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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezados colegas e amigos,

Com muita honra e satisfação o Rio Grande do Sul sediará este ano o Congresso Brasileiro da SBCP. 
Escolhemos para tal, a simpática e acolhedora cidade de Gramado na serra gaúcha. Distante apenas 
130 quilômetros de Porto Alegre, Gramado conta com uma ótima infraestrutura para eventos, assim 
como uma grande variedade de programas e atividades para toda a família.

Há 66 anos este tradicional evento vem fazendo parte da vida dos coloproctologistas brasileiros. 
O nosso encontro realizado habitualmente entre os meses de setembro e outubro é sempre aguardado 
com muita satisfação pela oportunidade de reencontrar e de fazer novos e queridos amigos.

Na parte social teremos os nossos já tradicionais: Coquetel de abertura, jantar de confraternização 
e jantar de encerramento. Todos sendo organizados para proporcionar convívio, diversão, alegria e 
oferecer a oportunidade de apreciar a excelente culinária da serra gaúcha regada aos famosos vinhos 
e espumantes locais. Os acompanhantes também receberão uma atenção especial, pois a cidade de 
Gramado e arredores nos oferece lindos locais para passeio, diversão e compras.

Evidentemente que a parte científi ca recebe a maior parte da atenção. A comissão científi ca do 
congresso já está com boa parte do programa elaborado. Teremos cursos pré-congresso para quem 
deseja uma imersão específi ca em algum assunto, assim como alguns simpósios satélites com a 
mesma intenção. O programa principal abordará todos os tópicos mais importantes da coloproctologia 
com ênfase na atualização dos métodos diagnósticos e terapêuticos nas mais diversas áreas.

Como podem ver, estamos nos preparando com esmero para recebê-los com muito carinho, esperando 
ansiosos por este momento.

Um grande abraço a todos.

Henrique Fillmann
Presidente da SBCP





www.jcol.org.br

Journal of
Coloproctology

Pôsteres  ................................................................................................................................................... 1

Temas Livres  ........................................................................................................................................... 114

Vídeos ....................................................................................................................................................... 165

Volume 38 • Supplement 1 • October 2018

CONTENTS  





J

P

P

D
D

G
P
L
R
B

(

c
d
c
d
s
p

H
h
p
f
G
C
p
c
c
e
t
e

c
t
m
c
a

2

j coloproctol (rio j). 2 0 1 8;38(s1):1–113

www.jco l .org .br

Journal of
Coloproctology

COL Suplemento-2018 Parte I

ôsteres
01

IVERTICULITE DE CÓLON DIREITO: RELATO
E CASO

lenio Fernandes Moraes, Mariá Libório
ereira Leite, Gustavo Alves Serralha, Izadora
orena Ferreira Reis, Lucas Domingos
odrigues da Cunha, Guilherme Café Soares
enfatti

Universidade Federal do Triângulo Mineiro
UFTM), Uberaba, MG, Brasil

Introdução: Diverticulite aguda é a complicação mais
omum da doença diverticular dos cólons, acomete cerca
e 10 a 25% dos casos. Pode ocorrer em qualquer segmento
ólico, porém o sigmoide é região acometida em cerca de 80%
os casos. Diverticulite de cólon direito tem etiopatogenia
emelhante à diverticulite sigmoideana, é mais frequente na
opulação asiática, a partir dos 40 anos.

Descrição do caso: A.N.S., 36 anos, sexo feminino, branca.
istória de dor abdominal em quadrante inferior direito (QID)
á 3 anos, com piora há 3 dias. Dor de aspecto intermitente,
rogressiva, agravada após alimentar e deambular. Exame
ísico dor à palpação de QID e sinais de peritonite local.
lobal de leucócitos 13.000 e 5% de bastonetes. Tomografia
omputadorizada (TC) de Abdome previa: doença diverticular
an-colônica, sem complicações. Realizado nova TC abdome
ontrastada, que evidenciou doença diverticular difusa, do
eco ao sigmoide, presença de espessamento da parede e
dema da gordura pericecal, diverticulite Hinchey I. Realizado
ratamento com antibioticoterapia e suporte. Apresentou boa
volução clínica e seguimento ambulatorial.

Discussão: Diverticulite do ceco/cólon direito representa
erca de 1,5% dos casos, e é causa de 0,2% dos procedimen-
os cirúrgicos por abdome agudo. Paciente típico é do sexo
asculino, a partir da quarta década de vida. Quadro clínico
aracterizado por sintomas e sinais clássicos da apendicite
guda, contudo, as náuseas e vômitos são menos frequen-

237-9363/
tes, e em 50% dos casos, a dor abdominal tem mais de 2 dias
de evolução. Deve-se suspeitar em pacientes jovens, asiáticos,
com dor abdominal arrastada e sem náuseas/vômitos, sendo
apendicectomizados ou com exame de imagem/endoscópico
com diagnóstico de doença diverticular do cólon direito/ceco.
A TC de abdome é o principal exame complementar e pode
permitir o diagnóstico diferencial da dor abdominal. Se diag-
nóstico conclusivo da diverticulite cecal/cólon direito for
obtido antes do procedimento cirúrgico, o tratamento con-
servador com antibióticos pode ser apropriado. Em casos de
indefinição diagnóstica ou evolução desfavorável a colectomia
direita é a técnica mais apropriada, com bons resultados.

Conclusão: Diverticulite do cólon direito mostra-se um
desafio diagnóstico, sendo necessário aliar história clínica,
exame físico e exames de imagens. Além disso, é importante
atentar ao diagnóstico precoce, a fim de priorizar o tratamento
mais conservador possível.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.004

P02

DIVERTÍCULO RETAL - RELATO DE CASO

Luciana Martins Krohling, Fernando Henrique
Rabelo Abreu dos Santos, Thays Bisi Timoteo,
Mitre Kalil

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória,
Vitória, ES, Brasil

Introdução: A doença diverticular dos cólons é encon-
trada habitualmente nos países com melhor desenvolvimento
econômico e está associada a uma dieta pobre em fibras. Esta
condição ocorre em indivíduos a partir da quarta década de
vida, sendo o cólon sigmoide o segmento predominantemente
acometido e raramente é identificada no reto. Os pacientes,

em sua maioria, são assintomáticos e a descoberta da doença
é incidental.

Descrição: Paciente masculino, 71 anos, assintomático,
com indicação de colonoscopia para rastreio de neoplasia



j). 2 0
2 j coloproctol (rio

colorretal. Foi evidenciada doença diverticular pan-colônica
não complicada e duas formações diverticulares regulares em
reto, com amplos orifícios.

Discussão: A diverticulose colônica é uma das doenças gas-
trointestinais mais comuns e sua prevalência aumenta com
a idade. Aos 60 anos, metade da população poderá ser aco-
metida. Sabe-se que a baixa ingestão de fibras, o aumento do
tempo de trânsito colônico e da pressão intraluminal estão
associados ao desenvolvimento dos divertículos. Já a ocor-
rência no reto é incomum devido à disposição anatômica
das camadas musculares que promovem maior resistência às
variações de pressão intraluminal. Foi observado, porém, que
a ocorrência de divertículos retais está associada à fraqueza
da parede retal, podendo estar relacionada à constipação,
obesidade e impactação fecal recorrente. Também foram
observados como fatores de risco para o acometimento retal
da diverticulose a doença hemorroidária, atrofia muscular ou
degenerativa, anomalias genéticas, trauma, infecção retal e
a ausência de estruturas de suporte como o cóccix. A maior
parte dos pacientes é diagnosticada por exames tais como o
clister opaco e a colonoscopia. Usualmente são encontrados
de um a três divertículos, com óstios de 2 cm de diâmetro
ou maiores. Ocasionalmente, podem ocorrer complicações
como perfuração, formação de abscesso, fístulas, prolapso
retal, estenose, ulcerações e sangramentos. Em alguns casos
há necessidade de abordagem cirúrgica tais como drenagem,
derivação de trânsito intestinal, ressecção do divertículo e
ressecção abdominoperineal do reto. A monitorização dos
pacientes é recomendada devido à possibilidade de metapla-
sia e malignização da mucosa. No caso em questão, o paciente
foi orientado a permanecer em acompanhamento ambulato-
rial.

Conclusão: Os divertículos retais são raros, habitualmente
assintomáticos, mas devem ser acompanhados já que podem
levar a complicações que necessitem de intervenção cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.005

P03

AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DE
INCONTINÊNCIA FECAL E IMPACTO NA
QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES
ADULTAS

Pedro José Guimarães Cardoso, Matheus
Duarte Massahud, Suyanne Thyerine da Silva
Lopes, Gabriella Oliveira Lima, Ilson Geraldo
da Silva, Fabio Gontijo Rodrigues, Patrícia
Costa Sant‘Ana

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A incontinência fecal é uma queixa com grande
impacto na qualidade de vida. Sua causa é multifatorial, seu
diagnóstico é subestimado, e sua prevalência crescente com
a idade. Com o crescimento da população mundial de idosos,

haverá um aumento desse sintoma em 59% no período de 2010
a 2050. Procurar métodos de aumento na detecção desse pro-
blema é necessário para o tratamento adequado e melhora de
qualidade de vida desses pacientes.
1 8;38(s1):1–113

Métodos: Aplicação de questionários de qualidade de vida
e gravidade/frequência dos sintomas em mulheres adultas,
nulíparas e multíparas, que procuram atendimento médico
em ambulatório de coloproctologia e ginecologia/obstetrícia
por outras causas que não incontinência fecal.

Resultados e discussão: Foram entrevistadas 100 pacien-
tes sendo 54 provenientes dos ambulatórios de ginecologia e
obstetrícia e 46 provenientes dos ambulatórios de coloproc-
tologia. As idades variam de 15 a 86 anos. Das pacientes
entrevistadas 30% eram solteiras, 43% casadas, 8% viúvas,
9% divorciadas e 9% outro estado civil. Interrogadas as
escolaridades encontramos: 2% analfabetas, 32% ensino fun-
damental incompleto, 12% ensino fundamental completo,
13% ensino médio incompleto, 25% ensino médio com-
pleto, 10% ensino superior incompleto e 5% ensino superior
completo. Foram encontrados sintomas de incontinência
fecal em 40% das mulheres entrevistadas. Sendo conside-
rada 63% leve, 29% moderada e 8% grave. A pontuação
obtida pelo questionário de qualidade de vida variou de
39 a 119.

Conclusão: A sistematização de métodos de rastreamento
da incontinência fecal, juntamente com a conscientização
dos profissionais de saúde e informação à população é de
extrema importância para adequado diagnóstico e tratamento
dos pacientes, impactando na melhora da qualidade de vida
da população afetada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.006

P04

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA EVACUAÇÃO
OBSTRUÍDA

Isaac José Felippe Corrêa Neto

Fleury, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Constipação intestinal crônica é uma doença
com elevada prevalência, acometendo cerca de 15-20% da
população em países ocidentais, notadamente os idosos com
percentagem de até 33%. Em aproximadamente 25% dos casos
a causa é a obstrução de saída, fundamentalmente a contração
paradoxal do músculo puborretal e a retocele.

Objetivo: Demonstrar correlação entre o exame digital do
canal anal, manometria anorretal e o estudo dinâmico na
avaliação de portadores de constipação intestinal crônica.

Resultados: Foram analisados de forma prospectiva 154
manometrias anorretais realizadas entre maio de 2017 e maio
de 2018, sendo 63 pacientes portadores de constipação intesti-
nal crônica e 10 deles com realização complementar de estudo
dinâmico da evacuação, seja através da videodefecografia ou
da defecorressonância. Esse grupo compõem-se de 70% de
pacientes do sexo feminino com média de idade de 50,4 anos
(12-75 anos) e tempo médio de sintomas de 78 meses (6-360
meses). Observou-se correlação entre os gráficos manomé-
tricos com os achados do estudo dinâmico no diagnóstico
de contração paradoxal do músculo puborretal em 60% dos

casos, entre o teste de expulsão do balão e o estudo dinâ-
mico em 75% dos casos e entre os gráficos, teste de expulsão
e estudo dinâmico em 75% (8 casos analisados). Com relação
à correlação entre o exame digital e os gráficos manométri-
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os foi de 80%, entre o exame digital e o teste de expulsão
o balão de 62,5% e entre o exame físico e o estudo dinâmico
e 50%.

Conclusão: A avaliação através da manometria anorretal
om o teste de expulsão do balão mostrou uma concordância
mportante com o estudo dinâmico na avaliação de portadores
e constipação intestinal crônica.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.007

05

ORRELAÇÃO ENTRE ACHADOS
ANOMÉTRICOS E QUEIXA DE

NCONTINÊNCIA FECAL EM UM HOSPITAL
ÚBLICO DE SALVADOR-BA

enrique Moura Parreira a,b, Jamille Eller
ndrade Batista a,b, Tassia Mendes Franco a,b,
ernando Simões de Sena a,b, Liane Vanessa
achariades Santos Goes a,b, Antônio Carlos
oreira de Carvalho a,b, Carlos Ramon

ilveira Mendes a,b

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
A, Brasil
Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), Belo
orizonte, MG, Brasil

Introdução: A incontinência fecal (IF) é conceituada como
ncapacidade fisiológica de manter controle sobre o armaze-
amento e expulsão tanto de gases como fezes, em tempo
/ou locais inadequados.1,2 A manometria anorretal permite
mensuração das pressões de repouso e contração, tamanho
o canal anal funcional, capacidade, complacência e pesquisa
o reflexo inibitório retoanal.3

Objetivo: Analisar a relação entre achados manométricos
a sintomatologia da IF, sobretudo quanto ao seu grau de

ntensidade e gravidade.
Métodos: Estudo retrospectivo, entre maio de 2015 e maio

e 2017, com 70 portadores de IF, submetidos à manometria
norretal.

Resultados: A idade média foi de 60,8 anos (desvio padrão
2,4). O sexo feminino correspondeu a 75,7%, (p = 0,97). 44,3%
oram submetidos a cirurgias anorretoperineais, apresen-
ando significância estatísticas (p = 0,034). Houve também
orrelação com as pressões de contração (p = 0,035). Não
ouve significância estatística na relação entre os sinto-
as de IF e os achados manométricos de diminuição das

ressões de repouso (p = 0,132), diminuição da sensibilidade
etal (p = 0,647), capacidade (p = 0,114) e pesquisa do reflexo
nibitório retoanal (p = 0,196). Segundo a classificação Cleve-
and Clinic Incontinence Score (CCIS), 51,4% dos pacientes
presentavam incontinência leve; 41,4%, moderada e 7,1%,
rave.

Conclusão: A correlação entre os dados manométricos e a
intomatologia da IF esteve relacionada com a diminuição das
ressões de contração e o antecedente de cirurgias em região

nal, períneo ou cólon.
8;38(s1):1–113 3
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DE TUMORES
NEUROENDÓCRINOS INTESTINAIS AO
LONGO DE 10 ANOS NUM CENTRO
TERCIÁRIO DE REFERÊNCIA

Miguel José Mascarenhas Saraiva Jr. a,b,
Emanuel Dias a,b, Cláudia Pinto a,b, Pedro
Coutinho Ribeiro a,b, Guilherme Macedo a,b

a Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar de
São João, Faculdade de Medicina, Porto, Portugal
b Instituto Português de Oncologia do Porto, Porto,
Portugal

Introdução e objetivos: Os tumores neuroendócrinos intes-
tinais (NETs) representam um grupo raro de neoplasias, com
uma incidência de aproximadamente 0.5 em 100000 habitan-
tes, constituindo uma pequena percentagem das neoplasias
intestinais. Neste estudo, foram avaliadas a localização, tipo
do tumor primário, grau de atingimento sistémico bem como
outros aspetos clínico-patológicos de relevo com impacto na
sobrevida global e livre de doença.

Materiais: Foram avaliados 27 pacientes com tumores neu-
roendócrinos intestinais diagnosticados num centro terciário
de referência entre 2008 e 2017. Foram incluídos neste estudo,
todos os doentes com diagnóstico anatomopatológico confir-
mado no intervalo de tempo supracitado.

Sumário dos resultados: A localização primária mais fre-
quente foi o íleo (13 doentes - 48.2%), seguido do apêndice
ileocecal (6 doentes – 22.2%), duodeno (5 doentes -18.5%), colon
(2 doentes – 7.4%) e jejuno (1 doente – 3.7%), A maioria dos
doentes era do sexo feminino (55,6%). A idade média na altura
do diagnóstico foi de 52.3 anos (intervalo 22-84 anos). Relativa-
mente à classificação dos NETs intestinais (2010 WHO grading
system for NETs) ao diagnóstico, 20 doentes em estadio G1
(74.1%), 6 em estadio G2 (22.2%) e 1 em estadio G3 (3.7%).
Metástases na altura do diagnóstico estavam presentes em
6 pacientes no fígado (22.8%), em 1 paciente no pulmão e
noutro paciente a nível ósseo. 23 pacientes (85.2%) foram sub-
metidos a cirurgia e quimioterapia administrada em 12 casos
(44.4%). Em consonância com séries de casos previamente

publicadas, índices proliferativos baixos, a diferenciação his-
tológica, ausência de doença locorregional, de angioinvasão e
metastização correlacionam-se com um melhor prognóstico.
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hiperplásicos ou neoplásicos) e a base proliferativa da NRH,
uma associação entre essas condições é plausível.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.011
4 j coloproctol (rio

Conclusões: A apresentação clínica e comportamento
biológico dos NETs entéricos é extremamente variável,
traduzindo grandes diferenças de sobrevida, consoante a
localização, tipo do tumor primário e o grau de atingimento
sistémico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.009
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ASCITE QUILOSA POR USO DE DIFERENTES
TIPOS DE ENERGIA

Silvano Cambruzzi, Leonardo Machado de
Castro, César de Paiva Barros, Paulo César de
Castro Júnior, Ricardo Junio Garcia, Átila
Haddad Crelier, Vanessa de Souza Carvalho

Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Ascite quilosa ou quiloperitônio é uma complicação
pouco frequente após tratamento cirúrgico para o cân-
cer colorretal. Os estudos, em sua maior parte de caráter
retrospectivo, divergem sobre as principais causas, como
a via de acesso (laparotômico\\laparoscópico), localização
(direito\\esquerdo), idade, tempo cirúrgico, número de linfo-
nodos ressecados ou secção inadvertida de vasos linfáticos.
O uso de dispositivos com energia bipolar e ultrassônica em
laparoscopia também tem sido apresentado como possível
causa, devido ao selamento parcial\\incompleto dos vasos lin-
fáticos durante a dissecção.

Clinicamente é comum ocorrer distensão abdominal, sem
febre ou sinais de peritonite. O diagnóstico é feito com base na
drenagem de líquido de aspecto leitoso com volume superior
a 200mL\\dia, e na dosagem de triglicerídeos acima de 110
mg\\dL.

O manejo pode ser difícil, por vezes com necessidade de
nova intervenção cirúrgica. Entretanto, na maioria das vezes,
o tratamento conservador torna-se suficiente, e se baseia ini-
cialmente em dieta hiperproteica, pobre em gordura e com
triglicerídeos de cadeia média, podendo-se também lançar
mão de nutrição parenteral total e octreotide para pacientes
com falha na terapia inicial.

Este quadro pode acarretar em um maior período de
internação hospitalar, bem como na maior permanência de
drenos intracavitários para acompanhamento do débito e
aspecto da secreção. Pode motivar ainda outras complicações,
como maior recorrência local ou disseminação peritoneal,
pela possibilidade de o fluido linfático conter células cance-
rígenas.

Sugere-se uma dissecção anatômica e cuidadosa, princi-
palmente quando há suspeita de invasão linfática, para evitar
essa complicação.

Relatamos dois casos de ascite quilosa: o primeiro, em um
paciente masculino, 70 anos, com adenocarcinoma sincrônico
de cólon descendente e sigmoide, submetido à colectomia
esquerda por via laparotômica com uso de energia monopolar.
Recebeu alta ainda com dreno, que foi retirado após resolução

◦
do quadro no 15 dia de pós-operatório. O segundo, em um
paciente de 73 anos, também masculino, com tumor de cólon
sigmoide, submetido à retossigmoidectomia videolaparoscó-
pica com uso de dispositivo bipolar. Também recebeu alta
1 8;38(s1):1–113

hospitalar com dreno, que foi retirado após resolução do qua-
dro no20◦ dia de pós-operatório. Ambos foram conduzidos de
maneira conservadora, com restrição dietética para resolução
do quadro, sem recorrência ou sinais de recidiva de doença
até o momento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.010
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ASSOCIAÇÃO DE POLIPOSE ADENOMATOSA
FAMILIAR COM HIPERPLASIA REGENERATIVA
NODULAR: A PROPÓSITO DE UM CASO

Miguel Mascarenhas Saraiva, Emanuel Dias,
Helder Cardoso, Guilherme Macedo

Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar de
São João, Faculdade de Medicina, Porto, Portugal

A polipose adenomatosa familiar (PAF) é um distúr-
bio autossômico dominante, causado por uma mutação no
gene APC. Uma variedade de manifestações extraintestinais,
incluindo tireóide, tecidos moles e tumores cerebrais já foi
descrita anteriormente.

Aqui, relatamos o caso de um homem de 59 anos com
diagnóstico de PAF atenuada desde os 45 anos, geneticamente
confirmado. Ele apresentou astenia e perda de peso. Ao exame
físico, a esplenomegalia era evidente. Exames de sangue reve-
laram pancitopenia e função hepática preservada.

O paciente não apresentava histórico de doenças hepatobi-
liares, com exceção de um ampuloma tratado cirurgicamente
aos 36 anos de idade.

Foi realizada biópsia hepática, que mostrou achados
sugestivos de hiperplasia regenerativa nodular (NRH). A
ultrassonografia com Doppler e a tomografia computadori-
zada excluíram a presença de trombose da veia porta. A
endoscopia digestiva alta revelou a presença de varizes eso-
fágicas. No ano seguinte, ele apresentou sangramento de
varizes, que foi tratado com ligadura de banda e encefalopatia
hepática.

A NRH é uma condição hepática rara, caracterizada pela
transformação benigna disseminada do parênquima hepático
em pequenos nódulos regenerativos. A NRH pode se desen-
volver por causas autoimunes, hematológicas, infecciosas,
neoplásicas ou relacionadas à droga. Até onde sabemos, este é
o primeiro caso relatado de NRH ocorrendo em um contexto de
FAP. Considerando a diversidade de manifestações extraintes-
tinais associadas à PAF (principalmente envolvendo processos
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SSOCIAÇÃO ENTRE STREPTOCOCCUS
OVIS/GALLOLYTICUS E CÂNCER
OLORRETAL: RELATO DE CASO E REVISÃO
A LITERATURA

ernanda Costa Pereira, Josiane Harumi
ihoda Lopes, Gustavo Urbano, Marley
ibeiro Feitosa, Omar Féres, José Joaquim
ibeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
niversidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
P, Brasil

Introdução: O Streptococcus bovis/gallolyticus está presente
a microbiota intestinal em 2 a 15% dos indivíduos. Elevada
arga bacteriana e suas propriedades patogênicas estão impli-
adas no desenvolvimento de endocardite bacteriana e do
âncer colorretal. O objetivo do estudo é relatar um caso de
âncer de cólon direito, diagnosticado após episódio de endo-
ardite infecciosa por Streptococcus galollyticuse realizar revisão
os estudos mais recentes sobre o tema.

Descrição do caso: Homem, 73 anos, internado para
nvestigação de febre de origem obscura. Durante rastre-
mento infeccioso, identificaram-se cocos gram positivos
a hemocultura. Ecocardiograma evidenciou vegetações na
álvula aórtica, que apresentava folhetos espessados. Inici-
do tratamento para endocardite bacteriana. Hemoculturas
ubsequentes demonstraram crescimento de S. gallolyticus
ultissensível. Realizado antibioticoterapia por 42 dias, com

lta hospitalar sem sequelas. Após 3 anos, foi submetido à
olonoscopia para investigação de anemia crônica, observada
esde a internação para o tratamento da endocardite, quando
e diagnosticou neoplasia maligna e estenosante do cólon
ireito. Foi submetido à colectomia direita ampliada com íleo-
transverso anastomose. O resultado do anatomopatológico
onfirmou o diagnóstico de adenocarcinoma do cólon, esta-
io II. Encontra-se no terceiro mês de seguimento, com boa
ecuperação e sem sinais de recidiva da doença.

Discussão: Cerca de 25-80% dos pacientes com bacteremia
or S. bovis/gallolyticus podem apresentar câncer colorretal,
ue pode ser diagnosticado anos após a infecção. Acredita-
se que presença da bactéria em concentrações elevadas
steja associada a um processo inflamatório crônico, com
rodução de citocinas e metabólitos carcinogênicos que indu-
em a mutações genéticas e ao desenvolvimento de câncer na
ucosa sadia.
Conclusão: Ao diagnóstico de infecção por S. bovis/
alollyticus, é importante a avaliação do intestino grosso em
usca de lesões pré-malignas e câncer.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.012
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA COM
ENFOQUE PSICOLÓGICO EM PORTADORES DE
CÂNCER DE RETO

Valquiria S. Bento, Liliam Vital Pinheiro,
Maria de Lourdes S. Ayrizomo, Michel Gardere
Camargo, Carlos Augusto Real Martinez,
Felipe Osorio Costa, Cláudio Saddy Rodrigues
Coy

Grupo de Coloproctologia, Faculdade de Ciências
Médicas (FCM), Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil

Palavras-chave: Psicologia; qualidade de vida; câncer de reto

Objetivo: Avaliar a qualidade de vidadeportadores de cân-
cer de reto onde foi oferecida a intervenção psicológica.

Método: Realizou-seatendimento psicológico sendoapli-
cadoquestionário multidimensionalSF-36 (MedicalOutcomes-
Study 36- Item short-FormHealthSurvey). O questionário
foi aplicado individualmente sempre pela mesma psicó-
loga. Analisaram-se escores médios obtidos(pior escore = 0 e
melhor = 100) em cada dimensão que compõem a qualidade de
vida, como: capacidade funcional, aspecto físico, aspecto emo-
cional, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais
e saúde mental.

Resultados: Consideraram-se elegíveis 201doentes acom-
panhados em ambulatório multidisciplinar especializado no
tratamento do câncer de reto. Os escores médios obtidos
foram: capacidade funcional (73,66), aspecto físico (46,39),
aspecto emocional (69,48), dor (58,44), estado geral de saúde
(76,33), vitalidade (67,79), aspectos sociais (72,89) e saúde
mental (71,44). Observou-se que a capacidade funcional apre-
sentavanível satisfatório, relacionada ao grau de preservação
da capacidade do paciente, em realizar atividades cotidianas.
O aspecto físico apresentou resultado moderado, indicando
que boa parte dos doentes possui limitações físicas em suas
atividades. No aspecto emocional, o resultado demonstrou
que muitos doentes apresentavam fragilidade psicológica
limitante e quadro significativo de dor que interferia nas ati-
vidades rotineiras. O estado geral de saúde apresentou nível
satisfatório, enquanto a vitalidade mostrou nível moderado.
Os aspectos sociais e a saúde mental, mostraram prejuízos
significativos.

Conclusão: A presença de câncer de reto associou-se com
fragilidade emocional, reduzindo a qualidade de vidado paci-
ente. Os achados poderão contribuir para o estabelecimento

de abordagens que melhorem a condição emocional dos paci-
entes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.013
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Conclusão: Os bezoares são incomuns e, na presença de
neoplasia colorretal, podem possuir localização atípica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.015
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EXENTERAÇÃO PÉLVICA POR RECIDIVA
TARDIA DE NEOPLASIA DE RETO

Valesca de Souza Ueoka Sobreira, Hélio
Moreira Júnior, José Paulo Teixeira Moreira,
Ayr Nasser Júnior, Malú Aeloany Dantas
Sarmento, Pedro Ivo Calegari, Livia Gomes
Carmignolli, Paula Chrystina Caetano
Almeida Leite

Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal
de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil

Introdução: A exenteração pélvica é uma cirurgia radical
utilizada na tentativa de curar pacientes com neoplasias pél-
vicas localmente avançadas. Dados publicados mostram que
a ressecção radical pode atingir uma ressecção completa do
tumor e pode aumentar a sobrevida.

Descrição: Paciente A.M.S., 36 anos, há 4 meses com ente-
rorragia e dor abdominal. Após colonoscopia, em 2013, evoluiu
com abdome agudo obstrutivo sendo submetido à laparoto-
mia exploradora, visualizando lesão endurecida em reto e
implantes hepáticos sendo realizado colostomia e biópsia,
diagnosticando adenocarcinoma. Colonoscopia apresentava
lesão úlcero infiltrante estenosante 5 cm da linha pectínea.
Tomografia evidenciava nódulos hepáticos em segmentos
VIII e II e espessamento parietal do reto. CEA de 2,29 e K-
-ras+. Iniciado FOLFIRI e CETUXIMABE. Em 2014, efetuado
ressecção das lesões hepáticas e colecistectomia, cujo anato-
mopatológico foi depósito de mucina e colecistite. Introduzido
XELODA, radioterapia e, em 2014, realizado retossigmoidecto-
mia e ileostomia, com anatomopatológico de adenocarcinoma
T3NXM1. Iniciado XELOX e realizado fechamento da ileos-
tomia em 2016. Em 2018 apresentou diarréia, efetuando:
Colonoscopia normal, CEA 1,11, RNM com lesão expansiva
e heterogênea, 5 cm da borda anal, em parede anterior de
reto médio, estendendo-se ao espaço retovesical, envolvendo
ureter esquerdo e PET com lesão expansiva hipermetabólica
no espaço para-retal anterior esquerdo, sendo submetido a
exenteração pélvica.

Discussão: A exenteração pélvica total é uma cirurgia
radical podendo ser a única opção curativa para neoplasias
pélvicas localmente avançadas ou recorrentes, incluindo cân-
ceres ginecológicos, colorretais e urinários, estando associada
a alta morbimortalidade. A neoplasia localmente avançada
produz sintomas incapacitantes e redução da qualidade de
vida e aproximadamente 10% de todo o câncer retal baixo
precisa de ressecção cirúrgica estendida a outras estrutu-
ras pélvicas. A indicação para ressecção estendida deve
ser de acordo com um estadiamento pré-operatório sistê-
mico e local, não havendo exenteração padrão adequada a
todos os pacientes devido as variações das características do
tumor.
Conclusão: A exenteração pélvica é uma operação agres-
siva que tenta curar cirurgicamente pacientes com neoplasias
pélvicas localmente avançadas. A ressecção de múltiplos
órgãos e a morbidade associada requerem cuidados na
1 8;38(s1):1–113

seleção de pacientes para que os benefícios da cirurgia
superem seus riscos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.014
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NEOPLASIA DO CÓLON TRANSVERSO COM
IMPACTAÇÃO DE OSTEOBEZOAR EM
LOCALIZAÇÃO ATÍPICA

Gustavo Nunes Vilar, Carolina Mariottini
Bonafim, Vivian do Prado Martins, Marley
Ribeiro Feitosa, Rogério Serafim Parra, Omar
Féres, José Joaquim Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: Bezoares são massas de compostos não dige-
ríveis, no lumen do trato gastrointestinal. São infrequentes
e as principais topografias são estômago e íleo terminal.
Podem ser classificados de acordo com sua composição: fitobe-
zoar (plantas e vegetais), tricobezoar (cabelos), farmacobezoar
(medicações) e osteobezoar (ossos). O objetivo do presente
estudo é relatar um caso de osteobezoar de localização atípica,
em paciente com neoplasia obstrutiva do cólon direito.

Descrição do caso: Masculino, 84 anos. Há 02 anos
com perda ponderal significativa associada a episódios de
dor abdominal e anemia. Ao exame: descorado, abdome
distendido no andar superior, com massa ocupando todo
hipocondrio direito, deformável e crepitante. Tomografia de
abdome revelou espessamento circunferencial da parede do
cólon transverso, com conteúdo intraluminal impactado a
montante caracterizado por múltiplas imagens hiperdensas. A
colonoscopia com biópsia demonstrou adenocarcinoma obs-
trutivo do cólon transverso. Submetido a hemicolectomia
direita e no intraoperatório evideciou-se neoplasia obstrutiva
do transverso com impactação óssea no seu interior e cólon
ascendente repleto de fragmentos ósseos.

Discussão: Os bezoares manifestam-se, mais frequente-
mente, por sintomas obstrutivos. A presença da neoplasia do
cólon justifica a localização atípica da impactação. Os bezoares
tem como importante fator predisponente a coexistência de
alterações psiquiátricas ou neurológicas. No caso em questão,
não havia déficit cognitivo, todavia, o paciente era edêntulo
e tinha o hábito de ingerir pequenos ossos. A presença dos
corpos estranhos não comprometeu o tratamento cirúrgico
oncológico preconizado.
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DILEMA DA RESPOSTA CLÍNICA COMPLETA

ivia Barbosa da Silva, Rodolfo Cordeiro
onseca, Tarciana Ribeiro Santos, Maruska
ib Iamut, Paulo Cesar de Castro Junior, Luiz
ernando Pedrosa Fraga, Francisco Lopes
aulo

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE),
niversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
io de Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: O câncer colorretal é atualmente um dos tumo-
es malignos mais comuns no mundo, sendo a localização no
eto a mais frequente. Uma dificuldade nessa localização se
az nos casos próximos à borda anal e se pesa a realização de
irurgia mutiladora. Inúmeras alternativas já foram propostas
ara as lesões de reto baixo com o objetivo de preservação do
sfíncter. Com a instituição de terapia neoadjuvante (radioqui-
ioterapia) uma nova variável foi introduzida a essa equação.
observação dos bons resultados da neoadjuvância em alguns

asos, inclusive com resposta patológica completa, suscitou a
laboração de trabalhos a respeito - notadamente os estudos
ioneiros de “Watch and Wait” desenvolvidos no Brasil. Desta
orma nos cabe a pergunta: O que fazer diante da resposta
línica completa após neoadjuvância?

Descrição do caso: W.P.C., masculino, 57 anos, diagnos-
icado com tumor de reto a 3 cm da borda anal em 2015,
ndicado terapia de neoadjuvante. Concluiu radio e quimio-
erapia em setembro de 2015, apresentando resposta clínica
ompleta. Optou-se por acompanhamento clínico, pois o paci-
nte mostrou-se resistente a cirurgia mutiladora. Após 1 ano e
meses apresentou recidiva do tumor a 4 cm da borda anal em
arede anterior direita. Foi submetido a cirurgia de ressecção
e reto com anastomose coloanal e ileostomia de proteção
m 24/04/2017. Não houve indicação de quimioterapia adju-
ante, sendo acompanhado para fechamento de ileostomia.
presentou estenose da anastomose coloanal e foram realiza-
as dilatações em ambulatório. Em janeiro de 2018 apresentou
levação do CEA e imagem no PET SCAN sugestiva de recidiva
élvica sendo indicado cirurgia de Miles.

Discussão: A observação de resposta clínica completa e a
ivulgação ampla de trabalhos sobre o tema nos coloca cada
ez mais diante da dúvida sobre como agir frente a um paci-
nte portador de patologia inicialmente tratável por cirurgia
e Miles e que, no momento, não se apresenta mais com o
umor. Até quando indicar a cirurgia e até que ponto devemos
evar em consideração a opinião do paciente sobre a sua esco-
ha terapêutica frente a uma resposta clínica completa após
eoadjuvância. Nesse caso apresentado observamos a reci-
iva tumoral por duas ocasiões: 1 ano e 5 meses e 2 anos e
meses após neoadjuvância. Teríamos ajudado mais fazendo
cirurgia desde o princípio?

