabismo convergente há 1 
dia, alteração do perímetro cefálico (48 cm, > +2 escore Z) e 
perda dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor 
(imagem 1). Ao exame físico apresentava macrocefalia com 
fontanela anterior ampla e tensa, hipotonia e hipoatividade. 
Foi internado em um Hospital Universitário e realizado 
Tomografia Computadorizada de crânio a qual evidenciou 
hidrocefalia com importante dilatação do quarto ventrículo e 
duvidosa formação expansiva na base do crânio, sendo 
indicado colocação de derivação ventrículo peritoneal (DVP). 
Após DVP notou-se melhora do estrabismo, porém o lactente 
evoluiu com quadros de convulsão focal. Realizou-se, então, 
Ressonância Magnética de Crânio a qual mostrou grande 
massa no interior do quarto ventrículo com hidrocefalia 
corrigida de provável natureza neoplásica (imagens 2,3,4 e 
5). Como possível diagnóstico interrogou-se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_intracraniana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_intracraniana
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meduloblastoma, sendo indicada ressecção cirúrgica, na 
qual o diagnóstico foi confirmado.  
CONCLUSÃO: Meduloblastoma é o tumor cerebral maligno 
mais comum em crianças. As manifestações clínicas cursam 
com hidrocefalia e alterações cerebelares. Pelo alto índice 
mitótico tumoral, o tratamento consiste em cirurgia e 
quimioterapia. A confirmação diagnóstica é feita pela análise 
histopatológica no momento da ressecção cirúrgica. Crianças 
com menos de 3 anos de idade tem mau prognóstico, com 
uma sobrevida estimada em 5 anos de aproximadamente 40-
50%. 

Imagem 1: Curva Perímetro Cefálico X Idade presente na 
 Carteirinha da Criança 
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Imagens 2,3,4 e 5: Ressonância Magnética do encéfalo 24/02/2017 

Imagem 2 
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Imagem 3 
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Imagem 4 
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Imagem 5 
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INTRODUÇÃO: A miosite aguda benigna na infância é uma 
doença muscular aguda e autolimitada descrita pela primeira 
vez em 1957 por Ludenberg, geralmente é precedida por um 
quadro infeccioso respiratório e é mais prevalente no sexo 
masculino. O quadro clínico mais encontrado se caracteriza 
por dor em região gemelar associado à paresia em membros 
inferiores e limitações da marcha. Tem como principais 
alterações laboratoriais aumento importante de CPK, leve 
aumento de TGO e leucopenia.   
RELATO DE CASO: Paciente de 7anos, masculino, branco, 
relata quadro de febre (39-40°C) por três dias, com 
hiperemia em amígdalas, sem resfriado e tratado com 
Azitromicina Oral na UBS. No 4° dia (D4) estava afebril, 
iniciou com dor muito intensa limitada a região das 
panturrilhas, bilateralmente, associada à dificuldade severa 
na marcha, não conseguindo deambular, sentindo o “corpo 
muito pesado” e mal estar geral. No D5, foi ao pronto-socorro 
(PS), continuava sem caminhar e com dores fortes em região 
gemelar, não ficava em pé, prostrado, teve vômitos e dor 
abdominal. Exame neurológico normal. Solicitado exames: 
leucopenia (4.004/mm3) e trombocitopenia (132.000/ /mm3), 
com creatinina fosfoquinase (CPK total) na ordem dos 
4364U/L (valores normais entre 32 e 294 U/L) e aspartato 
amino transferase (TGO) 163 U/L. No D6, teve alta para casa 
com o diagnóstico de miosite, com indicação para repouso, 
terapêutica analgésica e aumento da ingestão hídrica. No 
D7, voltou ao PS, com febre e quadro de OMA, tratado com 
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Amoxacilina com Clavulonato. A CPK total tinha diminuído 
para 417 e TGO para 105 U/L. No D8, voltou a caminhar e 
no D9, voltou a ter todas as atividades normais, encontrando-
se assintomático.  
DISCUSSÃO: Trata-se de um menino que pós infeção de via 
aérea alta iniciou com quadro de dor em membros inferiores, 
ablação da marcha e alterações de CPK e TGO. 
CONCLUSÃO: A miosite aguda benigna na infância se trata 
de uma doença com potencial incapacitante, pouco 
conhecida no meio médico e que pode ser considerada como 
diagnóstico diferencial de doenças graves como trombose 
venosa profunda, Guillan Barret e dermatomiosites, 
demonstrando a importância do diagnóstico precoce. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade infantil (OI) é uma das doenças 
mais prevalentes em crianças no Brasil. Segundo a 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e 
Síndorme Metabólica (ABESO), o excesso de peso em 
crianças (de 5 a 9 anos de idade) da região sul do Brasil, em 
2008, chegou a corresponder a 35,9% dessa população. A 
OI, além de ser uma patologia por si só, aumenta a 
probabilidade do desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e de diabetes mellitus tipo II na vida adulta. 
Por ser multifatorial, existe uma necessidade de 
correlacionar outras causas de propensão ao 
desenvolvimento dessa disfunção, além das causas 
nutricionais já consagradas (hiperingesta calórica e 
sedentarismo).  
OBJETIVO: Identificar fatores de risco relacionados à OI, 
com foco em verificar fatores de risco apresentados em 
pesquisas recentes e, consequentemente, ainda não tão 
conhecidos.  
MÉTODO: Foi realizada uma busca por artigos científicos 
nas plataformas Scielo e Pubmed com as palavras-chaves: 
“obesidade infantil” e “fatores de risco”. Os critérios de 
inclusão contemplaram a identificação de fatores de risco 
que não incluissem hiperingesta calórica e sedentarismo, em 
artigos publicados a partir de janeiro de 2016.  
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RESULTADO: Foram identificados como fatores de risco 
para OI fatores concepcionais e pós nascimento, como 
histórico de parto cesárea e amamentação materna exclusiva 
em período inferior a 4 meses; fatores orgânicos, como asma 
(em especial quando a doença não está bem controlada), 
infecções não tratadas adequadamente e crianças com 
comorbidades (uma ou mais); e fatores comportamentais, 
como distúrbios do sono e menor participação do pai na 
infância.  
CONCLUSÃO: As novas perspectivas quanto aos fatores de 
risco da OI apontam para diferentes origens e, portanto, 
como prevenção da OI, deve-se estimular a vida saudável 
como um todo e não apenas direcionar para orientações 
nutricionais pontuais. 
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INSTITUIÇÃO: 
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INTRODUÇÃO: Na última década houve um declínio 
importante das taxas de transmissão vertical do vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) 16% para 2,7% com o uso 
da terapia antirretroviral. Entretanto, essa redução é inferior a 
maioria dos países desenvolvidos, que envolve vários 
fatores, entre eles a falta de acesso universal às medicações 
ou a baixa adesão ao tratamento mesmo com uma 
assistência qualificada.  
RELATO DE CASO: Paciente feminina, 7 meses de idade, 
foi exposta verticalmente ao HIV, motivo pelo qual fazia 
acompanhamento no Serviço de Atendimento Especializado 
em DST (SAE). Há 2 meses, apresentou Pneumocistose, 
necessitando de internação em Unidade de terapia intensiva 
pediátrica. Após alta hospitalar, retornou ao 
acompanhamento no SAE e foi solicitado exames 
laboratoriais em julho de 2017 com carga viral de 3.159.523 
cópias e com linfócitos TCD4 1.456 unidades. Iniciado 
tratamento com antirretrovirais. Paciente reinterna em 
28/08/2017 por infecção urinária e candidíase perineal, 
quando, então, descobriu-se que as medicações não 
estavam sendo administradas pelos familiares.  
CONCLUSÃO: É possível observar a considerável 
deterioração clínica do paciente contaminado com o HIV, 
através da administração errática da terapia antirretroviral e 
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da má adesão ao tratamento, como visto no caso citado. Por 
isso, é importante que o serviço de saúde identifique fatores 
que possam interferir na adesão terapêutica, considerando a 
dinâmica familiar que o paciente está inserido. Ademais, é 
fundamental a luta da comunidade médica pelo pré-natal 
adequado, bem como esclarecer todas as dúvidas acerca da 
doença e reduzir os preconceitos relacionados a ela, a fim de 
proporcionar melhor qualidade de vida ao enfermo. 
REFERÊNCIAS: 
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MENINGITE BACTERIANA NEONATAL 
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INTRODUÇÃO: A meningite bacteriana neonatal (MBN) é 
uma patologia grave, a qual, se não identificada, avaliada e 
tratada corretamente, apresenta elevados índices de danos 
neurológicos permanentes para o indivíduo. Os exames de 
neuroimagem atuam como ferramentas fundamentais, tanto 
para o diagnóstico das complicações, quanto para o 
acompanhamento da doença. Nesse trabalho, revisaremos a 
atuação da ultrassonografia transcraniana (UST) frente a 
MBN.  
OBJETIVO: Identificar qual o papel da UST na avaliação de 
MBN.  
MÉTODO: Foi realizada uma busca por artigos científicos 
nas plataformas Pubmed e Medline. Na busca, foram 
utilizadas uma combinação das seguintes palavras-chaves: 
“meningitis”, “neonate”, “neonatal”, “ultrasonography” e 
“cranial sonography”. Os artigos relacionados com o tema 
proposto foram avaliados através de seu resumo, sendo 
selecionados aqueles em que os autores identificaram maior 
relevância clínica.  
RESULTADO: A UST exerce um papel, sobretudo, na 
avaliação das complicações da MBN. O exame é capaz de 
avaliar a ecogenidade dos sulcos, anormalidades do 
parênquima cerebral – áreas de infarto, cerebrite focal, 
abscesso ou hemorragia –, integridade do sistema ventricular 
na investigação de ventriculite ou hidrocefalia e a presença 
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de coleções extra-axiais. Sendo útil tanto na investigação 
precoce, quanto no acompanhamento da doença. Ainda que 
exames de maior complexidade, como tomografia 
computadorizada e ressonância magnética, apresentem 
maior detalhamento estrutural em todos os estágios da 
doença, o risco de exposição à radiação, o elevado custo 
financeiro e a logística de locomoção até a sala de exame 
constituem desvantagens que fazem da UST um exame de 
primeira escolha em diversas situações.  
CONCLUSÃO: A UST apresenta um papel relevante na 
avaliação da MBN e no diagnóstico de suas complicações, 
constituindo um importante exame tanto na avaliação inicial 
quanto no acompanhamento do paciente. Representa um 
método eficaz, rápido, de baixo custo e não invasivo, 
podendo ser repetido, se necessário, sem grandes 
repercussões. 

Tabela 1 – Achados ultrassonográficos na MBN 
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Imagem 1 - UST em corte coronal apresentam ventriculomegalia 
em três neonatos diferentes com meningite bacteriana. A 
ventriculomegalia pode ser classificada em leve (A), moderada (B) 
e grave (C). 
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INTRODUÇÃO: A programação dos leitos hospitalares 
necessários para uma dada população é uma tarefa 
complexa, pois envolve analisar não apenas a oferta desses 
serviços (recursos disponíveis, tecnologia, índices de 
utilização) como sua demanda (necessidade de assistência), 
e estas são dimensões inter-relacionadas e sujeitas a um 
conjunto complexo de determinantes.Leitos Neonatais são 
aqueles destinados à internações neonatais, qual seja, de 
crianças nos primeiros 28 dias de vida (idade de 0 a 27 dias) 
e Leitos Pediátricos são destinados a internações pediátricas 
no período pós-neonatal, ou seja, de crianças de 28 dias a 
14 anos. A saúde populacional está relacionada com a 
qualidade do serviço oferecido como fator primordial na taxa 
de mortalidade infantil, principalmente no período neonatal. 
No entanto, a realidade brasileira nos remete a um sistema 
de saúde precário, com falta de leitos hospitalares, 
iniquidade na sua distribuição, acesso limitado e 
diferenciação dos serviços, variando de unidades altamente 
equipadas a outras sem a estrutura mínima necessária.A 
necessidade de leitos neonatais varia entre diferentes 
regiões de um mesmo país e num mesmo estado em razão 
do número de nascidos vivos, da qualidade da assistência 
pré-natal, da frequência de nascimentos prematuros e de 
baixo peso e do tempo de permanência sob cuidados ao 
nascimento. O número de leitos necessários aumentou, nos 
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últimos anos, devido ao avanço na assistência aos recém-
nascidos de alto risco. 
OBJETIVO: Analisar a redução de leitos pediátricos no 
período de fevereiro/2012 a fevereiro/2017 no estado do Rio 
Grande do Sul.  
MÉTODO: Estudo transversal, descritivo, retrospectivo com 
coleta de dados disponibilizados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde (CNES) -DATASUS - Ministério 
da Saúde coletados no mês de setembro de 2017. 
RESULTADO: Dois métodos têm sido tradicionalmente 
utilizados para calcular o número de leitos hospitalares 
necessários para uma dada população, em determinado 
período de tempo. O primeiro é baseado em uma relação 
leito por habitante e o segundo adota uma fórmula/modelo 
em que a quantidade de leitos é função do número de 
internações esperadas, do tempo médio de permanência, 
considerando-se uma taxa de ocupação de 80-85%. Ambos 
os métodos apresentam vantagens e desvantagens. 
Considerando a finalidade do trabalho, sobre a oferta de 
leitos pediátricos no Rio Grande do Sul no período de 
fevereiro/2012 a fevereiro/2017, se estabelece uma análise 
dos dados e, também a grande redução da quantidade dos 
leitos pediátricos, conforme tabela 1. A qual pode-se verificar 
uma redução de 84,6% dos leitos em Neonatologia, de 
18,9% dos leitos de Pediatria Clínica e de 38,8% dos leitos 
de Pediatria Cirúrgica.  
CONCLUSÃO: A redução de leitos hospitalares e sua 
substituição pela atenção ambulatorial ou domiciliar é uma 
tendência mundial, particularmente em algumas áreas nas 
quais o avanço da medicina propiciou ou uma redução 
significativa do tempo de permanência hospitalar, como nas 
cirurgias realizadas por vídeo, ou que o tratamento seja 
realizado fora do ambiente hospitalar, em Hospitais-dia, 
ambulatórios ou em domicílio.O problema é mais complexo 
do que parece numa primeira leitura superficial dos dados, 
precisamos, sim, de mais leitos,  mas de leitos qualificados e 
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com densidade tecnológica adequada. Então, sob nossa 
perspectiva é fundamental que o gestor do SUS assuma 
esse grande desafio. Constata-se, então a necessidade de 
novos estudos que abranjam a temática sobre a redução de 
leitos pediátricos, visto que a redução dos leitos pediátricos 
pode acarretar consequências para saúde populacional. 