Conclusão: Ainda não existem indicações definitivas sobre

melhor opção de tratamento após a resposta clínica com-

leta da neoadjuvância.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.016
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OBSTRUÇÃO COLÔNICA POR TUMOR
DESMÓIDE

Italo Filipe Cardoso Amorim, Katyara
Rodrigues Fagundes, Emerson Abdulmassih
Wood Da Silva, Gustavo Roberto Carvalho
Tiveron, Luciano Ricardo Pelegrinelli, Aurélio
Fabiano Ribeiro Zago, Lucas Domingos
Rodrigues da Cunha

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brasil

Introdução: O tumor desmóide (TD) é uma neoplasia
benigna, que se origina de estruturas fasciais ou músculo-
-aponeuróticas, constituída por proliferação fibroblástica. É
um tumor raro que representa 0,03% de todas as neoplasias.
Diagnosticado em sua maioria entre os pacientes de 20 a 40
anos e mais prevalente em mulheres na idade reprodutiva.
Apesar de histologicamente benignos, os TD têm comporta-
mento maligno, sendo localmente invasivos e com elevada
recorrência após ressecção. A morbimortalidade se relaciona
com o envolvimento deórgãos e estruturas adjacentes. O obje-
tivo deste trabalho é relatar um caso de TD, cujo diagnóstico
clínico e radiológico era de obstrução intestinal por neoplasia
primária do cólon, mas o estudo anatomopatológico estabele-
ceu o diagnósticode TD.

Descrição do caso: Paciente masculino, 61anos, admitido
com história de parada de eliminação de flatos e fezes há 5
dias. Ao exame físico apresentava massa palpável em flanco
esquerdo. Realizado TC de abdome evidenciando massa abdo-
minal e sinais de obstrução intestinal. Optado por laparotomia
exploradora e visualizado tumoração de parede abdominal
com obstrução colônica e sendo necessário ressecção da
massa com colectomia esquerda e enterectomia segmentar.
Anatomopatológico: proliferação fusocelular com discreta ati-
pia, mitoses; compatível com tumor desmoide com infiltração
da musculatura esquelética e intestino grosso e delgado.

Discussão: A etiologia dos TD não foi ainda totalmente
esclarecida. Todavia, existem fatores reconhecidamente rela-
cionados ao seu desenvolvimento: genéticos, traumáticos e
hormonais. O tratamento é orientado pela sua localização,
extensão a órgãos vitais ou se há presença de recidiva. A cirur-
gia tem papel importante, entretanto pode estar associada
a altas taxas de recorrência local. A quimioterapia deve ser
considerada em casos inoperáveis ou de doença residual. Fal-
tam diretrizes consensuaistanto sobre o manuseio cirúrgico
quanto conservadordesses tumores. Isso se deve ao escasso
número de casos estudados e ao seu amplo espectroclínico e
anatomopatológico.

Conclusão: Tumor desmóide pode apresentar diferentes
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.017
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PNEUMORETROPERITÔNEO,
PNEUMOMEDIASTINO E ENFISEMA
SUBCUTÂNEO SECUNDÁRIO À DILATAÇÃO
DE ANASTOMOSE COLORRETAL: RELATO DE
CASO

Anderson de Almeida Maciel, Thais Yoko
Ferreira Koga, Isaac J.F. Correa Neto, Rogerio
Freitas Lino de Souza, Alexander de Sa Rolim,
Laercio Robles, Angelo Rossi da S. Cecchini

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Em colonoscopias terapêuticas, a incidência de
perfurações oscila em torno de 5%, seja para a realização de
polipectomia, mucosectomia ou mesmo dilatação de anasto-
moses colorretais. De acordo com o estado clínico do paciente,
este tipo de complicação permite diferentes formas de trata-
mento, desde o conservador até abordagem cirúrgica.

Descrição do caso: Sexo feminino, 63 anos, submetida
inicialmente a Retossigmoidectomia com colostomia termi-
nal de urgência devido adenocarcinoma moderadamente
diferenciado estadio IIIB. Realizou terapia adjuvante com qui-
mioterapia e radioterapia e após 1 ano de procedimento foi
submetida a reconstrução do trânsito intestinal com anas-
tomose mecânica termino-terminal a 6 cm da borda anal e
ileostomia de proteção. No seguimento oncológico, realizado
colonoscopia 7 meses após cirurgia de reconstrução de trân-
sito com diagnóstico de estenose ao nível da anastomose
colorretal, sendo tratada incialmente com dilatações digital
e diante do insucesso realizado dilatações pneumáticas da
anastomose estenosada. Durante um dos procedimentos de
dilatação pneumática apresentou quadro de dor torácica e cer-
vical com enfisema subcutâneo no exame físico e ausência de
sinais de sepse e irritação peritoneal. Tomografia evidenciou
pneumomediastino, pneumoretroperitôneo e coleções gaso-
sas nos espaços parafaríngeo, retrofaríngeos e retrolaríngeo.
Foi manejada conservadoramente, sendo iniciado antibiotico-
terapia com ceftriaxona e metronidazol e ao final de 7 dias
apresentou remissão completa dos sintomas e regressão do
enfisema subcutâneo, recebendo alta sem intercorrências. Os
exames de imagem de controle não revelaram alterações.

Discussão: A incidência de estenose anastomótica colorre-
tal encontra-se entre 4 e 10% sendo a ocorrência de perfuração
durante a dilatação pneumática uma das complicações que
podem ocorrer após a tentativa de tratamento dessas esteno-
ses. Em pacientes clinicamente estáveis, com bom estar geral
e sem sinais de peritonite, o tratamento conservador é a prin-
cipal opção, apresentando taxa de êxito que pode alcançar
73%.

Conclusão: Pneumomediastino e enfisema subcutâneo

são apresentações incomuns deste tipo de complicação e a
definição do melhor manejo muitas vezes pode ser um desafio.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.018
1 8;38(s1):1–113
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POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAR
ASSOCIADA A POLIPOSE GÁSTRICA E
NEOPLASIA RENAL

Katyara Rodrigues Fagundes, Italo Filipe
Cardoso Amorim, Emerson Abdulmassih
Wood da Silva, Luciano Ricardo Pelegrinelli,
Aurelio Fabiano Ribeiro Zago, Gustavo
Roberto Carvalho Tiveron, Renata Margarida
Etchebehere

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brasil

Introdução: A Polipose Adenomatosa Familiar (PAF) cons-
titui síndrome genética de caráter dominante, associada
à mutação no gene APC, com funções na regulação do
crescimento e proliferação celular, gerando assim o desenvol-
vimento de lesões benignas e malignas em diferentes órgãos
e com maior predisposição em desenvolver câncer colorretal
e outras lesões extracolônicas.

Descrição do caso: Paciente masculino, 51 anos, previa-
mente hígido. Aos 20 anos iniciou quadro de fadiga, hiporexia,
astenia e anemia. Realizado transfusões sanguíneas e man-
teve tratamento clínico por 10 anos com repositores de ferro.
Aos 30 anos foi realizado endoscopia digestiva alta (EDA)
com evidências de pólipos gástricos. Mantendo a hipótese
de anemia ferropriva. Aos 34 anos surgiram episódios de
melena, foi realizado enema opaco que sugeriu pseudo póli-
pos colônicos e gerando dúvida quanto a preparo de cólon
irregular. Solicitado colonoscopia que constatou inúmeros
pólipos intestinais com biópsias sugestivas de PAF. Diante do
diagnóstico foi realizado proctocolectomia total, com anasto-
mose íleo anal com bolsa ileal. Em seguimento foi realizado
nova EDA que evidenciou presença de conglomerados de
pólipos em corpo e fundo gástrico, de características hiperplá-
sicas, com 17 cm de extensão, sem possibilidade de ressecção
endoscópica. Apresentava também nódulo renal a direita com
4 cm de diâmetro. Optado por realizar gastrectomia total com
interposição jejunal (esôfago-duodeno) e nefrectomia total
direita. Anatomopatológico compatível com pólipose gás-
trica hiperplásica e carcinoma renal papilar tipo I (T1a). No
momento o paciente encontra-se em seguimento ambulato-
rial.

Discussão: Pólipos gástricos são frequentemente observa-
dos na PAF. As lesões gástricas mais encontradas são pólipos
de glândulas fúndicas, hiperplásicos e, menos frequente-
mente, adenomas e carcinoma. Pólipos hiperplásicos maiores
que 1 cm tem risco de até 20% de degeneração para displasia
e devem ser ressecados. Pacientes com PAF apresentam geral-
mente associação com tumores extracolônicos (desmóides,
tireóide, duodenal, adrenal), e no caso em questão apresentou-
-se com tumor renal que é raro nesta síndrome.

Conclusão: A PAF possui variados tipos de manifestações
extracolônicas que podem acarretar graves prejuízos á saúde
do indivíduo, não devendo negligenciar o rastreio de outras

patologias mesmo após colectomia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.019
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ÉRIE DE CASOS DE HAMARTOMA CÍSTICO
ETRO-RETAL: DO DIAGNÓSTICO AO
RATAMENTO

ugo Samaritne Junior, Antonio Jose Tiburcio
lves Junior, Jose Alfredo Reis Junior, Odorino
ideyoshi Kagohara, Joaquim Simões Neto,
ergio Oliva Banci, Jose Alfredo Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Introdução: O espaço retrorretal (presacral) não é uma
ocalização comum para tumores neoplásicos. O hamartoma
ístico retrorretal (HCRR) consiste de uma lesão benigna
ongênita rara, de padrão geralmente multicístico, que aco-
ete usualmente mulheres de meia idade, com incidência

ariando entre 1:40000 e 1:63000. Apesar da possibilidade
e origem congênitaderivada dos remanescentes embrioná-
ios pós-anais do intestino (intestino posterior), podem ser
ambém decorrentes de processo inflamatório crônico local.
elizmente seu potencial de malignidade é extremamente
aro.

Objetivo: Relatar uma série de casos de harmatoma cístico
etrorretal.

Métodos: Análise retrospectiva de 3 casos de HCRR ope-
ados por equipe cirúrgica homogênea em Campinas-SP.
acientes com idade entre 27 a 57 anos por acesso pos-
erior(técnica de Kraske) após ressonância magnética. O
iagnóstico foi confirmado posteriormente por histologia.

Resultados: Primeiro caso paciente com queixa de secreção
onstante em região perianal, com histórico cirúrgico, há 3
nos, de abscesso na mesma localização, devido à tumor pré-
sacral abaulando o reto. Segundo caso abordada previamente
evido a cisto pilonidal infectado, retornando ao serviço com
uadro séptico, coleção purulenta dissecando região paraver-
ebral e glútea à esquerda, e sinais de osteomielite em cóccix,
ubmetida à excisão completa da lesão e à coccectomia devido
osteomielite local. Terceiro caso apresentou-se em consulta

om queixa de tenesmo constante e dor ao evacuar, após
xame de imagem foi submetida à cirurgia com excisão com-
leta da lesão. Submetidas à ressonância magnética de pelve,
om presença de tumoração retro-retal e abordagem cirúrgica
osterior (Cirurgia de Kraske). Diagnóstico compatível com
amartoma cístico ao estudo histopatológico. Ausência de
inais de malignidade nos materiais analisados, com conclu-
ão diagnóstica de Hamartoma Cístico retro-retal (pré-sacral),
ssociado a processo inflamatório crônico. As pacientes man-
ém segmento em consultas periódicas, com boa evolução
línica, sem recidiva das lesões, sem incontinência fecal ou
emais sequelas devido ao procedimento cirúrgico.

Conclusão: HCRR são tumores raros, que geralmente

ecessitam de abordagem cirúrgica e apresentam bom prog-
óstico desde que ressecados com margens adequadas.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.020
8;38(s1):1–113 9
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SINUS PERINEAL COMO COMPLICAÇÃO
TARDIA DE AMPUTAÇÃO
ABDOMINOPERINEAL POR
ADENOCARCINOMA DE RETO BAIXO

Letícia Nobre Lopes, Rafael Vaz Pandini,
David Alves Mognato, Dimas André
Milcheski, José Américo Bacchi Hora, Sergio
Carlos Nahas, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Adenocarcinoma de reto baixo localmente
avançado tem como principal tratamento atual a neoad-
juvância com quimiorradioterapia seguida de amputação
abdominoperineal (AAP) com excisão total do mesorreto,
procedimento este considerado de grande porte e elevada
complexidade estando relacionado a complicações precoces
e tardias.

Descrição do caso: V.S., masculino, 53 anos. Diagnóstico
de adenocarcinoma de reto baixo em 1995, quando foi sub-
metido a tratamento neoadjuvante seguido de AAP de reto
com fechamento primário, em serviço externo, recebendo
alta após 7 anos sem evidência de doença. Há 1 ano com
quadro de dor perineal, refratária à opioides, associada a dre-
nagem de secreção purulenta através de orifício em ferida
operatória (FO). Iniciou investigação com a coloproctologia
com RNM pelve: leito cirúrgico com acúmulos líquidos que
se dirigem à região perineal; TC pelve: coleção líquida-gasosa
em loja pré-sacral de 25 ml com trajeto fistuloso associado;
Fistulografia: opacificação da loja posterior. Encaminhado à
radiologia intervencionista para drenagem percutânea guiada
por RNM, não sendo identificado local exato para punção.
Devido refratariedade do quadro, indicado tratamento cirúr-
gico. Em posição jackknife, realizada ampliação do orifício
de drenagem identificando loja pré sacral de 5 cm de pro-
fundidade, com intensa fibrose local e espículas calcificadas,
com drenagem de secreção purulenta, sem sinais de recidiva
local (confirmado com biópsia). Defeito perineal (8 x 4 cm)
reconstruído pela cirurgia plástica com retalho gluteal fold
em V-Y à esquerda. Apresentou boa evolução, recebendo alta
no 7◦ pós-operatório, com ferida em bom aspecto, deam-
bulando. Seguimento ambulatorial com melhora completa
da dor.

Discussão: Complicações relacionadas à FO são relati-
vamente comuns e estão associadas à elevada morbidade.
Excluída recidiva oncológica, a presença de infecção pode
ter como fatores de risco o fechamento primário e a
radiação prévia com manifestações agudas ou crônicas, como
a presença de sinus perineal. A ausência de resposta ou
impossibilidade de tratamento conservador exige exploração
local e desbridamento cirúrgico. A transferência de tecidos
bem vascularizados está associada a melhor resposta pela
redução de espaço morto e possibilidade de sutura sem
tensão.
Conclusão: Apesar dos avanços técnicos, complicações
relacionadas à FO ainda apresentam elevada incidência, per-
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manecendo um desafio diagnóstico e terapêutico para os
cirurgiões.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.021
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SÍNDROME DE LYNCH - UM RELATO DE CASO

Bruna Zini de Paula Freitas, Lucas de Sena
Leme, Brunno Augusto Jose da Costa, Danilo
Toshio Kanno, Ronaldo Nonose, Carlos
Augusto Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: A síndrome de Lynch (SL) é caracterizada por
um padrão de herança autossômica dominante de susceti-
bilidade para o desenvolvimento de câncer colorretal (CCR)
e tumores associados, em idade precoce, predileção pelo
cólon proximal, e risco aumentado de tumores colônicos
múltiplos. Responsável por cerca de 5% dos casos de cân-
cer de intestino, apresenta alteração nos genes MLH1, MSH2,
MSH6 ou PMS2, que têm a função de ajudar nos reparos do
DNA. A mutação interrompe o funcionamento correto desses
genes e, assim, acelera o processo de divisão e multiplicação
de células com erros, elevando o risco de surgimento de
tumores.

Relato de caso: Paciente de 55 anos, sexo feminino, com
quadro de alteração do hábito intestinal para menos, dor
abdominal, tenesmo, hematoquezia e adinamia, foi diagnos-
ticada com tumor sincrônico em reto baixo e sigmoide, com
anátomo-patológico de adenocarcinoma pouco diferenciado
em células de anel de sinete. Além do quadro clínico em
questão, a doente tinha antecedente familiar positivo para
adenocarcinoma de endométrio (filha aos 35 anos); filho fale-
cido com tumor cerebral durante a adolescência; neta com
carcinoma de tireóide. Em função dos achados clínicos, e
completado os critérios de Bethesda, foi levantada a hipó-
tese de síndrome de Lynch, a qual foi confirmada pelo exame
imuno-histoquímico: positivo para instabilidade microssaté-
lite com ausência de imuno-expressão do MSH2. A doente
foi submetida a colostomia derivativa, optado por neoad-
juvância e posterior tratamento cirúrgico. Além do mais,
foi submetida a investigação de outros sítios possíveis de
desenvolvimento de câncer relacionado a SL; assim como,
todos os parentes diretos fizeram investigação e exames
preventivos.

Discussão: O risco cumulativo de desenvolvimento de cân-
cer em portadores de SL é de até 78% para CCR, 40 a 60%
para câncer de endométrio; 19% para câncer gástrico; 17,5%
do trato biliar; 10% do trato urinário. O risco de qualquer
tumor metacrônico chega a 90% após tratamento do CCR e
75% após câncer de endométrio. Dessa forma, faz-se necessá-
rio a investigação e sequenciamento do painel genético, para
identificar mutações e facilitar o rastreamento dos membros
familiares.
Conclusão: É importante sempre nos atentarmos às sín-
dromes hereditárias que possam estar relacionadas ao câncer
colorretal, uma vez que sua incidência não é tão rara, e pode-se
1 8;38(s1):1–113

salvar famílias de todas as complicações possíveis, principal-
mente fazendo diagnóstico em estágio mais precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.022
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TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA
PRECOCE DE RETO MÉDIO POR RESSECÇÃO
ENDOSCÓPICA DE MUCOSA: RELATO DE
CASO

André Antonio Abissamra a,b, Matheus
Carpenedo Frare a,b, Thiago Maicon Matos de
Oliveira Rodrigues a,b, Rossini Fernandes
Lyria a,b, Henrique Victor Ruani a,b, Amanda
Oliveira de Lima Pereira a,b, Leidiane Gomes
Dias a,b

a Hospital Regional de Presidente Prudente,
Presidente Prudente, SP, Brasil
b Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
Presidente Prudente, SP, Brasil

Introdução: Ressecção endoscópica de mucosa (EMR) é uma
técnica atualmente consolidada como forma de diagnóstico
e tratamento de lesões pré-cancerosas e carcinomas iniciais
em todo trato gastro-intestinal (1- 2). Este artigo tem como
objetivo a apresentação de caso de lesão neoplásica in situ de
grande monta em Reto Médio tratada por EMR. Serão discuti-
das as vantagens e desvantagens da EMR em relação à Cirurgia
Aberta e à ESD (ressecção endoscópica de submucosa) para
lesões neoplásicas de estágio inicial.

Descrição do caso: N.R.O., 60 anos, feminino, portadora
de Obesidade Mórbida, Cirrose CHILD A, Fibrose Pulmonar,
ICC, AR, HAS, DM. Encaminhada ao serviço de Cirurgia Geral
por dor abdominal e hematoquezia há 1 mês. RMN de Pelve
sugere lesão infiltrativa em reto médio, sem invasão de mesor-
reto ou linfonodos. Realizado colonoscopia a qual evidenciou
extensa lesão em Reto Médio, tipo LST granular, com 5 cm de
extensão e distando de 5 cm da borda anal, ocupando 60%
da luz. Devido à alta probabilidade de lesão neoplásica pre-
coce e alto risco cirúrgico da paciente, realizado Mucosectomia
em Piece Meal e tatuagem da base da lesão. AP da lesão
evidencia Adenoma Tubulo Viloso com transformação para
Adenocarcinoma, sendo confirmada lesão neoplásica In Situ
com margens de ressecção livre. Colonoscopia de controle com
8 meses após, exibe cicatriz em bom aspecto sem sinais de
recidiva, confirmada por anatomopatológico. Paciente segue
assintomático.

Discussão: Dentre as técnicas de ressecção endoscópica,
a EMR, é técnica consolidada para tratamento de lesões
pré-cancerosas no TGI, apresentando taxas de recorrência
que variam entre 4 -18% conforme exposto na literatura (1-
3). Protocolo de seguimento com colonoscopia de controle
em 3-6-12 meses. Principais fatores associados à recorrên-
cia são diâmetro da lesão > 20 mm, técnica de ressecção em
piecemeal e presença de carcinoma no pólipo. (1-2). Outra

técnica endoscópica terapêutica para o tratamento de lesões
é a ESD. Técnica que apresenta menores taxas de recorrên-
cia em relação à EMR. Entretanto possui maiores taxas de
complicações e custo elevado (1-5). Em relação à intervenção
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irúrgica, as indicações atuais são reservadas para EMR não
urativa, perfuração/sangramento não tratados por colonos-
opia e carcinomas invasivo.

Conclusão: Conclui-se que a EMR pode ser utilizada como
lternativa terapêutica eficaz para lesões neoplásicas precoces
e cólon, sendo boa opção em pacientes não candidatos ao
ratamento cirúrgico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.023
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ASTROPARESIA POR INFILTRAÇÃO
ALIGNA DO NERVO VAGO: RELATO DE
ASO

driana Brianez, Camilla Ferreira Magalhães,
line Nunes Amaro, João Antonio Feriani
unes, Miguel Cerutti Franciscatto, Thais
ndreotti, Marcelo Maia Caixeta de Melo

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
FAMERP), São José do Rio Preto, SP, Brasil

Introdução: Gastroparesia é definida como atraso no esva-
iamento gástrico e ausência documentadade obstrução desse
rgão. A patogênese está associada a perda de células

ntersticiais de Cajal, neuropatia e miopatia. Causas raras,
omoinfiltração maligna do nervo também podem ocorrer.
ssa multiplicidade de mecanismos patogênicos explica adifi-
uldade diagnóstica e aimportância do tratamento adequado.

Relato do caso: Paciente masculino, 63 anos, branco,
om antecedente de retossigmoidectomia e terapia adjuvante
o ano de 2016, por adenocarcinoma tubular moderada-
ente diferenciado e invasivo de cólon sigmóide ECIIIB (pT3

N1 M0). Há 06 meses iniciou quadro de dor epigástrica,
áuseas e vômitos que pioravam após alimentação. Nesse
eríodo, houve perda de peso de nove quilos. Foi submetido
endoscopia digestiva alta que apontou estase gástrica ali-
entar. Também foi realizada tomografia de abdome total

ue constatou recidiva linfonodal em cadeias ganglionares
eri-hepática, peri-pancreáticas, interaortocavais e periaór-
ica. Diante desse quadro, estabeleceu-se o diagnóstico de
astroparesia por recidiva linfonodal com infiltração do nervo
ago. O tratamento instituído baseou-se no uso de antieméti-
os, procinéticos, dieta fracionada e quimioterapia paliativa.
pós a quimioterapia, houve redução da massa linfonodal e

emissão da gastroparesia.
Discussão: A gastroparesia é caracterizada por náuseas,

ômitos, saciedade precoce e dor abdominal. Considera-se
adrão-ouro para o diagnóstico a cintilografia gástrica em fase
ólida. As causas freqüentes de gastroparesia são: idiopática,
iabética e pós-cirúrgica. Doença paraneoplásica, parkinso-
ismo, esclerodermia, isquemia mesentérica e infiltração do
ervo vago por neoplasia maligna são etiologias raras. O
anejo é realizado com antieméticos, procinéticos, agonistas

e receptores de motilina, dieta fracionada, dieta via sonda
asoenteral ou parenteral se não tolerado via oral. A metoclo-

ramida é o único procinético aprovado pela FDA (EUA) para
tratamento da gastroparesia. As diretrizes clínicas do Ame-

ican Journal of Gastroenterology recomendam rastreamento
ara diabetes, disfunção tireoidiana, doença neurológica e
8;38(s1):1–113 11

desordens autoimunes como possíveis causas de gastropare-
sia.

Conclusão: Gastroparesia por infiltração maligna do nervo
vago é incomum. O tratamento baseia-se em dieta fracionada,
procinéticos, antieméticos e quimioterapia para a neoplasia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.024
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TUMOR CARCINOIDE RETAL SIMULANDO
GRANULOMA DE ANASTOMOSE

Italo Filipe Cardoso Amorim, Katyara
Rodrigues Fagundes, Emerson Abdulmassih
Wood da Silva, Luciano Ricardo Pelegrinelli,
Aurélio Fabiano Ribeiro Zago, Gustavo
Roberto Carvalho Tiveron, Izadora Lorena
Ferreira Reis

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brasil

Introdução: Os tumores carcinoides são derivados das célu-
las enterocromafins com capacidade de produzir os mais
diversos mediadores neuroendócrinos. São tumores raros com
prevalência de 0,7 a 4,48 casos para cada 100 mil hab, per-
fazendo pouco menos de 0,5% de todas as malignidades. Os
sítios de maior incidência são o trato gastrintestinal (67,5%)
e o sistema broncopulmonar (25,3%). Dentre os tumores do
trato gastrintestinal, a maioria ocorre no intestino delgado,
apêndice e reto. A taxa de sobrevida global em 5 anos para
tumores carcinoides, independentemente do local, é de 67,2%,
demonstrando quão indolente é o tumor.

Descrição do caso: Paciente 68 anos, feminino em acompa-
nhamento no ambulatório de coloproctologia após realização
de colectomia total com anastomose ileorretal manual em
2010 devido a doença diverticular pancolônica hemorrágica.
Realizou retossigmoidoscopia flexível em 2018 que evidenciou
anastomose íleorretal termino-terminal, ampla e pérvia, com
discreta irregularidade, formada por pequenas nodulações
puntiformes, pálidas, sugerindo hiperplasia nodular linfoide;
mucosa retal lisa, sem alterações. O exame anatomopatoló-
gico mostrou fragmentos de mucosa retal contendo aspecto
fortemente sugestivo de tumor neuroendócrino e depois con-
firmado pela imunohistoquimica.

Discussão: A localização retal do tumor carcinoide é a
terceira mais comum no trato gastrintestinal, geralmente
localizando-se de 4 a 13 cm da linha pectínea e representa
1,3% de todos os tumores retais. O diagnóstico de um tumor
neuroendocrino retal é, na maioria dos casos, feito acidental-
mente após a realização de sigmoidoscopias ou colonoscopias.
A lesão encontrada pode ter características peculiares como
a forma polipoide séssil, endurecida, de localização submu-
cosa e aspecto amarelado.O tratamento é baseado no tamanho
da lesão, na presença de invasão da muscular própria ou
de doença disseminada. Para lesões com menos de 1 cm, a
excisão endoanal é o tratamento mais adequado, já que a

polipectomia endoscópica apresenta uma alta frequência de
recidiva quando não se utiliza o ultrassom endoscópico para
estadiamentoprévio da lesão. Naqueles maiores que 2 cm, as
ressecções retais estão indicadas e as lesões entre 1 e 2 cm
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devem ser tratadas de acordo com a presença ou não de inva-
são da muscular própria.

Conclusão: Quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é o
estadiamento da lesão, podendo ser feito o tratamento apenas
com ressecção endoscópica, como neste caso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.025
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DOENÇA DE CROHN COMO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL NA ANEMIA CRÔNICA: RELATO
DE CASO

Natalie Fernanda Baqueiro Sena, Jamile
Caramello Ortins Sampaio, Lina Maria Goes
de Codes, Alexandre Lopes de Carvalho, Vitor
Lúcio de Oliveira Alves

Hospital Universitário Professor Edgard Santos
(HUPES), Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Salvador, BA, Brasil

Introdução: A doença de Crohn (DC) é uma doença infla-
matória que afeta mais comumente o segmento ileocolônico
e pode ser silenciosa ou caracterizada por sintomas como dor
abdominal, diarreia ou perda ponderal. Pacientes com anemia
crônica de causa não explicada devem ter o trato gastrointes-
tinal investigado. O objetivo do trabalho é relatar o caso de
uma paciente com anemia crônica que foi diagnosticada com
DC após investigação.

Descrição do caso: Trata-se de uma paciente assintomática
com anemia ferropriva crônica com melhora após uso regular
de sulfato ferroso, sem achados ao exame físico, encaminhada
para investigação, que apresentava apenas positividade do
sangue oculto nas fezes, com endoscopia digestiva alta (EDA) e
colonoscopia sem achados significativos. Seguida investigação
com cápsula endoscópica e enteroscopia por balão que evi-
denciou achados sugestivos de Doença de Crohn. Diante dos
achados de estenoses, foi indicado e iniciado tratamento com
adalimumabe e azatioprina.

Discussão: A anemia é comum nas doenças inflamatórias
intestinais e está associada a uma qualidade de vida reduzida
e a uma taxa de mortalidade aumentada, porém seu achado
isolado no cenário da doença é incomum.
Conclusão: Todo paciente com anemia crônica ainda sem
causa definida pode ter DC como diagnóstico diferencial.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.026
1 8;38(s1):1–113
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DOENÇA DE CROHN COMPLICADA:
LINFOCELE ASSOCIADA

Lorena de Almeida Barroso, Priscila Oliveira
Cardoso, Marco Antonio Miranda dos Santos,
Alexandre Miranda Silveira, Fabio Lopes de
Queiroz, Gustavo Ambrosi Evangelista, Sinara
Monica de Oliveira Leite

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (IPSEMG), Belo Horizonte, MG,
Brasil

Introdução: A Doença de Crohn (DC) de intestino delgado
pode apresentar complicações agudas que requerem cirurgia
de emergência em 6–16% dos casos. Enterectomia segmentar
com ou sem anastomose é a operação de escolha.

Relato de caso: Paciente LPM, feminino, 21 anos, com iní-
cio de sintomas (diarreia, cólicas e anemia) em 2015. Sem
sintomas anais. Início de propedêutica em 2016. Enterotomo-
grafia: espessamento parietal salteado em íleo médio e distal.
Calprotectina: 1.800 mcg/g. Colonoscopia: ileíte terminal com
subestenose. Diagnóstico de DC e início de tratamento: aza-
tioprina 50 mg/dia. Fevereiro/2017: quadro de abdome agudo
perfurativo. Submetida à cirurgia de urgência (enterectomia
segmentar e ileostomia em dupla boca). Alta em uso de
prednisona 60 mg/dia, metronidazol 1,2 mg/dia e azatioprina
150 mg/dia. Evolução: reinternação para ajuste de medica-
mentos e tratamento de TEP. Ambulatorialmente foi iniciado
Infliximabe. Remissão clínica/laboratorial. Seis meses de pós-
-operatorio: internada por massa abdominal em hipogástrio,
sem inflamação. Exames mostraram linfocele volumosa em
pelve. Submetida à cirurgia: visualizada linfocele em pelve
(citologia: ausência de malignidade) e comprometimento do
íleo terminal. Realizado: aspiração do conteúdo e limpeza da
cavidade; ressecção de 15 cm do íleo terminal e ceco e confec-
cionada anastomose ileocolônica latero-lateral isoperistáltica
grampeada. Apresentou boa evolução e atualmente está em
controle ambulatorial.

Discussão: Linfocele é uma coleção de líquido linfático
no espaço retroperitoneal e é uma complicação comum
em linfadenectomias pélvicas por neoplasias ginecológi-
cas/prostáticas. A maioria das linfoceles é pequena, assin-
tomática e sem significância clínica. Pacientes com coleções
maiores podem apresentar dor abdominal, constipação, poliú-
ria e edema da genitália ou membros inferiores. Quando
necessário, o tratamento inclui aspiração por agulha, dre-
nagem percutânea ou marsupialização cirúrgica. Não há
associação de DC e linfocele na literatura. O quadro séptico
abdominal da paciente pode ter causado a coleção linfática.

Conclusão: Descrevemos o caso pela sua raridade e a

possibilidade de outros diagnósticos no contexto da doença
inflamatória intestinal complicada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.027
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OENÇA DE CROHN E SUAS COMPLICAÇÕES
ÓS-OPERATÓRIAS

aulo Jose Marques de Sousa Junior, Adriano
ias Trajano, Louise Nathalie Queiroga
ontes Marques

Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), João
essoa, PB, Brasil

Introdução: Doença de Crohn (DC) é uma doença infla-
atória crônica geralmente transmural, afeta comumente o

leo distal e cólon. Tem etiologia desconhecida e incurável.
s processos inflamatórios crônicos podem levar a urgências
irúrgicas, como obstrução intestinal, sangramento, fístulas e
erfurações.

Relato de caso: L.S.M., 57 anos, feminino, deu entrada
presentando dor abdominal de forte intensidade em fossa
líaca esquerda com sinais de irritação peritoneal, associado

vômitos e distensão abdominal. Ultrassom e Tomogra-
a Computadorizada de abdome evidenciaram sinais de
bstrução intestinal alta. Realizou Laparotomia Exploradora,
endo encontrado estenose do íleo distal e realizado enterec-
omia de cerca de 40 cm e ileostomia em dupla boca. Após

meses, foi realizada cirurgia para reconstrução do trân-
ito intestinal, porem evidenciado intenso processo fibrótico
nteralças, edema ileal e formação de carapaça compatível
om DC. Foram desfeitas aderências e entero-entero anas-
omose latero-lateral. Na porção proximal da anastomose
ptou-se por uma ostomia com dreno. O resultado do anatomo
atológico da peça cirúrgica foi: enterocolite aguda purulenta
angrenosa, transmural e inflamação crônica granulomatosa
om gigantócitos de Langhans. Paciente evoluiu com fístula
ntero-cutânea orientada pelo dreno.

Discussão: No caso em questão, a paciente já se encon-
rava com abdome agudo obstrutivo, indicativo de tratamento
irúrgico, provavelmente causado devido o grau avançado da
C não tratada previamente, resultando em ileostomia de
lça distal, com sinais indicativos de um intestino congelado,
eiscência da ileostomia, fístula entero-cutânea e instabili-
ade clínica. Segundo a literatura, a indicação cirúrgica ocorre
m cerca de 75% dos casos, 50% destes pacientes terão uma
bstrução intestinal decorrente do espessamento da parede

ntestinal, chamadas estenoses ou fibroestenoses. A taxa de
ístulas no local da anastomose é cerca de70% em 1 ano e85%
m 3 anos.

Conclusão: As complicações da DC como obstrução e fís-

ulas intestinais são frequentes e de difícil tratamento no
acientes com doença não tratada.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.028
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DOENÇA DE CROHN FISTULIZANTE: RELATO
DE CASO

Anderson de Almeida Maciel, Isaac J.F. Correa
Neto, Laercio Robles, Alexander de Sa Rolim,
Rogerio Freitas Lino de Souza, Thais Yoko
Ferreira Koga, Hugo Henriques Watte

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A doença de Crohn é uma desordem caracte-
rizada pela inflamação transmural do trato gastrointestinal,
podendo comprometer qualquer segmento desde a boca ao
ânus. O risco de desenvolver uma fístula intestinal ao longo
da vida está entre 20% a 40% e seu manejo muitas vezes repre-
senta um desafio.

Objetivo: Descrever caso de paciente com complicações pós
operatória após tratamento cirúrgico de doença intestinal fis-
tulizante em paciente com doença de Cronh.

Descrição do caso: Sexo feminino, 31 anos, com diagnós-
tico de doença de Crohn há 6 anos, após hemicolectomia
direita devido quadro de abdome agudo inflamatório. Iniciou
tratamento com mesalazina e após 2 anos de doença evo-
luiu com quadro de fístula retovaginal, sendo tratada com
passagem de sedenho e terapia combinada de Infliximabe e
azatioprina. Evoluiu com remissão dos sintomas por 2 anos,
quando iniciou quadro de fístula enterocutânea sendo sub-
metida a ressecção de ileo-transversoanastomose devido à
doença fistulizante com enterectomia de 150 cm. Evolui no
pós-operatório com fístula de anastomose sendo necessário
reabordagens cirúrgicas e confecção de ostomia a Mickulicz
entre jejuno distal e cólon transverso, com 90 cm de jejuno
remanescente e desenvolvimento de intestino curto anatô-
mico e funcional com elevado débito pela ileostomia. Diante
do difícil controle do efluente, apesar da terapia nutricio-
nal total, optado por realização de reconstrução de trânsito
intestinal precoce. Evoluiu após o procedimento com melhora
progressiva do número de evacuações, recebendo alta hos-
pitalar com média de 2 a 3x/dia com uso de 16 mg/dia de
loperamida. No momento em seguimento ambulatorial, em
monoterapia com Adalimumabe e apresentando ganho de
peso.

Discussão: O manejo do paciente com doença de Crohn,
especialmente com apresentação fistulizante, pode ser um
desafio, sobretudo diante de complicações pós-operatórias,
onde a atividade da doença é um fator adicional limitante,
sendo que o conhecimento dos múltiplos fatores que influen-
ciam na atividade da doença, complicações e história natural,
além da experiência da equipe, se tornam fundamental para
o manejo ideal de casos com apresentações atípicas.

Conclusão: As complicações da doença de Crohn se exa-

cerbam diante de complicações pós operatórias, fazendo com
que seu manejo seja bastante pormenorizado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.029
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DOENÇA DE CROHN GASTRODUODENAL:
RELATO DE CASO

Brunno Augusto José Costa, Lucas de Sena
Leme, Bruna Zini de Paula Freitas, Paula
Cristina Steffen Novelli, Daniel de Castilho
Silva, Danilo Toshio Kanno, Carlos Augusto
Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: A doença inflamatória intestinal pode ser
definida em seu conceito amplo como qualquer processo infla-
matório do trato digestivo com causa conhecida ou não. A
incidência e a etiologia da DII ainda é incerta e desconhecida,
o que dificulta o tratamento definitivo e a cura dessas pato-
logias. O presente relato tem como objetivo apresentar um
caso de doença de Crohn, com acometimento gastroduode-
nal. Forma rara de manifestação da doença, tratada através
de conduta conservadora, sem recidiva ou complicações até a
elaboração do relato.

Descrição do caso: Paciente T.H.S., 13 anos, sexo mas-
culino, relata de dor anal há sete meses. Dor que piorava
durante evacuação associada à hematoquezia esporádica e
diminuição da frequência evacuatória. Ao exame proctoló-
gico, apresentava fissura anal póstero-lateral esquerda. Em
acompanhamento ambulatorial apresentou quadro de dor
abdominal associado à febre e diminuição de eliminação de
fezes e flatos. Realizado tomografia de abdome e pelve, com
linfonodos em cadeias mesentéricas com calibre discreta-
mente aumentado e retração do mesentério. Foi solicitado
colonoscopia com o seguinte resultado: processo inflamató-
rio em íleo terminal, cólon esquerdo e reto evidenciando ileíte
crônica ulcerativa com reação granulomatosa focal, sendo
levantada hipótese de DII. Após alguns meses paciente procu-
rou o pronto socorro com dor epigástrica há 3 dias associada
a vômitos, febre de 39 ◦C e dois episódios de hematêmese. Foi
solicitada endoscopia digestiva alta com alterações sugestivas
de doença inflamatória em atividade em estômago e duodeno.
Iniciado infliximabe e mantido prednisona com boa resposta
clínica, com melhora do quadro de dor, sangramento.

Discussão: A DC gastroduodenal ocorre em menos de 5%
dos casos. No estômago, é uma manifestação extremamente
rara, com sinais de epigastralgia, dispepsia, frequentemente
associada com anorexia, náuseas, vômitos e perda de peso.
Os pacientes podem apresentar-se assintomáticos ou com
sintomas leves, simulando gastrite e alterações endoscópi-
cas discretas, como úlceras aftóides. A doença avançada
manifesta-se com vômitos e perda de peso, podendo evoluir
com fístulas para o cólon com queixas de diarreia, vômitos
fecalóides e emagrecimento. Já no duodeno, é mais comum
úlceras aftóides e o espessamento das pregas na mucosa.

Conclusão: Trata-se de um relato de caso raro de um paci-
ente jovem com doença de crohn com acometimento do
estômago, duodeno, delgado e cólon, com boa resposta ao

infliximabe.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.030
1 8;38(s1):1–113
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PSEUDOTUMOR EM PACIENTE PORTADOR DE
DOENÇA DE CROHN

Bruna Zini de Paula Freitas, Paula Cristina
Steffen Novelli, Brunno Augusto José Costa,
Daniel de Castilho Silva, Danilo Toshio
Kanno, Carlos Augusto Real Martinez, Lucas
de Sena Leme, Roberta Lais dos Santos
Mendonça

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: Um dos processos mais marcantes da doença
de crohn é o impacto na vida dos paciente jovens. A
apresentação clínica é muito variada e pode apresentar tanto
formas intestinais, com acometimento da doença no íleo ter-
minal, como extraintestinal. A evolução depende muito do
tempo de demora até o diagnóstico e inicio do tratamento. Este
caso relatauma evolução desfavorável em uma paciente porta-
dora de doença de crohn, que evoluiu com pseudo tumoração,
mesmo em vigência de tratamento.

Descrição do caso: Paciente feminino 34 anos, portadora de
doença de crohn, estava em acompanhamento com equipe da
coloproctologia iniciou um quadro de dores em fossa ilíaca
direita associado à diarreia. Após realizar colonoscopia em
novembro de 2017, cujo achado foi de edema e hiperemia
associado aestenose de íleo terminal, iniciou terapia biológica
(adalimumabe com melhora da fase inflamatória. Durante a
manutenção, evoluiu com dor abdominal associada à febre
e piora do estado geral. Realizou tomografia de abdome com
contraste, aventada hipótese de coleção e processo inflamató-
rio próximo ao ceco e íleo terminal. Iniciada antibioticoterapia
e corticoterapia, porém devido evolução desfavorável, foi sub-
metida à laparotomia exploradora. No inventario da cavidade
foi evidenciada tumoração em ceco com aderência de sig-
moide. Devido suspeita de doença neoplásica, optado no
momento da cirurgia por colectomia subtotal com ileostomia
terminal. A paciente evoluiu bem e segue em acompanha-
mento ambulatorial, com manutenção de terapia biológica.
O anatomopatológico apontou colite crônica com ulceração
superficial e profunda, transmural, com presença de reação
granulomatosa focal. Ressecados 79 linfonodos com aspecto
reacional, compatíveis com doença de Crohn.

Discussão: Pacientes portadores de doença de Crohn
precisam ser acompanhados regularmente, de forma clí-
nica e endoscópica.na literatura, há poucos relatos sobre
pseudotumor em pacientes com doença de crohn. O diag-
nóstico diferencial antes da cirurgia é complexo, já que
as manifestações clínicas, o aspecto tomográfico e mesmo
macroscópico são muito semelhantes à neoplasia. Portanto,
o tratamento cirúrgico muitas vezes é a melhor opção.

Conclusão: O presente relato demonstra um caso pseudo-
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.031
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ELATO DE CASO: PSORÍASE
ALMOPLANTAR APÓS TRATAMENTO COM
NFLIXIMABE EM PACIENTE COM DOENÇA
E CROHN

nelise Stachewski Russo, Pablo Veloso
artins, Pollyana Ardavicius e Silva, Ronaldo
ieira Filho, Reinaldo Robalinho Filho,
ernardo Roza Altoe, Magaly Gemio Teixeira

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo,
ão Paulo, SP, Brasil

Introduçâo: A doença de Crohn (DC) pode acometer da boca
o anus graças a seu padrão de inflamação. Alem das queixas
ntestinais, pode apresentar manifestações extraintestinais,
endo a psoriase uma das mais comuns dentre as dermatolo-
icas. Entretanto, o aparecimento de lesoes psoriasicas pode
e tratar de indicaçao para o uso de infliximabe ou efeito cola-
eral, como é o caso do tipo palmoplantar.

Relato de caso: E.M., sexo masculino, 42 anos, após 5 anos
e tratamento com infliximabe apresentou psoriase palmo-
lantar.

Discussão: Embora o infliximabe seja utilizado para o trata-
ento das doenças inflamatorias e a psoriase, a manifestação

a forma palmoplantar é um efeito colateral importante.
aber identificar as reações adversas ao uso do infliximabe,

nterromper o uso da medicaçao ou alterar sua classe ainda
ermanece como desafio terapeutico.

Conclusão: A psoriase palmoplantar é um raro efeito cola-
eral do uso de infliximabe e houve melhora ou remissão do
uadro após interrupçao do uso ou troca de anti-TNF. O conhe-
imento adequado da doença de Crohn e da medicaçao é
undamental para não haver piora do quadro.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.032
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ÍNDROME DE OVERLAP ENTRE COLANGITE
SCLEROSANTE PRIMÁRIA E RETOCOLITE
LCERATIVA: UM CASO DE APRESENTAÇÃO
EDIÁTRICA

runo Lorenzo Scolaro, Everson Fernando
alluta, Munique Kurtz de Mello, Matheus
opi Kimura, Beatriz Cavalheiro Bonatelli,
laudia Theis, Barbara Tortato Piasecki

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
C, Brasil

Introdução: A colangite esclerosante primária (CEP) é
aracterizada por inflamação, esclerose e obliteração das vias
iliares intra-hepáticas e/ou extra-hepáticas. Essa doença é de
tiologia desconhecida, com maior prevalência em homens
frequentemente associada à colite ulcerosa. A Retocolite

lcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal restrita

mucosa colônica, caracterizada por dor abdominal crônica

em como diarreia mucopiosanguinolenta. Já a Síndrome de
verlap é caracterizada pela presença, no mesmo paciente, de
8;38(s1):1–113 15

duas ou mais doenças autoimunes, como, por exemplo, a CEP
e a RCU.

Relato do caso: Masculino, 11 anos, há 4 anos iniciou com
quadro de febres pontuais, icterícia e vômitos biliosos, sendo
diagnosticado equivocadamente com hepatite autoimune -
quando passou a fazer uso de terapêutica imunossupres-
sora (Prednisona e Azatioprina). Após 3 meses de uso dos
medicamentos, evoluiu com quadro de pancreatite aguda,
necessitando de hospitalização. Sem melhora do quadro ini-
cial e iniciando com episódios de sangramento retal, tenesmo,
diarreia e dor abdominal em cólica foi diagnosticado, através
de colonoscopia, com RCU, sendo mantida a conduta pré-
via. Após 2 anos, iniciou com novo quadro de pancreatite
associado à Azatioprina, e ao ser internado, foram realizados
exames que levaram ao diagnóstico de colangite esclerosante
primária. Optou-se por retirar os imunossupressores, sendo
introduzido o Ácido Ursodesoxicólico 150 mg três vezes ao
dia e Mesalazina 800 mg duas vezes ao dia. Apesar da troca
de medicamentos, não houve melhora do quadro diarreico,
o qual evoluiu com presença de intenso sangramento, com
frequência de dez vezes ao dia. Encaminhado ao Ambulató-
rio Multidisciplinar de doenças inflamatórias intestinais para
acompanhamento multidisciplinar e tratamento com imuno-
biológico (Infliximabe).

Discussão: Este relato alerta quanto à necessidade de
incluir o diagnóstico diferencial de doença inflamatória
intestinal na população pediátrica, de forma a promover o
diagnóstico precoce e acompanhamento da evolução destes
doentes.

Conclusão: Devido à gravidade e raridade da patologia na
população pediátrica, faz-se necessário que o médico esteja
atento e capacitado para realizar o diagnóstico e o tratamento
de escolha.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.033
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TRATAMENTO CIRÚRGICO ASSOCIADO A
CERTOLIZUMABE PEGOL EM DOENÇA DE
CROHN: RELATO DE CASO

Jacqueline Jessica de Marchi, Jessica Derze,
Camila Pereira Muniz, Carla Joana Hugueney
Franco Lobo, Alexsandro Batista da Costa

Universidade de Cuiabá (UNIC), Cuiabá, MT,
Brasil

Introdução: Fístulas perianais são as manifestações clí-
nicas mais comuns da Doença de Crohn (DC). Esse relato
discorre sobre uma paciente portadora de Crohn perianal, que
apresentou remissão clínica da doença após uso de CimziaÒ
(Certolizumabe pegol-CTZ).

Relato do caso: C.P.L.S., 41 anos, sexo feminino, com
história de dor ao evacuar associada a mucorréia e hemato-
quezia desde dez/2016. Procurou nosso serviço em dez/2017
referindo piora do quadro clínico e surgimento de fístulas peri-

anais (PCDAI: 17). Colonoscopia (nov/2017): fístulas perianais,
diverticulose colônica. Anatomopatológico de fragmentos de
colonoscopia: colite crônica. Calprotectina: 529 mg/dL. Ini-
ciado terapia “step-up” para DC em dez/2017. Realizado
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fistulectomia e colocação de sedenho em 23/03/18. Após abor-
dagem, não foi observada melhora clínica (PCDAI: 17), mesmo
em vigência de antibioticoterapia e corticoterapia. Entero-
ressonância magnética (maio/18): impregnação anômala da
mucosa do íleo terminal, sem espessamento mural, inferindo
atividade inflamatória. Reabordagem da fístula perianal, com
curetagem e sedenho, no dia 07/05/18 e prescrito o CTZ. Rea-
lizado dose de indução, no dia 22/05/18. Após 3 semanas
do início do CTZ, apresentou melhora significativa da fístula
(PCDAI: 6) e remissão clínica da doença.

Discussão: O tratamento de fístulas perianais é desafiador,
podendo contemplar estratégias cirúrgicas e medicamento-
sas. O CTZ é um anticorpo monoclonal humano, para uso em
tratamento em pacientes com DC.1 S. Schreiber et al., apre-
sentou como resultado, um índice maior de fechamento de ao
menos 50% das fístulas em pacientes que utilizaram o CTZ
(73% com a medicação contra 39% do grupo que utilizou o
placebo), na semana 26a de acompanhamento.2

Conclusão: O tratamento das fístulas perianais deve ser
individualizado de acordo com o paciente. No presente caso,
após o uso de CTZ, a paciente apresentou melhora da fístula e
remissão da doença, com consequente melhora em qualidade
de vida.

e f e r ê n c i a s

. Schreiber S, Lawrance IC, Thomsen OØ, Hanauer SB,
Bloomfield R, Sandborn WJ. Randomised clinical trial:
certolizumab pegol for fistulas in Crohn’s disease–subgroup
results from a placebo-controlled study. Aliment Pharmacol
Ther. 2011;33:185–93.

. Sordo-Mejia R, Gaertner WB. Multidisciplinary and
evidence-based management of fistulizing perianal Crohn’s
disease. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014;5:239–51.
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HAMARTOMA CÍSTICO: RELATO DE UM
CASO E REVISÃO DE LITERATURA

Olane Marquez de Oliveira, Mario Nobrega de
Araujo Neto, Judith de Almeida Bringsken,
Andre David da Silva, Alexandre Gheller,
Silvana Marques e Silva, João Batista Tajra

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal,
Brasília, DF, Brasil

Introdução: Os hamartomas císticos são vestígios embri-
onários do intestino posterior. Geralmente multiloculados e
preenchidos por secreção espessa. São revestidos por epitélio
colunar ou de transição.

Descrição: Paciente, mulher, 41 anos, queixa de des-
conforto ao sentar e endurecimento em região interglútea,
solicitado US de região glútea, que evidenciou formação cística

volumosa ocupando a fossa isquiorretal e isquianal à direita,
além da região présacral, com extensão para a região glútea
ipsilateral, sem comunicação com canal raquidiano, deslo-
cando o reto e a vagina contralateralmente, medindo 104 x 87 x
1 8;38(s1):1–113

97 mm (378 mL). Lesão com paredes lisas e regulares com con-
teúdo espesso sugerindo conteúdo hemático/hiperprotéico.
Solicitado RM de pelve: grande lesão cística, de contornos
lobulados de localização extraperitoneal na região pré-sacral
a direita, deslocando o reto inferior para a esquerda, medindo
11,6 x 8,6 x 8,1 cm, contendo finos septos incompletos e
estende-se inferiormente pela fossa isquioanal direita, tendo
contato com a extremidade medial da musculatura glútea
direita. Sem comunicação com o saco tecal. Hipótese de
hamartoma cístico. Ao toque retal: preenchimento de fossa
isquioanal a direita, com mucosa lisa. Submetida a cirúrgia,
com acesso pela incisão de Kraske, com exérese de cóccix para
ampliação do campo cirúrgico e exérese da lesão. A biopsia:
hamartoma cístico.

Discussão: Os hamartomas císticos retrorretais são raros,
originadas por vestígios embriológicos do intestino poste-
rior. São mais comuns em mulheres e são assintomáticas.
Quando atingem dimensões maiores podem causar efeitos de
massa local (lsintomas de constipação, sensação de evacuação
incompleta, desconforto ao evacuar e proctalgia). A principal
complicação é a infecção, com abscessos e fístulas. Chance de
malignidade é estimada em 7%. Alterações no sacro e cóccix
podem sugerir malignidade. A avaliação é feita pela TC e RM.

Conclusão: Geralmente são lesões císticas bem delimita-
das, multilobuladas. A realização de biópsias é controversa,
devido ao risco de contaminação e sangramento. O trata-
mento é cirúrgico. Operação de Kraske reservado para lesões
posteriores e operação de York-Mason quando há extensão
para a parede retal. A abordagem mais realizada é pela inci-
são de Parks. Abordagem abdominal (combinada ou não com
acesso perineal) é preferida em lesões altas, com característi-
cas malignas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.035
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE
COM DOENÇA DE CROHN ESTENOSANTE

Mardem Machado de Souza, Nathália Leite
Oliveira Zeitoun, Nathálya Gonçalves do
Santos, Monique Silva Batista, Wilson José de
Barros Júnior

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM),
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT),
Cuiabá, MT, Brasil

Introdução: A Doença de Crohn caracteriza-se por um
processo inflamatório transmural e granulomatoso não
caseificante, que atinge todo o tubo digestivo com lesões des-
contínuas. Pode apresentar complicações como perfuração,
sangramentos, megacolon tóxico, estenoses, fístulas.

Relato de caso: C.B.G., masculino, 33 anos, deu entrada no
hospital com queixa de dor abdominal em região hipogás-
trica, em cólica, intermitente, de forte intensidade, associada
à diarreia não invasiva, e perda ponderal de 6 kg em 2

meses. Ao exame físico apresentava hipertimpanismo difuso,
deslocamento gasoso a palpação e perilstase visível. Em
colonoscopia, retite e colite de sigmóide de leve intensidade e
dólico cólon. Biópsia de reto e sigmoide evidenciando retite e
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olite microerosiva discreta, permeação neutrofilica do epité-
io de revestimento glandular e edema de lâmina própria, sem
ranulomas e fissuras. Zonas estenóticas intestinais delgadas
as porções de transição jejuno ileal e íleo proximal visíveis
RNM. Durante a internação, foi realizado terapia nutricional
ré-operatória e ressecção de segmento estenosado com
nastomose primária latero-lateral jejuno-ileal. Paciente teve
oa evolução pós-operatória, sem complicações.

Discussão: O curso e o prognóstico da doença de Crohn são
ariáveis e difíceis de prever. A maioria dos pacientes apre-
enta um fenótipo inflamatório no momento do diagnóstico
, podem evoluir com estenoses e/ou fístulas. O controle da
nflamação crônica pode prevenir tais complicações. O uso de
munobiológicos anti-TNF reduz a necessidade de realização
e cirurgia, visto que, diminuem o processo inflamatório e
uas consequentes complicações; no entanto, quando pre-
entes, a intervenção cirúrgica é necessária. O tratamento
irúrgico é a primeira estratégia de resgate em pacientes
om doença de Crohn refratária a esteroides ou refratária
o uso de imunomoduladores. A intervenção cirúrgica com
essecção intestinal e anastomose tem sido considerada uma
stratégia de apoio nesses pacientes e naqueles que apresen-
am complicações. A anastomose latero-lateral é a técnica
irúrgica preferida, com diminuição das taxas de deiscência
e anastomose e estenoses, entre outras complicações pós-
operatórias.

Considerações finais: O tratamento indicado para pacien-
es com doença de Crohn estenosante é a ressecção intestinal
anastomose latero-lateral.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.036
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UBERCULOSE EM ÍLEO TERMINAL;
IAGNÓSTICO DIFERENCIAL EM DOENÇA DE
ROHN

agner Henrique Daibert Bretones, Lucas de
ena Leme, Daniel de Castilho Silva, Sabryna
e Lacerda Werneck, Thiago da Silva
anzione, Carlos Di Tommaso

Hospital da Luz, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A doença inflamatória intestinal é uma das
atologias que podem ter como características sintomas tanto

ntestinais quanto extraintestinais. Sendo assim, é de grande
mportância o levantamento de todos os diagnósticos diferen-
ias para tal doença. A tuberculose intestinal é uma doença
ouco descrita na literatura, geralmente é uma complicação
a doença pulmonar.

Descrição do caso: J.M.S., 45 anos, masculino, diagnosti-
ado com doença de Crohn há 2 anos em uso de messalazina

prednisona mas com pouca resposta clínica. Há 1 ano
presentava quadro arrastado de tosse seca, associado a
ebre noturna. Foi realizado pesquisa de BAAR por escarro

broncoscopia, em que ambas foram negativas. Durante a

nvestigação evoluiu com quadro de enterorragia associado

dor abdominal de rápida evolução, sendo solicitado nova
olonoscopia. Notou-se úlcera sangrando em pequena monta
endo realizado tratamento endoscópico mas com pouca
8;38(s1):1–113 17

resposta clínica sendo necessário laparotomia exploradora.
Realizado íleo-tiflectomia, com boa evolução no pós operató-
rio, Após 15 dias, o resultado da biópsia evidenciou quanto ao
aspecto macroscópico lesão ulcerada, transversal, castanho-
-esverdeada e firme. A microscopia foi observado processo
inflamatório crônico granulomatoso, transmural, não necroti-
zante com pesquisa de BAAR, sendo positiva, compatíveis com
microbacteriose. Paciente atualmente está em seguimento cli-
nico com especialidade de infectologia.

Discussão: Com o aumento de pacientes pordadores de
HIV, houve um aumento da incidência da tuberculose pul-
monar, acompanhado por um aumento da incidência de
manifestações extrapulmonares que chegam a atingir os 50%.
A doença intestinal tem como sitio mais acometido o íleo
terminal em decorrência da alta taxa de tecido linfoide. O diag-
nóstico pré-operatório é muito difícil sendo então necessário
o estudo histopatológica e a pesquisa de bacilos álcool-acido
resistentes. Os principais diagnósticos diferencias são: Doença
de Crohn e neoplasia de cólon direito. O tratamento clínico
na grande maioria, responde favoravelmente, sendo a cirur-
gia indicada em casos de complicações, como sangramento,
perfuração ou obstrução intestinal.

Conclusão: O relato de caso mostra a grande importância
e ao mesmo tempo a dificuldade nos diagnósticos diferencias
de pacientes portadores de Doença de Crohn. O tratamento
cirúrgico acaba sendo na maioria das vezes optado diante de
complicações refratárias ao tratamento clínico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.037
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USTEQUINUMABE NO TRATAMENTO DA
DOENÇA DE CROHN MODERADA A GRAVE
REFRATÁRIA AO TRATAMENTO ANTI-TNF

Rogerio Serafim Parra, Marley Ribeiro Feitosa,
Omar Féres, Jose Joaquim Ribeiro da Rocha,
Raquel Fernandes Coelho, Rodrigo Saad
Rodrigues, Antonio Balestrim

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Objetivo: Avaliar a eficácia do ustequinumabe na res-
posta clínica, remissão clínica e bioquímica de pacientes com
Doença de Crohn moderada/grave, que tiveram falha à terapia
anti-TNF.

Método: Estudo prospectivo aberto, não controlado, reali-
zado de novembro de 2017a maio de 2018. Os pacientes foram
avaliados na indução e até 24 semanas do tratamento. As
seguintes variáveis foram analisadas: resposta e remissão clí-
nica (avaliado pelo índice de Harvey Bradshaw), queda dos
níveis fecais de calprotectina e dos níveis séricos proteína C
reativa.

Resultados: Dezessete pacientes fizeram a dose de indução
endovenosa do ustequinumabe. Um paciente teve interrupção

do tratamento e foi excluído do estudo por piora da doença,
pós duas doses de ustequinumabe. Três fizeram apenas a dose
endovenosa de indução e estão aguardando 8 semanas para
receberem a primeira dose subcutânea. Desta forma, treze
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pacientes que fizeram a dose de indução e ao menos uma
dose de manutenção subcutânea foram incluídos na aná-
lise. A idade média dos pacientes foi de 39,3 anos (variação
23-65), a maioria do sexo masculino (71,5%), com tempo
médio de doença de 10,5 anos (variação de 3-22). Cirur-
gias prévias foram identificadas em 92% e doença perianal
em 38,4% dos pacientes. Houve redução no HBI médio de
9.1 (semana zero, n = 13) para 3.54 (semana 8, n = 13), 1.1
(semana 16, n = 9) e para 1.0 (0-3, semana 24, n = 7). Sete
pacientes (53,8%) estavam em remissão clínica na semana
8 (HBI < 4). Houve queda de 129 pontos na média da calpro-
tectina fecal do baseline até a semana 16 (679 para 550, 7
pacientes avaliados). Houve redução na média da PCR de 3.47
(semana zero, n = 12) para 1.13 (semana 8, n = 9), 0.93 (semana
16, n = 7) e 1.17 (semana 24, n = 7). Dentre os 13 pacientes
avaliados, não foram relatados eventos adversos ao longo
do estudo.

Conclusão: Ustequinumabe associou-se à melhora clínica
e bioquímica em pacientes com doença de Crohn refratária à
terapia anti-TNF.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.038
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A IMPORTÂNCIA DA CORRETA APLICAÇÃO
SOBRE A EFICÁCIA DO MANEJO
CONSERVADOR DA DOENÇA
HEMORROIDÁRIA AVANÇADA

Matheus Backes Zambonato, Pedro Henrique
Lourenco Borges, Ana Lia Mesquita Nunes,
Arthur Coelho Moura Marinho

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA),
Canoas, RS, Brasil

A importância da correta aplicação sobre a eficácia do
manejo conservador da doença hemorroidária avançada.

Introdução: A doença hemorroidária é a mais frequente
patologia anorretal no mundo, visto que atinge até 10% da
população global. Apesar disso, há uma grande variação na
forma como o manejo dessa patologia é recomendado pelas
diretrizes de tratamento, particularmente no que tange o
manejo conservador, o qual é muitas vezes neglicenciado pela
crença comum.

Objetivo: Afirmar a importância do manejo conservador
como atuante curativo e preventivo da doença hemorroidária
avançada.

Metodologia: O estudo é composto por uma revisão bibli-
ográfica de artigos científicos publicados nos últimos 3 anos,
realizada a partir de junho de 2018. A consulta ao banco de
dados foi embasada pelas plataformas MEDLINE / PubMed e
pelas bibliotecas virtuais Scielo e Cochrane.

Resultados: Ao analisar a recomendação das diretrizes atu-
ais de tratamento de hemorróidas, constata-se um equívoco
em relação a não recomendação da ingesta de fibras e líqui-
dos como tratamento primário dos prolapsos e sangramentos

moderados a graves (hemorróidas avançada). De fato, foi ana-
lisada a ingesta de fibras na ordem de 5 a 10 gramas diárias, o
que é bastante inadequado, visto que a exigência diária indi-
cada para adultos é de 35 a 38 g. Portanto, ao analisar que um
1 8;38(s1):1–113

adulto consome, usualmente, cerca de 15 g de fibras ao dia, a
indicação correta seria uma suplementação de 20 a 25 gramas
diárias (5 colheres de chá de casca de psyllium), associada a
ingesta de 25 mL de água por grama de fibra (500 mL de água
e 25 g de casca de psyllium diários). A eficácia da aplicação
dessa indicação tem se mostrado surpreendentemente efi-
caz quando utilizada no manejo conservador de hemorróidas,
ainda que avançadas, o que comprova o beneficio, em cará-
ter primário, de tal manejo. Além de que, esse tratamento se
mostrou efetivo na prevenção da submissão de pacientes a
procedimentos cirúrgicos iniciais em 85% dos portadores de
doença hemorroidária avançada.

Conclusão: O enfoque conservador, quando administrado
de maneira correta, é evidentemente eficaz no tratamento
e na prevenção da doença hemorroidária inicial e, tam-
bém, avançada. Posto isso, merece tanta ênfase quanto a
abordagem cirúrgica na conduta inicial e seguimento da
patologia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.039
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ABORDAGEM DA DOENÇA DE PAGET
PERIANAL EXTENSA E EXCLUSIVA: PAPEL DO
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E
CIRÚRGICO

Thaisa Barbosa da Silva a,b, Luciana Maria
Pyramo Costa a,b, Bruno Giusti
Werneck-Cortes a,b, Marcelo Giusti Werneck
Cortes a,b, Guilherme Augusto Alves do
Carmo a,b

a Hospital Lifecenter, Belo Horizonte, MG, Brasil
b Hospital Militar de Minas Gerais, Belo Horizonte,
MG, Brasil

A doença de Paget extramamária é uma condição neo-
plásica incomum, observada principalmente em áreas com
numerosas glândulas apócrinas e écrinas. A doença acome-
tendo exclusivamente a região perianal, sem envolvimento
vulvar (local mais comum na mulher) é muito rara. Os
dados da literatura são escassos, o que torna o tratamento
dessa apresentação um desafio. Relatamos o caso de uma
paciente de 79 anos, com lesão eritematosa em placa, leve-
mente espessada, com áreas de erosão úmida envolvendo
as regiões perianal (maior extensão) e perineal. A queixa
inicial da paciente foi prurido intenso e persistente e dor
local.

Realizada biópsia da lesão para confirmação diagnóstica
e posterior estadiamento completo, sem identificar a doença
em outros órgãos. Optado por iniciar o uso tópico de Imiqui-
mod (três vezes por semana, durante 16 semanas) por causa
da idade avançada e presença de co-morbidades. Como não
houve regressão da lesão, foi indicado o tratamento cirúr-
gico, com ressecção completa da doença e rotação de retalho
extenso em v-y. A paciente evoluiu com deiscência parcial

do retalho, sendo optado por tratamento conservador, ape-
nas com curativos locais. Após três meses, houve cicatrização
completa da ferida operatória, sem prejuízo funcional e esté-
tico. Os autores concluem que o uso do imiquimod pode ser
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ma opção nos pacientes com risco cirúrgico elevado, mas o
ratamento cirúrgico torna-se fundamental nos casos refratá-
ios.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.040
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VALIAÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES
E DOENÇA DE CROHN SUBMETIDOS À
IRURGIA PARA CORREÇÃO DE FÍSTULA
NAL EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO
ISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

arciana Ribeiro Santos, Luciana Martins
rohling, Livia Barbosa da Silva, Maruska Dib

amut, Paulo Cesar de Castro Junior, Luiz
ernando Pedrosa Fraga, Francisco Lopes
aulo

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE),
niversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
io de Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: A Doença de Crohn (DC) pode atingir a região
erianal em até 60-80% dos pacientes. Fístulas e abscessos
stão entre as manifestações mais difíceis de serem adminis-
radas na DC perianal, podendo se manifestar em conjunto
om fissuras, úlceras, plicomas aberrantes, estenose de canal
nal e fístulas reto-vaginais. O tratamento cirúrgico da fístula
nal na DC é necessário naqueles pacientes que apresen-
em sintomas refratários à terapêutica clínica ou desenvolvem
omplicações agudas e crônicas.

Objetivo: Apresentar uma revisão sistemática dos paci-
ntes portadores de DC submetidos à cirurgia orificial em
ecorrência de fístula anal, atendidos no ambulatório de Colo-
roctologia, entre 18/03/2014 a 30/05/2018.

Métodos: Estudo retrospectivo do banco de dados dos paci-
ntes atendidos de 18/03/2014 a 18/03/2018 com indicação
ara cirurgia orificial (exame sob anestesia, drenagem de abs-
esso, fistulotomia com e sem seton), decorrente de fístula
nal.

Resultado: Durante o período foram diagnosticados 215
acientes com fístula anal, sendo 15 (7%) dos pacientes
ortadores de DC. Foram analisados os dados: idade, sexo,
ueixa principal, tipo de cirurgia realizada e reabordagem
irúrgica. Destes 4 (26%) eram do sexo feminino e 11 (74%)
o sexo masculino. A idade média foi de 40 anos (20-87).
omo queixas principais: 14 (93%) tinham dor e aumento
ecreção anal e 1 (9%) apresentava dor e secreção vaginal. No
eríodo disposto acima, 11 (74%) foram submetidos ao tra-
amento cirúrgico: 5 (46%) fistulotomias com seton, 4 (36%)
xames sob anestesia com biopsia e 2 (18%) fistulotomias
em seton. Dois (18,2%) foram reabordados no período de

ano sendo necessário drenagem de abscesso e troca de
eton.

Conclusão: Após uma avaliação detalhada, o cirurgião
efine a estratégia e a técnica cirúrgica baseado nos múltiplos

atores pré e intraoperatórios. É evidente que a forma ideal de
ratamento para DC anal é o tratamento clínico e drenagem do
bscesso quando ele ocorre. O tratamento definitivo deve ser
epensado após seleção cuidadosa, levando em consideração
8;38(s1):1–113 19

a possibilidade de distinção entre DC anal e fístula primária.
A qualidade de vida dos paciente normalmente melhora após
a cirurgia especialmente se medidas para controle da doença
de base forem adotadas reduzindo a chance de recidiva.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.041
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OPERAÇÃO DE ALTEMEIER REALIZADA POR
MÉDICOS RESIDENTES: COMPLICAÇÕES E
EFICÁCIA

Raquel Fernandes Coelho, Roberta Lara
Marconi, Rodrigo Saad Rodrigues, Marley
Ribeiro Feitosa, Rogério Serafim Parra, José
Joaquim Ribeiro da Rocha, Omar Féres

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Objetivo: Analisar as complicações cirúrgicas e índice de
recidiva da retossigmoidectomia perineal (cirurgia de Alte-
meier), no tratamento do prolapso do reto.

Método: Análise de um banco de dados prospectivo de 2008
a 2018, dos procedimentos realizados por médicos residentes,
sob supervisão.

Resultados: Foram realizadas 74 operações. A maior parte
dos pacientes mulheres (86,5%), classificação ASA II (59,5%),
idade média de 76 ± 11 anos e comprimento médio do pro-
lapso de 11 cm. Os procedimentos tiveram duração mediana
de 66 minutos e foram realizadas sob anestesia espinhal em
98,6% dos casos. Houve predomínio da anastomose mecâ-
nica (62,2%). A taxa de morbidade foi de 10,8% e a principal
complicação foi deiscência da anastomose coloanal (50%).
A internação teve duração mediana de 3 dias. As taxas de
reinternação e reoperação em 30 dias foram de5,4 e 6,8%, res-
pectivamente. As taxa de recidiva e óbito em 01 ano foram
de10,8 e 1,4%, respectivamente.