Tabela 1: Número de Leitos Pediátricos por especialidade no RS. 
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PNEUMOMEDIASTINO ESPONTÂNEO EM 
RÉCEM-NASCIDO: 
RELATO DE CASO 

Dora KL¹, Jost LO¹, Ribas P¹, Tomaszeski HH¹, Silva HR¹, 
Muller RM², Levien VR². 

1. Acadêmico de Medicina da Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: Pneumomediastino espontâneo (PE) é 
denominada a situação caracterizada pela evidencia de ar no 
mediastino não associado a uma causa traumática. O 
diagnóstico é radiológico sendo que a ocorrência de 
pneumomediastino na faixa etária neonatal comumente se 
deve a condições como aspiração meconial, pneumonia, 
doença das membranas hialinas, ventilação mecânica ou a 
traumatismos relacionados com o parto, não sendo 
caracterizado como espontâneo. É uma patologia rara em 
recém-nascidos (RN), sendo que a incidência 
pneumomediastino por todas as causas é 2,5 para cada 
1000 nascidos vivos, não havendo dados suficientes na 
literatura sobre a incidência do PE.  
RELATO DE CASO: RN masculino, de parto vaginal, 35 
semanas de idade gestacional, Apgar 8/9, peso ao 
nascimento de 2425 gramas, estatura de 44 cm, perímetro 
torácico de 30 cm e perímetro cefálico de 30 cm. 
Apresentação cefálica, ruptura de membranas amnióticas 6 
horas antes do parto. Mãe de 35 anos, 3ª gestação. Pré-
natal completo. Asmática, teve anemia na gestação e risco 
de trabalho de parto prematuro, foi tratada. Não fez 
corticoide antenatal. Sorologias negativas. RN nasceu bem, 
sem necessidade de reanimação. Foi para UTI Semi-
intensiva do Hospital-Escola UFPel devido à prematuridade e 
leve disfunção respiratória. Teve piora gradativa do quadro 
respiratório e internou na UTI Neonatal com 6 horas de vida. 
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Apresentava-se gemente, com tiragem inter e subcostais 
moderadas, saturando 84% recebendo O2 inalatório 
(2L/min). Com murmúrio vesicular diminuído bilateralmente. 
Frequência respiratória de 60 Irpm. Fez hipoglicemia. Sem 
outras alterações no exame físico. Colocado em CPAP nasal 
com PEEP=6 e FiO2=0,6. A primeira radiografia de tórax 
mostra pneumomediastino com sinal de “nau invertida  sinal 
de Spinnaker) (Imagem 1). RN manteve-se estável, 
apresentando boa evolução clínica, com reabsorção total do 
pneumomediastino em 48 horas, conforme segunda 
radiografia (Imagem 2).  
DISCUSSÃO: Trata-se de um RN que nasceu em condições 
saudáveis, sem história de tocotraumatismos ou patologias 
pulmonares que apresentou PE com piora progressiva nas 
primeiras horas de vida. Como nota-se no RX realizado 48 
horas após o inicio do quadro, apresentou melhora apenas 
com uso de oxigênio e CPAP nasal. 
CONCLUSÃO: Geralmente os casos de PE possuem 
prognóstico benigno e resolução espontânea apenas com 
observação clínica e oxigenoterapia, contudo deve ser 
atentado para os possíveis diagnósticos diferenciais como 
perfuração de esôfago, pneumotórax e pericardite, doenças 
mais graves e que necessitam de terapêutica mais 
cuidadosa 
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Imagem 1 – RX de Tórax (P e AP) na internação 
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Imagem 2 - RX tórax após 48 h do tratamento. 
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PNEUMOMEDIASTINO ESPONTÂNEO NA 
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INSTITUIÇÃO:  
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INTRODUÇÃO: Pneumomediastino ou enfisema mediastinal 
é definido como a presença de ar livre no mediastino. O ar 
pode dissecar os tecidos subcutâneos do pescoço e do 
couro cabeludo também. Classifica-se como espontâneo, 
traumático ou iatrogênico. A causa espontânea é incomum 
em crianças e, geralmente está associado à asma. Ocorre 
mais frequente em recém-nascidos (1 a cada 1000). O 
pneumomediastino pode não causar sinais ou sintomas, 
embora o ar no subcutâneo provoque crepitação. Alguns têm 
sintomas como dor torácica, dispnéia e tosse. O tratamento 
depende da existência ou não de complicações, com 
analgesia, repouso e oxigenoterapia em alta concentração.  
RELATO DE CASO: Paciente de 3 anos, masculino, branco, 
há 3 dias em tratamento para faringoamigdalite e bronco-
espasmo (recebeu Amoxicilina com Clavulanato, 
Prednisolona e Salbutamol). No quarto dia (D4) apresentou 
edema de face e pescoço. Foi ao Hospital de sua cidade, 
sendo administrado Dexametasona IM (pensaram em 
anafilaxia), e na radiografia de tórax notou-se enfisema 
subcutâneo em região cervical e torácica anterior. 
Encaminhado ao Pronto Socorro de Pelotas, onde o exame 
físico revelou edema cervical e da parede anterior do tórax 
mais à direita que se estendia até a face (região periorbitais) 
(Figuras 1,2,3,4). Na palpação havia crepitações, mostrando 
a presença de extenso enfisema subcutâneo. O RX de tórax 
mostrou a presença de pneumomediastino bilateral (figuras 3 
e 4). No D5, avaliado pela cirurgia pediátrica, submetido a 
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Toracostomia com drenagem. Permaneceu com oxigênio 
inalatório e broncodilatadores, respondendo bem ao 
tratamento e recebendo alta da UTI pediátrica no D10. Na 
enfermaria pediátrica permaneceu por mais nove dias até a 
involução completa do enfisema subcutâneo. 
DISCUSSÃO: Trata-se de um quadro de pneumomediastino 
como conseqüência de crise asmática, evoluindo para 
enfisema subcutâneo extenso com reabsorção lenta do ar no 
subcutâneo. O pneumomediastino é um achado raro na 
asma representando 1% dos casos. O marco inicial da 
fisiopatologia é a ruptura alveolar, que resulta de uma alta 
pressão intra-alveolar, de uma baixa pressão perivascular, 
ou de ambas. Após o evento inicial, o ar penetra livremente 
no mediastino durante o ciclo respiratório, buscando 
equilibrar os gradientes pressóricos.  
CONCLUSÃO: Como o pneumomediastino constitui-se em 
uma entidade infrequente na prática médica, em vista do seu 
curso quase sempre benigno, estima-se que uma série de 
diagnósticos seja perdida. Faz-se necessário que o médico 
atente para esse diagnóstico, já que em alguns casos, o 
atraso no diagnóstico e a não detecção de uma causa 
primária para o pneumomediastino podem levar a ruptura 
esofágica, mediastinite ou pneumotórax hipertensivo, por 
exemplo. A ocorrência de recidivas é rara, não sendo 
obrigatória a realização de seguimento em longo prazo. 
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Figura 1 

Figura 2 
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Figura 3 

Figura 4 
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Figura 5     Figura 6 
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INSTITUIÇÃO: 
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INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença bacteriana 
sexualmente transmissível, com variadas apresentações; 
dentre elas, há a forma congênita, na qual o feto é infectado 
durante a gestação. Esses casos têm número crescente a 
cada ano no Brasil e são capazes de causar abortos, partos 
prematuros, malformações e até óbito fetal, que podem ser 
evitados quando a doença é adequadamente tratada.  
OBJETIVO: Avaliar a prevalência gestantes com VDRL 
positivo e a incidência de recém-nascidos (RN) com Sífilis 
Congênita (SC), na maternidade do Hospital São Francisco 
de Paula (HUSFP).  
MÉTODO: Estudo transversal, retrospectivo, documental, 
que identificou o número de gestantes com VDRL positivo e 
de RN tratados para SC, no período de abril a setembro de 
2017, na maternidade do HUSFP. 
RESULTADOS: Em seis meses, ocorreram 938 partos, com 
uma prevalência de 4% de gestantes com VDRL positivo 
(Gráfico 1). Neste grupo, a prevalência de RN com sífilis 
congênita foi de 39,5% (Gráfico 2). 
CONCLUSÕES: A SC configura um problema de saúde 
pública no país e deve ser fortemente combatida. A alta 
prevalência desta entidade nosológica em um hospital 
universitário, demonstra a importância de uma melhor 
investigação no acompanhamento pré-natal da Sífilis nas 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

 

[491] 
 

gestantes e, consequentemente, de um tratamento precoce e 
adequado, a fim de proteger o concepto da doença congênita 
e suas sequelas. 
 

 
 
Gráfico 1 - Positividade do VDRL em gestantes do HUSFP, 2017. 
 
 

 

 
 

Gráfico 2 - Prevalência de sífilis congênita em RN do HUSFP,  
                  Pelotas, RS. 2017. 
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INTRODUÇÃO: A OMS estima 1 milhão de casos de sífilis 
por ano entre as gestantes e preconiza a detecção e o 
tratamento precoce destas e de seus parceiros sexuais, 
considerando que a infecção pode ser transmitida ao feto, 
com graves implicações. No Brasil, a sífilis em gestantes e a 
sífilis congênita são de notificação compulsória em todo 
território nacional. De acordo com os dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificações (SINAN), de 2005 a 
junho de 2014, foram notificados 100.790 casos de sífilis em 
gestantes e 104.853 casos de sífilis congênita em menores 
de 1 ano de idade, de 1998 a junho de 2014. Nos últimos 10 
anos, houve um progressivo aumento na taxa de incidência 
de sífilis congênita: em 2004 a taxa de sífilis congênita era de 
1,7 casos para cada 1.000 nascidos vivos e em 2015 subiu 
para 6,6. Sendo o parâmetro nacional para referência de < 
0,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos.  
OBJETIVO: Tendo em vista a importância e urgência de 
detectar o cenário e desafios da atualidade brasileira, este 
artigo mostra o panorama dos casos notificados pelo 
Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), 
somado às internações por sífilis congênita em neonatos 
durante o período de 2008 a 2015.  
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, 
quantitativo, retrospectivo, com coleta de dados secundários 
retirados do Data SUS das Autorizações de Internação 
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Hospitalar (AIHs), do ano de 2008-2015, no Brasil, onde foi 
feita uma análise de frequência de internação e incidência 
por doença, CID A50.  
RESULTADOS: No período estudado, 2008 a 2015, foram 
notificados um total de 49.462 AIHs. Durante esse período 
notou-se um crescimento de 3,28 vezes desde o primeiro 
ano de análise, 2008, até o último, 2015. Ou seja, o número 
de internações pela doença triplicou de incidência no 
território brasileiro, passando de 3.536 para 11.620 casos. 
Quando se olha o número total de internações por região, a 
que obteve maior crescimento de casos, proporcional aos 
dados de 2008, foi a Região Sul, onde o total de internações 
quase quintuplicou, chegando a ser 4,67 vezes maior. Já, a 
região com maior número absolutos de casos internados foi 
a Região Sudeste, com um total de 18.650 casos.  
CONCLUSÃO: Apesar dos esforços para aumentar as 
notificações ao longo dos anos, estudo de monitoramento 
DST, Aids e Hepatites Virais/Secretaria de Vigilância/ 
Ministério da Saúde (DDAH/SVS/MS), observa-se, ainda, 
subnotificação perto dos 50% dos casos. Embora os dados 
apontem que, a maioria das mães de crianças com sífilis 
congênita terem tido acesso ao pré-natal e recebido 
diagnóstico de sífilis durante a gravidez, a cadeia de 
transmissão vertical da sífilis não foi interrompida. Dentre os 
entraves para a instituição do tratamento, destaca-se o baixo 
índice de aplicação da penicilina na gestante durante o pré-
natal, além de, no segundo semestre de 2014, ocorrer 
desabastecimento da matéria prima e do diluente para a 
fabricação da medicação.  
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Gráfico 1 - Número total de internações por Sífilis Congênita.  
                  Brasil, 2008 a 2015. 
 