Conclusões: A cirurgia de Altemeier pode ser realizada por
médicos em treinamento com morbidade aceitável e resultado
satisfatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.042
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PAPEL DA RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL
DE ACESSO RÁPIDO NA AVALIAÇÃO DAS
MANIFESTAÇÕES ANORRETAIS

Marley Ribeiro Feitosa, Rodrigo Saad
Rodrigue, Raquel Fernandes Coelho, Josiane
Harumi Cihoda Lopes, Rogério Serafim Parra,
Omar Féres, José Joaquim Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil
Objetivo: Avaliar o incremento diagnóstico da retossig-
moidoscopia flexível na avaliação inicial de pacientes com
manifestações limitadas à região anorretal.
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Método: Análise retrospectiva das retossigmoidoscopias
realizadas em pacientes com manifestações anorretais exclu-
sivas, em um ambulatório de coloproctologia, de janeiro de
2014 a julho de 2015.

Resultados: Foram analisados 489 exames. As
manifestações relatadas foram: dor anal (63,4%), hematoque-
zia (38,2%), massa anal (38%), prurido anal (10%), descarga
anal (5,9%), dor anorretal (5,3%) e incontinência fecal (1,4%).
Em 94 pacientes (19%), houve incremento diagnóstico com o
exame. Os principais achados à retossigmoidoscopia foram:
adenoma avançado (37.2%), câncer colorretal (14.9%), doença
diverticular do sigmoide (28,7%), doença inflamatória intes-
tinal (17%), endometriose (1,1%) e retite actínica (1,1%). Na
análise multivariada, sangue nas fezes e dor anorretal foram
preditoras independentes de incremento diagnóstico.

Conclusões: A retossigmoidoscopia flexível permitiu incre-
mento diagnóstico em uma parcela significativa de casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.043
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RELATO DE CASO: DISTÚRBIO DE ASSOALHO
PÉLVICO COM FÍSTULA RETOVAGINAL E
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR

Iara Moscon, Juliete Borel de Oliveira Silva
Aguiar, Ana Fernanda Ribeiro Rangel,
Giovanni José Zucoloto Loureiro, Talitha
Maria Martins Fosse, Eveline Cristina da Silva,
Fábio Christiano Ramos Alves Junior

Hospital Universitário Cassiano Antônio de
Moraes (HUCAM), Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil

Introdução: O prolapso uterino total incide principalmente
em mulheres idosas e multíparas. Aproximadamente um
quinto de todas as histerectomias realizadas, são devidas ao
prolapso. Entretanto,o prolapso uterino total associado a fís-
tula retovaginal e retocele é raro.

Descrição do caso: Paciente, sexo feminino, 66 anos, hiper-
tensa, negava cirurgias prévias, G2PN2A0, menopausa aos 55
anos, Sem história familiar relacionada. Procurou o serviço
de cirurgia de um hospital universitário do Espírito Santo
com queixa de massa em região de vulva associada à hér-
nia inguinal esquerda. Ao exame, presença de hérnia inguinal
à esquerda irredutível, sem sinais de encarceramento no
momento, presença de incontinência fecal, com perda de
fezes em pequena quantidade, presença de prolapso uterino
total e divertículos colônicos, sem complicações. Apresentava
fístula com saída de fezes pela região do períneo. Na colo-
noscopia não foi possível identificar luz do reto. Paciente foi
submetida a transversotomia à direita (colostomia) em alça de
proteção em fevereiro de 2018 e posteriormente, foi submetida
a histerectomia via vaginal, correção cirúrgica da retocele, da
cistocele e fístula retovaginal, sem intercorrências. A peça foi
enviada à patologia para análise. Paciente evoluiu bem no pós-

-operatório e recebeu alta hospitalar com acompanhamento
no ambulatório.

Discussão: O prolapso uterino total associado a retocele e
fístula retovaginal é um caso muito raro e não foram encon-
1 8;38(s1):1–113

trados casos semelhantes na literatura.A fístula retovaginal
causa sintomas significativos e angustiantes nos pacientes,
tais como a vaginite, passagem de fezes e flatos para a
vagina e escoriação dolorosa, sendo seu tratamento muitas
vezes desafiador.O prolapso de órgãos pélvicos trata-se de
herniação dos órgãos pélvicos através da vagina e, geralmente,
afeta o cotidiano, sexualidade e atividade física das mulheres
pós-menopausa. Foi necessário tratamento cirúrgico multidis-
ciplinar a fim de resolução do quadro.

Conclusão: Devido à complexidade do caso, houve neces-
sidade de abordagem conjunta da equipe de cirurgia
ginecológica e coloproctológica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.044
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RELATO DE CASO: HIDROADENOMA PAPILAR
ASSOCIADO À DOENÇA HEMORROIDÁRIA

Suyanne Thyerine da Silva Lopes, Gabriella
Oliveira Lima, Pedro José Guimarães Cardoso,
Matheus Duarte Massahud, Matheus Matta
Machado Mafra Dique Estrada Meyer,
Alexandre Martins da Costa El-Aouar, Ilson
Geraldo da Silva

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Introdução: O hidroadenoma é uma neoplasia rara,
benigna, de linhagem apócrina e que mais comumente aco-
mete a vulva, sendo também documentada em outras áreas
como mama, axila, região inguinal e perianal. Acomete prin-
cipalmente mulheres entre 30 e 60 anos.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 47 anos,
com queixa de proctalgia importante, principalmente durante
as evacuações, associada a episódios de hematoquezia. O
exame proctológico evidenciou presença de doença hemorroi-
dária mista, com componente predominantemente externo.
Devido a sintomatologia exuberante sem resposta ao trata-
mento clínico, foi proposta a hemorroidectomia. Ato cirúrgico
sem intercorrências e pós-operatório habitual. O anato-
mopatológico evidenciou “hemorroidas predominantemente
externas + neoplasia anexial com características de hidroa-
denoma papilar”. Paciente em seguimento ambulatorial sem
sinais de recidiva.

Discussão: O hidroadenoma se caracteriza, macroscopica-
mente, como nódulo dérmico ou subcutâneo solitário, móvel,
bem delimitado. A origem em células apócrinas justifica
a localização típica anogenital, mas a ocorrência peria-
nal é pouco descrita. Costuma não haver sintomatologia
associada, e quando há, são sintomas inespecíficos como
prurido, dor, sangramento ou outras secreções. Ao exame
histológico, o hidroadenoma consiste em projeções papilares
cobertas por duas camadas de células: as células secretoras
colunares superiores e uma camada subjacente de células
mioepiteliais achatadas. A malignização da doença é rara.

A ressecção local da lesão (conservadora, mas completa)
é necessária tanto para identificação quanto para o trata-
mento. Não há descrição de significativas taxas de recidiva no
seguimento.
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Conclusão: o conhecimento sobre essa patologia é
e extrema importância para adequada condução e
ranquilização do paciente quanto ao caráter benigno da
esão e seguimento. Não há necessidade de investigações
omplementares quando feito o diagnóstico correto.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.045
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EMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME DE
ANAL ANAL

atyara Rodrigues Fagundes, Italo Filipe
ardoso Amorim, Emerson Abdulmassih
ood da Silva, Luciano Ricardo Pelegrinelli,

urélio Fabiano Ribeiro Zago, Gustavo
oberto Carvalho Tiveron, Paula Lutfalla
essoa

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
riângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brasil

Introdução: Descrito pela primeira vez por Zuckerberg
m 1992, o hemangioendotelioma Kaposiforme (KHE) é uma
eoplasia vascular rara, localmente agressiva que ocorre prin-
ipalmente durante a infância. Geralmente se origina na pele,
fetando posteriormente tecido mais profundos por cresci-
ento infiltrativo.
Descrição do caso: Paciente masculino, 63 anos, previa-

ente hígido, apresentou quadro de exteriorização de duas
umorações em região anal ao evacuar, sem associação com
or ou sangramento. Sem histórico de câncer colorretal na
amília. Colonoscopia sem alterações. Realizado biópsia exci-
ional das lesões. Exame anatomopatológico compatível com
HE e margens livres. Diante da raridade do quadro e da falta
e padronização de tratamento, aventamos a possibilidade de
bservação clínica ou reoperação. Optamos por seguimento
mbulatorial com exames proctológicos e de imagens seri-
dos. No momento, após oito meses de cirurgia, o paciente
ncontra-se sem recidiva das lesões.

Discussão: Desde a descrição, menos de 160 casos foram
elatados na literatura. A maioria dos KHE apresenta durante

primeira infância e é mais comum em homens. Até
gora, menos de 20 pacientes adultos foram relatados. A
presentação clínica é variável, a partir de uma lesão cutâ-
ea com uma grande variedade de aparências para uma
eoplasia multifocal grave, dependendo da sua extensão a
rgão vital é associado a sérias complicações. O diagnóstico
frequentemente feito com a apresentação clínica, estudos

e imagem, histomorfologia e imunohistoquímica caracte-
ísticas. A lista dos diagnósticos diferenciais inclui Sarcoma
e Kaposi, hemangioma infantil e juvenil, angioma tufado,
emangioendotelioma de células rotativas, angiossarcoma,
ntre outros. A dificuldade no diagnóstico clínico decorre de
ma grande variedade de morfologias. Até à data, as opções
erapêuticas para KHE foram limitadas por falta de conheci-

ento devido à relativa raridade desta neoplasia. A regressão

otal espontânea ou induzida pela terapia é rara, embora

observação tenha sido conduzida em alguns pacientes.
ratamento agressivo é necessário para o KHE sintomático
orque pode progredir rapidamente. A remoção cirúrgica
8;38(s1):1–113 21

completa com uma ampla margem é a principal opção
terapêutica.

Conclusão: O KHE é uma entidade rara, com pouquíssi-
mos casos relatados entre adultos. Ainda não existe uma
padronização de tratamento. Propõe-se que a excisão cirúrgica
seja a melhor opção.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.046
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REPARO CIRÚRGICO DE LACERAÇÃO
PERINEAL DE QUARTO GRAU NO PÓS PARTO
IMEDIATO: RELATO DE CASO

Gabriela Maciel Cordeiro, Lívia Cardoso Reis,
Renato Gomes Campanati, Kelly Cristine de
Lacerda Rodrigues Buzatti, Magda Maria
Profeta da Luz, Beatriz Deoti e Silva
Rodrigues, Rodrigo Gomes da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: Lacerações perineais são comuns após o parto
vaginal, sendo que nuliparidade, idade materna avançada,
período expulsivo prolongado, parto vaginal instrumentali-
zado, episiotomia mediana e macrossomia fetal são fatores
de risco para que tais lesões ocorram. De acordo com a
classificação proposta por Sultan em 1999, as lacerações de
quarto grau consistem em lesão das estruturas perineais,
esfíncter anal interno, esfíncter anal externo e mucosa retal.
O presente trabalho relata a abordagem conjunta multidisci-
plinar do coloproctologista e do ginecologista no reparo de
laceração perineal de quarto grau em uma paciente no pós
parto imediato.

Descrição do caso: Sexo feminino, 16 anos, hígida, nulípara,
submetida a parto vaginal instrumentalizado por sofrimento
fetal agudo, sem episiotomia, com laceração perineal de
quarto grau. Submetida no pós-parto imediato a síntese
primária da laceração, apresentou quadro diarreico no pós
operatório cursando com deiscência perineal profunda até
fossa isquioanal, com contaminação fecal e deiscência super-
ficial em septo retovaginal, sem evidencias de fístula. Optado
por tratamento clínico com antibioticoterapia e cuidados
locais. Houve progressão da deiscência nos dias subsequentes
sendo reencaminhada para abordagem cirúrgica no 6◦ DPO
com confecção de sigmoidostomia terminal. Completada
antibioticoterapia, submetida a abordagem eletiva no 30◦

DPO para correção do defeito perineal com confecção de
retalho fasciocutâneo de glúteo direito e esfincteroplastia
anal externa com overlapping. Paciente evoluiu bem no
pós-operatório, com ferida perineal íntegra. Em seguimento
ambulatorial apresentou-se sem evidencias de deiscências
ou fístula retovaginal, sendo submetida a reconstrução
do trânsito intestinal e evoluiu sem incontinência
fecal.

Discussão: O objetivo da síntese da laceração é a

preservação da continência fecal, com a restauração do esfínc-
ter anal externo e interno e reconstrução do corpo perineal.
As lacerações de terceiro e quarto grau estão associadas a
altas taxas de deiscências e infecções tendo como consequên-
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cia maiores reabordagens cirúrgicas e disfunções do assoalho
pélvico. A abordagem cirúrgica imediata por um cirurgião
coloproctologista pode ser realizada e deve ser aventada a
necessidade de desvio de trânsito na mesma ocasião.

Conclusão: Lesão obstétrica do complexo esfincteriano é o
principal fator de risco para incontinência fecal, sendo assim
é importante sua identificação e correção precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.047

P131

FÍSTULA RETO-URETRAL EM PACIENTE
PORTADOR DE DOENÇA DE CROHN: RELATO
DE CASO

Gabriel Alcarás de Goes, Bruna Zini de Paula
Freitas, Brunno Augusto Jose da Costa, Daniel
de Castilho, Danilo Toshio Kanno, Carlos
Augusto Real Martinez, Paula Cristina Steffen
Novelli

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: Qualificada como uma doença inflamatória
intestinal (DII), a doença de Crohn (DC) caracteriza-se pelo
caráter crônico, transmural e recidivante, que pode afetar
qualquer porção do trato gastrointestinal, principalmente
cólon e intestino delgado. Em sua forma penetrante e peri-
anal, constitui-se um agravante da doença, afetando não só
a qualidade de vida do doente, mas como também risco
de sepsis perineal e perda da função esfincteriana anal.
As manifestações do Crohn perianal (CP) mais comuns são
plicomas inflamatório, fissuras, úlceras, abscessos, fístulas,
estenose anal e incontinência anal. A fístula reto-uretral (FUR)
é muito rara, geralmente conseqüente a cirurgias prostáticas
ou retais, e mais raramente, a outros tipos de trauma, radio-
terapia e doença de Crohn.

Relato de caso: L.A.S., 27 anos, sexo masculino, com diag-
nóstico de DC pancolônica e de íleo terminal há 2 anos,
evoluiu com manifestações perianais e saída de urina via
retal. Foi submetido a uretrocistografia, a qual evidenciou
suposta fístula reto-uretral. Para confirmação, foi realizado
exame proctológico sob anestesia (EPA): identificado vários
plicomas inflamatórios e ulcerações na borda anal, e conco-
mitante, foi feito a cistoscopia pela equipe da urologia, que
se confirmou um trajeto fistuloso da uretra membranosa para
a parede póstero-lateral direita do reto. Diante dos achados,
foi optado por antibiótico e corticoterapia na fase aguda da
doença, na manutenção o uso de terapia anti-TNF e após, em
programação de uretroplastia cirúrgica.

Discussão: O Brasil ainda é considerado área de baixa
prevalência de DII, mas apresenta aumento significativo
da incidência destas doenças. O fato de não representa-
rem entidades de notificação compulsória, somado ao seu
difícil diagnóstico, leva a pensar na existência de muitos
doentes subdiagnosticados. Com isso, muitos indivíduos man-

tém a doença sem controle, favorecendo o aparecimento de
complicações, entre elas, as fístulas, que ocorrem em mais de
35% dos pacientes durante a evolução da doença. Em relação
às manifestações do CP,a menos comum é RUF, pouco rela-
1 8;38(s1):1–113

tada na literatura. Os sintomas são fezes aquosas, fecalúria
e pneumatúria, e o diagnóstico pode ser feito através de EPA,
cistoscopia, TC com contraste via retal, e uretrocistografia mic-
cional. A terapêutica das RUFs pode ser desde medicamentosa
(ATBs, corticoides, terapia anti-TNF) quanto cirúrgica, envol-
vendo uretroplastia, avanço de retalhos, cola de fibrina.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.048
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HISTOPLASMOSE DE ACOMETIMENTO
COLÔNICO E ANORRETAL EM PACIENTE COM
SIDA: RELATO DE CASO

Malú Aeloany Dantas Sarmento, Hélio
Moreira Júnior, José Paulo Teixeira Moreira,
Ayr Nasser Júnior, Valesca de Souza Ueoka
Sobreira, Pedro Ivo Calegari, Livia Gomes
Carmignolli, Wilmar Araujo Junio, Paula
Chrystina Caetano Almeida Leite

Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal
de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil

Palavras-chave: Histoplasmose; AIDS; anátomo-patológico

A histoplasmose é uma micose invasiva, causada pelo his-
toplasma capsulatum. O quadro clínico varia desde infecções
assintomáticas até quadros graves disseminados observados
principalmente em pacientes imunossuprimidos. O presente
resumo relata um caso de histoplasmose gastrointestinal em
paciente com AIDS. Indivíduo do sexo masculino, 53 anos,
garço, residente em goiânia-go, natural de cristópolis-ba, pro-
curou hospital das clínicas, universidade federal de goiás
apresentando nodulação endurecida em margem anal com
saída de secreção purulenta, associado à astenia, febre diária,
linfadenomegalia inguinal, perda ponderal de 5 kg, monilíase
oral epigastralgia. Os exames laboratoriais apresentaram soro-
logia reagente para hiv com ltcd4 de 47 céls e carga viral: 42613
cópias/mm3. A endoscopia digestiva evidenciou monilíase
esofágica, a biópsia foi positiva para cândida sp, retossig-
moidoscopia flexível progrediu até transição retossigmoide
onde encontrou-se lesão estenosante de caráter infiltrativo
sendo intransponível, além de úlceras retais de bordos ele-
vados e fundo fibrinoso, e lesão fistulizante perianal às 7 h,
todas biópsias mostraram estruturas leveduriformes fúngi-
cas de tamanhos variados sugerindo histoplasma capsulatum.
Tratado itraconazol 200 mg/dia e tarv, evoluiu com melhora
clínica, recebendo alta hospitalar 40 dias após a admissão.
A histoplasmose gastrointestinal é uma manifestação pouco
frequente, que pode ser secundária a histoplasmose medi-
astinal ou no início da forma disseminada. As lesões podem
ser inicialmente confundidas com doença inflamatória intes-
tinal, sarcoma de kaposi, e neoplasias. A letalidade é elevada
nos casos de histoplasmose disseminada progressiva não tra-
tados. O tratamento com antifúngicos é altamente eficaz, e
a taxa de recidiva da doença reduz após a introdução coad-

juvante da tarv e elevação da contagem ltcd4 acima da 200
células.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.049
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INFOGRANULOMA VENÉREO - UMA
ATOLOGIA MIMETIZANTE CLÍNICA E
NDOSCOPICAMENTE: A PROPÓSITO DE UM
ASO

iguel Mascarenhas Saraiva, Emanuel Dias,
andida Abreu, Hélder Cardoso, Fernando
agro, Guilherme Macedo

Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal

Introdução: O linfogranuloma venéreo (LGV) é uma doença
exualmente transmissível causada pela bactéria Chlamydia
rachomatis, serótipos L1, L2 ou L3. Classicamente, apresenta
levada prevalência na África, Ásia e América do Sul, sendo
nfrequente nos países ocidentais. Recentemente, tem-se veri-
cado um aumento do número de casos de LGV rectal no
cidente, predominantemente em homens que fazem sexo
om homens (HSH). O LGV rectal é o terceiro estadio da doença
apresenta sintomas que podem simular a doença inflama-

ória intestinal ou carcinoma anorectal: dor rectal, diarreia
anguinolenta e/ou mucosa e tenesmo.

Descrição do caso: Apresentamos o caso de um doente
o sexo masculino, 62 anos, seguido em consulta de Gas-
renterologia desde 2015 por colite, presumivelmente colite
lcerosa, medicado com 5-ASA. Concomitantemente, apre-
entava infecção VIH conhecida desde 2011, tratado com
ntirretrovirais. Em Maio de 2018 foi avaliado no serviço de
rgência por dejeções sanguinolentas (> 10 por dia), tenesmo,

alsas vontades e emagrecimento recente. De referir hemoglo-
ina de 11 g/dL (valor prévio de 13 g/dL), elevação da proteína
reactiva de 72 mg/dL e contagem de linfócitos T CD4+ 632,

om carga vírica VIH não detetada. Realizada rectossigmoidos-
opia flexível de urgência, evidenciando edema, friabilidade,
erda do padrão vascular da mucosa e múltiplas áreas de
lceração, totalizando um mayo subscore de 3. Esta situação
línica foi interpretada como agudização de colite ulcerosa,
endo iniciado corticoterapia intravenosa. No estudo micro-
iológico das fezes foi detetada a presença de Blastocystis
ominis, tratado com metronidazol. No que concerne à biop-
ia retal, foi detetada a presença de VCM (imunohistoquímica
PCR fortemente positivo) e efectuado terapêutica antivírica

alganciclovir. Adicionalmente, na biópsia retal, foi identifi-
ado Chlamydia trachomatis por técnica de biologia molecular e
istologia compatível com linfogranuloma. Genotipagem sub-
equente identificou serótipo L2. Neste contexto, foi medicado
om doxiciclina durante 21 dias com melhoria significativa.

Conclusão: O LGV é um diagnóstico diferencial a consi-
erar na doença inflamatória intestinal com manifestações
e proctite. Um alto índice de suspeição diagnóstica para
sta patologia é crucial, especialmente entre HSH, evitando

iagnósticos incorretos e introdução de terapêuticas imunos-
upressoras que podem ser deletérias.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.050
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE INTESTINAL
MIMETIZANDO CÂNCER DE CÓLON: RELATO
DE CASO

Gabriella Oliveira Lima, Suyanne Thyerine da
Silva Lopes, Matheus Duarte Massahud,
Pedro José Guimarães Cardoso, Matheus
Matta Machado Mafra Duque Estrada Meyer,
Fernando José Campos Lavall Junior, Ilson
Geraldo da Silva

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma infecção
fúngica sistêmica, endêmica em países da América Latina,
causada pelo fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis.
Predomina em homens (90%) entre 30 e 50 anos e está relacio-
nado à área rural. A contaminação ocorre por via inalatória e
acomete principalmente os sistemas respiratório, tegumentar
e linfático, sendo os pulmões e vias aéreas superiores os locais
mais comumente afetados. O comprometimento intestinal é
raro.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 69 anos,
que laborou por muitos anos em madeireiras do Sul do Bra-
sil. Procurou serviço médico devido emagrecimento, sendo
submetido a colonoscopia que revelou lesão vegetante com
ulceração central e endurada, realizadas biópsias definidas
como inflamatórias apesar da revisão de lâmina. Diante de
uma tosse crônica em piora, o paciente foi encaminhado ao
pneumologista e otorrinolaringologista além da propedêutica
abdominal. Foi realizado drenagem maxilar e biópsias que
diagnosticam a PCM. Nas tomografias também foram eviden-
ciadas doença pulmonar e hepática. Realizado tratamento
medicamentoso durante 3 meses com melhora do quadro clí-
nico. Submetido a nova colonoscopia após 6 meses não sendo
mais evidenciado lesão.

Discussão: A PCM apresenta uma variedade de
manifestações clínicas. As principais alterações no trato
gastrointestinal são encontradas nos segmentos ricos em
tecido linfoide, como íleo terminal, apêndice e cólon direito.
O acometimento abdominal pode ser oligo ou assintomático
e dificilmente é diagnosticado no exame clínico. Os sintomas
digestivos mais comuns são cólicas abdominais, diarreia,
vômitos, emagrecimento, massa palpável fixa, dor gene-
ralizada à palpação do abdome. Os achados radiográficos
são inespecíficos e podem ser confundidos com neoplasia,
doenças inflamatórias, doenças granulomatosas e linfoma.
O padrão-ouro para o diagnóstico é a identificação do fungo
em exame a fresco do escarro ou outro espécime clínico, ou
fragmento de biópsia de órgãos supostamente acometidos. O

tratamento é de longa duração com o objetivo de controlar
os sintomas clínicos e evitar recaídas e deve ser mantido
até obtenção dos critérios de cura com base nos parâmetros
clínicos, radiológicos e sorológicos.
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e raríssimo após colonoscopia. Possui elevada morbi-
-mortalidade e pode ser potencialmente fatal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.053
24 j coloproctol (rio

Conclusão: A PCM nas formas menos usuais é subestimada
com frequência, sendo seu reconhecimento essencial para um
tratamento adequado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.051
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PERFURAÇÃO COLÔNICA POR ÚLCERA
ESTERCORAL NO MEGACÓLON CHAGÁSICO:
RELATO DE CASO

Bruno Augusto Alves Martins a,b,c, Amanda
Cristina de Souza a,b,c, Ana Luiza Alves
Nicoletti a,b,c, Ana Carolina Gomes
Siqueira a,b,c, Jéssica Danicki Prado
Fernandes a,b,c, Letícia Reis Kalume a,b,c,
Brunna Cintra de Azevedo a,b,c

a Hospital Regional de Planaltina, Brasília, DF,
Brasil
b Centro Universitário de Brasília (UniCEUB),
Brasília, DF, Brasil
c Hospital Regional de Ceilância (HRC), Brasília,
DF, Brasil

Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma doença
infectoparasitária que apresenta uma das maiores taxas de
mortalidade no Brasil. O megacólon chagásico (MC) é uma
das possíveis manifestações que surge com a progressão da
doença e pode cursar com complicações de urgência, como
úlcera estercoral em decorrência de atrito por fecaloma.

Descrição do caso: paciente de 69 anos, feminino, porta-
dora de DC com acometimento intestinal, admitida em serviço
de urgência com história de 2 semanas de dor e distensão
abdominal. Como sintomas associados, relatava constipação,
entretanto havia apresentando duas evacuações pastosas
nas últimas 24 horas. Ao exame físico, apresentava-se em
estado geral ruim, taquicárdica, desidratada, emagrecida, com
abdome distendido e doloroso difusamente à palpação. Toque
retal evidenciou presença de fezes endurecidas na ampola
retal. Rotina radiológica de abdome agudo revelou pneu-
moperitônio e imagem sugestiva de fecaloma englobando
hemiabdome esquerdo e baixo ventre. Sob a hipótese diagnós-
tica de abdome agudo perfurativo, foi realizada laparotomia
exploradora. Ao inventário de cavidade, evidenciaram-se
sinais de peritonite purulenta difusa, e sigmoide de dimen-
sões extremamente aumentadas, apresentando ponto de
perfuração de aproximadamente 5 mm na borda antimesen-
térica de sua porção média. Foi efetuada retossigmoidectomia
e colostomia à Hartmann. No pós-operatório, paciente evoluiu
com pneumonia, apresentando insuficiência respiratória que
levou ao óbito cinco dias após a abordagem cirúrgica.

Discussão e conclusão: As complicações mais frequentes
do MC é o fecaloma, que também é uma das manifestações das
formas graves de constipação intestinal crônica, e o volvo de
sigmoide. Os fecalomas ocorrem predominantemente em seg-
mentos anorretais e sigmoideano e, devido à ação mecânica

que exercem na parede intestinal com consequente isquemia,
predispõem o aparecimento de úlceras estercorais, cuja inci-
dência em pacientes com MC é de aproximadamente 3%. Se
não identificada e tratada precocemente, a lesão pode evoluir
1 8;38(s1):1–113

com perfuração, acarretando complicações graves e com alta
taxa de morbimortalidade, como abscessos, peritonite fecal e
fístulas, as quais requerem manipulação cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.052
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INVAGINAÇÃO INTESTINAL APÓS
COLONOSCOPIA. RELATO DE CASO

Andre Accetta, Italo Accetta, Eduardo Cortez
Vassallo, Enrique Moreira Cruz Miranda,
Angelica Freitas Silva Kneipp

Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO),
Duque de Caxias, RJ, Brasil

Introdução: Intussuscepção é um quadro o qual um seg-
mento intestinal sofre invaginação ou encurtamento ao
adentrar um segmento intestinal mais distal, levando a
obstrução e possível isquemia. É uma complicação rara após
colonoscopia, com altos índices de morbi-mortalidade.

Relato do caso: Fem, 57, com emagrecimento e anemia há
6 meses. Solicitada colonoscopia, que foi realizada até o íleo,
detectando 6 pólipos sésseis, que foram ressecados e uma
lesão vegetante, infiltrante no cólon descendente, ocupando
70% da luz, próximo ao ângulo eplênico. Dois dias depois pro-
curou emergência com dor abdominal, parada de eliminação
de gases e fezes e vômitos. Estava distendida, hipocorada e
desidratada. A lesão tumoral era tocável. Exames revelaram
anemia, alcalose metabólica e distúrbios hidroeletrolíticos.
Tomografia mostrou invaginação colo-cólica com obstrução.
No tratamento cirúrgico foi encontrado invaginação com
cabeça na neoplasia, entrando o ligamento gastrocólco e parte
do estômago nela. Desfeito infaginação, seguido de colecto-
mia esquerda àHartmann com linfadenectomia. A evolução foi
satisfatória. O histopatológico revelou adenocarcinoma muci-
noso, T3N0.

Discussão: Existe diferença entre a população adulta e
pediátrica, esta a maioria dos casos. Nas crianças a causa
mais frequente é idiopática, enquanto nos adultos geralmente
encontra-se um fator causativo como, por exemplo, neopla-
sias, infecções, complicações cirúrgicas e colonoscópicas, esta
com poucos relatos. O caso exposto possuia a neolasia como
fator principal, mas acreditamos que o hiperperistaltismo
secundário a insulflação e desinsulflação, as manobras da
retificação, além de edema pós polipectomias podem ter sido
fatores precipitantes. A tomografia é o principal meio diag-
nóstico. A ressecção cirúrgica é recomendada em casos de
neoplasia.

Conclusão: A intussuscepção é um quadro incomum
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ser tratada por colonoscopia, tendo boa evolução, apesar de
haver risco de pneumoperitônio.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.055
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UCOSECTOMIA DIFÍCIL: TRATAMENTO DE
ST GRANULAR DE CÓLON ASCENDENTE
OR MUCOSECTOMIA EM “PIECEMEAL” EM
ETROVISÃO

ndré Antonio Abissamra a,b, Giovanni
ustavo de Souza Avansini a,b, Matheus
arpenedo Frare a,b, Thiago Maicon Matos de
liveira Rodrigues a,b, Rossini Fernandes
yria a,b, Henrique Victor Ruani a,b, Flavio
esquita Sampaio Giovannini a,b

Hospital Regional de Presidente Prudente,
residente Prudente, SP, Brasil
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
residente Prudente, SP, Brasil

Introdução: Ressecção endoscópica de mucosa (EMR) é uma
écnica vem sendo utilizada e aprimorada nas últimas déca-
as, para diagnóstico e tratamento de lesões pré-cancerosas
carcinomas iniciais em todo trato gastro-intestinal (1-2). É

onsiderada técnica minimamente invasiva, segura e eficaz
ambém para lesões maiores que 20 mm. Este artigo tem como
bjetivo a apresentação de caso de LST (Lesão de Crescimento
ateral) de grande diâmetro em cólon Direito, com alto grau
e dificuldade técnica para sua ressecção. Serão discutidas
s vantagens e desvantagens da EMR em relação à Cirurgia
berta e à ESD.

Relato de caso: A.A.S.C. 67 anos, sexo feminino, paciente
om queixa de constipação há 2 anos associada a episódios
e dor abdominal. Realizado colonoscopia diagnóstica que evi-
enciou LST granular em ceco (Imagem A) e reto alto. Lesão em
eco com cerca de 4 cm de extensão, ocupando 1/3 do lúmen,
riável, localizada 3 cm proximal à Válvula Ileocecal, contor-
ando uma prega. Biópsia indicou Adenoma Tubulo-Viloso
om intenso grau de atipias. Foi realizada mucosectomia em
iecemeal da lesão de 4 cm em ceco, utilizando alça diatér-
ica, injeção submucosa com solução salina 3% e manobras

e retrovisão para acesso a parte posterior da lesão. Anato-
opatológico confirmou Adenoma Tubulo-Viloso com intenso

rau de atipias. Paciente evoluiu bem, sem compliecações ou
ecidiva.

Discussão: De acordo com a Classificação de Paris, morfo-
ogia das lesões do TGI podem ser divididas entre (1) lesões
uperficiais, (2) lesões protusas ou (3) LSTs. LSTs (Lateral
preading tumors) são lesões maiores que 10 mm de diâ-
etro caracterizadas por crescimento lateral. São divididas

m LST-NG (não granular) e LST-G (granular), sendo que a
ST-NG possui padrão de invasão de submucosa superior as
ST-G. Dentre as técnicas de ressecção endoscópica, a EMR
Ressecção Endoscópica de Mucosa), técnica utilizada no caso
elatado, é técnica consolidada para tratamento de lesões pré-
cancerosas no TGI, apresentando taxas de recorrência que
ariam entre 4 -18% conforme exposto na literatura. Tem sido
referida em relação à ESD devido aos menores custos e menor
urva de aprendizado.
Conclusão: EMR pode ser utilizada como forma terapêu-
ica eficaz para lesões LSTs > 20 mm mesmo com alto grau de
8;38(s1):1–113 25

dificuldade técnica para o procedimento, poupando procedi-
mento cirúrgico aberto.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.054
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PERFURAÇÃO DE RETO COM TRATAMENTO
POR COLONOSCOPIA: RELATO DE CASO

Karina Correa Ebrahim, Gustavo Kurachi,
Barbara Pereira de Lara, Doryane Maria Lima
dos Reis, Barbara Anahy Bazzano, Univaldo
Etsuo Sagae, Murilo Tomiyoshi

Hospital São Lucas, Cascavel, RS, Brasil

Introdução: A perfuração intestinal é uma ocorrência
freqüente nos serviços de emergência, sendo iatrogênica em
até 6% dos casos. Trata-se, na maioria das vezes, de uma
complicação técnica de exames diagnósticos como colonos-
copia, enema opaco, defecografia, retirada de corpo estranho
e até mesmo do uso de enemas aquosos retrógrados (Köneş
O et al., 2017). Tradicionalmente, a laparotomia com ostomia
foi utilizada para tratar essa complicação. No entanto, técnicas
minimamente invasivas, como laparoscopia e reparos endo-
luminais, estão sendo usadas mais comumente agora (Rai V,
Mishra N, 2018).

Relato de caso: Paciente T.S., feminina, 93 anos, apre-
sentou hemorragia digestiva baixa de grande intensidade
após esforço evacuatório intenso juntamente com manobras
digitais para a evacuação com enemas aquosos retrógrados.
Paciente chegou ao serviço de referência com sangramento
anal ativo de grande monta, porém sem dor e estável hemo-
dinamicamente. Possuía histórico de constipação de longa
data com uso esporádico de laxantes e, as vezes, episódios
de uso de enemas. Foi realizada colonoscopia de urgência
com achado de grande defeito na mucosa com aspecto de
perfuração e sangramento ativo da lesão. Foi optado por
tratamento endoscópico com clipes para rafia da lesão e
controle de sangramento. Após controle da hemorragia a paci-
ente foi transferida para internamento hospitalar. As imagens
da tomografia computadorizada (TC) evidenciaram extenso
pneumoretroperitônio. A paciente foi conduzida de forma
conservadora com uso de antibióticos e estabilização hemo-
dinâmica, com resolução completa do caso, após 14 dias.

Conclusão: A perfuração de reto por enema aquoso pode
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PERFURAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CÓLON
DESFUNCIONALIZADO: RELATO DE CASO

Andre Accetta, Italo Accetta, Eduardo Cortez
Vassallo, Marianna Martini Fischmann,
Angelica Freitas Silva Kneipp

Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO),
Duque de Caxias, RJ, Brasil

Introdução: A cirurgia de Hartmann é frequentemente
indicada em situações em que a anastomose primaria é
considerada pouco segura, porém a confecção de um cólon
desfuncionalizado envolve o risco de algumas complicações,
sendo rara a perfuração decorrida de procedimentos endos-
cópicos. A pouca literatura do assunto acarreta dificuldade no
manejo dos casos.