 
 

Gráfico 2 – Número de internações por Sífilis Congênita por Estado  
                  da Federação. Brasil, 2008 a 2015. 
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INTRODUÇÃO: A Sífilis Congênita (SC) é um grande 
problema de saúde pública no mundo, incluindo o Brasil. É a 
doença com maior taxa de transmissão na gravidez, apesar 
de ser facilmente prevenida. É transmitida pelo Treponema 
pallidum, quando a grávida é infectada em qualquer idade 
gestacional e transmite para seu feto. Subdivide - se em 
precoce, quando surge até o segundo ano de vida, e tardia, 
manifestando-se após essa data. Seu diagnóstico é realizado 
principalmente por testes não-treponêmicos (VDRL), 
treponêmicos (FTA-Abs: IgG e IgM) e, Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR) para o antígeno 47 kDa. O tratamento é a 
base de penicilina tanto da sífilis adquirida, em suas várias 
fases, como na SC.  
RELATO DE CASO: Paciente na segunda gestação. Fez 
pré-natal (com VDRL não reagente: 1º e 3º trimestre). Com 
teste rápido positivo para Sífilis no transparto, confirmado 
pelo VDRL de 1:32. Recém-nascido (RN) feminino, nascido 
com Apgar 8/9, assintomático ao nascimento, com VDRL de 
1:64. Raio-x de ossos longos evidenciou a presença de 
linhas tróficas em metáfises de ambas as ulnas, e líquor com 
VDRL não-reagente. Iniciado tratamento com Penicilina 
Cristalina.  
DISCUSSÃO: Trata-se de uma mãe que adquiriu a Sífilis no 
último mês de gestação, diagnosticada pelo teste rápido 
durante o parto, transmitindo para seu concepto, com o 
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aparecimento alterações ósseas compatíveis com a SC 
encontradas em ossos longos. Sendo que a maioria dos RN 
infectados são assintomáticos ao nascimento e, as lesões 
ósseas são as mais frequentes manifestações de SC, 
ocorrendo em 70 a 100% dos casos. As lesões são 
simétricas, inicialmente aparecendo como uma faixa larga de 
calcificação aumentada principalmente em ossos longos 
como rádio, ulna, úmero, tíbia, fêmur e fíbula. Também pode 
aparecer osteocondrite e linhas de Ballmann nas 
extremidades ósseas. Essas lesões se não diagnosticadas, 
evoluem para Sífilis tardia, com deformidades ósseas graves. 
CONCLUSÃO: Ressalta-se a importância da investigação de 
Sífilis em todas as gestantes e durante o parto, para evitar 
que uma Sífilis precoce passe despercebida, e que seja só 
diagnosticada quando Tardia, podendo já ter seqüelas 
ósseas definitivas. 
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INTRODUÇÃO: A identificação precoce e o manejo das 
crises com sintomas psicóticos são importantes para evitar 
as complicações de um transtorno psicótico que evolua sem 
o devido acompanhamento. Neste sentido, é importante
esclarecer ao paciente, aos familiares e aos professores 
sobre a natureza dos sintomas, prevenindo o estigma 
relacionado aos problemas mentais. O diagnóstico é 
confirmado pela evolução, que se dá ao longo de meses, e o 
tratamento pode incluir o uso de antipsicóticos.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino 14 anos, 
estudante do 70 ano do ensino fundamental. Apresenta 
histórico de episódios de auto-agressão, cortes na pele em 
membros superiores e inferiores, com humor deprimido 
desde o início de 2016, foi acompanhada pelo serviço de 
Psicologia da UBS do seu bairro até junho de 2017, quando 
foi redirecionada ao CAPSi. Desde maio de 2017 além de 
ansiedade, foi diagnosticado episódio depressivo e iniciado 
uso de Fluoxetina (20 mg/dia) em atendimento na UBS. 
Aliado à medicação iniciou o uso de tabaco, o qual associou 
à atenuação do quadro. Após um período de melhora do 
humor, em julho foi atendida no setor de urgência do Hospital 
Espírita de Pelotas, por apresentar alucinações auditivas e 
ansiedade exacerbada, onde foi prescrito Haloperidol (1 
mg/dia) e Topiramato (25 mg/dia), e por ser menor de idade 
não foi internada e sim encaminhada ao CAPSi. Nos meses 
de agosto e setembro foi acompanhada pela UBS, por falta 
de vaga no CAPSi. As alucinações persistiram, a impedindo 
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de frequentar a escola, foi então internada na Unidade de 
Saúde Mental da Santa Casa de São Lourenço do Sul, onde 
se encontra até o momento.  
DISCUSSÃO: O caso ilustra uma situação em que a 
paciente, sua família e o ambiente escolar, encontram-se 
numa crise que desorganiza a identidade pessoal e seus 
relacionamentos. Os sintomas psicóticos podem prenunciar 
um transtorno mental grave e persistente, a exemplo da 
esquizofrenia, mas esse diagnóstico deve ser confirmado 
pelo tempo, com a evolução do processo. A crise é uma 
oportunidade de prevenir outros agravos, interrompendo um 
ciclo de crises psicóticas que tendem a acentuar o problema 
e evitar incapacitações, especialmente as relacionadas à 
escolarização. O esclarecimento da paciente, dos familiares 
e dos professores, é vital para evitar o estigma a que estão 
sujeitas as pessoas com problemas mentais. É fundamental, 
ainda, o papel da comunicação dos serviços de saúde no 
atendimento destes casos, que deve garantir a continuidade 
e integralidade dos cuidados.  
CONCLUSÃO: O caso relatado traz à luz a discussão da 
terapêutica de uma situação complexa que envolve diversos 
setores da saúde, abarcando a interdisciplinaridade que 
precede o atendimento médico. É fundamental que haja uma 
abordagem do paciente de forma integral, visando uma 
relação harmoniosa entre família e escola, para que seja 
possível diagnosticar precocemente as conflitivas psíquicas.  
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INTRODUÇÃO: Alterações fisiológicas decorrentes da idade 
tornam o sono mais leve e fragmentado, justificando a alta 
prevalência de insônia primária na população geriátrica. Seu 
manejo incorreto contribui para o início ou piora de condições 
psiquiátricas e clínicas e pode causar intenso prejuízo 
funcional.  
OBJETIVO: descrever as abordagens disponíveis no manejo 
na insônia primária em idosos.  
MÉTODO: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas 
bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs com as palavras-
chave „‟insomnia‟‟, „‟elderly‟‟ e „‟treatment‟‟. Foram 
selecionadas revisões bibliográficas, ensaios clínicos 
randomizados, estudos quase-experimentais e estudos 
observacionais sobre manejo da insônia primária em idosos.  
RESULTADOS: A terapia básica inicial para a insônia 
consiste na higiene do sono. Quando não resolutiva, 
abordagens alternativas devem preceder o uso de fármacos. 
Terapia cognitivo-comportamental, meditação e acupuntura 
são efetivas, assim como o exercício físico. Os fármacos 
mais seguros e efetivos para idosos são Zolpidem 
(modulador do receptor GABA- A) e o Ramelteon (agonista 
da melatonina). O Zolpidem causa melhora na qualidade do 
sono, porém pode causar demência e fraturas. Apesar da 
eficácia do Ramelteon ser controversa, pode ser útil pelo 
bom perfil de efeitos adversos. Da mesma forma, a 
melatonina parece ser segura e é efetiva como adjuvante na 
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retirada de benzodiazepínicos (BZD). Os BZD são 
formalmente contraindicados nestes pacientes e, se 
utilizados, devem ser prescritos por curtos períodos. Anti-
histamínicos devem ser evitados pelos efeitos 
anticolinérgicos. A falta de estudos em idosos e perfil de 
paraefeitos limitam o emprego de antipsicóticos, 
antidepressivos e anticonvulsivantes, que devem ser 
prescritos preferencialmente no caso de comorbidades que 
justifiquem seu uso. A doxepina, entretanto, parece estar 
relacionada com melhora na latência do sono. Valeriana 
apresenta eficácia questionável e só deve ser utilizada em 
insônia leve.  
CONCLUSÃO: A má qualidade do sono está associada ao 
aumento no risco de diversas condições clínicas e piora na 
qualidade de vida. Pacientes geriátricos carecem de uma 
abordagem adequada da insônia, com alternativas ao uso 
crônico de fármacos hipnóticos, principalmente BZD, sendo 
seu manejo correto indispensável para evitar a polifarmácia 
em pacientes idosos. Existem outros moduladores do 
receptor GABA-A e agonistas da melatonina disponíveis, 
porém ainda não foram estudados na população geriátrica. 
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INTRODUÇÃO: O metilfenidato (MFD) é um estimulante do 
sistema nervoso central, agonista da dopamina (DA), 
utilizado como primeira linha no tratamento farmacológico do 
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 
Estudos mostram que o MFD pode estar associado a 
sintomas psicóticos e até esquizofrenia em pacientes com 
predisposição. 
OBJETIVO: Revisar literatura sobre a relação entre uso de 
MFD e psicose ou desenvolvimento de esquizofrenia. 
MÉTODO: Foi pesquisado nas bases de dados PubMed e 
Scielo as palavras-chave “methylphenidate”, “schizophrenia”, 
“psychosis” e “side effect”. Foram selecionados estudos de 
caso controle, relatos de caso, revisões sistemáticas e 
estudos observacionais sobre a associação entre MFD e 
sintomas psicóticos ou esquizofrenia. 
RESULTADOS: O MFD, mais comumente prescrito para 
TDAH, que é uma desordem neurocomportamental comum 
em crianças e adolescentes, apresenta como efeitos 
colaterais mais comuns: perda do apetite e peso, distúrbios 
do sono, irritabilidade e cefaleia. Porém, analisando a 
literatura são encontrados efeitos raros, que podem aparecer 
em 0,25% das crianças tratadas, como: psicose, mania, 
alucinações visuais, agitação e ideação suicida. Os sintomas 
psicóticos, relacionados aos níveis aumentados de DA 
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sináptica, são demonstrados inclusive em doses normais do 
MFD, e mesmo com diversos relatos de caso existem poucos 
estudos abordando esta temática. Encontra-se que em 92% 
dos pacientes acometidos os sintomas remitiram com a 
retirada da medicação, mas em 8% persistiram sendo 
posteriormente diagnosticados como esquizofrênicos. 
Sugere-se que o risco de desenvolver eventos psicóticos é 
aumentado em crianças que são expostas ao MFD, porém 
pode haver fatores de confusão, pois já é reconhecido que 
pacientes com TDAH são mais propensos a desenvolver 
distúrbios comportamentais, cognitivos e emocionais. Além 
disso, é comum pacientes esquizofrênicos terem diagnóstico 
de TDAH na infância, sendo o risco relativo (RR) de 
esquizofrenia em casos de TDAH de 4.3 (IC95% 1.9-8.57). 
Há a hipótese que indivíduos com transtornos psicóticos, 
expostos a estimulantes terão início mais cedo de psicose. 
Ainda, predisposição familiar a doenças mentais aumenta a 
vulnerabilidade de psicose induzida pelos estimulantes. 
CONCLUSÃO: Apesar de ser um fármaco importante no 
tratamento do TDAH, o MFD pode estar associado ao 
aumento significativo de desordens psiquiátricas, sendo 
necessária realização de estudos adicionais para definir o 
real RR. 
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INTRODUÇÃO: Bulimia nervosa (BN) é uma desordem 
psiquiátrica que apresenta prevalencia em torno de 0,3%, 
com maior proporção em mulheres (10:1)(Gráfico 1). É 
caracterizada por episódios de compulsão alimentar 
seguidos de comportamentos purgativos, como indução de 
vômitos. Obesidade infantil e maturação puberal precoce 
aumentam o risco de BN, assim como vivência de múltiplos 
eventos estressantes. O diagnóstico é clínico e inclui 
investigação de comorbidades; entre elas, as mais 
frequentes são depressão (70%), abuso de substancias 
(30%) e transtornos de personalidade do cluster B (como 
borderline). O tratamento é multidisciplinar e envolve 
farmacoterapia e psicoterapia.  
RELATO DE CASO: Masculino, 27 anos, solteiro; portador 
de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Interna na UTI do Hospital 
São Francisco de Paula por cetoacidose diabética (devido à 
má adesão ao tratamento). Já na enfermaria, foi solicitado 
parecer psiquiárico por observarem importante ansiedade e 
indiferença afetiva, alem da dificuldade de manejo do 
tratamento clínico. Há oito anos iniciou com episódios de 
compulsão alimentar seguida de indução de vômitos pós 
prandiais por insatisfação com aparência. Os vômitos 
tornaram-se frequentes e espontâneos associados à nova 
purgação: caminhar pela casa após refeições. Devido à 
deterioração física afastou-se dos estudos e trabalho e 
retornou a residir com a mãe, com a qual mantém relação 
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simbiótica. História de relacionamentos instáveis e danosos, 
episódios de automutilacao e tentativa prévia de suicídio. 
Outro comportamento autodestrutivo é a não adesão ao 
tratamento do DM, que ja evolui com retinopatia e nefropatia, 
além de descompensações graves. Após estabilidade clinica 
foi encaminhado ao CAPS de sua cidade para seguimento 
de tratamento, onde já apresentou diversos problemas por 
interferencia ativa da mãe no tratamento.  
DISCUSSÃO: Mesmo com prevalencia relativamente baixa 
(ainda que se suspeite de casos subdiagnosticados), 
percebemos que essa é uma doença grave e de difícil 
manejo, principalmente quanto às comorbidades associadas. 
O paciente descrito além de depressão apresentava traços 
de personalidade borderline com comportamento 
autodestrutivo evidente, comprometendo inclusive a sua 
saúde clínica e sua funcionabilidade laboral. Sobre o 
comportamento compensatório: mulheres recorrem mais a 
pratica de vômito provocado, abuso de laxantes e jejuns 
prolongados; homens a exercícios físicos excessivos.  
CONCLUSÃO: Apesar da escassez de estudos que 
elaboram as diferenças entre as apresentações da BN em 
relação aos gêneros, fica evidente a importância do 
conhecimento dessas manifestações para o diagnóstico dos 
transtornos alimentares; além da necessidade de exaustiva 
investigação de comorbidades associadas, visando detectá-
las e tratá-las adequadamente, prevenindo problemas 
clínicos e mentais mais graves. 

 
Grafico 1 – Frequencia da Bulimia segundo o sexo 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome Drug Reaction with Eosinophilia 
and Systemic Symptoms (DRESS) é uma reação de 
hipersensibilidade fármaco induzida de ocorrência rara e 
potencialmente ameaçadora à vida.  
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 19 anos, 
com episódios de febre, linfadenopatia, odinofagia, erupções 
cutâneas exantemáticas difusas, enantema e edema na 
cavidade oral há 15 dias, foi encaminhada ao pronto socorro 
com hipótese diagnóstica de escarlatina. Paciente foi 
internada na enfermaria de clínica médica relatando suposto 
diagnóstico prévio de fibromialgia, sendo que fazia uso 
regular, há mais ou menos 3 meses, de carbamazepina. Os 
exames na admissão demonstravam hemoglobina de 
11,3g/dL e 14.340 leucócitos com 8% de eosinófilos, não 
havendo demais anormalidades tanto nos exames 
laboratoriais quanto nos de imagem. Após discussão do 
caso, a equipe clínica, em conjunto com avaliação de um 
dermatologista, aventou a possibilidade de hipersensibilidade 
à carbamazepina e solicitou a suspensão da droga. Além 
disso, a paciente foi submetida à corticoterapia. A partir 
dessa conduta, foi observado regressão dos sintomas com 
eventuais episódios de reincidência. Paciente recebeu alta 
após melhora do quadro clínico.  
DISCUSSÃO: A síndrome DRESS é uma reação alérgica do 
tipo IV, rara, em decorrência do uso de certos 
medicamentos, tendo como características erupções 
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cutâneas, anormalidades hematológicas, linfadenopatia e, 
inclusive, envolvimento de órgãos internos. Essa síndrome 
ocorre em cerca de 1 a 5 para cada 10.000 indivíduos 
expostos à carbamazepina e tem como particularidade a 
longa latência (mais ou menos 8 semanas) e frequente 
reincidência dos sintomas por até, em média, 9 semanas 
mesmo com a descontinuidade da droga em decorrência da 
resposta imunológica.  
CONCLUSÃO: A síndrome DRESS é uma reação severa, 
rara e potencialmente fatal. Seu diagnóstico é desafiador 
considerando-se a variedade de diagnósticos diferenciais. 
Deve ser sempre suspeitada em paciente que utilizam 
medicações de risco (sobretudo anticonvulsivantes) e que 
apresentem erupção cutânea morbiliforme e difusa, febre, 
edema facial, aumento de linfonodos e alterações sistêmicas. 
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Imagem 1: alterações em 

cavidade oral. Imagem 2: exantema, já em remissão, 

nos membros inferiores. 