Relato do caso: Fem, 46, deu entrada no hospital para
realização de colonoscopia ambulatorial. A indicação era
estudo do cólon como pré operatório de reconstrução do
trânsito intestinal. Um ano antes, havia sido submetida a sig-
moidectomia de urgência em outra unidade, por inflamação,
seguida de 2 reoperações subsequentes e confecção de colos-
tomia a Hartmann. Ao iniciar a colonoscopia através do ânus,
encontramos coto retal de aproximadamente 8 cm, aberto
onde acreditamos ser a sua extremidade distal e entra-
mos com o tubo na cavidade peritoneal. Identificando a
perfuração, interrompemos o exame e realizamos tomogra-
fia computadorizada, onde foi visto pneumoretroperitôneo,
pneumoperitôneo e pneumotórax bilateral. A seguir, foi rea-
lizada laparotomia exploradora para rafia do coto retal (que
estava com uma perfuração de 2 cm, mais abaixo da sutura
final) e drenagem de tórax bilateral. Evoluiu bem, com alta 7
dias após o evento adverso.

Discussão: É de extrema importância a colonoscopia pré
operatória na reconstrução do trânsito intestinal. Ainda exis-
tem poucas evidências sobre os mecanismos específicos de
perfuração endoscópica do cólon desfuncionalizado, porém
fatores como insuflação excessiva de ar e trauma direto sobre
a parede intestinal estão associados a ela. Essa complicação
pode ser tratada de forma cirúrgica ou conservadora, levando
em conta o objetivo do exame, a extensão da perfuração e o
quadro clínico. Caso ocorra sinais de infecção, a cirurgia de
urgência é indicada e tem clara relação com o prognóstico.

Conclusão: A perfuração do coto retal em exames endos-
cópicos é incomum, mas quando ocorre deve ser identificada

com rapidez. Não há consenso sobre o melhor tratamento. A
cirurgia é uma opção segura.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.056
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IMPACTO DO CÂNCER COLORRETAL NO
BRASIL: RESULTADOS ALARMANTES

Marley Ribeiro Feitosa, Rodrigo Saad
Rodrigue, Josiane Harumi Cihoda Lope,
Fernanda Costa Pereira, Rogério Serafim
Parra, Omar Féres, José Joaquim Ribeiro da
Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto do câncer colorretal (CCR) no
Brasil.

Método: Estudo epidemiológico, descritivo, realizado a
partir dos dados de morbimortalidade obtidos e dispo-
nibilizados pelo Departamento de Informática do SUS
(DATASUS/Ministério da Saúde).

Resultados: Entre os anos de 1979 e 2015, foram registra-
dos 284.074 óbitos por CCR. O incremento no número absoluto
de óbitos foi maior no sexo masculino (560%), em indivíduos
acima de 50 anos (567%) e na região Centro-Oeste (1.201%).
Houve aumento de 274% na taxa de mortalidade por CCR,
que foi mais expressivo entre homens (303%), entre indi-
víduos abaixo de 50 anos (212%) e na região Centro-Oeste
(490%). Em relação aos Anos Potenciais de Vida Perdidos, par-
tindo da premissa de uma expectativa de vida de 70 anos de
idade, estimou-se que 1.399.745 anos de vida foram perdidos
por CCR. De 2000 a 2015, observou-se aumento de 505% no
número anual de internações, principalmente nas regiões Sul
(626%) e nordeste (577%). No mesmo período, a média bra-
sileira de permanência hospitalar nas internações por CCR
sofreu diminuição de 9,1 para 6 dias. Os gastos com a doença
de 2000 a 2015,foram estimados em R$ 1.656.234.501,05 com
aumento de 350% no país, mais importante na região nordeste
(552%).

Conclusões: Observou-se aumento alarmante do impacto
do CCR no Brasil.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.057
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RELATO DE CASO: TUMOR DE CÉLULAS
GRANULARES NO CÓLON – ABRIKOSSOFF

Suyanne Thyerine da Silva Lopes, Gabriella
Oliveira Lima, Matheus Duarte Massahud,
Pedro José Guimarães Cardoso, Ilson Geraldo
da Silva, Guilherme de Almeida Santos, Diego
Vieira Sampaio

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Introdução: O tumor de células granulares (TCG) é uma
neoplasia rara, benigna, que pode ocorrer em diversos

órgãos. Cerca de 5 a 11% dos casos ocorrem no trato gas-
trointestinal, sendo 1/3 deles no esôfago e sua presença no
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ólon é incomum. Foi descrito primariamente em 1926 por
brikossoff a partir de 05 casos com ocorrência na língua.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 50 anos,
rocurou atendimento coloproctológico com queixa de nódulo
m região perianal e drenagem de secreção purulenta. No
xame físico foi constatada a presença de fístula perianal,
o entanto, devido as orientações de rastreamento de cân-
er colorretal, foi solicitado uma colonoscopia para o paciente
ntes da cirurgia. Neste exame houve a detecção de dois
ólipos, correspondendo o pólipo de ascendente a um TCG.
ptado por ressecção endoscópica que ocorreu com sucesso.

Discussão: O TCG raramente afeta o trato gastrointestinal.
credita-se que seja um tumor de origem neural, das células
e Schwann, principalmente pela sua positividade para pro-
eína S-100. No TGI geralmente o tumor afeta a submucosa,
endo mucosa normal, por isso a biópsia endoscópica não é a

elhor opção para diagnóstico, ficando como padrão ouro a
xcisão completa da lesão. Frequentemente a lesão é assinto-
ática e seu achado é incidental. A maioria das lesões tem

ntre 1 e 2 cm de diâmetro. Por se tratar de uma patologia
enigna a excisão endoscópica costuma ser o tratamento de
scolha, no entanto, lesões com diâmetro superior são can-
idatas a colectomia pelo risco de malignidade – descrita em
,0 a 4,3% dos casos – e metástases. O diagnóstico histoló-
ico é dado pelas células poligonais ou fusiformes com nucleo
equeno e centralizado, citoplasma eosinofilico abundante e
ispostas em ninhos separados por faixas de tecido conjun-
ivo. As células estão bem agrupadas, os nódulos do tumor
em individualizados, mas não há cápsula. Os marcadores
eurais proteina S-100 ou NSE uniformemente expresso tam-
ém sugerem o diagnóstico.

Conclusão: O TCG apesar de ser uma lesão frequentemente
enigna, não deve ser negligenciada devido ao potencial de
alignidade e metástases. Na suspeição o endoscopista deve

e esforçar pela ressecção completa que permite melhor diag-
óstico histológico do que a biópsia simples.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.058
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SÔFAGO NEGRO COMO COMPLICAÇÃO
ÓS-OPERATÓRIA DE
ETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL:
ELATO DE CASO

arlise Mello Cerato Michaelsen, Kamyla
riebeler Valentini, Ruy Takashi Koshimizu,
afael Dienstmann Dutra Vila, Patricia da
ilva Passos, Karine Sabrina Bonamigo, Marja
uciane Visioli

Hospital Ernesto Dornelles, Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: Esôfago negro (EN) é caracterizado pela
oloração negra circunferencial e difusa, geralmente do terço
istal da mucosa do esôfago.É mais comum em homens, raro e
rave, com prevalência de até 0,2% e mortalidade de 13 a 35%.
Descrição do caso: J.M.C., feminina, 74 anos, diabética,
smática e portadora de neoplasia de reto médio estadio IV
cT2N2M1), submetida a retossigmoidectomia abdominal com
xcisão total do mesorreto, anastomose coloanal grampeada
8;38(s1):1–113 27

e ileostomia protetora, sem intercorrências, após 14 sema-
nas da neoadjuvância com quimio (5-fluoracil e oxaliplatina)
e radioterapia (28 sessões, 50.4 Gy) concomitantes.

O anatomopatológico evidenciou lesão ulcerada com
fibrose estromal no reto, limites cirúrgicos distal (3,5 cm) e
circunferencial (2,5 cm) livres, sem metástase (12 linfonodos
avaliados). Apresentou boa evolução inicial, porém no sexto
pós-operatório (PO) evoluiu com sepse, epigastralgia e dor
retroesternal, e eliminação de muco e pus via anal. TC de
abdome confirmou a hipótese de deiscência parcial da anas-
tomose, sem coleções, e EDA o diagnóstico de EN. O manejo
foi realizado com NPO, hidratação, inibidor de bomba de
prótons (IBP) em dose plena, antibiótico e antifúngico, endo-
venosos. Os dois últimos, mantidos por 14 dias. Em 24 h foi
iniciado sucralfato via oral e instalada nutrição parenteral
(NPT). A resposta foi adequada, com reintrodução da dieta
em 6 dias e retirada gradual da NPT. Recebeu alta após 20
dias, com IBP e sucralfato. Realizou EDA após 30 dias, sem
alterações.

Discussão: O EN não possui etiologia definida, acredita-se
que isquemia e obstrução sejam os eventos iniciais. Tam-
bém já foi associado a infecções, choque, uso de antibiótico,
hiperglicemia, entre outros. 70% dos pacientes apresenta
hemorragia digestiva alta (HDA) precoce. Disfagia, dor epi-
gástrica e sepse são achados menos comuns. O diagnóstico
é realizado com EDA e pode-se encontrar lactato elevado, ane-
mia, insuficiência renal, hiperglicemia e hipoalbuminemia. O
manejo do EN consiste em suporte clínico, tratamento das
doenças de base, sonda nasogástrica se obstrução, IBP, NPO
por 24 h e sucralfato VO após. Uso de antibiótico e antifúngico
deve ser analisado individualmente. As complicações mais
frequentes são: perfuração na fase aguda (7%) e estenose à
longo prazo (25 a 40%).

Conclusão: Tendo em vista a gravidade associada, apesar
de raro, o EN deve ser lembrado no PO de retossigmoidectomia,
em pacientes com fatores de risco ou sintomas relacionados
a esta patologia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.059
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EXÉRESE DE LESÃO CÍSTICA RETRO-RETAL
POR VIDEOLAPAROSCOPIA: RELATO DE 2
CASOS

Mychelly de Sá Carvalho a,b,c, Evelyn Cristina
da Rosa Granja Batalini a,b,c, Rafael Castelli
Bittencourt a,b,c, Marcelo Carlos de Sá
Carvalho a,b,c, Monykelly de Sá Carvalho a,b,c,
Marcus Regis Tanios Porto a,b,c, Alexande da
Silva Nishimura a,b,c

a Santa Casa de Ourinhos, Ourinhos, SP, Brasil
b Universidade Tiradentes (UNIT), Aracaju, SE,
Brasil
c Universidade Federal do Acre (UFAC), Rio Branco,
AC, Brasil
Introdução: O Tailgut Cyst(TC) é um remanescente embri-
ológico do intestino posterior, mais comum em mulher jovem
(75-90%), mais raros em crianças. A maioria dos pacientes
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portadores do TC é assintomático, mas podem apresentar sin-
tomas anorretais, perineais e sacrais.

Descrição dos casos: Caso 1: J.C.F.R.R., 44 anos, sexo femi-
nino, encaminhada por um Ginecologista devido queixa de
dor pélvica de longa data. Relatou histerectomia devido endo-
metriose há 10 meses, e episódios de drenagem de abscesso
perianal prévios. Ao exame proctológico: indolor ao toque,
presença de massa em parede lateral esquerda do reto. A Colo-
noscopia mostrou apenas abaulamento parietal na parede
lateral esquerda do reto. Sendo então realizada Ressonância
Magnética (RNM) de pelve, que identificou formação cística
multiloculada de contornos lobulados, com paredes e septos
finos, apresentando lóculos com conteúdo espesso/hemático
e sem projeções sólidas evidentes, localizada no espaço
extraperitoneal retrorretal e pararretal esquerdo, pré coc-
cígeo, medindo cerca de 8.3 x 6.3 x3.8 cm. Com hipótese
diagnóstica de TC. Caso 2: S.M.C, 38 anos, sexo feminino,
procura o atendimento com o Coloproctologista devido epi-
sódios de sangramento retais, e durante investigação foi
realizado RNM de pelve evidenciando formação cística multi-
lobulada, de contornos lobulados e com conteúdo espesso, em
situação extraperitoneal retorretal, medindo 3,6x1,8x1,6 cm
como hipótese diagnóstica de Tc, realizado colonoscopia
sem alterações. Ambas as pacientes foram submetidas à
intervenção cirúrgica videolaparoscópica com exérese de
lesão cística retro-retal. Evoluindo no pós-operatório (PO) sem
intercorrências, recebendo alta hospitalar no 2◦ dia PO. O
resultado do histopatológico confirmou TC.

Discussão: O diagnóstico pode ser um achado ocasional em
ultrassonografias ginecológicas, exame pré-natal ou exames
médicos devido sintomas de ordem proctológica que exerçam
efeito de massa. Abscessos perianais e retro-retais recorren-
tes, assim como cirurgias orificiais de repetição devido ao
diagnóstico equivocado de doenças orificiais, costumam fazer
parte da história pregressa dos pacientes.

Conclusão: Exames de imagem são úteis para a definição
diagnóstica e programação cirúrgica. A excisão cirúrgica
completa é recomendada devido ao risco de recorrência,
degeneração maligna e infecção crônica, mesmo em pacientes
assintomáticos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.060
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FISSURAS ANAIS MÚLTIPLAS E TROMBOSE
HEMORROIDÁRIA APÓS PRÁTICA DE
CROSSFIT: RELATO DE 02 CASOS

Izabella Cristina Cristo Cunha a,b

a COLIC, São Paulo, SP, Brasil
b Dr.Consulta, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O efeito deletério do exercício físico abdomi-
nal extenuante no assoalho pélvico é amplamente relatado,
porem lesões relacionadas a atividade de crossfit em canal são
escassas.
Objetivo: Descrever lesões em canal anal com etiologia
diretamente relacionadas a esta atividade física extenuante.

Caso 1: Feminina, 29 anos, sem comorbidades. Sem cirur-
gias abdominais prévias ou partos. Prática de crossfit 3 vezes
1 8;38(s1):1–113

na semana, nos últimos 6 meses. Com dor anal, abaulamento
e prurido anal. Negava história previa de trauma evacua-
tório ou se constipação. Ao exame proctológico: múltiplas
microfissuras anais, com bordas edemaciadas, circundadas
por hemorroidas externas circunferenciais, friáveis e sangran-
tes.

Caso 2: Masculino, 37 anos, heterossexual, sem comorbi-
dades conhecidas, sem cirurgias prévias. Prática de crossfit 2
a 3 vezes na semana, nos últimos 2 anos. Hematoquezia de
pequena monta ao final da evacuação, com gotejamento dis-
creto em vaso e a higiene. Sem dor as evacuações. Hábito
intestinal diário, fezes de aspecto usual, sem força ou mano-
bras evacuatórias. Ao exame proctológico fissura mediana
posterior de bordas discretamente elevadas, com hemorroidas
externas discretas com edema circunferencial.

Técnica: ambos os casos foram submetidos ao tratamento
clínico usual, com banhos de assento, analgésicos, anti-
-inflamatórios oral e acrescentado o bloqueador de canal de
cálcio tópico, tendo em vista possível mecanismo de hiperto-
nia esfincteriana. Ambos evoluíram com melhora tanto clínica
quanto semiológica em seguimento mínimo de 6 semanas.

Discussão: O impacto do exercício físico extenuante no
assoalho pélvico é reconhecido, porém amplamente negli-
genciado. O impacto destas lesões em pacientes jovens,
principalmente nulíparas pode ser devastador. Apresenta-se
caso de nulípara com lesão considerada grave mediante a
etiologia, com múltiplas fissuras em atípicas em canal anal.
Chama a atenção a desproporcionalidade dos achados de
exame físico versus dor em ambos os casos.

Conclusão: Não há muitos relatos na literatura de lesões
anais relacionadas a esta atividade, entretanto supõe-se que
estas lesões sejam mais comuns do que se pensa. O aumento
da atividade relacionada a exercício extenuantes, com o Cros-
sfit, chama a atenção para que lesões relacionadas estejam no
hall do diagnóstico diferencial.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.061
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HÉRNIA LOMBAR PERFURADA COMO
COMPLICAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE
LIPOABDOMINOPLASTIA: UM RELATO DE
CASO COM NECESSIDADE DE COLECTOMIA
PARCIAL

Barbara Pereira de Lara a,b, Doryane Maria dos
Reis Lima a,b, Karina Correa Ebrahim a,b,
Gustavo Kurachi a,b, Univaldo Etsuo Sagae a,b,
Ivan Roberto Bonotto Orso a,b

a Hospital São Lucas, Cascavel, RS, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Introdução: A abdominoplastia, com ou sem lipoaspiração,
está entre os procedimentos estéticos mais realizados no
mundo. Segundo Matarasso et al. as taxa de complicações sis-
têmicas foram menores que 0,1% para todas as técnicas.
Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 42 anos, em
sexto pós operatório de cirurgia plástica com fins estéticos
(mamoplastia de aumento, lipoabdominoplastia e gluteoplas-
tia de aumento) apresentando dor abdominal difusa, com
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iora ha 1 dia, associado a distensão abdominal, constipação,
ebre e perda de força em membro inferior direito. Ao exame
ncontrava-se em regular estado geral, desidratada, hipo-
orada e com instabilidade hemodinâmica, necessitando de
roga vasoativa. Realizou tomografia computadorizada (TC)
e abdome total e tórax que evidenciaram volumoso enfi-
ema subcutâneo, grande quantidade de liquido em plano
ubcutâneo dos flancos (mínimo de 1000 ml) e descontinui-
ade da parede abdominal em linha axilar média esquerda,
ssociada a protrusão de cólon esquerdo para o subcutâneo,
ue encontra-se colabado, associado a distensão gasosa do
ólon transverso, ascendente e ceco. Paciente foi encami-
hada para intervenção cirúrgica de emergência. Foi realizada
nestesia geral e posicionada em decúbito lateral direito. Rea-
izado acesso via lombotomia esquerda, que evidenciou hérnia
bdominal posterior contendo segmento de cólon esquerdo
strangulado e perfurado, com volumoso abscesso subcutâneo
djacente. Foi realizada colectomia esquerda, com anasto-
ose primária, correção do defeito herniário e drenagem

os abscessos subcutâneos. Apresentou boa evolução pós
peratória, recebendo alta hospitalar no décimo quarto pós
peratório.

Discussão: Apesar de incomum, perfurações intestinais
odem ocorrer durante a realização de abdominoplastia e se
ão detectadas precocemente podem ser fatais. Fatores que
umentam o risco são: hérnia coexistente, diagnosticada ou
ão diagnosticada, cirurgias prévias da parede abdominal e
besidade visceral com músculos esticados. A prevenção é
eita através da seleção adequada de pacientes e realização
orreta da técnica cirúrgica. Não foi encontrado na literatura
igente relatos de casos como descritos acima.

Conclusão: O caso visa demonstrar a necessidade de cui-
ados na avaliação e no transoperatório de abdominoplastia
om finalidade de evitar complicações relacionadas a hérnias
a parede abdominal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.062
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ÉRNIA PERINEAL ESTRANGULADA APÓS
MPUTAÇÃO ABDOMINOPERINEAL DO RETO
RELATO DE CASO

ariane Christina Savio, Fernanda Letícia
avalcante Miacci, Maria Cristina Sartor,
ntonio Baldin Junior, Luiz Fernando Tosi
erreira, Norton Luiz Nobrega, Bianca Kloss

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
araná (UFPR), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: As hérnias perineais são raras, sendo a maio-
ia delas secundárias. Ocorrem em 0,6-1% dos pacientes após
mputação abdominoperineal do reto. Nosso objetivo é relatar
m caso de hérnia perineal estrangulada tratada por aborda-
em perineal.

Descrição do caso: Paciente feminina, 74 anos, admi-

ida na unidade de emergência com dor e abaulamento em
egião interglútea há 1 semana, associada a dor abdominal
ifusa e parada do funcionamento da colostomia. A paci-
nte havia sido submetida a amputação abdominoperineal
8;38(s1):1–113 29

do reto por adenocarcinoma do reto distal com invasão da
parede posterior da vagina em 1997. Na ocasião realizou qui-
mio e radioterapia adjuvantes. Em 2007 teve recidiva local,
sendo submetida a reoperação com ressecção das 2 últimas
vértebras sacrais. Era portadora de hipertensão arterial sis-
têmica, em uso de losartana e tinha diagnóstico de bexiga
neurogênica – acompanhamento com urologia e em uso de
sonda vesical de demora. Ao exame físico encontrava-se em
bom estado geral, com dados vitais normais, abdome flácido,
doloroso difusamente, sem sinais de peritonite. Na região
perineal observava-se abaulamento doloroso, não redutível,
compatível com hérnia perineal encarcerada. Exames labora-
toriais evidenciaram leucocitose e elevação da PCR. A paciente
evoluiu com confusão mental, taquicardia, taquidispnéia e
dessaturação em ar ambiente, sendo encaminhada ao centro
cirúrgico imediatamente. Foi optada por abordagem perineal.
A paciente foi posicionada em decúbito ventral (posição de
canivete) e realizada incisão na região interglútea. Evidenci-
ada alça de delgado com sinais de isquemia e necrose em
segmento de aproximadamente 20 cm, bem delimitado. Foi
identificado anel fibroso na pelve que determinava o estran-
gulamento. Realizada enterectomia e anastomose manual
término-terminal. Realizada então dissecção dos folhetos e
fechamento do saco herniário. Durante dissecção ocorreu
lesão de aproximadamente 1,5 cm da bexiga, que foi sutu-
rada em 2 planos. Foi aplicada tela de polipropileno 15x15 cm
e fixada às estruturas ósseas da pelve.

Discussão e conclusão: Apesar de raras, as hérnias
perineais são complicações descritas da amputação abdomi-
noperineal do reto. O cirurgião colorretal deve estar preparado
para lidar com esta situação, que pode se apresentar de
maneira grave. O tratamento é cirúrgico e pode ser realizado
tanto pela via perineal quanto pela abdominal, devendo esta
escolha ser individualizada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.063

P146

RELATO DE CASO - GIST DE INTESTINO
DELGADO

Aline Nunes Amaro, Miguel Cerutti
Franciscatto, Camilla Ferreira Magalhães,
Thaís Andreotti, João Antônio Feriani Nunes,
Laura Ferreira Martinez, Danilo José Munhoz
da Silva

Hospital de Base - São José do Rio Preto, São José
do Rio Preto, SP, Brasil

Os tumores estromais gastrointestinais (GISTs), apesar
de raros, são as neoplasias mesenquimais mais comuns do
trato gastro-intestinal (TGI). As manifestações clínicas mais
comuns são a hemorragia digestiva alta (28% quando no intes-
tino delgado e 50% quando gástrico), dor abdominal (8-17%),
massa palpável (5%) e quadros de perfuração e ou obstrução.
Esses tumores são identificados principalmente pela expres-

são da proteína KIT que atua como receptor transmembrânico
(c-KIT), por isso, seu diagnóstico é feito através de imuno-
-histoquímica, com pesquisa do CD-117 (KIT). A ressecção
cirúrgica continua sendo o tratamento principal para os casos
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não metastáticos. Relatamos um caso de um paciente com
quadro de hemorragia digestiva alta com queda expressiva
da série vermelha e investigação do trato digestivo alto sem
alterações. Realizado tomografia computadorizada de abdome
total para melhor elucidação do quadro, sendo suspeitado
o diagnóstico de GIST de intestino delgado. Optado por tra-
tamento cirúrgico da lesão, e confirmação do diagnóstico
após pesquisa de CD-117 na peça cirúrgica. Paciente com boa
evolução e resolução completa do quadro clinico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.064
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RELATO DE CASO DE HIDROADENITE
SUPURATIVA EM REGIÃO PERINEAL EM
HOSPITAL PÚBLICO DE SALVADOR

André Luiz Santos, Fernanda França
Mendonça de Matos, Carlos Ramon Silveira
Mendes, Tassia Mendes Franco, Jamille Eller
Andrade Batista

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Introdução: A hidradenite supurativa(HS) é uma condição
inflamatória crônica da pele que também é conhecida como
acne inversa. O conhecimento crescente da doença levou à
teoria predominante de que a HS é uma doença oclusiva
folicular crônica envolvendo a porção folicular das unidades
folículo-pilo-sebáceas. Os principais locais de envolvimento
são as áreas cutâneas intertriginosas das regiões axilar, virilha,
perianal, perineal e inframamária.

Descrição do caso: Paciente masculino de 23 anos oriundo
do interior da Bahia encaminhado pela UPA local para o centro
de urgência do Hospital público de Salvador em junho de 2017.
A equipe de cirurgia geral realizou o primeiro atendimento e
solicitou interconsultaao serviço de coloproctologia do Hospi-
tal para possível abordagem cirúrgica. O paciente relatou que
a dois anos já apresentava lesões em região perineal, mas por
falta de assistência médica local não realizou nenhum tipo
de tratamento. No Hospital foi diagnosticado como HS. Ao
exame, observava-se lesão nodular eritematosa irregular com
múltiplas fístulas transdérmicas, com eliminação de secreção
fétida, espessa e amarela em pequena quantidade. A lesão
era observada em região inguinal direita e esquerda, base da
região do saco escrotal e dorso de coxa esquerda. Ecografia evi-
denciou presença de formação nodulares anecoides (coleção)
e que não afetavam o esfíncter anal. Exame bacteriológico evi-
denciou flora mista. Marcadores inflamatórioserampositivos
eos exames laboratoriais pré-operatórios com leucocitose e
desvio para esquerda. Foi realizado tratamento cirúrgico dede-
bridamentoda ferida e acompanhamento em internação com
curativos especiais.

Discussão: A conduta deve ser determinada de modo
individualizado, com abordagem precoce multidisciplinar. As
lesões precoces do HS muitas vezes imitam outros distúrbios

e o diagnóstico incorreto é comum. A avaliação precoce e
precisa facilita o início de um plano de tratamento com o
objetivo de minimizar o risco de progressão para doença ter-
minal e incapacitante. Além do tratamento medicamentoso,
1 8;38(s1):1–113

os procedimentos cirúrgicos podem ser realizadosem casos
graves de forma agressivaem estágiosavançados.

Conclusão: Neste relato, o resultado pós-operatório da
ressecção cirúrgica extensa com fechamento por segunda
intenção mostrou-se resolutivo após 8 meses de seguimento.
Entretanto ensaios clínicos randomizados são necessários
para estipular o melhor manejo na HS.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.065
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RELATO DE CASO: HIDRADENITE
SUPURATIVA CRÔNICA MALIGNIZADA

Roberta Krause Romero, Eduardo José
Rodrigues Palma, Márcia Sittoni Vaz, Lucas
Zago Scopel, Bárbara Elias Prado, Rummenig
Ferreira Desidério, Lucas Werner Barp

Hospital Tereza Ramos, Lages, SC, Brasil

Introdução: A hidradenite supurativa (HS) é uma doença
crônica, decorrente da infecção de glândulas sudoríparas
apócrinas. Sua etiopatogenia ainda não é bem conhecida,
sendo por vezes associada a distúrbios endócrinos, anorma-
lidades imunológicas, hereditariedade e higiene precária. Há
fatores desencadeantes exógenos físicos, como vestes muito
justas e depilações; e químicos, como desodorantes, antitrans-
pirantes e líquidos depilatórios. As principais localizações
são axilar, inframamária, retroauricular, inguinal e perineal.
As lesões perineais, glúteas e sacrais são pouco frequen-
tes, porém, quando são crônicas, extensas e recidivantes,
necessitam atuação multidisciplinar, principalmente do colo-
proctologista e cirurgião plástico. A forma crônica da HS
apresenta-se clinicamente com fístula cutânea, abscessos
recorrentes que levam a uma fibrose, cicatriz hipertrófica e
induração. A doença é mais frequente no homem e manifesta-
-se com maior intensidade na fase adulta. Como fatores de
risco, podemos destacar tabagismo e obesidade, que quando
sobrepostos, estão associados a condições mais severas. O
tratamento conservador é ineficaz nas formas mais exu-
berantes com lesões crônicas extensas, sendo necessária a
realização de tratamento cirúrgico, que possibilita a cura da
doença. É indicada a ressecção radical, e a cicatrização se
processa por fechamento primário, segunda intenção, por
enxerto ou rotação de retalho. Em estudos epidemiológi-
cos, foi relacionado o aumento da incidência de carcinoma
espinocelular nos pacientes com quadros crônicos, princi-
palmente em região glútea, além câncer bucal e carcinoma
hepatocelular.

Relato do caso: Paciente de 62 anos, tabagista, portador de
HS de longa data (20 anos), acometendo regiões inguinal, peri-
neal, escrotal e glútea, apresentou à biópsia de lesão ulcerada
em região inguinal presença de carcinoma espinocelular. Foi
submetido a resseção ampla em dois blocos, com cicatrização
por segunda intenção.

Discussão: A transformação de HS crônica em carcinoma

escamoso é considerada a complicação mais severa da HS.
A prevalência de carcinoma escamoso associado à HS é de
aproximadamente 4,6%, sendo mais comum em homens.
Outros fatores de riscos potenciais estão sendo considerados
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mente à suspeita ou diagnóstico de câncer colorretal.
j coloproctol (rio j)

a transformação maligna, como tabagismo e infecção pelo
apilomavirus humano (HPV).

Conclusão: Como descrito na literatura, o paciente relatado
e enquadra no perfil epidemiológico da malignização da HS,
ue é a complicação mais temida da doença.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.066

149

ELATO DE CASO: INTUSSUSCEPÇÃO
UODENAL – SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS

ndressa Marmiroli Garisto, Antonio Jose
iburcio Alves Junior, Hugo Samaritne Junior,
ilossi Estheisi Romero Machuca, Jose
lfredo Reis Junior, Guilherme Zupo Teixeira,
ilson Sergio Cassin

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Introdução: A síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) é carac-
erizada por pólipos hamartomatosos gastrointestinais e

anchas pigmentadas mucocutâneas de lábios, boca, mãos
pés.

Descrição: G.B.S.G., feminino, 16 anos, portadora de man-
has pigmentadas castanho-escuro em mucosa oral, mãos e
és desde os três anos de idade, com diagnóstico de SPJ aos
4 anos após ser submetida à endoscopia digestiva alta(EDA)
or dor abdominal crônica com ressecção de 22 pólipos
amartomatosos. Antecedente familiar positivo para SPJ. No
ltimo ano iniciou quadros recorrentes de dor intensa em
bdome superior, associado a náusea e vômitos, prosseguiu-se
nvestigação com enterorressonância magnética, que identi-
cou sinais de intussuscepção intestinal entre a 4 a porção
uodenal e o jejuno proximal, com consequente distensão dos
egmentos duodenais e câmara gástrica. Submetida a lapa-
otomia exploradora, com abertura do ligamento de Treitz,
edução manual da intussuscepção intestinal de jejuno para
a porção duodenal, onde se palpa uma tumoração intralumi-
al, móvel, sem alterações na serosa e sem sinais de isquemia.
ealizada duodenotomia, evidenciando-se um pólipo pedicu-

ado de aproximadamente 5 cm de diâmetro, multilobulado,
e consistência amolecida, o qual foi ressecado, seguido de
uodenorrafia. Paciente recebeu alta hospitalar no 5◦ dia de
ós-operatório, evoluindo sem intercorrências. Ao anatomo-
atológico: pólipo hamartomatoso.

Discussão: A SPJ é rara apenas um terço dos pacientes
sintomático a partir dos 10 anos de idade, e metade dos

acientes aos 20 anos já sofreram intussuscepção, obstrução
u sangramento gastrointestinal. A maioria dos casos de

ntussuscepção intestinal ocorre no intestino delgado, sendo
enterotomia com ressecção do pólipo necessária para seu

ratamento.
Conclusão: No caso acima, a paciente apresentou um qua-

ro subagudo de intussuscepção intestinal em uma topografia
e acesso limitado, sendo uma cirurgia desafiadora com pro-
osta de ressecção aberta do pólipo dado seu tamanho e a

xtensa área de intussuspeção jejunoduodenal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.067
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INTUSSUSCEPÇÃO INTESTINAL COMO
COMPLICAÇÃO DE CÂNCER COLORRETAL –
UM RELATO DE CASO

Fabricio Barbosa Matos a,b, Julia de Castro de
Souza a,b

a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Itabuna,
BA, Brasil
b Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
Ilhéus, BA, Brasil

Introdução: O câncer colorretal (CCR) é uma neoplasia
bastante frequente, sendo responsável por alta morbimorta-
lidade. O quadro clínico do CCR irá variar com o tamanho
e a localização do tumor, mas em situação de emergência a
apresentação clínica mais comum é a obstrução. Pode haver
também sangramento, fístula e intussuscepção, sendo essa
última a forma mais rara.

Descrição do caso: Homem de 56 anos compareceu
ao serviço de Oncologia com história de dor abdominal,
eructações e vômitos pós-alimentares há dois anos. Realizou
Colonoscopia e TC que evidenciaram tumoração em cólon
transverso, próximo da flexura esplênica, com importante
estreitamento luminal. Após diagnóstico e estadiamento do
câncer, foi hospitalizado para cirurgia eletiva, já com dor
abdominal intensa, parada de eliminação de gases e fezes e
hematoquezia de pequena monta ao esforço evacuatório. Ao
exame, presença de abdome distendido, com ruídos hidroaé-
reos reduzidos em hemiabdome esquerdo, maciço à percussão
em quadrante inferior esquerdo e dor difusa à palpação super-
ficial. Radiografia de Abdome Agudo evidenciou presença de
níveis hidroaéreos e distensão gasosa de alças colônicas até
o nível do sigmoide. Dessa forma, foi submetido à laparoto-
mia, que identificou distensão de alças intestinais, pequena
quantidade de líquido livre e tumoração com invaginação do
ângulo esplênico até parte do sigmoide, promovendo lesão
isquêmica nesse último. Foi feita hemicolectomia esquerda e
anastomose término-terminal transverso sigmoide.

Discussão: A intussuscepção intestinal é uma condição
infrequente em adultos, representando cerca de 1 a 5% dos
casos de obstrução intestinal nessa faixa etária e ocorre
quando um segmento proximal do intestino entra na luz intes-
tinal do segmento distal. Em adultos, a maioria dos casos
está relacionada com a presença de tumores, sendo grande
parte deles malignos. Pode ser classificada como: entérica, ile-
ocólica, ileocecal e colocolônica. Dor abdominal é o sintoma
mais comum. Exames de imagens auxiliam no diagnóstico e
na intervenção precoce, mas o diagnóstico de certeza baseia-
-se nos achados cirúrgicos. O tratamento requer abordagem
individualizada, mas comumente resulta em ressecções dos
segmentos intestinais envolvidos, pois a causa da invaginação
intestinal costuma ser uma lesão potencialmente maligna.