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[515] 

Disponível em: <http://www.uptodate.com/online>. 
Acesso em: 08/09/2017. 

2. Lobo I, Ferreira M, Velho G, Sanches M, Selores M.
Erupção a fármaco com eosinofilia e sintomas
sistêmicos (Síndrome Dress). Acta Med Port 2008;
21: 367-372.



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[516] 

DIAGNÓSTICO E MANEJO DA DEPRESSÃO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 

Vilela MV¹, Amado FC¹, Montano EA¹, Villar MPO¹, Silva AS² 
1 Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
2 Docente na Universidade Católica de Pelotas. 

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A depressão evidencia-se uma das 
principais doenças manejadas na APS nos dias de hoje. 
Sabe-se que o diagnóstico de depressão envolve inúmeros 
questionamentos e abordagens com o paciente, excluindo 
diagnósticos diferenciais e enquadrando o paciente conforme 
sua gravidade; além disso, necessita de um 
acompanhamento regular e tratamento adequado para cada 
caso, com suas devidas particularidades. Diante dos 
números expressivos da prevalência da depressão em nosso 
meio e das dificuldades no manejo com a doença, montamos 
um protocolo que facilita o acesso e conduta adequada em 
cada caso em que se suspeite de depressão. 
OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi construir um protocolo 
simples e prático sobre manejo e diagnóstico da depressão 
em nível de atenção básica, evitando assim o diagnóstico 
superestimado e o uso abusivo de medicações. Sendo 
assim, a proposta é distribuir, a partir do mês de julho de 
2017, um modelo do protocolo em cada UBS do município, 
principalmente àquelas conveniadas à universidade da qual 
fazemos parte, para que os alunos desses serviços de saúde 
apliquem-no e dessa forma poder quantificar os pacientes 
com a doença, trazendo assim, novos dados sobre a 
prevalência de depressão. 
RESULTADOS: Após a análise do banco de dados 
estudados, foi montado um protocolo em forma de 
fluxograma (figuras 1 e 2), que servirá como ferramenta de 
padronização e efetividade do diagnóstico e tratamento da 
depressão.  
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CONCLUSÃO: Este trabalho visa expor o quadro clínico 
desta doença tão prevalente e muitas vezes incapacitante, a 
fim de salientar a importância do manejo adequado e evitar 
diagnóstico superestimado da doença e abuso de 
medicações. Pretende também salientar a inserção de 
cuidados em saúde mental por meio de avaliações 
diagnósticas baseadas nesse protocolo, além de realizar 
uma terapêutica adequada para cada caso. 

Figura 1 - Protocolo de diagnóstico e manejo de depressão 
       na APS (Parte I). 
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Figura 2 - Protocolo de diagnóstico e manejo de depressão 
                na APS (Parte II). 
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INTRODUÇÃO: O suicídio está entre as dez causas de 
morte mais comuns em vários países. Sendo assim, cada 
vez mais busca-se meios de preveni-lo. Nesse sentido, a 
Associação Americana de Psiquiatria, no seu jornal 
“Psychiatric News”, publicou um alerta recentemente 
declarando que um serviço de atendimento religioso pode 
reduzir o risco de suicídio em diversos grupos. Ademais, a 
importância da dimensão espiritual para a saúde vem sendo 
cada vez mais estudada e reconhecida comunidade 
científica. No X Congresso Brasileiro de Clínica Médica, em 
   9, ocorreu a mesa redonda: “Espiritualidade na Prática 
Cl nica”. A Associação Mundial de Psiquiatria ainda em    5 
aprovou um “Position Statement”, declarando formalmente a 
importância de se incluir a espiritualidade no ensino, 
pesquisa e pratica clínica em psiquiatria. 
OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo discutir os 
possíveis mecanismos benéficos e maléficos da 
religiosidade, tendo como desfecho principal o suicídio, e 
fatores correlacionados, mostrando ao profissional da área 
da saúde a importância de uma abordagem religiosa. 
MÉTODOS: Este resumo faz parte de uma revisão 
bibliográfica na qual foram selecionados 19 artigos entre o 
período de janeiro a julho 2016, no periódico PubMed, 
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utilizando os descritores anexados em MeSH “religion”, 
“spirituality” e “suicide”. Outros artigos e livros foram 
revisados de acordo com a qualidade e citações nesses 
primeiros para embasamento teórico da discussão. Ao todo 
foram selecionados 43 artigos e capítulos de livro.  
DISCUSSÃO: A evidência empírica da religiosidade como 
fator de proteção ao suicídio até pouco tempo era 
inconsistente. Contudo, o Nurses’ Health Study (NHS) 
avaliou a participação em serviços de atendimento religioso e 
sua relação com o suicídio em 89.708 mulheres, por 14 
anos, mostrando que a participação em serviços religiosos 
uma vez ou mais por semana foi associado com uma taxa de 
suicídio aproximadamente cinco vezes menor em relação a 
não participação. Entre os 19  artigos publicados no 
periódico PubMed em 2016 vistos nesta revisão, além do 
NHS, doze mostraram a religiosidade como um fator protetor 
ao suicídio. Os mecanismos pelos quais a religiosidade 
promove esses efeitos protetores reside no fato que muitos 
usam sua espiritualidade como estratégia de enfrentamento 
(coping religioso), ou seja, dão significado positivo à vida e 
suas adversidades. Outros indicadores como menor 
prevalência de depressão e ansiedade, melhor qualidade de 
vida e maior bem-estar geral também são observados. 
Entretanto, um inoportuno efeito maléfico da religiosidade na 
vida do paciente, que não pode fugir à avaliação detalhada, é 
o enfrentamento religioso negativo (coping). Alguns autores
relatam  sentir-se abandonados por  Deus ou um poder 
superior, além de tentativas, através do suicídio, de  libertar-
se deste sentimento . Ainda, grupos religiosos minoritários 
podem negativamente gerar um isolacionismo social.  
CONCLUSÃO: São inúmeros os benefícios de abordar a 
religiosidade no cuidado com os pacientes, já que muitos têm 
alguma religiosidade e espiritualidade. Essa pode ser uma 
ferramenta útil para a prevenção ao suicídio, assim como, 
permite a identificação e manejo dos malefícios em alguns 
casos.  



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[522] 

REFERÊNCIAS: 
1. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Prevenção ao

Suicídio. SUPRE, iniciativa Global da Organização
Mundial de Saúde para a prevenção do suicídio.
Genebra, 2006. Acessado em 28 jul. 2016. Online.
Disponível em:
http://www.who.int/mental_health/media/counsellors_
portuguese.pdf

2. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Study
Suggests Religious Service Attendance May Reduce
Risk of Suicide in Some Groups. Psychiatric News,
EUA. 29 jun. 2016. Alerta. Acessado em 03 jul. 2016.
Online. Disponível em:
http://alert.psychnews.org/2016/06/studysuggestsrelig
iousservice.html

3. Vanderweele TJ, Li S, Tsai AC, Kawachi I.
Association Between Religious Service Attendance
and Lower SuicideRates Among US Women. JAMA
Psychiatry, Published online. June 29, 2016.

4. Lucchetti G, Granero AL, Bassi RM, et al.
Espiritualidade na prática clínica: o que o clínico deve
saber? Rev Bras Clin Med 2010; 8(2):154-8.

5. Koenig HG. Espiritualidade no cuidado com o
paciente (Porque, como, quando e o que). 1ª edição.
Editora São Paulo 2005; 5-19.

6. Almeida A, Stroppa A. Religiosidade e Saúde. Saúde
e Espiritualidade: uma nova visão da Medicina 2008;
20:427-443.

7. Baneshi MR, Haghdoost AA, Zolala F et. al. Can
Religious Beliefs be a Protective Factor for Suicidal
Behavior ? A Decision Tree Analysis in a Mid-Sized
City in Iran, 2013. J. Relig. Health. Published online.
Fev 29, 2016.

8. Kazi TB, Naidoo S. Does Religiosity Mediate Suicidal
Tendencies ? A South African Study of Muslim



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[523] 

Tertiary Students. J. Relig. Health 2016 jun; 
55(3):1010-1023.  

9. Baiden P, Fuller-Thomson E. Factors Associated with
Achieving Complete Mental Health among Individuals
with Lifetime Suicidal Ideation. Suicide Life Threat
Behav. Published online. Jan 26, 2016.

10. Khan A, Hamdan AR, Ahmad R, Mustaffa MS,
Mahalle S. Problem-Solving Coping and Social
Support as Mediators of Academic Stress and
Suicidal Ideation Among Malaysian and Indian
Adolescents. Community Mental Health J 2016 fev;
52(2):245-250.

11. Cole-Lewis YC, Gipson PY, Opperman KJ, Arango A,
King CA. Protective Role of Religious Involvement
Against Depression and Suicidal Ideation Among
Youth with Interpersonal Problems. J. Relig. Health
2016; 55(4):1172-1188.

12. Saffari M, Pakpour AH, Mortazavi SF. Koening HG.
Psychometric characteristics of the Muslim Religiosity
Scale in Iranian patients with cancer. Palliat Support
Care 2016 abri; 1-9.

13. Bazrafshan MR, Sharif F, Molazem Z, Mani A.
Exploring the risk factors contributing to suicide
attempt among adolescents: a qualitative study.
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
2016; 21(1):93-99.

14. Kopacz MS, Currier JM, Drescher KD, Pigeon WR.
Suicidal behavior and spiritual functioning in a sample
of Veterans diagnosed with PTSD. J. Inj. Violence
Res 2016; 8(1):6-14.

15. Lawrence RE, Oquendo MA, Stanley B. Religion and
Suicide Risk: A Systematic Review. Archives of
Suicide Research. Inglaterra. 2016; 20(1):1-21.

16. Burshtein S, Dohrenwend BP, Levav I. et. al.
Religiosity as a protective factor against suicidal



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[524] 

behaviour. Acta psychiatrica Scandinavica. Estados 
Unidos. Jun 2016; 133(6): 481-488.   

17. Koenig, Hg. Association of Religious Involvement and
Suicide. JAMA psychiatry 2016 Ago; 73(8):775-776.

18. Smith TB, McCullough ME, Poll J. Religiousness and
depression: evidence for a main effect and the
moderating influence of stressful life events. Psychol
Bull 2003; 129(4):614- 636.

19. Koenig HG, George LK, Peterson BL. Religiosity and
remission of depression in medically ill older patients.
Am J Psychiatry 1998;155(4):536-42.

20. Boscaglia N, Clarke DM, Jobling TW, et al. The
contribution of spirituality and spiritual coping to
anxiety and depression in women with a recent
diagnosis of gynecological cancer. Int J Gynecol
Cancer 2005; 15(5):755-61.

21. Rasic DT, Belik SL, Elias B, et al. Spirituality, religion
and suicidal behavior in a nationally representative
sample. Swampy Cree Suicide Prevention Team. J
Affect Disord 2009; 114(11):32-40.



Livro do XVIII Congresso de Medicina 
da Universidade Católica de Pelotas 

[525] 

O ABUSO DE DROGAS, AS 
PENITENCIÁRIAS BRASILEIRAS E A 

REINCIDÊNCIA CRIMINAL 

Moura PT¹, Silveira SSE¹, Silva CL¹, Tortelli AS¹, Dora KL¹, 
Laviaguerre GBS¹, Rosses APO² 

1. Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: O álcool e as drogas ilícitas elevam a 
incidência de atos violentos. Sendo precária a realidade do 
sistema prisional brasileiro, a punição não gera 
transformação, pois não há investimento suficiente para 
combater e tratar o abuso de drogas, o caráter 
exclusivamente punitivo das penitenciárias não oferece 
política de atenção à saúde e à assistência social.  
OBJETIVO: Realizar uma revisão da relação do uso, abuso 
e dependência de drogas em apenados.  
MÉTODO: Foi realizado uma pesquisa bibliográfica, 
incluindo as plataformas PubMed, SciELO, Redalyc e Lilacs, 
utilizando as palavras-chave “violência”, "drogas", 
"presidiários", “dependentes qu micos”, sendo selecionados 
artigos que abordavam a problemática em questão. 
RESULTADOS: O uso do álcool e outras drogas foi relatado 
por 80% de uma população carcerária de uma cidade da 
Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O abuso atual 
de drogas entre os homens apenados foi de 60%. A 
dependência de álcool atual era de 43% e das demais 
drogas era de 30%. Foi observada, ainda, a associação 
estatisticamente significativa positiva do abuso de drogas 
com a reincidência criminal. Ainda no Rio Grande do Sul, um 
estudo com mulheres encarceradas apontou que 54,4% 
usavam ou já usaram drogas e aproximadamente 38% 
preenchiam os critérios diagnósticos para dependência de 
drogas. Ao abordar jovens infratores, outra pesquisa 
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evidenciou 70% de abuso de drogas ilícitas e 52% de abuso 
de álcool, sendo que o abuso de álcool aumentou em 2,4 
vezes a chance de um adolescente cometer delito violento. 
Em uma unidade de internação de mulheres adolescentes 
em conflito com a lei, foi evidenciado que cerca de 33% eram 
reincidentes, 57% relataram uso de drogas, e reincidir foi 
positivamente associado ao uso dessas substâncias.  
CONCLUSÃO: A importância de abordagens 
interdisciplinares para o tratamento dos usuários de drogas 
apenados deve ser ressaltada. O cenário de abandono da 
população carcerária potencializa e perpetua o elevado 
índice de abuso de drogas, logo, de reincidência criminal e, 
por fim, de exclusão social.  
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INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é uma doença mental 
crônica, oriunda de fatores genéticos e ambientais, 
causadora de prejuízo funcional importante, distúrbios do 
pensamento, percepção, comportamento afetivo e social, 
bem como diminuição da expectativa de vida, oriunda de 
uma maior exposição a fatores de risco, suicídio, baixo 
acesso a serviços de saúde, suporte social e alteração do 
juízo crítico¹. Existem fatores importantes que influenciam no 
prognóstico destes pacientes, como idade de início da 
doença, fatores sociais, aderência ao tratamento, apoio 
familiar, escolaridade, sexo e estado civil². Os fatores 
modificáveis de prognóstico devem ser identificados pelos 
profissionais de saúde a fim de que a sobrevida destes 
pacientes possa ser melhorada, bem como os não 
modificáveis devem ser observados para que essa 
população de maior risco possa ser detectada, melhor 
assistida e acolhida pelo sistema. Assim como um suporte 
multimodal adequado possa melhorar a qualidade de vida 
dos mesmos através da sua inserção ao sistema de saúde³. 
OBJETIVO: Comparar e analisar as taxas de óbitos por 
esquizofrenia entre as regiões do Brasil a fim de observar 
carências do sistema de saúde, bem como inferir localidades 
e fatores de risco que possam estar influenciando na 
mortalidade deste grupo e, desse modo, poder visar 
planejamentos em saúde que melhorem a sobrevida deste 
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grupo, bem como identificar grupos de alto risco, que devem 
ser observados com mais cuidado pelo sistema. 
MÉTODOS: Estudo descritivo, transversal, com dados 
secundários de óbitos por residência extraídos do 
DATASUS, pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) no período de 2012 a 2015. A população foi 
segmentada por região/unidade da federação em que se 
comparou as regiões do Brasil e os dados relativos aos 
óbitos foram, posteriormente, tabulados no programa Excel 
2013. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado que no 
período de 2012 a 2015 ocorreram 1641 mortes por 
esquizofrenia, transtorno esquizotípico e esquizoafetivo no 
Brasil (Gráfico 1). A região Sudeste apresenta a maior 
prevalência, com 47,16% das mortes no país, destas, 
58,39% são solteiros, 57,23% homens, 37,52% tem até 3 
anos de escolaridade, 23,13% entre 50-59 anos e 51,03% 
falecem fora do ambiente hospitalar. As demais regiões 
apresentam um perfil muito semelhante de falecidos, sendo a 
maior taxa de mortalidade em homens, solteiros, entre 50-59 
anos, com até três anos de escolaridade e fora do ambiente 
hospitalar. Além disso, a região Centro-Oeste apresentou 
uma taxa de crescimento importante de mortes neste 
período, destoando das demais, com 123,53% de aumento, 
bem como uma prevalência aumentada de óbitos na faixa 
etária de 40-49 anos, 19,13%, bem semelhante a idade que 
mais morre, 50-59 anos, com 20%. 
CONCLUSÃO: A identificação dos fatores prognósticos da 
esquizofrenia é importante tanto para planejamento em 
saúde como para melhorar a sobrevida destes pacientes4. 
No Brasil, se observa que o perfil de doentes que mais falece 
são os solteiros, homens, estes talvez por uma evolução pré-
morbida desfavorável5, de 50-59 anos, com baixa 
escolaridade e que morre fora do ambiente hospitalar. 
Portanto, se discute sobre a acessibilidade destes ao 
sistema, principalmente na região Centro-Oeste, que 
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apresenta crescimento importante da mortalidade, bem como 
uma prevalência aumentada de falecimentos numa faixa 
etária menor. Desse modo, o maior vínculo destes pacientes 
no sistema de saúde poderia, principalmente na atenção 
primária, modificar este cenário, através de um 
fortalecimento dos bons fatores prognósticos, como a adesão 
ao tratamento, sendo um fator protetor para suicídio6, maior 
inserção social, bem como tal constatação visa a 
possibilidade de projetos em saúde que possam beneficiar 
este grupo com aumento da sua sobrevida e qualidade de 
vida, como também verificar a eficácia da rede e sobrecarga 
dos familiares7, os quais são peça chave para o curso da 
doença, uma vez que se mostram de suma importância no 
cuidado dos esquizofrênicos e o desfecho de sua doença. 
Além disso, deve-se focar, também, na reinserção social 
destes através dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
os quais são responsáveis pela reabilitação dos doentes e 
acompanhamento multiprofissional, funcionando 
terapeuticamente, uma vez que cria laços e dá 
funcionalidade com estes pacientes8. 

 
 
Gráfico 1 - Grupos de maior prevalência por óbito em esquizofrenia  
                  no Brasil no período de 2012 a 2015 
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INTRODUÇÃO: O uso de psicofármacos está aumentando 
no Brasil, no entanto, existem poucos estudos investigando 
seu emprego na população. Este estudo busca verificar a 
prevalência das prescrições destes fármacos, bem como sua 
população alvo, em uma Unidade de Estratégia da Saúde e 
da Família de Pelotas (UBS CAIC - PESTANO). Assim como 
todos os medicamentos, os psicofármacos devem ser 
utilizados de uma forma racional, tendo em vista que podem 
produzir efeitos adversos e causar dependência. A partir das 
informações coletadas por meio de questionários, e de sua 
correlação com estudos já realizados, pretende-se promover 
estratégias para prescrição e retirada adequada destas 
medicações na atenção básica. 
OBJETIVO: Este estudo busca verificar a prevalência e as 
características das prescrições de psicofármacos 
(benzodiazepínicos, antidepressivos, antipsicóticos e 
estabilizadores de humor), bem como sua população alvo, 
em uma Unidade de Estratégia da Saúde e da Família de 
Pelotas. A partir das informações coletadas, pretende-se, em 
um segundo momento, promover estratégias para prescrição 
e condução adequada do uso destas medicações. 
MÉTODO: Estudo observacional de delineamento 
transversal, quantitativo, em forma de questionário 
semiestruturado aplicado em consultas médicas realizadas 
na UBS Pestano no período de julho a setembro de 2017. O 
questionário foi idealizado pelos alunos do 6º ano de 
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medicina da Universidade Católica de Pelotas que 
realizavam estágio nesta UBS em conjunto com o professor 
orientador do trabalho. O instrumento utilizado constava de 
11 perguntas fechadas as quais foram aplicadas em todos os 
usuários agendados para consultas clínicas no período 
estudado e que faziam uso de psicofármacos, resultando em 
um total de 62 pacientes. Foi criada base de dados no 
programa Excel para posterior avaliação, onde foi 
evidenciado a prevalência de uso de cada classe de 
psicofármacos (antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e 
estabilizadores de humor) tempo de uso, efetividade e 
tentativa prévia de retirada de medicação. Além disso, foram 
calculadas média de idade e prevalência entre os sexos. 
RESULTADOS: De acordo com o que foi analisado (Gráfico 
1), observou-se prevalência elevada do uso de 
psicofármacos associados ao diagnóstico de depressão, ou 
seja, aproximadamente 41,9% dos pacientes avaliados 
faziam uso destas medicações para tratamento de 
depressão maior (DM). Ainda em relação ao motivo de uso, 
16% dos avaliados apresentavam ansiedade e 14% 
relataram mais de um diagnóstico, sendo estes em sua 
maioria depressão e ansiedade (6,4%), além de transtorno 
do pânico (1,6%), esquizofrenia (3,2%) e transtorno de 
humor bipolar (1,6%). Por fim, três pacientes (4,8%) 
avaliados não sabiam informar o motivo pelo qual faziam uso 
de psicofármaco, os quais foram buscados pelo entrevistador 
(aluno) no prontuário do paciente. Relaciona-se à isto, o 
maior número de prescrições de antidepressivos (66,1%) e 
benzodiazepínicos (64,5%) encontrado no estudo, em 
relação aos antipsicóticos e estabilizadores de humor. 
Observou-se também, a prevalência elevada de mulheres 
em uso de psicofármacos (77,4%), quando comparada ao 
sexo masculino. Além disso, em relação a sintomatologia, 
percebeu-se que 88,7% dos pacientes analisados relataram 
melhora dos sintomas na época em que a medicação foi 
prescrita e destes, a maioria acredita ainda apresentar 
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melhora do quadro. Quando analisado tempo de uso (Gráfico 
2), nota-se que 72,5% dos pacientes usam a medicação há 
mais de três anos e, destes, 32% há mais de 10 anos. No 
presente estudo, somente em 37% dos indivíduos relataram 
avaliação e tentativa de retirada da medicação, por parte de 
profissionais da saúde. Outros achados evidenciaram que 
apenas quatro pacientes não faziam uso da medicação 
conforme esta havia sido prescrita, fato percebido através do 
prontuário e receita médica destes indivíduos. Por fim, 
grande parcela dos pacientes analisados obteve a prescrição 
da medicação na UBS envolvida no estudo (64,5%), os 
demais receberam a prescrição de médicos de outras 
instituições. Ressalta-se aqui, a importância da atenção 
primária, a qual chega a responder por, pelo menos,85% da 
demanda dos usuários do sistema único de saúde. 
DISCUSSÃO: A prescrição de psicofármacos é prática muito 
comum na Atenção Básica, que é a principal porta de 
entrada para o sistema de saúde. O médico atuante nesta 
área deve estar familiarizado com os principais diagnósticos 
psiquiátricos e ser capaz de realizar avaliação global dos 
pacientes, em âmbito biopsicossocial. No presente estudo, 
observamos uma maior prevalência da prescrição destas 
medicações em mulheres maiores de 50 anos, com 
diagnóstico de Depressão maior, muitas vezes associado a 
distúrbios de ansiedade, o que está de acordo com as 
principais referências sobre o tema e com a prevalência na 
população geral, sendo, portanto, alto o número de pacientes 
em uso de antidepressivos em associação com ansiolíticos. 
Tais achados parecem estar relacionados ao aumento no 
número de pacientes diagnosticados com Depressão na 
atualidade, sendo estimado pela OMS que no ano de 2020 
esta será a patologia de maior morbidade na população 
global. Além disso, a maior prevalência do uso de 
antidepressivos e benzodiazepínicos dentre os 
psicofármacos segue a tendência de outros estudos 
realizados, e relaciona-se não apenas ao aumento de 
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diagnóstico de transtornos depressivos e de ansiedade como 
ao maior acesso a medicação e a tendência atual de 
medicalização de sintomas, por vezes sem avaliação 
adequada tanto no momento da prescrição quanto de 
avaliação de permanência e ou retirada da terapia. Conforme 
as principais referências em farmacologia, o uso de 
benzodiazepínicos deve ser feito sob cuidados médicos e o 
custo benefício de tal prescrição deve ser sempre avaliado, 
incluindo dose e tempo de uso. Deve-se evitar seu uso 
prolongado (mais de três meses), pois isto aumenta a 
possibilidade de tolerância e dependência³. A maioria dos 
pacientes avaliados apresentou um padrão de uso crônico 
destas medicações - 72,5% fazem uso há mais de 3 anos, 
sendo que, destes, 32,2% fazem uso há mais de 10 anos- o 
que denota uma falha no manejo desses pacientes sendo 
que tais achados são corroborados por outros estudos sobre 
o mesmo tema. No que diz respeito à atenção básica,
percebe-se maior tendência ao acompanhamento e 
tratamento de patologias psiquiátricas de menor gravidade, 
nas quais o paciente não necessita ser encaminhado a 
serviço especializado (CAPS), fato que condiz com as 
diretrizes propostas pelo SUS. Como viés do estudo, 
podemos citar a ausência de aplicação de escalas de 
critérios diagnósticos nos pacientes avaliados, para 
confirmação das patologias citadas, pois estas foram 
aferidas por meio de questionamento ao paciente e 
confirmação em apenas em prontuário médico. Além disso, 
os achados encontrados podem variar em relação a 
características locais, devido ao estudo ter sido realizado em 
apenas uma região da cidade de Pelotas (bairro Pestano).  
CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes avaliados neste 
estudo foram mulheres, com diagnóstico de depressão, com 
padrão de uso crônico das medicações, sugerindo uma falha 
no manejo desses pacientes já que apenas 37% dos 
entrevistados haviam sido reavaliados em consulta médica 
quanto ao uso dessas substâncias. Os fármacos mais 
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prescritos foram os antidepressivos e, em segundo lugar os 
benzodiazepínicos. O caráter crônico do uso desses 
fármacos, em sua maioria por um período superior a três 
anos, expressa que pacientes carecem de uma reavaliação 
mais efetiva do tratamento em curso, já que a depressão é 
uma patologia de caráter cíclico, que necessita de 
medicação por tempo indefinido apenas em poucos casos. 
Além disso, o uso crônico de benzodiazepínicos pode causar 
dependência e estar associado a déficit cognitivo. Nota-se a 
necessidade de um melhor planejamento das ações em 
saúde voltadas para a prescrição, acompanhamento e 
retirada dessas medicações. 

Gráfico 1- Prevalência das patologias relacionados ao uso de 
 psicofármacos na população estudada. 
*TAB - Transtorno Afetivo Bipolar

Gráfico 2- Tempo de uso de psicofármacos na população 
 estudada. 
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PREVENÇÃO AO SUICÍDIO: UMA 
ABORDAGEM AO PÚBLICO 
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Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: Durante o ano de 2015 iniciaram-se, no 
Brasil, as atividades do Setembro Amarelo que consistem em 
diversas ações visando a prevenção ao suicídio. Tendo-se 
em vista a delicadeza do assunto, o pouco tempo que isso 
vem sido discutido com a sociedade e que, segundo a 
Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos 
poderiam ser prevenidos, é necessário que a população 
esteja atenta e informada acerca do tema.  
OBJETIVO: Esse estudo tem como objetivo avaliar o grau de 
informação da população pelotense sobre os principais mitos 
e verdades em relação ao suicídio. 
MÉTODO: Estudo transversal realizado durante a campanha 
do Setembro Amarelo na Praça Coronel Pedro Osório no dia 
29 de setembro de 2017 em que foram aplicados 
questionários na população com as seguintes afirmações: 
quem fala que quer se matar está querendo chamar a 
atenção, perguntar a alguém se ela tem intenção suicida irá 
incentivá-la a suicidar-se, só quem tem algum transtorno 
mental comete suicídio, suicídio é um ato de covardia. Ao 
final, o indivíduo tinha a opção de dizer se tal afirmação era 
verdadeira ou falsa. Os alunos não se limitaram somente a 
aplicar o questionário, mas também conversaram e 
elucidaram as dúvidas geradas pelo questionário ou 
conforme demanda.  
RESULTADO: Trinta e seis questionários foram respondidos 
pela população. Para a primeira pergunta 4 pessoas 
responderam verdadeiro e 32, falsos. Para a segunda 
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pergunta 3 verdadeiros e 33 falsos; na terceira pergunta 1 
verdadeiro e 35 falsos e na quarta pergunta 3 verdadeiros e 
33 falsos (Gráfico 1).          
CONCLUSÃO: O presente estudo demonstra que a 
população possui um certo conhecimento sobre o tema, e 
poderá servir como subsídio para as próximas campanhas 
para que sejam abordadas questões de maior relevância 
para a população já que é por meio da conscientização e do 
conhecimento sobre o suicídio que ele poderá de fato ser 
prevenido. 

Gráfico 1 – Respostas a questões relativas a suicídio na população 
estudada 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ACERCA DAS 
ALTERAÇÕES RADIOLÓGICAS 

SUGESTIVAS DE AUTISMO 

Mostardeiro LR¹, Tomaszeski RH1, Silva GG1, Rech C1, 
Souza K¹, Lançanova JM1, Espanhol RA2 
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2. Neurocirurgião no Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: O autismo é definido como um distúrbio do 
desenvolvimento neurológico caracterizado por déficits 
sociais e padrões repetitivos e restritos de comportamento. 
Por possuir sinais e sintomas heterogêneos, o diagnóstico do 
autismo é difícil. O advento da tecnologia de diagnóstico por 
imagem, somada à sua popularização na prática médica, 
permitiu a introdução de Ressonância Magnética (RM), 
Tomografia Computadorizada (TC) e Tomografia por 
emissão de pósitrons (PET) no campo da psiquiatria, que 
podem ser ferramentas úteis para o diagnóstico de autismo.  
OBJETIVO: Analisar o uso de métodos de diagnóstico por 
imagem na detecção de alterações morfológica estruturais 
em pacientes autistas a partir de revisão da literatura 
presente, quantificando os achados relatados pelos autores.  
MÉTODOS: Revisão da literatura acerca do uso de técnicas 
de neuroimagem em pacientes diagnosticados com 
diagnóstico psiquiátrico prévio de autismo. Bibliotecas 
virtuais consultadas: Pubmed, Scielo, Bireme. Termos de 
pesquisa: “magnetic ressonance imaging”, “MRI”, 
“neuroimaging”, “radiology” associadas a “autism” ou 
“psychiatry” “psychiatric”. Inclusos artigos a partir de  995. 
Não houve restrição de idioma na seleção dos trabalhos. 
Dados referentes aos artigos catalogados em software de 
estatística (IBM SPSS), do qual se extraíram os dados 
estatísticos.  
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RESULTADOS: Foram encontrados 23 artigos que 
atenderam aos critérios de inclusão e exclusão; 21 foram 
escritos em língua inglesa, sendo os outros 2 escritos em 
português. 22 artigos utilizaram RM como método de 
imagem; 1 trabalho fez uso de SPECT (Single-Prothon 
Emission Computed Tomography) exclusivamente. RM: 1 
artigo utilizou campo magnético de 1 Tesla, 8 utilizaram 1,5 
Tesla e 4 utilizaram 3 Tesla (todos publicados após 2006); 3 
estudos  utilizaram tanto SPECT quanto PET. Achados 
radiológicos mais importantes em pacientes portadores de 
autismo: volume do corpo caloso (8 de 12 artigos; achado 
predominante: diminuição volumétrica do corpo caloso), 
cerebelo (9 de 12 artigos; achado predominante: redução do 
volume do verme cerebelar em relação ao volume cerebelar 
total), substância cinzenta cortical (6 dentre 10; resultados 
heterogêneos) e volume cerebral total (5 dentre 8; resultados 
também heterogêneos).  
CONCLUSÃO: O uso de mapeamento radiológico no 
diagnóstico de autismo pode mostrar-se útil na detecção de 
alterações anatômicas sugestivas da doença, embora a 
heterogeneidade de achados radiológicos não permita 
dispensar a avaliação clínica para o estabelecimento do 
diagnóstico.  
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Figuras a,b,c e d - Exemplos de técnicas morfométricas e 
alterações detectadas por métodos de neuroimagem. a) paciente 
de comportamento compatível com autismo; agenesia do corpo 
caloso visível. b) Destaque do verme cerebelar. c e d) Técnicas de 
morfometria de corpo caloso e cerebelo, respectivamente. 
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SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO POR 
GESTANTES E SUA RELAÇÃO COM 

TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 
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1 Acadêmico de Medicina na Universidade Católica de Pelotas. 
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Universidade Católica de Pelotas, RS 
 

INTRODUÇÃO: A suplementação de ácido fólico é 
recomendada á gestantes no período pré-concepcional e 
durante o pré-natal. Está comprovada sua associação com o 
correto desenvolvimento neurológico fetal, porém estudos 
epidemiológicos têm demonstrado a relação de seu uso e 
subsequente risco do TEA em crianças, além de possível 
modulação de outros efeitos adversos da gravidez. O 
autismo não possui etiologia definida, no entanto sabe-se 
que possui grande influência genética por meio do 
mecanismo da metilação do DNA.  
OBJETIVO: Realizar uma revisão narrativa para examinar a 
relação existente do uso de ácido fólico por gestantes e 
desenvolvimento de TEA através de processos epigenéticos.  
MÉTODO: Os dados foram obtidos de estudos publicados na 
base de dados PubMed entre 2006 a 2017, utilizando-se as 
palavras-chaves – austim, folic, genetic and epigenetic. 
Foram analisados 23 artigos e desses 9 foram incluídos na 
revisão. 
RESULTADO: O metabolismo do ácido fólico gera derivados 
de um carbono que são utilizados no nosso corpo como 
coenzimas para várias reações de metilação. Essa é um 
processo epigenético crucial para o correto desenvolvimento 
neurológico e influencia a expressão gênica. De acordo com 
os artigos pesquisados destaca-se o estudo norueguês 
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(moBA) que avaliou 85176 crianças e relatou uma incidência 
de autismo de 0,10% na prole de mães que tomaram 
suplementos em comparação com 0,21% daquelas que não 
o fizeram. Ou seja, tanto o excesso quanto a falta de ácido
fólico ingerido por gestantes pode alterar a metilação correta 
do DNA. Porém, ao comparar as porcentagens de incidência 
desse estudo, encontraram um papel benéfico do uso de 
ácido fólico em TEA. Ademais, formas polimórficas da 
enzima metileno-tetrahidrofolato-redutase (MTHFR) e di-
hidrofolato-redutase (DHFR) podem gerar alterações no 
metabolismo do ácido fólico. Além da relação com o TEA, 
estudos comprovam que a suplementação de ácido fólico 
tem a capacidade de modular outros efeitos adversos da 
gravidez - especificamente distúrbios convulsivos, pré-
eclâmpsia, anemia e restrição de crescimento fetal. Nesse 
sentido, os efeitos do ácido fólico dependem da quantidade 
ingerida, do período que foi introduzido e do genótipo 
materno e fetal.  
CONCLUSÃO: O papel do ácido fólico na gravidez e sua 
associação com os efeitos no feto continuam sendo 
amplamente estudados. Em geral, avaliamos que o benefício 
do ácido fólico supera os riscos teóricos, não obstante, esses 
não devem ser menosprezados. Portanto, especula-se que, 
com o advento da revolução genética, a terapia direcionada 
e individualizada prevaleceria em vez de uma suplementação 
universal. 
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*Perfil metabólico integrado do ácido fólico 
 

Possíveis 
Efeitos 

Pré- 
Concepção 

Primeiro 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Terceiro 
Trimestre 

DNT          *           *          -           - 

Autismo          +          +          -           - 

Anemia          +          +          +           + 

CFR          *          *          +           + 

Pré-
eclâmpsia 

         +          +          *           + 

 

  *   : Benefício  Significativo       DTN: Defeitos   no Tubo Neural 

  +  : Benéfico                              CFR:  Crescimento Fetal Restrito 
  -   : Não benéfico 

 
*Período de suplementação do ácido fólico e resultados na 

gestação 
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INTRODUÇÃO: O Transtorno de Personalidade Borderline 
caracteriza-se como um padrão difuso de instabilidade nas 
relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos, além de 
impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta e 
está presente em vários contextos. Está presente em 1 a 2% 
da população. Comorbidades frequentes incluem transtornos 
de humor, de ansiedade, alimentares, somatoformes e uso 
de substâncias.  
RELATO DO CASO: Mulher, 46 anos, procurou atendimento 
em ambulatório de psiquiatria por episódios de irritabilidade e 
agressividade impulsiva de início há 9 anos. Irrita-se pelo uso 
crônico de medicações e por ser supervisionada pela família 
quanto à sua boa adesão ao mesmo tempo em que fica 
agradecida por isso. É recorrente cortar o próprio cabelo e 
provocar escoriações nos braços com agulha de insulina. 
Fica ansiosa ao se deparar com novas situações estressoras 
e tem diversas queixas somáticas. Não suporta ficar sozinha, 
sai pouco de casa e apenas acompanhada, não gosta de 
lugares lotados e apertados. Sofre de episódios recorrentes 
de tristeza profunda, fadiga, choro fácil, sentimento de vazio, 
perda de interesse, má higiene e alterações do sono com 
duração maior que 2 semanas. Relata tentativa de suicídio 
em que preparou dose letal de medicamentos mas não os 
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ingeriu. Refere alucinações visuais e auditivas. Perdeu o pai 
aos 7 anos sendo criada por mãe agressiva com 6 irmãos. 
Parou de trabalhar como cuidadora, não tem amigos e só se 
relaciona com o marido e filhos. Em uso de Venlafaxina 225 
mg/dia, Bupropiona 150mg/dia, Risperidona2mg/dia, 
Diazepam 15 mg/dia, Nitrazepam 10mg à noite. 
DISCUSSÃO: transtornos de personalidade apresentam 
dificuldades importantes no seu diagn stico, manejo e 
tratamento. O cl nico deve ter cautela ao diagnosticá-los 
durante epis dios de transtornos de humor e de ansiedade, 
pois essas condiç es podem apresentar sintomas cruzados 
que imitam traços de personalidade e dificultam a avaliação 
retrospectiva dos padr es de funcionamento de longo prazo 
do indiv duo. O tratamento de base é a psicoterapia. 
Antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos 
podem ser usados para controle de comorbidades e da 
irritabilidade. 
CONCLUSÃO: É comum pacientes com Transtorno de 
Personalidade Borderline apresentarem comorbidade com 
outros distúrbios psiquiátricos. Este relato evidencia como 
pode ser difícil o diagnóstico destes pacientes. O clínico 
precisa ver além de sua reação a aspectos irritativos do 
comportamento desses pacientes para coletar e avaliar 
dados, objetivando um diagnóstico preciso tendo em vista 
que sintomas de outros distúrbios podem se sobrepor e 
ofuscar a psicopatologia mais estável do Transtorno de 
Personalidade Borderline. 
REFERÊNCIAS: 