Conclusão: A intussuscepção intestinal deve sempre ser
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.068
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(avaliação de necessidade de linfadenectomia e terapia adju-
vante) e seguimento.
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RELATO DE CASO: TUMOR DESMOIDE DA
PAREDE ABDOMINAL EM PUÉRPERA COM
HISTÓRIA DE POLIPOSE ADENOMATOSA
FAMILIAR

Patrizzia Calegaro Palma, Marthina Bastos de
Moraes, Lucas Berwanger Simon, Luciano
Pinto de Carvalho, Daniela Cerqueira Koppe,
Cibele Corbellini da Silva Rosa, Marcos Paulo
Barreto Saturnino

Serviço de Coloproctologia, Hospital Nossa
Senhora da Conceição, Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: Tumores desmoides (TD) são neoplasias origi-
nárias do tecido conjuntivo, que possuem pequenas chances
de metástases, entretanto apresentam-se com alta taxa de
crescimento local e de recidiva. Estima-se uma incidência de
2,4 a 4,3 novos casos para cada 100.000 habitantes por ano,
estando fortemente relacionado com Polipose Adenomatosa
Familiar (PAF) e sendo frequentemente descrito em pacientes
femininas em idade reprodutiva.

Descrição do caso: A.R.R., feminina, 26 anos, história
familiar de câncer intestinal, história pessoal de retossigmoi-
dectomia com cirurgia de Hartmann por obstrução intestinal
em 2012 com anatomopatológico (AP) descrevendo adenocar-
cinoma bem diferenciado; PAF diagnosticada em 2014 com
poucos adenomas no reto, sendo realizada colectomia total
com íleorretoanastomose; duas cesáreas (2012/2017). Em con-
sulta, referiu massa em abdome, que cresceu durante a
segunda gestação. Ao exame, massa em hipogástrio e meso-
gástrio à esquerda, aproximadamente 15 cm, móvel e indolor.
Realizada retossigmoidoscopia, com ressecção evidenciando
pólipos no reto com AP descrevendo adenomas com displa-
sias de baixo grau e tomografia computadorizada de abdome,
demonstrando massa expansiva com contornos definidos na
parede abdominal anterior na região hipogástrica, medindo
10,6x7,4x9,0 cm, sem sinais de extensão da lesão para a cavi-
dade peritoneal, sugerindo TD. Foi realizada biópsia da lesão
no bloco cirúrgico, confirmando TD. Realizada cirurgia para
ressecção da lesão através de incisão em ferida operatória
mediana prévia; ressecção do tumor (11,5 cm) após liberação
das margens das partes moles adjacentes, preservando-se o
peritônio; colocação da tela biológica sobre o peritônio e fecha-
mento da parede abdominal.

Discussão: O TD caracteriza-se por não possuir potencial
metastático, ter exuberante capacidade de crescimento local,
tendência à invasão de estruturas contíguas e altos índices
de recidiva. Acomete com maior frequência portadores de
PAF e o sexo feminino durante a fase fértil. Nas mulheres
em idade reprodutiva, a velocidade de crescimento do tumor
dobra e, quando relacionado à gravidez, surge majoritaria-
mente durante ou após a segunda gestação (30-59% dos casos),
à semelhança desse relato.

Conclusão: O quadro de massa abdominal possui inúmeras
etiologias. Destaca-se a importância de reconhecer as carac-

terísticas de TD para diagnóstico precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.069
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CARCINOMA APÓCRINO EM REGIÃO
PERIANAL – RELATO DE DOIS CASOS E
REVISÃO DA LITERATURA

Fernanda Bomfati, Jose Mauro dos Santos,
João Carlos Costa de Oliveira, Humberto
Fenner Lyra Junior, Marlus Tavares Gerber,
Flavia Cristina de Novaes Gerber

Hospital Universitário Polydoro Ernani de São
Thiago, Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Florianópolis, SC, Brasil

Introdução: Carcinomas apócrinos são adenocarcinomas
cutâneos primários raros. Desenvolvem-se geralmente em
regiões com abundância de glândulas apócrinas, sendo a axila
sua localização mais comum, havendo poucos casos rela-
tados também em pálpebra, mama e em região perianal.
Apresentam-se clinicamente de maneira bastante variável,
geralmente como nodulações de crescimento lento, discre-
tamente dolorosas. Sua disseminação é via linfática e o
tratamento é a exérese cirúrgica. Apresentamos dois relatos de
caso e discussão da escassa literatura sobre aspectos clínicos
e histopatológicos da doença.

Caso 1: I.E.M., feminino, 50 anos, com queixa de nodulação
em região perianal de evolução há 6 meses. Ao exame físico
apresentava: lesão endurecida, exofítica, pediculada a cerca
de 2 cm do ânus, além de linfonodomegalia inguinal à direita
confirmada por tomografia. Realizada exérese da lesão e lin-
fadenectomia inguinal à direita.

Caso 2: V.C.A., feminino, 59 anos, com quadro de dor
perianal em tratamento para fissura anal previamente com
episódios esporádicos de hematoquezia. Realizou colonos-
copia para rastreamento, identificando lesão com margens
definidas, plano-elevada, endurecida no canal anal, com ana-
tomopatólogico inicial de neoplasia de aspecto submucoso
e imuno-histoquímica positiva para adenocarcinoma. Resso-
nância magnética de pelve mostrou linfonodos proeminentes
na cadeia ilíaca externa e inguinais à direita. Realizada exé-
rese transanal da lesão bem como linfadenectomia inguinal,
semelhante ao caso 1.

Discussão: A análise histopatológica das lesões mostrou
microscopia compatível com adenocarcinoma apócrino – célu-
las de citoplasma amplo, eosinofílico e granular com limites
bem definidos, núcleos poligonais hipercromáticos, nucléolo
proeminente e ocasionais figuras de mitose atípicas; focos de
comedonecrose e áreas de decapitação apical (caracterizando
a diferenciação apócrina) nas áreas de arranjo glandular.

Conclusão: O carcinoma apócrino de região perianal é
uma patologia rara que deve ser criticamente suspeitada
na avaliação diagnóstica histopatológica para tratamento
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ARCINOMA BASALÓIDE DE CÉLULAS
RANULARES E TUMOR DE ABRIKOSSOFF
ERIANAL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
ESÕES DERMATOLÓGICAS; RELATO DE 02
ASOS E REVISÃO DE LITERATURA

zabella Cristina Cristo Cunha a,b, Fernanda
ielotti da Silva a,b, Lorena Silva de
arvalho a,b

Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, SP, Brasil
COLIC, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Nodulações perianais são extremamente
omuns na prática da Coloproctologia. Muitas vezes o cirur-
ião pode ser surpreendido por diagnósticos diferencial da
utras lesões dermatológicas desta nesta região.

Objetivo: Descrever dois casos de nodulações perianais
aros como diagnósticos diferenciais de lesões da região e revi-
ar a literatura acerca do tema.

Casos: Relata-se dois casos tratados cirurgicamente com
ucesso através ressecção local com margem. Caso 1, mas-
ulino, 68 anos, com apresentação de nodulação exofítica, de
cm, com base pediculada de 0,5 cm em região de sulco inter-
lúteo, a 4 cm da borda anal, de evolução lenta nos últimos
anos. Anátomo patológico confirmou carcinoma basalóide

om diferenciação epidermóide. Caso 2, feminina 65 anos,
presentou-se com nodulação nas proximidades de canal
nal, a 3 cm da borda anal, anterolateral direita, insidiosa, de
volução em 2 anos, subepitelial de 2 x 3 cm sólida, limites bem
efinidos, aspecto fibroelástica, parcialmente móvel e pouco
derente a planos profundos.

Técnica: O exame proctológico era normal nos dois paci-
ntes. Estadiamento pré-operatório não demonstrou outras
lterações. Ambas foram ressecadas cirurgicamente de forma
xcisional. Houve necessidade de ampliação de margem do
rimeiro caso. Ambos evoluíram com pós-operatório sem
aiores intercorrências. Primeiro caso compatível com car-

inoma basalóide de células escamosas. O segundo caso
onfirmou tumor de células granulares (tumor de Abrikos-
off), ambos confirmados por imuno-histoquímica.

Discussão: Tumor basalóide são extremamente raros em
egião anal, evoluindo de forma benigna na área perianal,
eralmente tratados com ressecção cirúrgica local. O segundo
aso confirmou lesão de Abrikossoff, tumoração de origem nas
élulas de Schwann a qual também possui caráter de benigni-
ade. O tratamento cirúrgico isolado é curativo e a recorrência

ncomum. Entretanto, necessitam de acompanhamento.
Conclusão: Ambas as tumorações apresentadas, apesar de

aras, são importantes no diagnóstico diferencial de lesões

erianais, principalmente nos casos de evolução arrastada e
e características clínicas não infiltrativas.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.071
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CISTO SACROCOCCÍGEO - UTILIZAÇÃO DE
CURATIVO A VÁCUO PARA ACELERAÇÃO DE
CICATRIZAÇÃO - RELATO DE CASO

Fernando Bray Beraldo, Bernardo Muniz
Frizzera Borges

Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), São
Paulo, SP, Brasil

Introdução: Cisto sacrococcígeo é uma patologia frequente
(26 casos a cada 100.000) que acomete mais frequentemente
homens jovens com idade inferior a 30 anos. Sua etiologia
ainda é controversa; hipótese mais aceita se refere a obstrução
dos folículos pilosos. Fatores de risco são: sexo masculino, obe-
sidade, trauma local, baixa higiene local e pressão local por
longos períodos (posição sentada). Nos últimos anos, estu-
dos focam predominantemente quanto ao fechamento ou
não do sitio cirúrgico. Fechamento primário apresenta mais
rápida cicatrização e retorno precoce as atividades laborais
devido a mais rápida recuperação local, porem com risco
considerável de deiscência. Tem-se estudados maneiras de
aceleração da cicatrização pós-operatória. “Negative wound
pressure therapy (NWPT)” cria uma pressão subatmosférica
entre -50 a – 125 mmHg que promove melhor circulação san-
guínea local e aumenta drenagem de exsudato melhorando,
assim, a cicatrização local.

Descrição do caso: Trata-se de paciente do sexo masculino,
22 anos, sem comorbidades, portador de cisto sacrococcí-
geo único. Conforme demonstrados nas imagens, realizado
excisão total do cisto com fechamento primário. Técnica de
Karydakis foi utilizada – excisão assimétrica com sutura da
ferida fora da linha media e achatamento do sulco interglúteo.
Utilização da NWPT logo após aproximação da pele. Paciente
foi de alta no primeiro dia pós-operatório e curativo foi reti-
rado após 7 dias. Em consultas subsequentes, não se observou
deiscência ou infecção local.

Discussão: Múltiplos estudos tentam demonstrar o efeito
NWPT em terapia de feridas de uma forma geral. Há, ainda,
pouca evidencia para o uso desta forma de curativo. Suissa
e col. concluíram o beneficio do uso de NWPT em ferimen-
tos crônicos principalmente quando se refere a cicatrização
mais precoce. Porém, ainda há dados insuficientes para se pro-
var o real beneficio adicional desta terapia. O pouco tempo (7
dias) com o curativo e questionável. Porem, há minimização
do desconforto do paciente e, há evidencias, que sugerem
que a angiogenese necessária para a formação do tecido de
granulação e maior nas primeiras duas semanas.

Conclusão: A utilização de NWPT após excisão de cisto
sacrococcígeo (técnica fechada ou aberta)é factível. Mais estu-

dos se fazem necessários para demonstrar seu real beneficio
após excisão de cistos sacrococcígeos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.072
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DOENÇA DE PAGET PERIANAL: RELATO DE
CASO. QUAL O PAPEL DO TRATAMENTO
CIRÚRGICO?

Marcos Guilherme Tibes Pauletti, Johanna
Johann, Luana Bringhenti, Gabriela Ott
Wagner, Tatiana Masuko, Daniel de Barcellos
Azambuja, Jose Vinicius Cruz

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: A Doença de Paget extramamária (DPEM) é uma
neoplasia intraepitelial rara, das células glandulares apócri-
nas. Tem em seu espectro a Doença de Paget perianal (DPP),
cujas manifestações clínicas geralmente são sutis, as vezes
atrasando o diagnóstico. Apresentamos o caso de um paciente
diagnosticado com DPP, bem como seu desfecho cirúrgico.

Caso: L.O.F.F, masculino, 69 anos, hipertenso e cardiopata,
diagnosticado em 2011 com DPP localizada e submetido à radi-
oterapia com resposta completa. Em 2015 apresentou recidiva
local, sendo contraindicada nova irradiação da pelve. Subme-
tido à sigmoidostomia em junho de 2017. Em agosto do mesmo
ano foi realizada excisão com margem de cerca de 1,5 cm,
incluindo mucosa de canal anal, e confecção de retalho glúteo
bilateral V-Y. Atualmente, mantém acompanhamento ambu-
latorial, sem sinais de recidiva e com esfíncter normotônico,
aguardando manometria.

Discussão: A DPP corresponde a cerca de 20% dos casos
de DPEM. A maior incidência ocorre em mulheres, de ori-
gem caucasiana, entre 50 e 80 anos de idade. Tipicamente,
há história de prurido anal de longa data, refratário ao tra-
tamento medicamentoso local. A inspeção anal revela placa
eritematosa, circunscrita, que pode ser ulcerativa, crostosa
ou papilar. A biopsia de espessura total define o diagnóstico
e, assim como o acometimento linfonodal e espalhamento
metastático, o estadiamento e planejamento terapêutico. O
tratamento de escolha para DPP localizada é a excisão total
com margens cirúrgicas de pelo menos 1 cm, o que pode
resultar em perda tissular importante, sendo um desafio aos
cirurgiões, tanto cosmético quanto funcional, e a abordagem
geralmente requer a realização de retalho miocutâneo, como
o bilateral do glúteo com pedículo subcutâneo (retalho V-Y).
A terapia não cirúrgica é uma alternativa para pacientes com
alto risco cirúrgico, tumores inoperáveis ou doença multifo-
cal. Radioterapia pode ser empregada como terapia primária
isolada, adjuvante à cirurgia, reduzindo a recidiva local, e para
tratamento de recidiva pós-cirúrgica. A quimioterapia tópica
com 5-fluorouracil, bleomicina ou imiquimod; a terapia sistê-
mica com paclitaxel e transtuzumab e terapia fotodinâmica
carecem de mais estudos para desenvolver seu real papel.

Conclusão: A excisão local ampla com margens livres é o

tratamento de escolha para DPP. É uma opção para o trata-
mento da recidiva pós-radioterapia, em casos selecionados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.073
1 8;38(s1):1–113
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DOENÇA PERIANAL COMPLEXA
SECUNDÁRIA À DEFICIÊNCIA DE GATA2

Lucas Rodrigues Boarini, Carlos Walter
Sobrado Jr., Vivian Regina Guzela, Dewton
Moraes Vasconcelos

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
(FM), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo,
SP, Brasil

Introdução: A doença perianal complexa é uma impor-
tante apresentação clínica secundária às doenças sintêmicas
imunomediadas, na sua presença, é importante a exclusão
de doenças infectocontagiosas, doença inflamatória intestinal
e a investigação de alterações imunológicas. A imunodefi-
ciência de GATA2 é uma doença de herança autossômica
dominante causada por mutação no gene GATA2. Estes paci-
entes, geralmente cursam com doença perianal complexa que,
ocasionalmente, são confundidas e tratadas erroneamente
como doença de Crohn perianal (DCP). Por este motivo, segue
o relato de paciente portador de imunodeficiência de GATA2,
uma entidade recém descoberta, que se apresenta com doença
perianal complexa.

Relato do caso: G.J.S., 55 anos, masculino, branco, casado.
Em 2008, se apresentou com diarreia aquosa, múltiplas
lesões verrucosas em canal anal e anite, ileocolonoscopia
demonstrava inflamação em retossigmoide e íleo terminal
leve. Paciente apresentava leucopenia às custas de linfo-
penia e ausência de monócitos. Foi submetido a excisão,
eletrocoagulação e curetagem das lesões perianais, cujo
anatomopatológico evidenciou neoplasia intraepitelial secun-
dária ao HPV. Foi inicialmente tratado com imiquimod tópico
e antibiótico, retornou com melhora do quadro intestinal,
porém com piora das lesões perineais. Após procedimento
cirúrgico perianal, apresentou dificuldade de cicatrização, pro-
gressão da área ulcerada, evolução para doença fistulizante
com alteração do aspecto epitelial local. Foi aventada a hipó-
tese de doença de Crohn perianal associada a infecção por HPV
pelo aspecto da lesão perineal e achado intestinal.

Durante aevolução, apresentou piora da secreção puru-
lenta pela região anal, foi submetido a oito procedimentos
perineais 2008 a 2017. Iniciou, em 2008, pesquisa hematológica
em decorrência de linfopenia. A imunofenotipagem de linfó-
citos evidenciou linfopenia B, linfopenia T parcial e progressão
para linfopenia NK associada. Nos últimos quatro anos, desen-
volveu três pneumonias graves e manutenção da gravidade
das lesões perineais. Evoluiu com pancitopenia grave sem-
pre acompanhada de monocitopenia interrogado, portanto,
mielodisplasia associada. Realizadosequenciamento genético
para pesquisa de imunodeficiência celular que evidenciou
deficiência de GATA2.

Conclusão: Adeficiência de GATA2 é uma alteração imu-
nológica que pode cursar com doença perianal complexa. O

diagnóstico precoce permite o tratamento correto evitando
alterações irreversíveis anorretais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.074
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exteriorização da mucosa através do canal anal, que foi, de
forma individualizada tratada com sacropromontofixação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.076
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ETALHO DE MARTIUS ASSOCIADO A
ETALHO DE AVANÇO DE PELE TOTAL NO
RATAMENTO DE FÍSTULA RETOVAGINAL
ECIDIVADA: UM RELATO DE CASO

ívia Cardoso Reis, Renato Gomes Campanati,
abriela Maciel Cordeiro, Kelly Cristine de
acerda Rodrigues Buzatti, Magda Maria
rofeta da Luz, Beatriz Deoti e Silva
odrigues, Rodrigo Gomes da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
inas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A principal etiologia de fístulas reto-vaginais
ão causas obstétricas, seja por trabalho de parto prolon-
ado, com necrose do septo retovaginal, falha no reparo de
aceração perineal, lesão não reconhecida no momento do
arto ou complicações de episiotomias. Outras causas impor-
antes são doença de Crohn, radioterapia e cirurgia pélvica
ncológica. O presente trabalho relata o caso de paciente
om fístula retovaginal recidivada, com múltiplas abordagens
révias, destruição da pele perineal do septo reto-vaginal, sub-
etida a correção com retalho de Martius e retalho de avanço

e pele total.
Descrição do caso: Sexo feminino, 39 anos, hipertensa, com

istória de fístula retovaginal após parto normal em 2009, já
ubmetida a 4 cirurgias para reconstrução, sem sucesso. Evo-
uiu com manutenção do trajeto fistuloso a cerca de 1 cm da
orda anal e afilamento do corpo perineal, com exposição do
sfíncter externo do ânus, porém sem aparente lesão esfincte-
iana evidente. Submetida a retalho de Martius esquerdo com
orreção do trajeto fistuloso e retalho de avanço de pele total à
ireita para reconstrução do corpo perineal. Paciente evoluiu
em no pós operatório, sem áreas de deiscências. Em acom-
anhamento ambulatorial evidenciada resolução da fístula
etovaginal.

Discussão: Há várias opções técnicas reconstrutoras uti-
izadas na correção de fístulas retovaginais. A escolha da
écnica empregada varia de acordo com a etilogia da fístula,
ocalização, tamanho, tentativas prévias de abordagem, qua-
idade do tecido circunjacente e comorbidades apresentadas
ela paciente. A ténica de Martius é a confecção de um retalho
úsculo-adiposo do músculo bulbocavernoso obtido a partir

a incisão e dissecção do grande lábio até o nível da fáscia com
reservação de seu pedículo vascular inferior. É confeccionado
m túnel subcutâneo lateralmente por onde então é trans-
osto o retalho e posicionado no defeito do septo retovaginal.
osteriormente é procedida síntese do canal vaginal. O retalho
e Martius proporciona a interposição de tecido sadio, vas-
ularizado para a área reconstruída e tem se mostrado como
xcelente opção terapêutica nos casos recidivados.

Conclusão: Fístulas retovaginais recidivadas e complexas
onstituem ainda um desafio cirúrgico. O retalho de Martius
ostra-se como uma opção consistente no manejo desses

asos, com baixa morbidade e bom resultado estético e funci-

nal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.075
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SEGUIMENTO PÓS
SACROPROMONTOFIXAÇÃO PARA ÚLCERA
SOLITARIA DE RETO

Amanda Machado Bernardo Ziegler, Natalia
Barros Pinheiro

Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil

Palavras-chave: Úlcera solitária, sacropromontofixação, retor-
ragia

Introdução: A síndrome da úlcera solitária de reto (SUSR)
caracteriza-se como uma doença rara, cuja fisiopatologia
permanece incerta. Foi descrita pela primeira vez em 1829
por Cruveilhier e sua característica clinicopatológica foi rela-
tada em 1969 por Mandigan e Morson, onde associa-se a
transtornos defecatórios, prolapso retal interno e alterações
psicológicas. Segundo trabalhos cerca de 26% dos paciente
são assintomáticos. Quando sintomáticos o diagnóstico pode
ser feito através de exame fisico, história clínica e, muitas
vezes, confirmado por endoscopia com biópsias. O tratamento
depende da gravidade dos sintomas e da existência de pro-
lapso retal associado. De acordo com a literatura, as opções
cirúrgicas convencionais incluem excisão local, mucosecto-
mia retal, retopexia e ressecção cólica segmentar.

Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 28 anos,
queixando-se de sangramento anal às evacuações há 10 anos.
Realizou, inúmeras vezes, tratamento conservador, porém
sem melhora. Procurou atendimento proctológico sendo sub-
metido a colonoscopia, na qual evidenciou lesão ulcerada
na parede anterior do reto distal. Nova investigação com
videodefecograma evidenciou intussuscepção colorretal com
prolapso mucoso associado, sendo considerado o fator causa-
dor da úlcera. Optado pela sacropromontofixação. Evoluiu com
melhora do sangramento anal, da mucorreia e do desconforto
anal. Realizado exame proctológico que foi normal, colonos-
copia de controle realizada após 5 meses da cirurgia mostrou
mucosa retal integra, com cicatriz residual e desaparecimento
da nodulação submucosa presente no exame inicial. Reavali-
ado após 12 meses, paciente encontra-se assintomático.

Conclusão: Úlcera solitária de reto cujo fator causal mos-
trou trata-se de um prolapso colorretal (intussuscepção) com
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TOQUE RETAL X MANOMETRIA ANORRETAL:
COMPARAÇÃO DO TÔNUS DO ESFÍNCTER
ANAL EM PACIENTES DE UM HOSPITAL
GERAL DE SALVADOR-BA EM
PRÉ-OPERATÓRIO DE FISTULECTOMIA

Henrique Moura Parreira, Jamille Eller
Andrade Batista, Andre Luiz Santos, Liane
Vanessa Zachariades Santos Goes, Antônio
Carlos Moreira de Carvalho, Carlos Ramon
Silveira Mendes

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Introdução: As fístulas perianais se caracterizam como um
pertuito anormal comunicante entre a porção terminal do
intestino grosso e um orifício externo na pele. Infecções crip-
togandulares, frequentemente, podem evoluir na fase aguda
com abscessos perirretais e, quando crônicas, fístulas peri-
nanais. Afecção pouco corriqueira do trato gastrointestinal
acometendo comumente adultos jovens com uma prevalên-
cia de 0,01% na população geral, duas vezes mais comum no
sexo masculino.1 A manometria anorretal quantifica a função
tônica e de contração do esfíncter anal, avalia o reflexo anor-
retal e a sensibilidade retal.2

Objetivo: Comparar o tônus do esfíncter anal no toque retal
e na manometria anorretal, em pacientes portadores de fístula
perianal, em pré-operatório.

Métodos: Estudo retrospectivo, entre maio de 2015 e maio
de 2017, com 28 portadores de fístula perianal, submetidos a
toque retal e manometria anorretal.

Resultados: A idade média foi de 44,7 anos (desvio padrão
13,9). O sexo masculino correspondeu a 64,3%. Ao toque retal, 2
pacientes (7,1%) apresentaram hipertonia ao toque retal, já ao
exame de manometria anorretal, 17 apresentaram hipertonia
(60,7%), porém não houve significância estatística (p = 0,23).
Avaliando a hipotonia, 4 pacientes (14,2%) apresentaram ao
toque retal, e 5 pacientes (17,9%) ao exame manométrico, tam-
bém não apresentando significância estatística (p = 0, 0,06).

Conclusão: A correlação entre os dados manométricos e os
achados no toque retal em pacientes portadores de fístula são
variáveis independentes.

e f e r ê n c i a s

. Souza GD, Souza LRQ, Cuenca RM, Souza GM, Oliveira JMI.
Avaliação pré-operatória de fístula perianal: importância da
ressonância magnética. Rev Med Saude Brasilia. 2015;4.

. Zaslavsky C, Nunes CA. Estudo descritivo dos exames de
manometria anorretal realizados no laboratório de motilidade

digestiva da Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre, Brasil.
Rev AMRIGS. 2016;60:309–13.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DA HIDRADENITE
SUPURATIVA SACROCCOCÍGEO COM USO DE
CURATIVO SOB PRESSÃO NEGATIVA E
CÂMARA HIPERBÁRICA: RELATO DE CASO

Mychelly de Sá Carvalho, Alexandre da Silva
Nishimura, Evelyn Cristina Rosa da Granja
Batalini, Marcelo Carlos de Sá Carvalho,
Monykelly de Sá Carvalho, Larissa dos Santos
Gonçalves Gil, Rafael Castelli Bittencourt

Santa Casa de Ourinhos, Ourinhos, SP, Brasil

Introdução: A hidradenite supurativa é uma inflamação
crônica e recorrente das glândulas apócrinas, sem etiologia
conhecida, que evolui frequentemente com saída de secreção
purulenta, formação de fístulas, cicatrizes retráteis, podendo
acometer região inguinal, axilar, nádegas, região perianal.

Relato de caso: G.D., branco, 58 anos, sexo masculino
é encaminhado ao consultório do coloproctologista devido
episódios recorrentes de quadros de infecção em região de
nádegas e glúteo que iniciaram- se há 9 meses, com piora gra-
dativa do quadro, relata episódios de drenagem de secreção
purulenta espontaneamente. Ao exame físico o paciente apre-
sentava extensas lesões supurativas em região de glúteo
e perianal, com nódulos eritematosos, e focos de infecção
ativa com saída de secreção purulenta. Ao toque retal sem
alterações. foram solicitados exames complementares, entre
eles colonoscopia, onde esta encontrava- se dentro da norma-
lidade. foi submetido a abordagem cirúrgica para ressecção de
hidradenite supurativa sacrococcígeo, sendo colocado cura-
tivo à vácuo sob pressão negativa, permaneceu com o curativo
por 28 dias, sendo realizada a troca a cada 4 dias, concomitan-
temente realizou sessões de câmara hiperbárica (30 sessões
ao total). Segue em acompanhamento ambulatorial, evoluindo
bem, com ferida operatória cicatrizada, assintomático, sem
intercorrências.

Discussão: Os tratamentos conservadores e cirúrgicos
podem ser usados para a resolução da hidradenite supurativa:
no entanto, o tratamento conservador nos casos recidivantes,
na maioria das vezes, se mostra ineficaz, com altas taxas de
recorrência. Ouso de curativo sob pressão negativa tem sido
amplamente utilizado em todo o mundo como opção de tra-
tamento em feridas complexas. são diversos os mecanismos
de ação da pressão negativa utilizada no auxílio da evolução da
ferida como: redução do edema local, aproximação das bordas
da ferida, melhora do fluxo sanguíneo, remoção do exsudato
local e otimização na redução da colonização bacteriana.

Conclusão: Esse relato de caso tem como o objetivo eviden-
ciar a utilização de curativos sob pressão negativa e câmara
hiperbárica no pós operatório de ressecção de hidradenite
supurativa, mostrando sua otimização no tempo de evolução

de feridas extensas, diminuindo a morbidade, o tempo de
cicatrização dessas lesões e o tempo de internação hospitalar.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.078
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mostrou-se factível e resolutivo no paciente com estenose
anal associada a EBD.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.080
j coloproctol (rio j)
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OLIPOSE ADENOMATOSE FAMILIAR E
ARIANTE RARO DO GENE MSH6 - RELATO
E CASO

runno Augusto José Costa, Lucas de Sena
eme, Bruna Zini de Paula Freitas, Paula
ristina Steffen Novelli, Ronaldo Nonose,
arlos Augusto Real Martinez, Enzo Fabrício
ibeiro Nascimento

Hospital Universitário São Francisco na
rovidência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: A polipose adenomatose familiar (PAF) é uma
oença hereditária autossômica dominante de Câncer Color-
etal (CCR). O presente estudo tem como objetivo: apresentar
m relato de caso de polipose adenomatosa familiar, com
lteração rara do padrão imunohistoquímico MSH6.

Descrição do caso: O caso refere-se a paciente E.C.C.C., 36
nos, sexo feminino, com quadro de hematoquezia esporádica
á 10 anos, dor abdominal esporádica e perda ponderal de 5 kg
m 3 anos. Como antecedentes familiares, bisavó com câncer
e cólon aos 60 anos, tio avô materno, com câncer de cólon
os 36 anos. Aos exames: colonoscopia é visualizada lesão ele-
ada a 5 cm da borda anal; a 16 cm da borda anal visualiza-se
esão vegetante, ocupando toda a circunferência do órgão; em
igmóide foi visualizado inúmeras lesões elevadas, sésseis.
o anatomopatológico do reto, verifica-se adenocarcinoma
em diferenciado, invasivo e ulcerado. Devido a história
amiliar foi solicitado estudo imuno-histoquímico, específico
ara suspeita de Síndrome de Lynch, MLH1, MSH2, MSH6 e
MS2. Foi identificado instabilidade de microssatélite, com
ariante de significado indeterminado (VUS) no gene MSH6. A
ariante c.3928G>A em heterozigose no gene MSH6 promove

substituição do aminoácido glutamato na posição 1310
or lisina (p.Glu1310Lys). Está em tratamento neoadjuvante
om quimioterapia e radioterapia. Segue sem queixas atuais,
m aguardo da terapia neoadjuvante para programação de
irurgia.

Discussão: No presente relato foi identificado instabilidade
e microssatélite, com variante de significado indeterminado

VUS) no gene MSH6. A variante c.3928G>A em heterozigose
o gene MSH6 promove a substituição do aminoácido gluta-
ato na posição 1310 por lisina (p.Glu1310Lys). Esta variante

ão foi previamente descrita na literatura e não é encontrada
m cerca de 100.000 controles. De acordo com os critérios do
olégio Americano de Genética Médica (ACMG), esta variante
presenta significado clínico indeterminado e, sendo assim,
ste achado deve ser interpretado com cautela. Variantes pato-
ênicas no gene MSH6 são associadas ao carcinoma colorretal
ão polipóide hereditário (NHPCC), condição geneticamente
eterminada de herança autossômica dominante que cursa
om risco mais aumentado para o desenvolvimento de câncer
olorretal, entre outros.

Conclusão: Como a variante do MSH6 não foi previamente
escrita na literatura, apresenta significado clínico indetermi-
ado e, sendo assim, este achado deve ser interpretado com
autela.
ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.079
8;38(s1):1–113 37
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ESTENOSE
ANAL SEVERA EM PACIENTE PORTADOR DE
EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA

Marcos Vinícius Nasser Holzmann, Henrique
Luckow Invitti, Eduardo Endo, Ana Helena
Bessa Gonçalves Vieira, Rodnei Bertazzi
Sampietro, Antônio Carlos Trotta, Rubens
Valarini

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
(HUEC), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: A epidermólise bolhosa compreende um grupo
de desordens genéticas heterogêneas sem cura que culmina
na separação entre a derme e epiderme, levando ao apareci-
mento de bolhas secundárias a traumas leves. O mais grave
dos quatro subtipos existentes, a Epidermólise Bolhosa Dis-
trófica (EBD) cursa com deformações graves comumente em
trato gastrointestinal superior.

Descrição do caso: J.B.A., masculino, 54 anos, portador de
epidermólise bolhosa distrófica com manifestações cutâneas
em face, membros superiores, inferiores e estenose esofágica.
O quadro iniciou em 1994 quando realizou a primeira ano-
plastia com enxerto de pele, sem boa cicatrização da área
doadora e mantendo lesão ulcerada local. Vem à primeira
consulta do ambulatório de Coloproctologia do Hospital Evan-
gélico de Curitiba, em 2017, com quadro de constipação de até
8 dias, dor e dificuldade à evacuação. Ao exame físico, consta-
tada estenose anal severa. Indicada anoplastia com retalho de
avanço house. Paciente retorna ao ambulatório com melhora
completa dos sintomas, com presença de infecção de ferida
operatória tratada com antibióticos.

Discussão: A EBD recessiva, forma mais grave de epider-
mólise bolhosa, demonstrou neste caso suas mais severas
complicações, com aparecimento de lesões distróficas em
face, membros e trato gastrointestinal superior. Com raras
descrições na literatura, o paciente em questão apresentou
estenose anal associada ao quadro. O tratamento cirúr-
gico tem o objetivo de retornar ao padrão de eliminações
fisiológicas e melhora da qualidade de vida. A terapia imu-
nossupressora não evita que manifestações extracutâneas
apareçam e necessitem de procedimentos cirúrgicos, por
outro lado deve-se ponderar a intervenção de maneira agres-
siva num paciente com dificuldade de cicatrização frente a
novos traumas.

Conclusão: Apesar de possíveis complicações na
cicatrização pelas condições de base, o retalho de avanço
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RECONSTRUÇÃO PERINEAL EM PACIENTE
COM TUBERCULOSE PERIANAL E FÍSTULA
RETOVAGINAL

Fernanda Letícia Cavalcante Miacci, Mariane
Christina Savio, Bianca Kloss, Maria Cristina
Sartor, Antonio Sérgio Brenner, Antonio
Baldin Júnior, Marssoni Deconto Rossoni

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: A tuberculose é uma doença prevalente no Bra-
sil. As formas extrapulmonares são mais raras (apenas 5% dos
casos). A região perianal não é poupada pela doença, sendo
descrita com frequência inferior a 1% dos casos. Em geral ocor-
rem ulcerações crônicas, secreção perianal persistente e dor
local.

Descrição do caso: Paciente feminina, 34 anos, portadora
do vírus HIV desde 2003, em uso regular de terapia antirretro-
viral. Em 2004 iniciou com quadro de secreção fecalóide via
vaginal e ulceração crônica perianal. Através de biópsia e PCR
para Mycobaterium tuberculosis foi diagnosticada tuberculose
perianal e fístula retovaginal secundária.

Optado na ocasião por tratamento clínico e realização de
sigmoidostomia em alça para desvio do trânsito intestinal.
A paciente evoluiu com melhora da sintomatologia, apesar
de permanecer com úlcera perineal crônica. Teve 2 gestações
neste período e manteve o estoma em alça com bom funcio-
namento. Em 2017 exame sob sedação evidenciou úlcera anal
crônica recoberta por tecido de granulação, parcialmente epi-
telizada se estendendo até a região coccígea, medindo 2 x 4 cm,
com exposição do aparelho esfincteriano do quadrante pos-
terior direito. Haviam lesões de aspecto verrucoso na linha
média posterior e persistência de fístula retovaginal próxima
ao introito vaginal. Biópsias da região evidenciaram PCR nega-
tivo para Mycobacterium tuberculosia. Foi realizada exérese
das lesões verrucosas e a histopatologia confirmou doença de
Bowen.

Após 6 meses foi optado por reconstrução perineal cirúr-
gica, em conjunto com a equipe da cirurgia plástica. Foi
realizada perineoplastia, exérese dos trajetos fistulosos e
fechamento da úlcera através de retalhos cutâneos do glúteo.
A paciente teve boa evolução pós-operatória e está progra-
mando fechamento da colostomia.

Discussão e conclusão: A tuberculose extrapulmonar é
rara. Embora as manifestações anorretais representem menos
de 1% dos casos, seu diagnóstico é muitas vezes difícil e pode
se confundir com o da doença de Crohn. O tratamento é clí-
nico, mas a cirurgia deve indicada nos casos de fístulas ou

abscessos. O tratamento cirúrgico pode ser complexo e, como
no caso apresentado, há benefício da equipe multidisciplinar.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.081
1 8;38(s1):1–113
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RELATO DE CASO: ESQUISTOSSOMOSE
COLONICA

Vitor Rafael Pastro, Raul Marques Bispo
Junior, Ana Carolina Soadotto Guerriero,
Flavia Coura, Veridiana Campos, Alexandre
Venancio Souza, Mateus Nobile Salemme

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo,
Jundiaí, SP, Brasil

Introdução: Esquitossomose é uma doença infecto-
-contagiosa causada por helmintos do gênero Shistossoma,
sendo o S. mansoni o agente responsável pela doença no Bra-
sil. A sintomatologia pode variar. No período inicial o paciente
pode apresentar desde febre, diarréia, cefaléia, astenia, dor
abdominal, hematoquezia, até ser assintomática. Em casos
com grande carga parasitária pode ocorrer a forma pulmo-
nar micronodular com disseminação dos ovos nos pulmões
ou a infecção pode se tornar invasiva, com quadro clínico de
abdômen agudo com ascite e grande distensão abdominal.

Relato do Caso: Paciente, sexo masculino, 28 anos, natural
de Alagoas, procedente de Jundiaí-SP, deu entrada no pronto
socorro com dores em hipogástrio associadas a vômitos há
um mês com piora progressiva da dor e posterior migração
para fossa ilíaca direita há uma semana. Ao exame físico
apresentava-se estável com dor a palpação de fossa ilíaca
direita, sem sinais de peritonite. A tomografia de abdome
total mostrou sinais inflamatórios localizados em fossa ilíaca
direita envolvendo íleo terminal e ceco associados a coleção
local sugerindo processo inflamatório/infecciosos. A laparo-
tomia exploradora que evidenciou sigmoide aderido ao ceco,
espessamento do íleo terminal e sinais inflamatórios crônicos
não permitindo a visualização do apendice cecal. Ressecado
linfonodo localizado junto ao íleo terminal e apendice epi-
ploico sigmoideano. O exame anatomopatológico descreveu
linfadenite crônica reacional no linfonodo e processo inflama-
tório crônico granulomatoso envolvendo material refringente
consistente com ovo de esquistossoma no apêndice epiploico.
Paciente com boa evolução clínica, liberado com orientações
para uso de Praziquantel e acompanhamento ambulatorial.

Discussão: Casos de esquitossomose com repercussão clí-
nica de abdome agudo inflamatório (AAI) são raros. O paciente
apresentava clínica sugestiva de AAI e intraoperatório con-
dizente com inflamação difusa intestinal. A escolha no ato
cirúrgico da não manipulação excessiva das alças, optando-
-se por uma conduta conservadora com biopsia linfonodal e
dos apêndices epiploicos, ao invés da realização de apendi-
cectomia propriamente dita (visto apendicite aguda ter sido a
hipótese diagnóstica inicial que levou o paciente a ser abor-
dado). Tal escolha levou ao diagnóstico definitivo e ao melhor

tratamento para o doente, sem intervenções excessivas para
o mesmo, que não lhe trariam benefício.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.082
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ELATO DE CASO: TUBERCULOSE
NTESTINAL

lexandre Venancio Souza, Alexandre
enancio Pastro, Tatiana Riccetto Canavezzi
arques Bispo, Barbara Ichiyama Mattos,
aphael Carvalho Biscaro, Maria Clara
erreira Vivi, Priscilla de Campos Toledo

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo,
undiaí, SP, Brasil

Introdução: Nos casos de tuberculose pulmonar ativa, o
nvolvimento abdominal pode se instalar por disseminação
ematogênica, linfática ou por contiguidade. A afinidade do
ycobacterium tuberculosis pela região ileocecal é relacionada
estase e abundância do tecido linfóide nessa região. O

rganismo penetra na mucosa até tecido linfóide da sub-
ucosa, onde inicia reação inflamatória com subsequente

infangite, endarterite, formação de granuloma, necrose case-
sa, ulceração da mucosa e cicatrização.

Relato de caso: M.G.R., 59 anos, portadora de artrite reuma-
oide, procura atendimento por queixa de febre noturna há 2

eses associada a sudorese intensa, perda ponderal de 5 kg
este período, dor ventilatório dependente e tosse secretiva,
lém de dor abdominal difusa de moderada intensidade, tipo
ólica. Abdome distendido, com ruídos hidroaéreos presen-
es, doloroso a palpação profunda em região periumbilical e
m flanco direito, além de fígado palpável a 6 cm do rebordo
ostal e presença de ascite. Indicada laparotomia devido sus-
eita de abdome agudo obstrutivo por neoplasia. Encontrado

íquido amarelo citrino associado a sinais de carcinomatose
eritoneal, além de massa em região de colon transverso,
cometendo até raiz de mesocólon; lesão em ceco, com blo-
ueio pélvico, acometendo alças de delgado e distensão do
ólon direito e tranverso. Realizada hemicolectomia direita
mpliada com ileostomia terminal devido a presença de lesão
nfiltrativa de aspecto neoplásico. Análise revelou processo
nflamatório crônico granulomatoso com necrose envolvendo
ólon direito, peritôneo, mesocólon e linfonodos sem sinais
e malignidade. Em acompanhamento clinico com equipe de

nfectologia para tratamento da tuberculose.
Discussão: A tuberculose abdominal compreende cerca de

% de todos os casos de tuberculose, estando a porção ileocecal
nvolvida em 64% dos casos. Os fatores de risco para o desen-
olvimento desta patologia incluem cirrose, infecção pelo HIV,
iabetes mellitus, malignidade subjacente, tratamento com
gentes do fator de necrose tumoral (anti TNF) e uso de diá-
ise peritoneal. Em nosso relato, a paciente com diagnóstico
e artrite reumatoide, fez uso de Adalimumabe (anti-TNF). O
elato de um caso de tuberculose intestinal como esse se justi-
ca ao demonstrar que tal patologia deve ser cogitada apesar

a inespecificidade de sinais e sintomas, principalmente por
e tratar de um país com epidemiologia tão favorável.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.083
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REPERCUSSÕES DA NÃO ADESÃO AO
TRATAMENTO CIRÚRGICO NO MEGACÓLON
CHAGÁSICO: RELATO DE CASO

Amanda Cristina de Souza a,b, Getúlio Coelho
de Oliveira a,b, Paulo Roberto Pereira de
Assis a,b, Ana Luiza Alves Nicoletti a,b, Ana
Carolina Gomes Siqueira a,b, Matheus Moreno
de Oliveira a,b, Jéssica Danicki Prado
Fernandes a,b

a Centro Universitário de Brasília (UniCEUB),
Brasília, DF, Brasil
b Hospital Regional de Planaltina, Brasília, DF,
Brasil

Introdução: O megacólon chagásico, com pico de incidên-
cia entre 40 a 50 anos, é uma das manifestações crônicas da
doença de Chagas. Com o objetivo de evitar complicações,
como fecaloma, úlcera estercorácea, volvos e obstrução intes-
tinal, e para melhorar os sintomas e qualidade de vida do
paciente, o tratamento cirúrgico é o indicado nos casos em
que o seguimento clínico é insuficiente.

Descrição do caso: Paciente de 75 anos, natural do interior
do Goiás, sexo feminino, com doença de Chagas diagnosti-
cada há 5 anos. Há 3 anos, procura o hospital com queixa de
constipação intestinal e dor abdominal em cólica. Foi reali-
zado a radiografia de abdome, a qual constatou distensão de
alças abdominais, corroborando com diagnóstico de megacó-
lon chagásico. Paciente se recusou a ser encaminhada para
a Cirurgia Geral e solicitou alta hospitalar. Desde 2014, ficou
internada por três vezes, tendo indicação cirúrgica, a qual não
foi autorizada pela paciente e seus familiares, prosseguindo
com tratamento conservador (clister). Em 2018, paciente pro-
curou atendimento médico devido à piora da obstipação
intestinal. Negou novamente a indicação de cirurgia e teve alta
por evasão. Em menos de um mês, evoluiu com dor abdomi-
nal intensa e hipertimpanismo difusos. Paciente afirmou que
os métodos conservadores não eram mais eficazes. Ao exame
físico, apresentava abdome distendido com sinal de Von Wahl,
ruídos hidroaérios diminuídos e dor a palpação superficial do
abdome. Os resultados dos exames laboratoriais de admissão
mostraram ureia de 212 mg/dL e creatinina de 4,2 mg/dL. Paci-
ente apresentou rebaixamento do estado geral e obnubilação.

Discussão e conclusão: A cirurgia é a primeira escolha de
tratamento para o megacólon chagásico nos casos em que
o manejo clínico não apresenta mais resultados. Preferen-
cialmente, esta deve ser feita de forma eletiva, de modo a
individualizar a técnica cirúrgica de acordo com cada paci-
ente. Postergando essa conduta, há piora do quadro clínico
e surgimento das complicações (volvo, úlcera, necrose e
obstrução intestinal), as quais são indicações para cirurgias de
urgência/emergência, com piora da morbimortalidade. Nesse

contexto, a conscientização do paciente a respeito do trata-
mento precoce é de suma importância.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.084
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de ausência de pólipos em reto e/ou pólipos adenomatosos
sem displasia de alto grau.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.086
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SÍNDROME DE FOURNIER EXTENSA COM
TRATAMENTO POR CURATIVO A VÁCUO:
RELATO DE CASO

Karina Correa Ebrahim, Barbara Pereira de
Lara, Doryane Maria Lima dos Reis, Ivan
Roberto Bonotto Orso, Barbara Anahy
Bazzano, Murilo Tomiyoshi, Gustavo Kurachi

Hospital São Lucas, Cascavel, RS, Brasil

Introdução: A gangrena de Fournier é uma fasceíte necro-
tizante sinérgica do períneo e parede abdominal, que tem
origem no escroto e pênis (no homem) e vulva e virilha (na
mulher). O processo inicialmente foi descrito como idiopá-
tico, mas atualmente sabe-se que se trata de grave afecção
polimicrobiana de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas
e/ou anaeróbios, que pode levar a comprometimento sistê-
mico importante e, eventualmente, morte (Dornelas MT et al.,
2012; Koukouras D et al., 2011).

Relato de Caso: Apresentamos o caso de um paciente N.P.G.,
masculino de 70 anos, encaminhado de um serviço primá-
rio com evolução de cinco dias, por uma infecção de folículo
piloso em região de bolsa escrotal, sendo drenada na origem
com rafia primária por sutura, evoluindo com progressão da
infecção necrose para espaços subfasciais invadindo região
escrotal, perianal, face lateral de abdome até a região subcostal
à direita. Paciente apresentava instabilidade hemodinâmica.
Após estabilização clínica, foi realizada cirurgia de desbrida-
mento cirúrgico importante estendendo-se da região perianal
até a transição tóraco-abdominal à esquerda, sem acome-
timento intra-abdominal. Após as primeiras 72 horas, em
ambiente de tratamento intensivo e antibioticoterapia sistê-
mica, foi instalado curativo à vácuo com chumaços e sonda
uretral adaptada na ferida operatória, sendo trocado a cada
três dias, até a regressão completa das coleções e tecidos des-
vitalizados. Após a primeira troca de curativo, foi realizado
desvio do transito intestinal por transversostomia. Após 27
dias de internamento, paciente foi submetido à enxerto de
pele, com resolução completa do caso.

Conclusão: o curativo à vácuo mostrou ser uma excelente
alternativa em casos graves e extensos de fasceíte necrosante.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.085
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SÍNDROME DE GARDNER NA
ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO

Alex Rodrigues Moura, Aline Santos Amorim,
Jerzey Timoteo Ribeiro Santos, Ana Carolina
Ribeiro Lisboa, Tatiana Quaresma Campos e
Silva Vidal, Rodrigo Rocha Santiago, Ricardo
Pereira Malheiros Tolentino

Hospital Universitário da Universidade Federal de
Sergipe (HU-UFS), Aracaju, SE, Brasil
Introdução: A constelação de adenomatose colônica
hereditária, juntamente com crescimentos extracolônicos,
1 8;38(s1):1–113

incluindo osteomas, cistos epidérmicos e fibromas. Anorma-
lidades dentárias, tumores desmoides, ficou conhecida como
Síndrome de Gardner.

Descrição do caso: Paciente D.C.M., 13 anos, masculino,
branco, natural e procedente de Itabaiana, Sergipe. Histórico
de aparecimento de nódulos em região clavicular e crâ-
nio cervical, tórax e dorso, desde os 15 meses de vida e
crise convulsiva aos três anos. Ao anatomopatológico (AP)
de nódulos: neoformação mesenquimal benigna fusocelular,
hipocelular e colagenizada. Genitor do paciente apresenta
Síndrome de Gardner, com avaliação genética mostrando
mutação no APC. Aos oito anos, 1 a colonoscopia, sem acha-
dos patológicos. Realizado mapeamento genético onde foi
evidenciado mutação germinativa no exon 16 do Gene APC,
compatível com Síndrome de Polipose Adenomatosa Familiar
(PAF).

Discussão: A PAF é uma doenç̧a autossômica domi-
nante causada por mutações no gene da polipose adenomatosa
coli. Os pacientes podem ter até milhares de adenomas
colorretais e um risco de 100% de câncer colorretal. Indi-
víduos em risco para FAP incluem: parentes de primeiro
grau daqueles com FAP e indivíduos com 10 a 20 adeno-
mas colorretais cumulativos ou adenomas colorretais em
combinação com características extracolônicas associadas à
PAF. O paciente cursou entre os nove e treze anos, com
acometimento de pólipos, não mais de 20 a cada série
anual, distribuídos em cólon ascendente, transverso, des-
cendente, sigmóide e reto, medindo entre 5 e 10 mm, tendo
ao anatomopatológico, adenoma tubular com displasia de
baixo grau em sigmóide e reto. Nos demais, hiperplásicos.
Aos onze anos, cursou com apendicite, sendo submetido à
apendicectomia. Atualmente apresenta nódulo em cicatriz
da apendicectomia, evidenciada em ultrassonografia, como
sólido hipoecóico ovalado e bem delimitado localizado na
aponeurose, medindo 4,1 × 2,7 × 2,8 cm, sugestivo de tumor
desmóide.

Conclusão: Concluindo, com a evolução natural da doença
e quadro clínico do paciente foi optado por aguardar o início
da segunda década de vida do paciente para abordagem cirúr-
gica. No entanto, será realizado colonoscopia anual e caso,
modificação de evolução clínica, será submetido a princípio,
com proctocolectomia total com bolsa ileal, opção em casos
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comprometimento estético e com rápido retorno às atividades
cotidianas. No entanto, a melhor abordagem é a prevenção.
j coloproctol (rio j)

167

ÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS: RELATO DE
ASO

lavio Mesquita Sampaio Giovannini a,b,
enrique Victor Ruani a,b, Thiago Maicon
atos de Oliveira Rodrigues a,b, Rossini

ernandes Lyria a,b, Matheus Carpenedo
rare a,b, André Antonio Abissamra a,b,
eatriz Freitas Filitto a,b

Hospital Regional de Presidente Prudente,
residente Prudente, SP, Brasil
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
residente Prudente, SP, Brasil

Apresentação do caso: Paciente, sexo feminino, 11 anos,
elata que aos 4 anos de idade procurou serviço médico
presentando quadro importante de palidez cutâneo-mucosa,
ssociado a lesões melânicas em cavidade oral, sem demais
chados clínicos. Com hipótese diagnóstica de anemia fer-
opriva a esclarecer, foi realizado endoscopia digestiva alta
EDA) com biópsia e colonoscopia como conduta investigativa
o caso, que elucidaram o diagnóstico de síndrome de Peutz-
Jeghers (SPJ). Desde então, encontra-se em acompanhamento

édico com realização de exames periódicos, sem novas
anifestações clínicas. Apresenta última EDA que observou

resença de múltiplas lesões polipóides, por toda câmara
ástrica e segunda porção de duodeno, ora sesseis, ora pedun-
ulados, medindo entre 0,3 e 1,5 cm, realizado polipectomia
ara biópsia dos dois maiores pólipos, sem intercorrências.
om anatomopatológico que evidenciou pólipos epiteliais
amartomatosos. Colonoscopia normal até íleo terminal. Cáp-
ula endoscópica constatou múltiplos pólipos de duodeno,
ejuno e íleo. Com isso manteve-se o diagnóstico de SPJ, sem
ndícios de lesões neoplásicas, e até o momento sem con-
equências clínicas.

Discussão: A SPJ é uma doença rara, autossômica domi-
ante, caracterizada por polipose hamartomatosa do trato
astrintestinal, associada à pigmentação melânica cutâneo-
mucosa. Há grande variabilidade da sintomatologia, com
lguns pacientes necessitando apenas de tratamento clínico
nquanto outros, devido a maior gravidade do caso, necessi-
am de inúmeras hospitalizações e até mesmo de tratamento
irúrgico. Nessa síndrome os pacientes apresentam um maior
isco de desenvolver neoplasias, dessa forma é recomen-
ado o seguimento com exames de imagem e endoscópicos.
lguns protocolos recomendam gastroduodenoscopia e retos-
igmoidoscopia a cada dois a cinco anos até os 20 anos de
dade, e em idades mais avançadas a colonoscopia deve ser
crescentada.

Conclusão: Nesse caso fica ilustrado uma paciente que
presentava um quadro de anemia associada a lesões mela-
óticas em mucosa oral e presença de pólipos gástricos e
ntestinais hamartomatosos evidenciados através dos exames
ndoscópicos, caracterizando a SPJ.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.087
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TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DO
GOSSIPIBOMA

Lorena de Almeida Barroso, Marco Antonio
Miranda dos Santos, Alexandre Miranda
Silveira, Gustavo Ambrosi Evangelista, Fabio
Lopes de Queiroz, Eliane Sander Mansur,
Sinara Monica de Oliveira Leite

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (IPSEMG), Belo Horizonte, MG,
Brasil

Introdução: O termo gossipiboma deriva do latim gos-
sypium (algodão) e do grego oma (tumor). Um gossipiboma
é uma massa de algodão (compressa, gaze) deixada aci-
dentalmente dentro do corpo depois de uma cirurgia. A
incidência é de 1/1500 operações, mas a real incidência pode
ser maior devido a preocupações legais e ao estado assinto-
mático de alguns pacientes. A apresentação clínica é variada,
incluindo dor, vômito, anorexia, constipação e perda de peso.
As complicações incluem perfuração de órgão ocos, obstrução
intestinal, peritonite, abscesso e fístula. Tomografia computa-
dorizada é o exame de escolha para diagnóstico e avaliação
das complicações.

Descrição do caso: C.M.B.P., 54 anos, sexo feminino, sub-
metida a sigmoidectomia videolaparoscópica em 2008 devido
a diverticulite recorrente. Porém desde então paciente manti-
nha queixa de dor, distensão abdominal e crises recorrentes
de diverticulite. Propedêutica: colonoscopia virtual (set/2016):
lesão amorfa de 3 cm adjacente ao cólon esquerdo (possibi-
lidade de corpo estranho-CE); colonoscopia (jan/2017): lesão
submucosa de 25 mm em cólon esquerdo; ecoendoscopia
(fev/17): estrutura ovalada, hipoecogênica com focos hipe-
recogênicos, acometendo a submucosa e muscular própria,
medindo 12 × 19,2 mm. Paciente se recusava a ser submetida a
nova intervenção cirúrgica, então foi aventada a possibilidade
de extração endoscópica do CE. Submetida a colonoscopia em
set/2017: realizado destelhamento da lesão com ressecção da
mucosa com alça de polipectomia. Houve saída de secreção
esverdeada. Realizado clipagem da mucosa. Biópsia: lesão cís-
tica inespecífica benigna com fragmentos de corpo estranho.
Paciente apresentou boa evolução após o procedimento, sem
intercorrências. Assintomática desde então. Colonoscopia 7
meses após o procedimento, evidenciando área de drenagem
cicatrizada.

Discussão: O gossipiboma deve ser removido assim que for
diagnosticado. A via mais utilizada é a laparotomia porém há
relatos de extração percutânea, laparoscópica e endoscópica.
No caso acima, a remoção do CE por colonoscopia possibi-
litou a resolução do quadro de forma menos invasiva, sem
Todas os materiais cirúrgicos devem ser verificados no final
da cirurgia e registrados.
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Conclusão: Embora a incidência de gossipiboma seja muito
baixa, deve ser sempre lembrado como causa de dor abdomi-
nal crônica em paciente com cirurgia prévia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.088
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ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO POR VOLVO
CECAL: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA

Josiane Harumi Cihoda Lopes, Fernanda
Costa Pereira, Rodrigo Saad Rodrigues,
Marley Ribeiro Feitosa, Rogério Serafim Parra,
Omar Féres, José Joaquim Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: O volvo do cólon é a terceira causa de obstrução
colônica. O volvo de ceco é o segundo sítio mais comum e
caracteriza-se pela rotação dos vasos do mesentério envol-
vendo o íleo terminal, ceco e cólon ascendente, causando
sintomas obstrutivos. O objetivo do estudo é relatar um caso
de volvo do ceco e apresentar revisão da literatura com ênfase
no diagnóstico e tratamento.

Descrição do caso: Mulher, 35 anos. Há um dia com
dor abdominal mesogástrica, de forte intensidade, associ-
ada à náuseas, vômitos e parada de eliminação de flatos e
fezes. Ao exame físico com bom estado geral, corada, hidra-
tada e fácies de dor. Hemodinamicamente estável. Abdome
com distendido, ruídos hidroaéreos aumentados e metáli-
cos, hipertimpanismo, doloroso difusamente e sem sinais
de peritonismo. A radiografia simples do abdome eviden-
ciou dilatação gasosa importante de alças intestinais, sinais
de torção na região do mesogástrio com formação de níveis
líquidos e ausência de ar no reto. A tomografia de abdome
evidenciou imagem espiral no flanco direito, com inversão
dos vasos do mesentério, associada a distensão à montante.
Feito hipótese de abdome agudo obstrutivo por volvo do ceco
esubmetida à laparotomia exploradora, que confirmou o diag-
nóstico e demonstrou área importante de desserosamento do
ceco. Realizado colectomia direita com íleo transverso anasto-
mose laterolateral grampeada. Recebeu alta hospitalar no 7◦

pós-operatório, em bom estado geral, com aceitação da dieta
e intestino funcionante para flatos e fezes.

Discussão: O volvo de ceco se manifesta através de abdome
agudo obstrutivo. Sem tratamento, pode evoluir para óbito
por perfuração do cólon e sepse abdominal grave. É mais
comum em mulheres jovens e pode ser causado por aderên-
cias de cirurgias prévias, má rotação com falha da fixação
ileocecal e lesões obstrutivas do cólon. A tomografia com-
putadorizada é o método diagnóstico preferencial e pode
demonstrar complicações como isquemia e perfuração. A ima-

gem tomográfica patognomônica é o “sinal do giro”, composto
por círculos espiralados e concêntricos formados pela torção
do mesocólon. Na presença de isquemia do cólon, recomenda-
-se a colectomia.
1 8;38(s1):1–113

Conclusão: Na presença de complicações locais, hemico-
lectomia direita pode ser necessário no volvo de ceco.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.089
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PÓS-OPERATÓRIO DE DOENÇA
PERI-ORIFICIAL QUE EVOLUI PARA ÚLCERA
MUTILANTE COM DIAGNÓSTICO TARDIO DE
CARCINOMA ESPINOCELULAR – RELATO DE
CASO

Samuel Cristaldo Dominguez, Rodolfo
Pacheco Quidá, Rodolfo Frederico Gazzoni
Degrazia Howes, Osmar Nunes da Silva
D’Abadia

Hospital Municipal São José, Joinville, SC, Brasil

Introdução: O carcinoma espinocelular de canal anal é uma
patologia rara, quando comparada ao adenocarcinoma de reto,
porém, é a mais comum quando comparada ao tipo histoló-
gico cloacogênico, adenocarcinoma e melanoma no mesmo
segmento anatômico. Existe relação com o tabagismo, a imu-
nodepressão, as doenças perianais benignas e as doenças
sexualmente transmissíveis.

Relato de caso: - Anamnese: F.S. 58 anos, masculino, com
queixa de dor perianal, acompanhada de secreção puru-
lenta e úlcera no local de difícil cicatrização, com início após
cirurgia de hemorroidectomia, fistulotomia e fissurectomia,
realizado em agosto de 2016. Paciente portador de HIV em
tratamento com TARV. Não etilista, porém, tabagista de 21
maços/ano. - Exame Físico: Presença de lesão ulcerada de região
anal com perda da anatomia orificial, acompanhada de dor
intensa em região perianal e interglútea. - Exames comple-
mentares: Colonoscopia demostrou pólipo de 4 mm em cólon
ascendente, com anatopatológico para neoplasia benigna e
biopsia da úlcera perianal negativa para malignidade. Tomo-
grafia abdominal constatou espessamento heterogêneo da
musculatura obturadora interna esquerda com suspeita de
infiltração tumoral, nódulo no meso-reto sugerindo adenome-
galia e presença de linfonodomegalia inguinal bilateral. CEA:
16,7 e CA 19-9: 9,9. - Conduta Cirúrgica: colostomia em alça
em maio de 2018 e biopsia da úlcera perianal que confirmou
carcinoma espinocelular. - Evolução: após a alta médica, foi
encaminhado para radioterapia.

Discussão: Acredita-se que lesões benignas pré-existentes
na região anal, como hemorróidas, condilomas, fístulas ou
abscessos, causem irritação crônica e sejam predisponen-
tes para o carcinoma espinocelular de canal anal. A maior
incidência da doença está relacionada ao sexo feminino,
podendo chegar a 82% dos casos. As metástases acontecem
por disseminação linfática principalmente para os linfono-
dos inguinais e mesentéricos, necessitando tratamento com
radioterapia no tumor e na região inguinal.

Conclusão: O carcinoma espinocelular anal tem relação
com tumores benignos perianais. Os tumores avançados
aumentam o risco de metástases, principalmente em mesen-
tério e região inguinal.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.090



. 2 0 1

P

A
A

R
S
Q
R
A

P

s
o
c
r
c

c
e
t
g
fl
f
d
g
s
e
e
d
r
b
p
n
a
d
e

s
t
s
v
p
n
d
o
s
c
m
c
r
d
r
r
r

h

corrigido por acesso posterior e deve ser realizado por equipe
experiente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.092
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BORDAGEM CIRÚRGICA NO TRAUMA
NORRETAL: RELATO DE CASO

enata Thomaz Katzenelson, Paula Cristina
teffen Novelli, Monique Raquel Barbosa de
ueiroz, William Marchelli Vilela Costa,
oberta Lais dos Santos Mendonça, Carlos
ugusto Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco na
rovidência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: As causas do trauma anorretal são diversas,
endo desde ferimentos penetrantes, lesões pélvicas contusas
u abdominais por acidentes automobilísticos e motoci-
lísticos, a empalamento. Os objetos inseridos no reto são
ealizados mais comumente por homens de meia-idade no
ontexto de instrumentação autoerótica.

Relato de caso: N.CJ.S., masculino de 62 anos, etilista, sem
omorbidades, deu entrada em nosso serviço com suspeita
mpalamento anal, relatou não se lembrar do mecanismo do
rauma. Ao exame físico apresentava-se em regular estado
eral, hemodinamicamente estável, com dor a palpação em
anco e hipocôndrio esquerdo. Ao toque retal, presença de

erimento corto contuso em linha média posterior e perda
a tonicidade esfincteriana, sangramento retal presente em
rande quantidade. Solicitado radiografia simples de abdome
em alterações e encaminhado ao centro cirúrgico para
xame proctológico onde evidenciou-se lesão corto contusa
m parede posterior do canal anal, com ruptura completa
o esfincter externo e interno, lesão da parede posterior do
eto extraperitoneal. Realizado lavagem da ferida e do reto
aixo, reparado mucosa do reto, e iniciado esfincteroplastia
or sobreposição de cotos musculares. No tempo abdomi-
al foi realizado uma laparotomia exploradora e verificado
usência de lesões intraperitoneais do reto, optado a sigmoi-
ostomia em alça pela gravidade do trauma anal. Paciente
voluiu com recuperação da tonicidade esfincteriana.

Discussão: Os acidentes que ocorrem no ânus e no reto
ão raros, pela posição anatômica desses órgãos que os pro-
egem. Dor abdominal ou dor pélvica, obstipação, tenesmo e
angramento retal são queixas relatadas na emergência. A
ítima do trauma deve primeiro ser submetida a avaliação
rimária para estabilização hemodinâmica e posteriormente
a avaliação secundária o trauma anorretal pode ser abor-
ado. A retossigmoidoscopia flexível é considerada o padrão
uro para a investigação do trauma retal. As leões podem
er classificadas através da escala de lesão retal da Ameri-
an Association for the Surgery of Trauma, e assim decidir a
elhor conduta. O manejo do trauma retal intraperitoneal é

onsiderado o mesmo para as lesões do cólon distal, sendo o
eparo primário considerado padrão ouro. Quanto ao manejo
o trauma retal extraperitoneal, não há um consenso na lite-
atura. Lesões perineais pequenas podem ser abordadas com

eparo primário, mas as lesões extensas geralmente requerem
econstrução esfincteriana.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.091
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HÉRNIA SACRAL GIGANTE APÓS
SACRECTOMIA PARCIAL PARA TRATAMENTO
DE CONDROSSARCOMA

Juliana Mamede Miranda, Pedro Henrique
Bauth Silva, Mabel Cristhina Rodrigues da
Silveira, Marley Ribeiro Feitosa, Rogério
Serafim Parra, Omar Féres, José Joaquim
Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: O condrossarcoma é uma neoplasia maligna,
que acomete preferencialmente ossos longos e pelve, mais
frequente após a terceira década de vida. O diagnóstico é
geralmente tardio, devido ao crescimento lento e insidioso. O
tratamento é a ressecção completa, que pode estar associada
a complicações locais. O objetivo do presente estudo é relatar
um caso de hérnia sacral após exérese de condrossarcoma do
sacro.

Descrição do caso: Homem, 46 anos submetido a sacrecto-
mia parcial (S3/S4) devido condrossarcoma do sacro. Evoluiu
com recidiva em 4 nódulos intrapélvicos de partes moles e
foi submetido a nova abordagem cirúrgica com ampliação de
margens após 4 anos. Após a segunda cirurgia evoluiu com
abaulamento da região sacral, com aumento do progressivo do
volume, associado a dor local e constipação.Exame físico evi-
denciou herniação sacral de 25 cm de diâmetro, redutível, sem
sinais flogísticos. Ressonância magnética demonstrou hérnia
sacral com alça intestinal se insinuando para o tecido celular
subcutâneo através de falha da parede posterior, imediata-
mente abaixo do coto sacral. Submetido à correção cirúrgica
por acesso posterior, com incisão ao nível de L5 até linha
interglútea. Realizado exérese parcial do saco herniário e
fechamento da falha da parede posterior com a tela semi-
-absorvível.

Discussão: Herniação do retossigmoide pode aconte-
cer após sacrectomia, com poucos relatos na literatura.
O diagnóstico do condrossarcomapélvico é habitualmente
assintomático e seu diagnóstico costuma ser tardio. Quanto
maior o tamanho do tumor, maior a ressecção óssea e de par-
tes moles e, portanto, maior o tamanho do defeito cirúrgico.
O diagnóstico é confirmado através do exame físico e exa-
mes de imagem, que evidenciam insinuação de alças abaixo
do coto sacral. O tratamento inclui correção com de tela e, se
necessário, colectomia segmentar.

Conclusão: Hérnia sacral após sacrectomia é raro. Pode ser
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ILEOSTOMIA PROTETORA NO CÂNCER
COLORRETAL: QUANDO ESTAMOS
REVERTENDO?

Eduardo Brambilla, Alesandra Bassani,
Marcos Antonio Dal Ponte, Mateus Dal Castel,
Samuel Salvador

Hospital Geral de Caxias do Sul (HGCS), Caxias do
Sul, RS, Brasil

Objetivos: O estudo teve por objetivo principal a análise do
tempo decorrido entre a confecção e reversão da ileostomia
protetora na ressecção de tumores colorretais em um serviço
de proctologia na cidade de Caxias do Sul – RS, juntamente
com as características da população envolvida e os fatores
associados.

Método: Foi realizada análise retrospectiva dos prontuários
eletrônicos de pacientes submetidos à resseção de tumores
colorretais com confecção de ileostomia protetora no período
de janeiro de 2013 a abril de 2018.

Resultados: Foram incluídos 37 pacientes no estudo, sendo
a maioria do sexo feminino (54,1%), com média de idade de
56 anos. Os tumores mais prevalentes foram identificados em
reto (32 casos), sendo adenocarcinoma o tipo histológico pre-
dominante (97,3%). A presença de terapia neoadjuvante esteve
em 51,4% da população, enquanto que a adjuvância foi obser-
vada em 73% dos casos. O tempo médio entre a confecção e o
fechamento da ileostomia foi de 11 meses (variando entre 4 e
23 meses). Cerca de 32% dos pacientes (12 casos) não foram
submetidos a reconstrução até o momento, por progressão
de doença, perda de seguimento, decisão pessoal ou por esta-
rem em vigência de tratamento adjuvante na coleta dos dados.
Entre os pós-operatórios, as complicações encontradas foram
hérnia incisional e estenose de anastomose, sem registro de
óbitos. Não houve relação significativa entre o estadio clínico
e tempo de fechamento (p = 0,127). Assim como a presença
neoadjuvância (p = 0,938) e adjuvância (p = 0,355) não tiveram
significância estatística.

Conclusão: Os dados avaliados em relação ao tempo de
fechamento estão acima dos encontrados na literatura, que
indica reconstrução de trânsito entre 6 e 12 semanas. Algumas
hipóteses podem ser aventadas, tais como a necessidade de
terapia adjuvante, prioridade de casos neoplásicos na agenda
cirúrgica, assim como à progressão de doença. Tais impas-
ses são encontrados em outros centros, conforme análise
da literatura. Dentre os casos analisados não houve relato
de mortalidade associada à reconstrução de trânsito, entre-
tanto, hérnias e estenoses foram identificadas, aumentando
a morbidade, o que vai de encontro à literatura. O estadio
clínico não parece interferir no tempo de fechamento, assim
como as terapias adjuvantes e neoadjuvantes. Sendo assim, o

estudo permitiu analisar as estatísticas locais e pode auxiliar
na programação de fechamento mais precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.093
1 8;38(s1):1–113
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LINFOMA DE INTESTINO DELGADO MÉDIO:
UM DESAFIO DIAGNÓSTICO

Dayanne Alba Chiumento Zimmer, Carolina
Natali Martins, Flávio de Queiroz Silva, Paula
Buozzi Tarabay, Gabriela Domingues Andrade
Ribeiro, Joaquim José Oliveira Filho, Marcello
Imbrizi Rabello

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Campinas, SP,
Brasil

Introdução: Linfomas primários de intestino delgado (ID)
são raros e podem apresentar sintomas inespecíficos ou até
mesmo evoluírem para quadro de abdome agudo. Apesar
de raros devem aparecer como diagnóstico diferencial de
afecções mais prevalentes como as doenças inflamatórias
intestinais.