1. Borderline personality disorder: Epidemiology, clinical
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INTRODUÇÃO: Transtorno de Personalidade Borderline está 
presente em 1 a 2% da população. É conhecido por quadro 
de instabilidade emocional, especialmente nas relações 
interpessoais, além de impulsividade e comportamentos 
autodestrutivos repetidos. Oscilações súbitas entre idealizar 
e desvalorizar as pessoas de seu convívio, sentimento 
crônico de vazio, ansiedade de separação intensa e ideias 
confusas sobre a própria identidade.  
RELATO DO CASO: Homem, 49 anos, solteiro, procurou 
atendimento em serviço ambulatorial de psiquiatria em 
Pelotas (RS) há sete anos referindo tristeza, avolição e 
anedonia, associadas à irritação e agressividade. Relatava 
piora depois do diagnóstico de HIV há cinco anos, referindo 
sofrer preconceito de terceiros. Nega relacionamento afetivo 
estável, atual ou anterior, e tem três filhos com os quais não 
convive. Menciona não andar na moto que possui devido ao 
medo de se matar. Já teve tentativa de suicídio por 
enforcamento e com cortes pelo corpo e é alcoólatra. Nega 
procura por CAPS e serviço de Psicologia aos quais foi 
encaminhado pelo serviço. Não realiza o controle laboratorial 
solicitado. Tem histórico de não comparecer às consultas. No 
momento, está em auxílio-doença e em litígio trabalhista com 
a empregadora em razão de suposto racismo e abuso 
psicológico. Já praticou diversos tipos de luta. Conta que 
bate no cachorro. Desde o início do acompanhamento, 
tentou-se o uso de diversas medicações, sem resposta. O 
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tratamento atual é Lítio, Escitalopram, Quetiapina, 
Bupropiona e Clonazepan, tendo respondido aos sintomas 
depressivos e sem melhora nas queixas do transtorno de 
personalidade.  
DISCUSSÃO: A psicoterapia tem sido o tratamento de 
escolha, modalidade difícil tanto para o paciente quanto para 
o terapeuta, principalmente devido a contratransferência
comum de ocorrer em relação a pacientes com o transtorno. 
Em vista disso, o ideal é estabelecer um atendimento bem 
estruturado, além de respeitar estritamente os limites 
profissionais, resistindo às constantes tentativas do paciente 
em ultrapassá-los. Ademais, é necessário ter cuidado para 
evitar ser manipulado por repetidas ameaças de suicídio.  
CONCLUSÃO: Visto que o comportamento autodestrutivo 
pode ser parte do transtorno, esse relato mostra que muitas 
vezes é difícil saber se isso é em razão do transtorno ou por 
ganho secundário. Evidenciando a importância de uma 
anamnese completa e um correto acompanhamento da 
evolução do quadro, também do manejo da 
contratransferência por parte do entrevistador, que tende a 
tratar esses pacientes de forma diferente. 
REFERÊNCIAS: 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que o transtorno de uso de 
substâncias está associado com início mais precoce de 
esquizofrenia, dentre esses, principalmente, o abuso de 
maconha, que também se associa com quadros psicóticos. 
Em relação à cannabis, o desenvolvimento de sintomas 
psicóticos positivos está interligado com o aumento de 
dopamina na via mesolímbica, mediada por receptores 
cannabinoid-1 estimulada pelo tetrahidrocannabinol, o 
principal componente da substância. 
RELATO DE CASO: Paciente de 34 anos, masculino, iniciou 
uso de maconha e álcool aos 14 anos, começando 
apresentar sintomas psicóticos aos 18 anos, com delírios 
persecutórios, alucinações visuais e medo imotivado, o que 
ocorria não estando sob o efeito das drogas. Aos 19 anos, 
após iniciar uso de cocaína, passou a apresentar 
alucinações auditivas e vozes de comando. Aos 21 anos 
intensificou o uso de álcool e começou sentir-se deprimido, 
apresentar insônia e vozes de comando que o mandavam se 
matar. Neste período, tentara suicídio com ingestão de 
bebida destilada e medicação. Cessou uso de cocaína e 
maconha em 2009, e desde então vem apresentando 
cronicamente sintomas depressivos e alguns sintomas 
ansiosos relacionados ao contato social, entremeados por 
surtos psicóticos. Dos sintomas depressivos pode-se 
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destacar: tristeza, isolacionismo, irritabilidade, avolia, 
anedonia e ideação suicida. Os surtos psicóticos 
apresentavam alucinações visuais e auditivas complexas, 
agitação, agressividade, comportamento desorganizado, 
condutas bizarras e delírios persecutórios. Apresentou 
recentemente período de hipertimia acompanhado de 
insônia, abuso de álcool, gastos excessivos, inquietação e 
agressividade, foi retirado antidepressivo usado mas 
paciente continuou fazendo uso por conta própria. 
Atualmente paciente está em uso de Risperidona 6mg por 
dia e Fluoxetina 20 mg por dia, não apresentando sintomas 
psicóticos, mas com sintomas residuais como isolacionismo, 
anedonia, embotamento afetivo e desorganização social.  
DISCUSSÃO: A teoria de que o uso de cannabis possa 
precipitar o início de um quadro psicótico e a relação do seu 
abuso com o aceleramento do desenvolvimento de um 
transtorno esquizofrênico já estão bem estabelecidas no 
meio acadêmico, porém ainda não existem dados 
consistentes, relacionando o consumo com o 
desenvolvimento de outros transtornos psicóticos, como o 
esquizoafetivo. 
CONCLUSÃO: Tendo em vista o caso acima, pode-se 
questionar a possível relação entre uso de cannabis com o 
aparecimento de outros transtornos psicóticos, como o 
esquizoafetivo. Novas evidências sobre o prejuízo do uso 
abusivo de drogas ilícitas, aqui destacando o uso de 
maconha, podem ser úteis para uma maior informação sobre 
os riscos causados e para medidas preventivas para a 
problemática. 
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INTRODUÇÃO: Um dos temas mais intrigantes da 
atualidade é a etiologia dos transtornos mentais. Nas últimas 
décadas, tem-se estudado a associação de eventos 
estressores traumáticos na infância, como abuso físico, 
emocional e sexual, sendo indicados como fator de risco 
para desenvolvimento e progressão de transtornos de 
personalidade. O transtorno de personalidade borderline 
caracteriza-se pelo padrão de instabilidade nos 
relacionamentos interpessoais e afetos, além de acentuada 
impulsividade que inicia no começo da idade adulta e está 
presente em diversos contextos.  
RELATO DE CASO: Mulher, 51 anos, casada, procurou 
serviço de Psiquiatria na cidade de Pelotas, RS há 10 anos, 
quando ainda trabalhava como cozinheira. Relatou que a 
agressividade, principalmente, começou a interferir nas 
relações com colegas até que houve conflito com sua chefe, 
a qual foi agredida fisicamente pela paciente. Desde o 
episódio está desempregada. Nega fator desencadeante 
para início dos sintomas. Fez cerca de 3 meses de 
psicoterapia em grupo no CAPS após ser encaminhada, 
porém abandonou o tratamento devido a perda de interesse 
e pela irritabilidade ao conversar com outras pessoas. 
Referiu ideações suicidas passadas (pensou em 
enforcamento), porém nega tentativas. História de 
alucinações auditivas em que ouvia chamarem seu nome. 
Nega internação prévia. Iniciou uso de Diazepam aos 13 
anos devido a medo do pai, o qual era alcoólatra e violento, e 
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agredia fisicamente a paciente e sua mãe. Relatou que sofria 
com insônia na época, bem como com pesadelos com muito 
sangue em que o pai a matava. Paciente está em 
acompanhamento desde o episódio agressivo no trabalho, 
referindo melhora nas últimas consultas com as seguintes 
medicações: Fluoxetina 20mg 2cp manhã 1cp tarde; 
Clorpromazina 100mg 1/2cp noite; Bupropiona 150mg 2cp 
manhã 1cp tarde; Risperidona 3mg 1cp noite; Biperideno 
2mg 1cp manhã; Lítio 450mg 1cp 3 vezes ao dia.  
DISCUSSÃO: O transtorno de personalidade borderline pode 
ser muito grave até mesmo em pacientes que fazem uso 
adequado das medicações prescritas, podendo interferir 
drasticamente em todos os contextos da vida do paciente - 
social, profissional, pessoal -, diminuindo dramaticamente a 
qualidade de vida do indivíduo. Dada a importância do tema 
para a saúde não só mental como física do ser humano, são 
necessários mais estudos para clarear as relações aqui 
abordadas, entre traumas na infância e transtornos 
psiquiátricos.  
CONCLUSÃO: Diante deste e de diversos outros casos em 
que se encontra história pessoal de trauma infantil em 
pacientes com transtorno de personalidade borderline, este 
relato evidencia a imensa importância do seguimento e 
aprofundamento das pesquisas nesta área ainda muito 
obscura da psiquiatria. 
REFERÊNCIAS: 
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INTRODUÇÃO: O cuidar paliativo para o profissional 
enfermeiro deve ser compreendido, não apenas, como uma 
ciência, mas, também como uma proposta reflexiva e 
dinâmica, pois é embasada por um conjunto de diretrizes que 
envolvem humanização, empatia e ética.  
OBJETIVO: Retratar a importância da condição emocional 
do enfermeiro enquanto cuidador, diante da percepção de 
morte iminente.  
METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma revisão 
integrativa acerca do profissional de enfermagem que está 
envolvido neste processo de vivenciar o cuidado ao paciente 
diante da morte iminente, seguindo a perspectiva crítica e 
reflexiva sob a ótica da humanização. Para tal, utilizou-se a 
base de dados BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) e sites 
de busca, nos quais foram encontrados 20 artigos. Foram 
utilizados como critério de inclusão os descritores: 
enfermeiro paliativista; cuidados paliativos; saúde mental.  
RESULTADOS: Diante da análise dos artigos foi possível 
identificar que há presença de emoções diversas, que 
remete este profissional ao íntimo, gerando na maioria das 
vezes uma identificação com o universo dos pacientes, 
criando uma interligação que deve ser mantida com 
competência e profissionalismo. Este profissional enfrenta 
um processo emocional de reavaliação de valores, afinal ele 
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tem um propósito, que é o compromisso com a vida, porém, 
junto a esse ideal soma-se a responsabilidade do “cuidar”, 
exigindo deste preparo para exercer suas funções de 
maneira altruísta para que o luto seja marcado como um 
momento de resposta ao rompimento do vínculo, e não um 
fracasso profissional. 
CONCLUSÃO: O Enfermeiro deve estar preparado e 
embasado no estudo disciplinar em cuidados paliativos, 
agregando a empatia e o amor, que deve ser a base para 
qualquer profissional da enfermagem. Assim, os profissionais 
da enfermagem necessitam “pensar” sobre a morte em 
primeira pessoa para que todos possam prestar assistência 
com mais lucidez buscando um atendimento eficaz e 
completo.  
REFERÊNCIAS: 
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INTRODUÇÃO: A tentativa de suicídio tem as mesmas 
características fenomenológicas do suicídio, diferindo deste 
apenas quanto ao desfecho, que não é fatal, neste sentido, 
deve-se diferenciá-la de outros comportamentos 
autodestrutivos, nos quais não existe uma intenção de pôr 
fim à vida, embora elementos exteriores possam ser comuns 
a ambos. As três principais funções do profissional de saúde, 
no geral, em relação ao comportamento suicida, são: 
identificar o risco, proteger o paciente e remover ou tratar os 
fatores de risco.  
OBJETIVO: Auxiliar o profissional de saúde no 
reconhecimento dos fatores de risco e no manuseio de 
pacientes com risco de suicídio, por meio de entrevista 
clínica, no contexto de emergência psiquiátrica.  
METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma revisão 
seletiva da literatura para identificar os riscos de suicídio em 
quadros que chegam nos serviços de emergência 
psiquiátrica. Para tal, utilizou-se a base de dados BIREME 
(Biblioteca Virtual em Saúde), nos quais foram encontrados 
19 artigos. Foram utilizados como critério de inclusão os 
descritores: suicídio; serviço de emergência psiquiátrica; 
entrevista; fatores de risco.  
RESULTADOS: A entrevista clínica é o melhor método para 
avaliar o risco suicida e tem dois objetivos, o apoio 
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emocional e de estabelecimento de vínculo, e a coleta de 
informações. Existe muitas informações a serem coletadas 
durante a entrevista: fatores predisponentes e precipitantes, 
caracterização do ato, aspectos psicodinâmicos, 
antecedentes pessoais e familiares, modelos de 
identificação, dados sobre saúde física e rede de apoio 
social. Dificuldades ao longo da entrevista serão 
encontradas, mas com conhecimento e treinamento 
adequado, o profissional poderá abordar e ajudar 
adequadamente o paciente. Embora várias escalas tenham 
sido propostas, nenhuma delas demonstrou eficiência para a 
detecção de risco de suicídio.  
CONCLUSÕES: Não há como prever quem cometerá 
suicídio, mas é possível avaliar o risco individual que cada 
paciente apresenta, tendo de base a investigação detalhada 
e empática da entrevista clínica (fatores de risco e de 
proteção). Uma boa entrevista permanece o melhor meio de 
se avaliar o risco de comportamentos suicidas, por isso o 
profissional deve estar preparado e bem treinado para a 
abordagem destes pacientes. 
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INTRODUÇÃO: As doenças psicossomáticas são causadas 
ou agravadas por distúrbios emocionais ou sentimentos 
negativos, pois estes estados mentais são capazes de 
interferir no metabolismo e na dinâmica do 
corpo, podendo produzir sintomas ou até influenciar no 
surgimento e piora de doenças reais. Somos criados numa 
sociedade que acredita e considera somente aquilo que se 
vê, porém, surge cada vez mais a necessidade de 
compreender e aceitar aquilo que, mesmo não sendo 
fisicamente visível, possa materializar-se em doenças. A 
sociedade atual agindo num ritmo desenfreado de 
competição e desordem, cada vez mais, tendendo a 
uniformização tem tornado o indivíduo psicologicamente 
frustrado e, conseqüentemente, biologicamente enfermo.  
OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi realizar uma 
pesquisa bibliográfica sobre as doenças psicossomáticas, 
ampliando assim uma compreenção maior sobre o assunto.  
METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada através de uma 
revisão integrativa utilizando as bases de dados e bibliotecas 
especializadas em literatura científica como BDEnf, Lilacs, 
Medline, Scielo, e periódicos de referência para o tema em 
questão, sendo considerados os últimos vinte anos de 
publicação.  
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RESULTADOS: Um retorno à postura holística é observado 
quando passamos a avaliar o termo psicossomático, que 
atualmente é compreendido como a inseparabilidade e 
interdependência dos aspectos psicológicos e biológicos. 
Classicamente, psicossomático é definido como todo 
distúrbio somático que comporta em seu determinismo um 
fator psicológico interveniente, não de modo contingente, 
como pode ocorrer com qualquer afecção, mas por uma 
contribuição essencial à gênese da doença. A característica 
essencial do Transtorno de Somatização é um padrão de 
múltiplas queixas somáticas recorrentes e clinicamente 
significativas. A maioria dos indivíduos com o transtorno 
descreve a presença de náusea e inchação abdominal, 
vômitos, diarréia e intolerância a alimentos são menos 
comuns.  
CONCLUSÃO: A Psicossomática é uma das mais fecundas 
áreas de interface para o desenvolvimento da pesquisa 
sobre o fenômeno humano. A humanidade, ao longo dos 
séculos, vem mudando as formas de pensar a saúde-doença 
mente e corpo. Atualmente, a visão psicossomática já 
conquistou um espaço importante entre as práticas médicas.  
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INTRODUÇÃO: Ao priorizar salvar o paciente a qualquer 
custo, a ocorrência da morte pode trazer ao profissional de 
saúde a vivência dos seus limites, impotência e finitude, 
sendo extremamente doloroso e provocando intenso 
sofrimento. A equipe de saúde envolvida nos procedimentos 
percebe em um determinado momento que mesmo dispondo 
de todos os recursos e rapidez, a morte chega. Negar a 
morte pode dar a ideia de força e controle. Entretanto, uma 
perda seguida de uma elaboração do luto precária, pode 
trazer graves consequências com a maior possibilidade de 
adoecimento. Esta temática ainda é polêmica e pouco 
abordada na formação acadêmica dos profissionais de 
saúde.  
OBJETIVO: Analisar relatos da literatura sobre a morte, o 
luto e sua importância para a formação do profissional.  
METODOLOGIA: Revisão de literatura em artigos, 
localizados nas bases de dados LILACS e SCIELO, 
utilizando como palavras-chave: “morte e profissionais de 
sa de”, “educação e morte”. Foram localizados  3 artigos. A 
pesquisa não foi limitada a nenhum período específico, em 
virtude da escassez bibliografia.  
RESULTADO: Cuidar de uma pessoa em iminência de morte 
provoca inúmeras reações nos profissionais de saúde, a 
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perda do controle da situação, apesar de todos os recursos 
tecnológicos, faz com que os profissionais encarem suas 
limitações. No entanto, foi verificado que, para conseguir 
desenvolver o seu trabalho, faz-se necessária a minimização 
de suas angústias e medos, o que torna menos dolorosa sua 
aproximação e separação do paciente sem possibilidade 
terapêutica. O profissional de saúde deve se envolver 
emocionalmente com o paciente e outras pessoas, se deseja 
manter uma relação autêntica com ele. Isso porque o 
envolvimento é vital no cuidado. Entretanto, saber lidar com 
essas questões ainda não é um tema abordado na formação 
acadêmica dos profissionais de saúde. A literatura aponta 
uma grande defasagem desta área dentro da grade curricular 
na área da saúde. 
CONCLUSÃO: As instituições de formação necessitam 
reformular seus currículos acadêmicos, na área da saúde, 
para preparar seus alunos para atuarem com a vida e a 
morte nos contextos dos serviços. Afim de amenizar o 
impacto negativo da morte.  
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INTRODUÇÃO: Em 2016 o Brasil estava como o terceiro 
país com o maior número de Testemunha de Jeová, ficando 
atrás somente dos Estados Unidos da América e do México. 
Dessa maneira, atende se cada vez mais membros dessa 
denominação nos hospitais, alguns em situações que 
necessitam de transfusão de hemoderivados. Com base 
nesse fato, surgiu o interesse pelo caso estudado.  
RELATO DE CASO: Paciente, 61 anos, sexo masculino, 
hipertenso, procurou atendimento no Pronto Socorro de 
Pelotas relatando dor em membros inferiores e nas costas há 
um ano, sendo intensificada gradativamente, há dois meses 
não conseguindo mais deambular. Ficara paraplégico e com 
parestesia à esquerda. Realizara ressonância magnética da 
coluna que evidenciou hérnia em região cervical. Internou na 
clínica cirúrgica para realizar laminectomia, porém, o 
procedimento não fora realizado devido ao paciente ser 
Testemunha de Jeová e querer aparelho de circulação 
extracorpórea, o qual o hospital não dispõe. Paciente 
encontra se ciente dos riscos da não realização da cirurgia.  
Laminectomia é um procedimento cirúrgico que recorre à 
remoção da lamina vertebral selecionada para aliviar a 
pressão na medula espinal e/ou raízes nervosas espinhais. A 
lamina vertebral é a parede posterior achatada e fina do arco 
vertebral que forma o forame vertebral através do qual passa 
a medula espinal e raízes nervosas.  
DISCUSSÃO: Os pacientes testemunha de Jeová recusam 
transfusão sanguínea. Alegam impedimento religioso, fruto 
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de uma interpretação literal da Bíblia. De fato, em 2006, foi 
aprovado, pelo Ministério da Saúde, através de uma portaria, 
que disciplina o consentimento ou recusa de procedimentos, 
bem como o dever do paciente de assumir a 
responsabilidade pela decisão tomada.  
CONCLUSÃO: A aparente contradição de dois valores 
constitucionais: direito à crença religiosa e o exercício de 
seus fundamentos versus o dever do Estado de garantir a 
intangibilidade e a inviolabilidade do direito à vida humana é 
um crescente desafio que os médicos tendem a enfrentar ao 
tratarem de tais pacientes, considerando que não há norma 
legal e constitucional que expressamente regule o problema 
da obrigatoriedade da transfusão de sangue no Brasil. 
REFERÊNCIAS: 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Fournier é uma fasceíte 
necrotizante rapidamente progressiva que acomete a região 
genital e áreas adjacentes, caracterizada por uma intensa 
destruição tissular, envolvendo o tecido subcutâneo e a 
fáscia. Mesmo com os avanços na terapêutica, a morbidade 
e a mortalidade desta afecção permanecem elevadas. O 
presente relato surgiu da observação de dois casos de 
Síndrome de Fournier, em pacientes, numa mesma clínica.  
RELATO DE CASO: Paciente de 55 anos, masculino, 
diabético há 20 anos, procurou o Pronto Socorro de Pelotas 
por apresentar aumento do volume escrotal, prurido e 
hiperemia na região do períneo. Realizada internação em 
enfermaria cirúrgica, diagnosticado com Síndrome de 
Fournier. Foi realizado o desbridamento e desde então em 
uso de antibiótico, aguardando avaliação da cirurgia plástica 
para realizar enxerto perineal. Apresentou quadro de 
confusão mental, glasgow 14, torporoso, sudorético, 
taquipnéico, hipertenso, taquicardico e com saturação de 
81%. Exames laboratoriais com leucocitose e desvio a 
esquerda, marcador inflamatório elevado e infiltrado 
pulmonar à direita. Foi transferido para UTI onde realizou 
ecografia pulmonar, que evidenciou consolidação à direita e 
iniciado Piperacilina, Tazobactam e Vancomicina associada, 
solicitado culturais sem resultados até o momento do estudo.  
DISCUSSÃO: A Síndrome de Fournier é considerada uma 
doença de extrema gravidade por estar frequentemente 
associada à toxicidade e rápida evolução. Por isso a 
importância de que o profissional da saúde tenha o 
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conhecimento a cerca dos fatores de risco e evolução da 
síndrome, pois isto, associado à avaliação global do quadro 
clínico, auxilia na seleção da terapêutica antimicrobiana 
empírica antes mesmo do resultado das culturas. Tratando-
se de um paciente com 55 anos, diabético, com perda de 
revestimento cutâneo após desbridamento, o índice de 
mortalidade na literatura é de até 80%.  
CONCLUSÃO: O diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado e preciso são fatores determinantes no 
prognóstico do paciente. Por ser uma patologia rara e pouco 
divulgada, os profissionais de saúde correm o risco de 
prestarem cuidados tardios e pouco eficazes, prejudicando a 
situação do paciente, o que evidencia a importância de mais 
estudos e divulgação dessa Síndrome. 
REFERÊNCIAS: 
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INTRODUÇÃO: Com o advento da Reforma Psiquiátrica, a 
Estratégia da Saúde da Família (ESF), na Atenção Básica, 
se fortaleceu como porta de entrada ao sistema de saúde 
para a pessoa mentalmente doente. Com características 
específicas de atenção às famílias, a ESF se constitui 
adequada para a saúde mental, pois possui equipes 
engajadas no cotidiano da comunidade, com a perspectiva 
de melhorar as condições de vida da área populacional de 
sua abrangência, incorporando ações de promoção e 
educação em saúde.  
OBJETIVO: Relatar a experiencia de seis alunos do quarto 
semestre de Enfermagem, no acolhimento as pessoas 
mentalmente doentes, usuárias de uma Unidade Básica de 
Saúde, com ESF.  
METODOLOGIA:  Trata-se de um relato de experiência de 
acadêmicos de Enfermagem no primeiro contato com 
pessoas mentalmente doentes, na Estratégia da Saúde da 
Família. Os acadêmicos acolhem os usuários do serviço em 
livre demanda, e iniciam a consulta de enfermagem, que visa 
identificar as necessidades de saúde naquele acolhimento. 
As atividades práticas são orientadas por um docente da 
universidade, na disciplina de Saúde Coletiva I, esta prática é 
ministrada uma vez na semana, durante um semestre.  
RESULTADOS: Durante os acolhimentos os acadêmicos 
evidenciaram, em cerca de 50%, dos usuários que as 
necessidades de saúde não estavam, apenas, na verificação 
de sinais vitais, teste de glicemia e curativos. Todavia, alguns 
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usuários sentiam a necessidade de exporem acontecimentos 
do cotidiano da família, que não sabiam resolver, e isso, os 
deixavam tristes, magoados e muitas vezes, sem vontade de 
continuar a viver. A maioria dos usuários eram mulheres, 
donas de casa, com filhos, que possuíam companheiro com 
problemas de dependência química, em álcool ou outras 
drogas. Os homens, em sua minoria, apresentavam maiores 
dificuldades em relatar problemas pessoais, entretanto, 
aqueles que conseguiam expor relacionavam estes com 
pânico de viver em sociedade, e outros ainda, com delírios 
persecutórios. 
CONCLUSÂO: Assim, é importante que a pessoa 
mentalmente seja cuidada pela equipe multiprofissional de 
saúde na ESF, pois é responsabilidade do serviço gerenciar 
e atender as demandas da população com transtornos 
mentais, conforme priorizado pelo Reforma Psiquiátrica e 
Ministério da Saúde.     
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EFEITOS DA REDE TERAPÊUTICA NAS 
VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS DE RECÉM-

NASCIDOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: 

RESULTADOS PARCIAIS 

Marques GA¹, Bierhals MT¹, Seus TLC³ 
1. Acadêmica de Fisioterapia na Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO:  
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: Como parte do processo de humanização 
da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a rede 
terapêutica, cujo formato é o de uma rede de descanso 
inserida dentro da incubadora, é vista como um importante 
recurso terapêutico. Por simular o posicionamento adotado 
durante a vida intrauterina do neonato, ela auxilia na 
estimulação sensorial adequada e na facilitação do 
desenvolvimento neuropsicomotor, repercutindo também na 
melhora das variáveis fisiológicas do recém-nascido (RN).  
OBJETIVO: Verificar o efeito da rede terapêutica na 
frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e 
saturação de oxigênio (SpO2) de recém-nascidos internados 
em uma UTIN de um Hospital Universitário.  
MÉTODOS: Trata-se de um estudo experimental do tipo 
ensaio clínico randomizado, realizado em neonatos 
internados na UTIN de um Hospital Universitário. Os 
participantes do estudo foram distribuídos aleatoriamente, 
através de sorteio em dois grupos: G1 (controle) e G2 
(intervenção – posicionamento em rede terapêutica). Foram 
avaliadas FC, FR e SpO2 antes da intervenção (T1) e após 
10 minutos do término da intervenção (T2). Os dados foram 
analisados através do pacote estatístico Stata versão 12.0 e 
apresentados na forma de médias. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade e os 
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responsáveis pelos participantes assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido.  
RESULTADOS: A amostra foi composta por 11 participantes 
(G1 n=6, G2 n=5). Os posicionamentos adotados antes e 
durante a intervenção podem ser observados na Figura 1 e 
2. No que diz respeito à idade gestacional, foi encontrada a
média de 30,5 semanas para ambos os grupos. A média de 
FC encontrada no grupo intervenção foi de 162,2 batimentos 
por minuto (bpm) no T1, diminuindo para 156,4 bpm no T2. 
Já no grupo controle, a média aumentou no T2 (tabela 1). No 
entanto, estas diferenças não foram estatisticamente 
significativas. Em relação às outras variáveis, também não 
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. 
CONCLUSÃO: Foi observado que os neonatos que 
receberam a intervenção permaneceram estáveis, 
corroborando com outros estudos que defendem a 
segurança do recurso terapêutico analisado. 

Figura 1: Posicionamento sem          Figura 2: Posicionamento  
intervenção.         adotado durante a intervenção 

      com a Rede Terapêutica. 
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Tabela 1: Variáveis Fisiológicas antes (T1) e 10 minutos após o 
término (T2) da observação ou intervenção nos grupos G1 e G2. 
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FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE 
PACIENTES APÓS ALTA DE UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA GERAL   

Duarte JP1, Monteiro FL¹, Lemos LA¹, Seus TLC². 
1. Acadêmica de Fisioterapia da Universidade Católica de Pelotas.
2. Docente na Universidade Católica de Pelotas.

INSTITUIÇÃO: 
Universidade Católica de Pelotas, RS. 

INTRODUÇÃO: A fraqueza e fadiga muscular respiratória 
são importante problema clínico que surgem principalmente 
em pacientes críticos devido ao tempo elevado de ventilação 
mecânica (VM), pelo imobilismo, hiperglicemia e também 
pelo efeito da utilização de alguns medicamentos como 
bloqueadores neuromusculares, sedativos e corticosteroides. 
Dessa forma a fraqueza muscular respiratória predispõe o 
desenvolvimento de atelectasias e insuficiência respiratória, 
retarda o processo de desmame e aumenta o tempo de 
internação.  
OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi verificar a 
força muscular respiratória apresentada pelos pacientes 
após alta de unidade de terapia intensiva (UTI), a fim de 
incrementar estratégias fisioterapêuticas futuras para 
diminuição de tal complicação respiratória.  
MÉTODO: Participaram do estudo todos pacientes 
internados em enfermarias de um hospital universitário da 
cidade de Pelotas/RS, atendidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), que receberam alta de UTI geral adulto no 
período de agosto a setembro de 2017, que aceitaram 
participar do estudo e assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Os critérios de exclusão foram presença 
de instabilidade clínica no momento da avaliação, 
caracterizada por Pressão Arterial Média <60mmHg ou 
>120mmHg, Frequência Cardíaca < 60 ou > 160 bpmin, 
Saturação de oxigênio abaixo de 90% e Temperatura axilar 
maior que 37,5º, além de não obedecer a comandos verbais 
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e permanência na UTI por período inferior à 48h. Para 
avaliação da força muscular respiratória foi utilizado um 
manovacuômetro digital modelo MVD300, com medida das 
pressões inspiratória máxima (PImáx) e expiratória máxima 
(PEmáx)2, dentro de 24h após a alta. Foram realizadas três 
medidas com intervalo de 40 segundos entre cada, sendo 
considerado o maior valor obtido3.  
RESULTADOS: Participaram do estudo 3 pacientes (n=3), 
cuja prevalência foi do sexo masculino 100% (n=3), com 
idade média de 38,6 anos, com tempo de internação médio 
de 8,6 dias, sendo que os diagnósticos clínicos foram de 
doença neurológica (n=1), trauma (n=1) e ferimento por arma 
de fogo (n=1). Em relação ao suporte ventilatório, 66,6% 
(n=2) necessitaram de VM invasiva, permanecendo em 
média 6 dias em VM. Na avaliação da força muscular 
respiratória, a média de PImáx foi de -54cmH2O e da PEmáx 
foi de 59cmH2O, sendo que os valores de normalidade 
variam entre -80 a -120cmH2O para PImáx e de 80 a 
120cmH2O para PEmáx. Valores abaixo de -80cmH2O de 
pressão inspiratória já caracterizam fraqueza muscular 
respiratória, sendo indicado treinamento muscular 
respiratório especifico para pacientes com PImáx < 
60cmH2O1,4,5.  
CONCLUSÃO: Muitas comorbidades podem contribuir para 
o desequilíbrio entre a resistência e a capacidade dos
músculos respiratórios, entre elas o uso da VM por períodos 
superiores a 48h. Com base nisso, e conforme os dados 
obtidos no estudo, é de extrema importância que o 
fisioterapeuta avalie especificamente esses músculos e 
elabore programas de tratamento para minimizar o 
acometimento muscular respiratório, melhorando dessa 
forma a recuperação do paciente com redução do tempo de 
internação e consequente diminuição dos custos da 
internação hospitalar. 
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Tabela 1- Resultados da avaliação da força muscular respiratória 
de pacientes após a alta de UTI. 

 Idade 
(anos) 

PImáx 
(cmH2O) 

PEmáx 
(cmH2O) 

PPPaciente 1 66 -50 24 

PaPAciente 2 23 -45 83 

PaPaciente 3 27 -68 72 
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