Descrição: Paciente masculino, 44 anos, em investigação
de síndrome consuptiva. Há 1 ano iniciou com diarréia
intermitente, associada a dor abdominal, vômitos e perda
ponderal de 30 kg. A colonoscopia não encontrou alterações
significativas à macro/microscopia. A tomografia de abdome
demonstrou espessamento concêntrico parietal e irregular
no ceco, com crescimento endoluminal, determinando este-
nose parcial, e presença de linfonodomegalia mesenterial,
sugerindo acometimento neoplásico primário ou doença infla-
matória intestinal. A segunda hipótese foi corroborada por
posterior enterotomografia. Durante a investigação, aguar-
dando realização de enteroscopia, apresentou abdome agudo
perfurativo, quando foi realizada laparotomia exploradora que
evidenciou perfuração de ID a 150 cm da válvula ileocecal,
com 2 estenoses em ID e presença de grande quanti-
dade de secreção purulenta. Foi optado por ressecção das
estenoses e peritoneostomia. Reabordado em 48 horas foi
submetido a anastomose términoterminal com intestino del-
gado remanescente de 3 metros. Paciente apresentou boa
recuperação pós-operatória e o resultado anatomopatológico
foi de infiltração por linfoma difuso de grandes células B. Paci-
ente em seguimento oncológico.

Discussão: Os linfomas de ID são raros, existindo ape-
nas alguns relatos de caso na literatura. Particularmente
em pacientes adultos o linfoma primário deve ser consi-
derado como um dos diagnósticos diferenciais, porém a
dificuldade de métodos diagnósticos adequados no SUS pode
retardar a confirmação diagnóstica. Este paciente apresentou
complicação grave da doença, que poderia ter sido evitada com
o diagnóstico mais precoce. O diagnóstico de linfoma em ID
ocorre na emergência em 30-50% dos casos, sendo que em
25% das vezes a apresentação é de abdome agudo perfurativo.

Conclusão: o linfoma primário de ID é uma neoplasia rara,
o seu diagnóstico, deve-se ter um alto nível de suspeição.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.094
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ANEJO DE TUMORAÇÃO PELVICA
URANTE A GESTAÇÃO – RELATO DE CASO

eandro Minatel Vidal Negreiros, Conceição
e Maria Aquino Vieira Clairet, Silvio Augusto
iquini, Tamires Robles, Isabella Garlati

nocêncio, Eduardo Vidilli Alves Pereira,
ouglas Bernal Tiago

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
PUC-Campinas), Campinas, SP, Brasil

alavras-chave: Leiomioma; tumoração pélvica; gestante

Introdução: Feminino, 27 anos, secundigesta, com idade
estacional (IG) 10+4 (A), com queixa de polaciúria e dor
ipogástrica. Apresentava abaulamento de parede vaginal.
ealizado USTV e ressonância nuclear magnética (RNM).

Material e método: Revisado prontuário da paciente.
Resultados: Evidenciado lesão expansiva localizada na

avidade pélvica, medindo 12,4 × 11,4 × 10,2 cm, deslocava a
agina e o útero superoanteriormente e o reto para a esquerda.
ealizada biópsia transcutânea. O conjunto favorecia lei-
mioma, neoplasia com diferenciação muscular ou tumor
esmoide. Na amostra, marcação para CD117 negativa, desfa-
orecendo GIST. Receptor hormonal positivo para estrógeno e
rogesterona. Nova RNM de controle com neoplasia medindo
7,1 × 13,5 × 11,5 cm. Iniciado tratamento quimioterápico com
oxorrubicina 60 mg/m2. Paciente evolui com descolamento
rematuro de placenta com 29 semanas. Realizado cesariana
om incisão mediana sem intercorrências. Interna eletiva-
ente para passagem de cateter duplo J e cirurgia. Em

ova RNM evidenciou-se aumento das dimensões da lesão
xpansiva, medindo 17,5 × 14,5 × 11,0 cm. Realizada cirurgia
xtensa, com abordagem abdominal e perineal, sendo res-
ecada massa com 1,5 kg de peso. Anatomopatológico com
specto morfológico e a imunomarcação dando suporte ao
iagnóstico de leiomioma.

Discussão e conclusões: Paciente jovem que teve diag-
óstico de massa pélvica durante a gestação. Com isso, de
aneira cautelosa e com o impedimento de métodos muito

nvasivos, houve dificuldade em realizar diagnóstico defini-
ivo desde o início, escolha da terapêutica e conduta quanto

evolução da gestação e riscos para o feto. Os leiomiomas
ão resultam em sintomas específicos e o diagnóstico geral-
ente é feito após o efeito de massa. Como relatado no caso,

s diagnósticos diferenciais se fazem principalmente entre
umor estromal e leiomiossarcomas, e a análise imunoistoquí-

ica tem papel essencial na diferenciação. Porém, a cirurgia é
única opção curativa, e a abordagem combinada abdomino-

perineal foi necessária e resolutiva para o acesso e dissecção
a massa volumosa. Destaca-se a importância do acompanha-
ento em conjunto com as especialidades médicas em prol do

enefício da paciente. Comentários finais: Apesar de se tratar
e um tumor benigno, o leiomioma se torna um desafio ainda
aior durante a gestação, tanto no diagnóstico, terapêutica e
ela sua condição evolutiva.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.095
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MORBIMORTALIDADE ASSOCIADA AOS
PROCEDIMENTOS DE FECHAMENTO DE
ILEOSTOMIA EM ALÇA EM HOSPITAL
TERCIÁRIO DE REFERÊNCIA, EM RECIFE –
PERNAMBUCO

Rodrigo Artur Souza de Oliveira, Aline Ribeiro
Teixeira Cavalcante, Maurício José de Matos e
Silva, Luís Fernando Heinen Scaglioni,
Phabllo Rodrigo Santos de Brito, Antonio
Lucas das Mercês Filho, Paulo Mozart de
Barros

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil

Objetivo: O presente estudo propõe-se a avaliar a morbi-
mortalidade relacionada aos procedimentos de fechamento
de ileostomia em alça.

Método: Estudo retrospectivo, com análise de prontuários
de 66 procedimentos de fechamento de ileostomia em alça,
realizados entre dezembro de 2005 a dezembro de 2017, no
Serviço de Coloproctologia do Hospital Barão de Lucena, em
Recife – Pernambuco.

Resultados: Houve complicações em 20 (30,3%) pacientes,
sendo 11 delas classificadas como grau I (Clavien-Dindo) e 9
classificadas de grau II a V. Em 7,6% dos casos, houve necessi-
dade de uma ou mais reabordagens cirúrgicas. A mortalidade
foi de 1,5%. Não houve relevância estatística na correlação das
variáveis estudadas com a ocorrência de complicações.

Conclusão: O procedimento cirúrgico de fechamento de ile-
ostomia apresenta morbidade importante, podendo chegar a
mais de 30%, como encontrado nesse estudo. Taxa essa que
se encontra acima das encontradas em algumas metanáli-
ses, porém similar ou inferior quando comparadas a alguns
estudos institucionais. A mortalidade, no entanto, é baixa.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.096
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RELATO DE CASO: TUMOR
NEUROENDOCRINO DE ILEO TERMINAL

Alexandre Venancio Souza, Vitor Rafael
Pastro, Sebastião Rizzo Neto, Andre
Pantaroto, Mario Pantaroto, Natasha Amaral
Pacheco Chagas, Samara Pighinelli Ázar

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo,
Jundiaí, SP, Brasil

Introdução: Os tumores neuroendócrinos foram descritos
pela primeira vez em 1907 por Oberndorfer na Alemanha. Ape-
sar de sua baixa incidência, aproximadamente 2,5 – 5 por
100.000 habitantes, sua incidência vem aumentando ao longo
dos anos. Isto se deve provavelmente ao aumento de diag-
nóstico por exames como a endoscopia alta e colonoscopia.
Com o aumento do número de exames, e melhora da qua-

lidade de tais, não só a incidência aumentou mas também
o local acometido, anteriormente acreditava-se que o apên-
dice era o local mais acometido, hoje em revisões literárias o
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íleo terminal é o local com acometimento mais frequente, pro-
vavelmente devido aos colonoscopistas cada vez mais serem
criteriosos para chegar ao íleo terminal com o aparelho.

Relato de caso: A.A.M.P., gênero feminino, 47 anos, natural
de rancharia e procedente de Jundiaí, procura atendimento
médico com queixa de piora da dor abdominal há 15 dias;
relatava que dor abdominal iniciou há dois anos, era difusa,
intermitente com cessação da dor espontânea até que há
dois meses teve piora do quadro álgico, associado apresentava
após alimentação fezes explosivas e amolecidas com tremo-
res e lipotimia principalmente após alimentos gordurosos.
Ao exame físico apresentava-se estável hemodinamicamente,
abdome flácido, pouco doloroso a palpação, DB negativo, ruí-
dos hidroaéreos presentes. Submetida a colonoscopia no qual
foi evidenciado lesão em íleo terminal de aspecto polipoide,
de pedículo largo, ulcerado, friável e móvel, tentativa de poli-
pectomia sem sucesso, realizado apenas biópsia da lesão,
apresentava também pólipo séssil de 2 mm, móvel no qual foi
realizado a polipectomia. O exame histopatológico da bióp-
sia do íleo revelou: tumor neuroendócrino grau 1 (NET G1,
WHO 2010). Submetida a Laparotomia exploradora, realizado
colectomia direita ampliada com ileotransverso anastomose
mecânica latero lateral mais linfadenectomia. Anatomo pato-
lógico da peça: íleo terminal sem lesões residuais, metástase
em 1/8 dos linfonodos examinados.pT0N1a.

Discussão: Os tumores neuroendócrinos são de diag-
nóstico difícil, principalmente devido aos sintomas serem
frustros, como dor abdominal inespecífica. O tratamento é
quase sempre cirúrgico e a quimioterapia adjuvante depende
se existe presença de metastase. As metástases não são fre-
quentes neste tipo de tumor, a taxa seria de 1 em 30,000 e
os locais mais acometidos são: fígado, pulmão e mesentério.
A sobrevida varia de 13 meses quando metastática podendo
chegar a 10 anos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.097
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RESSECÇÃO DE CORDOMA SACRAL E
RECONSTRUÇÃO COM ROTAÇÃO DE
RETALHO MIOCUTÂNEO ABDOMINAL. UMA
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Luana Bringhenti, Johanna Johann, Tatiana
Mie Masuko, Luciele Zibeti Alberton, Gabriela
Ott Wagner, Marcos Guilherme Tibes Pauletti

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: O cordoma é uma neoplasia maligna da
medula espinhal, localizada preferencialmente no sacro e de
baixa prevalência na população geral. Relatamos um caso
de cordoma sacral gigante com ressecção multidisciplinar,
confecção de colostomia e rotação transperitoneal de reta-
lho com o músculo reto abdominal para a cobertura da ferida
sacral.
Descrição do caso: Paciente do sexo masculino com volu-
mosa tumoração sacral com crescimento progressivo há um
ano. Ressonância magnética da pelve e tomografia de coluna
lombossacra demonstraram lesão de origem óssea com início
1 8;38(s1):1–113

em S3, sugestiva de cordoma, com abaulamento e des-
locamento das estruturas vizinhas, mas sem invasão das
mesmas. Foi realizada ressecção cirúrgica multidisciplinar
(Neurocirurgia, Coloproctologia e Cirurgia plástica). Devido
a grande extensão da lesão, foi programada confecção de
retalho para o fechamento da ferida posterior pós ressecção.
Foi optado pela rotação transperitoneal de retalho miocu-
tâneo da parede abdominal. Em função do íntimo contato
entre o tumor e a parede posterior do reto, preferiu-se a
abordagem abdominossacral para ressecção do tumor após
a dissecção do reto. Optou-se também pela secção do reto
ao nível do promontório e confecção de colostomia terminal
para evitar contaminação da ferida perineal com o reta-
lho miocutâneo. A evolução pós-operatória foi satisfatória e
o paciente apresentou anestesia perineal transitória, resol-
vida após 5 dias de pós operatório. Não houve seqüelas
motoras. Anatomo-patológico e imuno-histoquímica confir-
maram o diagnóstico de cordoma e demonstraram margens
de ressecção exíguas. Foi indicado resgate com radioterapia.
Seis meses após a ressecção, paciente apresentou recidiva
local.

Discussão: O cordoma é uma neoplasia de crescimento
lento, mas com comportamento localmente agressivo, difi-
cultando muitas vezes sua ressecção devido a proximidade
com estruturas nobres como os nervos da cauda eqüina e
o reto. Muitas vezes apresenta-se como tumoração sacral
muito volumosa, sendo necessárias ressecções mais exten-
sas, comprometendo assim o fechamento primário da ferida
e necessitando de retalhos ou enxertos para a adequada
cicatrização. Por este motivo, a abordagem multidisciplinar
mostra-se essencial.

Conclusão: Mesmo com ressecções ampliadas e o avanço
da radioterapia, a recidiva dos cordomas ainda é freqüente,
indicando a necessidade de maior entendimento desta pato-
logia para aprimoramento de suas alternativas terapêuticas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.098
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RESULTADO DE SÉRIE DE CASOS DE 11
PACIENTES TRATADOS COM
NEUROESTIMULAÇÃO SACRAL

Luciana Clivatti, Valdomiro Garbugio Filho,
Paulo Alves dos Santos, Nathalia Manzano G.
de Souza, Rodrigo Freitas Torquetti

Associação Beneficente Bom Samaritano, Maringá,
PR, Brasil

Introdução: Incontinência fecal é definida como passagem
involuntária ou incapacidade de controlar a perda de mate-
rial fecal através do ânus. Tem grande impacto na qualidade
de vida, principalmente de mulheres e idosas. O tratamento
com neuroestimulação sacral tem indicação na incontinência
fecal quando houve falha com o uso de tratamento clí-
nico, toxina butolínica, biofeedback ou esfincteroplastia. A

neuroestimulação pode melhorar a continência através da
melhora das pressões de relaxamento e contração do esfíncter
anal, sensibilidade retal, e aumentando as ondas de propul-
são retrógrada do cólon. A ação na constipação, embora seja
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enos estabelecida, pode ser considerada em pacientes que
alharam na resposta aos tratamentos conservadores.

Objetivo: Relatar a experiência tida com onze casos de tera-
ia com neuroestimulação sacral refratários a outros tipos de
ratamento.

Métodos: Estudo transversal baseado em coleta de dados
m prontuário eletrônico dos pacientes estudados. Os sujei-
os do estudo foram nove pacientes com incontinência fecal

dois com constipação funcional. Critérios de inclusão:
acientes de qualquer idade selecionados para terapia com
euroestimulação sacral que falharam na terapia com outros
étodos. Critérios de exclusão: Pacientes que não se enqua-

ram no critério de inclusão, não sendo selecionados para
erapia com neuroestimulação sacral.

Resultados: Foram obtidos resultados positivos compara-
os com os anteriores à terapia de estimulação neurossacral.
oi utilizada para comparação dos pacientes incontinentes, a
scala de Wexner.

Conclusão: Conclui-se que a neuroestimulação sacral
presenta bons resultados a curto e longo prazo quando res-
eitadas as indicações para incontinência e constipação.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.099
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ESULTADOS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO
E ENDOMETRIOSE PROFUNDA POR
IDEOLAPAROSCOPIA

ychelly de Sá Carvalho, Alexande da Silva
ishimura, Evelyn Cristina Rosa da Granja
atalini, Mykaelly Kelly de Sá Carvalho,
arcus Regis Tanios Porto, Rafael Castelli

ittencourt, Larissa dos Santos Gonçalves Gil

Santa Casa de Ourinhos, Ourinhos, SP, Brasil

Objetivo: Descrever a experiência do nosso serviço, com os
esultados do procedimento cirúrgico videolaparoscópico para
ratamento de endometriose profunda com acometimento
ntestinal e as taxas de complicações.

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo através da
nálise de prontuários de pacientes com endometriose pro-
unda com acometimento intestinalque foram submetidos a
ratamento cirúrgico laparoscópico pela técnica NOSE (reti-
ada por orifícios naturais) ou ressecção discóide, entre o
eríodo de novembro de 2015 e maio de 2018.

Resultados: Foram analisados 34 prontuários, o qual todos
s pacientes deste estudo apresentavam endometriose pro-
unda com acometimento intestinal, os resultados obtidos no
osso serviço foram: a idade variou entre 28 e 47 anos, o tempo
irúrgico variou entre 180- 370 minutos, foram realizados
7 casos com retirada do tecido acometido pela endometri-
se por orifícios naturais (NOSE), e 7 casos com ressecção
iscóide,o tempo de internação hospitalar variou entre 3- 6
ias, apresentamos complicações em 4 casos (13,6%), sendo
caso (3,4%) caso de hemorragia, 1 caso (3,4%) de fístula de
úpula, 1 caso (3,4%) de lesão ureteral, 1 caso (3,4%) de fístula
e anastomose sendo necessária a realização de ileostomia
o pós operatório, nenhuma conversão foi necessária, todos
s pacientes seguem em acompanhamento ambulatorial em
8;38(s1):1–113 47

conjunto com a ccoloproctologia e ginecologia, evoluem está-
veis, com melhora clínica significativa da dor, sem recidiva
da doença. Técnicas minimamente invasivas, com retirada
de tecido acometido pela NOSE como, ânus e vagina, tem
menos complicações e tem se tornado uma alternativa dimi-
nuindo o tempo de internação, com baixa porcentagem de
complicações. A ressecção intestinal para endometriose por
laparoscopia tem demonstrado alternativa de melhor escolha
considerando redução nas queixas e nas complicações pós-
-operatórias.

Conclusão: O tratamento da endometriose, na maioria dos
casos é clínico, porém quando há falha no tratamento, ou há
endometriose profunda, o tratamento cirúrgico passa a ser o
mais indicado, sendo a laparoscopia o padrão ouro.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.100
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PRESENÇA DE ADENOCARCINOMA DE
CÓLON DIREITO SINCRÔNICO A CARCINOMA
RENAL DE CÉLULAS CLARAS A DIREITA -
RELATO DE CASO

Bruna Dell’acqua Cassão, Roodney Forster de
Jesus, Stella Maria Botequio Mella, Ricardo
Tadayoshi Akiba, Raphael Vendrame Carrera,
Matheus Ferreira Groner, Sarhan Sydney Saad

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, SP, Brasil

Introdução: O câncer colorretal (CCR) esta entre os três cân-
ceres mais frequentes do Brasil. A presença concomitante de
CCR e outras neoplasias malignas primárias é relativamente
rara. A taxa de CCR sincrônico ao carcinoma de células renais
é de até 4,85%. A existência de ambos os cânceres ocorre mais
em pacientes idosos e do sexo masculino (9). A investigação
diagnóstica completa permite a detecção de neoplasias sin-
crônicas, possibilitando a ressecção simultânea e planejada
de ambas.

Descrição do caso: Masculino, 63 anos, com tomografia
computadorizada evidenciando volumosa formação expan-
siva em rim direito e espessamento parietal irregular e
assimétrico de cólon ascendente com extensão de 4 cm,
sugestivos de neoplasias. Colonoscopia mostrando lesão vege-
tante em cólon ascendente, ocupando cerca de 85% da luz
e anatomopatológico com focos de adenocarcinoma intra-
mucoso. Paciente encaminhado para cirurgia, submetido
simultaneamente a colectomia direita com ileotransverso-
anastomose e nefrectomia direita, adrenalectomia direita,
linfadenectomia hilar e retrocaval e drenagem da cavidade,
sem intercorrências. Anatomopatológico evidenciou adeno-
carcinoma de padrão intestinal moderadamente diferenciado,
margens livres e ausência de metástases em 15 linfonodos dis-
secados (0/15), um tumor de colón pT3 pN0 p Mx; e carcinoma
renal de células claras, margem cirúrgica coincidente em veia
renal e ausência de metástases em 4 linfonodos retrocavais

dissecados (0/4). Estadiamento pT4 pN0 pMx. Encaminhado
para oncologia, evoluindo bem.

Discussão: Existem estudos demonstrando que o CCR pode
estar associado a outras neoplasias primárias, como carci-
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noma pancreático, protático e renal. Pacientes com CCR e
carcinoma de células renais podem estar em risco de neo-
plasias primárias adicionais, devendo sempre existir uma
investigação minusciosa.

Conclusão: Devemos sempre atentar para o risco de
neoplasias sincrônicas assintomáticas em pacientes com neo-
plasias renais ou colônicas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.101
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SÉRIE DE CASOS: TUMOR DE INTESTINO
DELGADO

Milossi Estheisi Romero Machuca, Antonio
Jose Tiburcio Alves Junior, Jose Alfredo Reis
Junior, Sergio Oliva Banci, Luciane Hiane de
Oliveira, Odorino Hideyoshi Kagohara, Jose
Alfredo Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Introdução: Os tumores malignos de intestino delgado são
muito infrequentes, considerando que o órgão em questão é
o maior de todo aparelho digestivo, menos de 5% dos tumo-
res malignos gastrointestinais tem sua localização no delgado.
Não foi elucidado o motivo de sua raridade, porém já foi obser-
vado que ingestão de álcool, polipose adenomatosa familiar,
doença de chohn, doença celíaca e neurofibromatose são pre-
disponentes.

Objetivo: Relatar uma série de casos de neoplasias raras a
fim de mostrar a condução adotada.

Método: Realizada análise retrospectiva com seis pacientes
no período de 20 meses, portadores de tumores malignos do
intestino delgado.

Resultados: Foram analisados seis casos de tumor do intes-
tino delgado, um metastático e cinco de origem primária.
Em cinco pacientes (83,3%) a lesão encontrava se no jejuno
e apenas em um (16,7%) foi observada no íleo. A confirmação
diagnóstica foi feita através da abordagem cirúrgica e estudo
histológico. Os procedimentos adotados incluíram: enterec-
tomia segmentar em todos os seis casos, linfadenectomia
em 100% dos casos, colectomia direita com íleo transverso
anastomose em um paciente (16,7%) e ressecção peritoneal
em um único caso (16,7%). O estudo anatomopatológico das
peças ressecadas identificou cinco tumores primários (83,3%),
três adenocarcinomas (50%), dois sarcomas (20%), ambos neo-
plasia estromal gastrointestinal (GIST). Apenas um tumor
metastático foi observado (16,7%), correspondeu a um mela-
noma.

Discussão: No intestino delgado, os tumores benignos
são um pouco mais comuns do que os malignos, porém
esses quase sempre produzem sintomas. Os adenocarcino-
mas representam 50% dos tumores malignos do intestino
delgado e o melanoma maligno apenas de 1 a 3% de todas
as neoplasias malignas no trato gastrointestinal. O princí-
pio geral do tratamento dos tumores malignos de intestino

delgado é a ressecção com margens de segurança de pelo
menos 5 cm, associada à linfadenectomia locorregional, pro-
cedimento adotado em todos os pacientes desta série. A
1 8;38(s1):1–113

análise desta casuística revelou que o adenocarcinoma pri-
mário teve a maior prevalência.

Conclusão: Os tumores de delgado tem incidência rara e
seu diagnóstico geralmente é tardio, repercutindo no prognós-
tico e na chance de cura.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.102
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ENFISEMA DE SUBCUTÂNEO EM REGIÃO
GENITAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE
DRENAGEM DE ABSCESSO PERIANAL E
EXPLORAÇÃO DE FÍSTULA ANORRETAL

Letícia Nobre Lopes, Rafael Vaz Pandini, José
Américo Bacchi Hora, Cintia Mayumi Sakurai
Kimura, Sergio Carlos Nahas, Aline Costa
Mendes de Paiva, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O abscesso perianal acomete principalmente
homens sendo a etiologia criptoglandular a mais comum. Pode
estar associado à fístula perianal, o que torna seu diagnóstico
ainda mais desafiador, sendo imprescindível a identificação
adequada do trajeto fistuloso (TF) para escolha do tratamento
e prevenção de complicações.

Descrição do caso: J.F.L., masculino, 52 anos, com episódios
recorrentes de abscesso perianal, evoluindo com fístula anor-
retal, submetido a diversas abordagens prévias: drenagens
cirúrgicas com antibioticoterapia, fistulotomia, fistulectomia,
câmara hiperbárica e plug de colágeno. Mantendo sintomas,
foi encaminhado para seguimento em nosso serviço. RNM de
pelve: coleção em glúteo direito com TF associado através do
músculo elevador do ânus em direção à fossa isquiorretal.
Indicado exame proctológico sob narcose: orifício externo (OE)
com drenagem de secreção purulenta em região inferior da
nádega direita. Injeção de peróxido de hidrogênio (H2O2) sob
pressão com extravasamento em orifício interno (OI) locali-
zado às 7 h, distando 3 cm da borda anal. Ampliado OE com
identificação de TF interesfincteriano cateterizado com sonda
flexível, além de grande loja com 9 cm de profundidade. Reali-
zada curetagem e passagem de sedenho. No 1◦ pós-operatório
(PO) evoluiu com extenso enfisema de pênis e bolsa escro-
tal, sem outros sintomas. Mantido sob vigilância, apresentou
reabsorção completa do enfisema, recebendo alta no 3◦ PO
após diurese e evacuação espontâneas.

Discussão: Diversas técnicas de exploração de fístulas
anorretais são descritas até o momento: uso de estiletes,
sondas rígidas e flexíveis, probe endoscópico e instilação de
líquidos, como azul de metileno, leite e peróxido de hidrogê-
nico. Este último representa material amplamente disponível
e de baixo custo, tendo como vantagem a identificação do TF
através da liberação de bolhas, mesmo em percursos estenó-
ticos, sem a confecção de falso trajeto e a possibilidade de
repetição do processo, com elevada acurácia no diagnóstico.

Entretanto, grandes lojas e fístulas complexas podem exigir a
instilação de grande volume que, sob pressão, pode ocasionar
enfisema subcutâneo locorregional. Este geralmente apre-
senta pequenas dimensões e resolução espontânea, porém
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ode evoluir para necrose e infecção tecidual a depender da
ravidade.

Conclusão: Apesar de seguro e amplamente utilizado, o
2O2 pode apresentar complicações, devendo o cirurgião estar
tendo para o diagnóstico e manejo adequados.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.103
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ÍSTULA PERIANAL EM PACIENTE COM
SQUISTOSSOMOSE

lex Rodrigues Moura, Aline Santos Amorim,
abio Ramos Teixeira, Felipe Nery Santana
oura Sacramento, Jerzey Timoteo Ribeiro

antos, Ricardo Pereira Malheiros Tolentino,
na Carolina Ribeiro Lisboa

Hospital Universitário da Universidade Federal de
ergipe (HU-UFS), Aracaju, SE, Brasil

Introdução: Conceitua-se fístula anal como processo infla-
atório ou conexão entre a superfície epitelizada do canal

nal com a pele perianal. O manejo tem como base, a drena-
em da infecção local, com a erradicação do trajeto fistuloso e
preservação do esfíncter.

Descrição do caso: Paciente J.A.G., masculino, 68 anos,
presentando nódulo em região perianal esquerda com saída
e exsudato purulento e sanguinolento, associado a inconti-
ência fecal para fezes líquidas e perda ponderal de 10 kg.

Ao exame físico: abaulamento em região perianal esquerda
om exudação intermitente, presença de fístula anorretal
om trajeto fistuloso anal posterior. À colonoscopia, colite
ntensa com úlceras e pseudomembranas em colón sig-

oide, além de fístula anorretal com orifícios externos em
egião perianal com eliminação de pus e resíduos fecais, área
e flutuação e sinais flogísticos, sendo indicado exploração
irúrgica. Realizado posicionamento de sedenho em trajeto
stuloso, com ressecção de orifícios externos com margem
e 0,5 cm.

Discussão: Os retornos foram planejados nas 1 a, 2 a, 6 a,
a e 13a semanas, tendo evolução estável, assintomático,
ontinente para eliminação de sólidos, ferida operatória com
ecido de granulação, com posterior cicatrização, e sedenho
em posicionado, sem sinais flogísticos. Ao anatomopato-

ógico: presença de granulomas epitelióides com múltiplos
vos de Schistossoma mansoni viáveis e calcificados em tra-
eto de fístula e em pele adjacente. Aesquistossomose é
ma patologia causada por infecção por parasitas sanguí-
eos, que vivem em certos tipos de caracóis de água doce.
em como principais manifestações: a dor abdominal crô-
ica ou intermitente, anorexia e diarréia. Em casos graves,
lceração crônica do cólon.Iniciado tratamento com oxamni-
uina 250 mg, dose equivalente 15 mg/kg. Ajuste do sedenho

partir do 90◦ DPO, seguindo ajustes quinzenais a fim
e superficializar o orifício interno e realizar isquemia do
sfíncter, até o 121◦ DPO quando o sedenho saiu espon-

aneamente. Exame parasitológico de fezes, com amostras
egativas. Retossigmoidoscopia realizada em junho de 2018:
xame proctológico com ausência de fístulas, ferida operatória
8;38(s1):1–113 49

cicatrizada e exame com presença de angiectasias em região
de reto.

Conclusão: Ainda não há evidências científicas de relação
causal entre a infecção parasitária pelo Schistossoma mansoni e
o evento, fístula anal, apesar de ser extremamente possível.
Porém, subsiste também a hipótese de afecções síncronas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.104
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GANGRENA DE FOURNIER: REALIZAR
COLOSTOMIA OU NÃO?

Lucas Domingos Rodrigues da Cunha, Izadora
Lorena Ferreira Reis, Mariá Libório Pereira
Leite, Italo Filipe Cardoso Amorim, Katyara
Rodrigues Fagundes, Emerson Abdulmassih
Wood da Silva, Luciano Ricardo Pelegrinelli

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brasil

Introdução: Gangrena de Fournier é uma emergência cirúr-
gica, definida como fasciíte necrotizante de região perineal
e genital. Trata-se de infecção de etiologia polimicrobiana,
com predomínio de bactérias Gram negativas e anaeróbias. A
doença apresenta elevada morbimortalidade, sendo impres-
cindíveis não só abordagem inicial rápida e desbridamento
extenso, mas também suporte e manejo das frequentes seque-
las e complicações.

Relato do caso: Paciente masculino, 73 anos, portador de
diabetes e hipertensão mal controlados, foi admitido com
quadro de febre há 5 dias associado a hiperemia e dor em
região perianal. Ao exame, apresentava edema e crepitações
em região perineal, glútea esquerda e escroto. Área pró-
xima ao ânus, com drenagem de secreção purulenta de odor
fétido e necrose tecidual. Diagnosticado com gangrena de
Fournier, iniciada antibioticoterapia e encaminhado para tra-
tamento cirúrgico. Desbridamento amplo de região perineal
e bolsa escrotal. Identificada perfuração de reto baixo com
comprometimento esfincteriano. Optado pela realização de
transversostomia em alça em mesmo tempo cirúrgico. Paci-
ente evoluiu com melhora progressiva da ferida e controle da
infecção.

Discussão: O paciente do caso apresenta história típica e
alguns dos principais fatores de risco associados ao desen-
volvimento da doença, como diabetes mellitus e abscesso
perianal. A antibioticoterapia e o desbridamento cirúrgico
foram realizados precocemente, no momento da admissão,
já que a doença apresenta evolução rápida e grave. Durante
o intraoperatório optou-se pela realização da transversosto-
mia. Na maioria dos casos, a colostomia não está indicada,
tendo em vista as complicações inerentes a sua confecção
(isquemia, infecção e evisceração) e o aumento da mortalidade
nestes pacientes. Todavia, a presença de lesão esfincteri-
ana, extensão da área de necrose perineal e perfuração
retal são indicações presentes na literatura para minimizar

a contaminação fecal da ferida.

Conclusão: A ostomia está associada a maior mortalidade
e permanência hospitalar. Entretanto, tal constatação pode
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estar enviesada, por ser indicada nos doentes com pior prog-
nóstico e lesões mais extensas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.105
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GRANULOMA POR FÍSTULA ANAL
MIMETIZANDO LESÕES TUMORAIS: RELATO
DE CASOS E REVISÃO DE LITERATURA

Izabella Cristina Cristo Cunha a,b, Izabella
Cristina Cristo Cunha a,b

a COLIC, São Paulo, SP, Brasil
b Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Lesões tumorais em região perianal são sem-
pre de caráter preocupante, visto o possível diagnóstico de
malignidade e potencial de ressecabilidade podem ocasionar
distúrbios da continência.

Objetivo: Apresentar 02 casos de pacientes com diagnós-
tico de fístula anal com áreas de granulomatose com aspecto
pseudotumoral, bem como revisar os principais diagnósticos
diferenciais.

Caso 1: 32 anos, história pessoal de fístula perianal.
Proctológico: nodulação extensa de 6 x 8 cm em quadrante
anterolateral direito a 20 cm da borda anal estendendo-se
para região perineal entre períneo e base de bolsa escrotal. A
ressecção primária, com lesão granulomatosa extensa a 16 cm
da BA com 8,5 x 6,5 cm, aproximadamente, pouco aderida à
planos profundos, de característica pediculada, com trajeto
retilíneo às 11 horas anterolateral direito desenvolvendo-se
a partir de orifício interno às 9 horas. Optado por retalho de
avanço lateral direito, realizado sem intercorrências. Fecha-
mento e aproximação de ferida externa.

Caso 2: masculino, 68 anos, hematoquezia e saída de dis-
creta e secreção em ânus. Ao exame: lesões elevadas em
canal anal sem sinais de abscesso. Proctológico com canal
anal de complacência e distensibilidade diminuídas às cus-
tas de discreta estenose. Presença de lesões elevadas sendo
de características granulomatosas e comunicação subcutâ-
nea de 5 cm em região glútea posterior lateral direita, com
trajeto fistuloso arciforme coincidente com orifício externo
as 9 horas e orifício interno lateral direito bem definido
a 2 cm da BA internamente. Realizada fistulectomia ini-
cial com destelhamento deste trajeto e ressecção da maior
lesão.

Discussão: Fístulas anorretais são comuns, acompanham
frequentemente e orifícios e áreas com inflamação crô-
nica. A formação de granulomas maiores pode aventar a
suspeita de neoplasias ou doença inflamatória intestinal.
Lesões granulomatosas gigantes são raras. Dentre lesões
pseudotumorais benignas desta região, mais raramente pode-
mos encontrar condilomas acuminados, tuberculose, tumores
benignos de pele (fibromas, hamartomas). Muitos casos a
ressecabilidade se faz necessária para o estabelecimento
do diagnóstico primário, que pode estar fora da região

anal.

Conclusão: As lesões pseudotumorais devem fazer parte
do hall de diagnósticos diferencias do Proctologista. Avaliar a
1 8;38(s1):1–113

ressecabilidade com preservação esfincteriana faz-se funda-
mentas, visto a benignidade das lesões.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.106
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HEMORROIDOPEXIA MANUAL EM
HEMORRÓIDAS GRAU III E IV

Antonio Lucas das Merces Filho, Claudia
Rosali Esmeraldo Justo, Phabllo Rodrigo
Santos de Brito, Paulo Mozart de Barros,
Mauricio Jose de Matos e Silva, Daniella
Tavares Pessoa, Anne Jamylle de Almeida
Cabral

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil

O angiossarcoma é um tumor maligno cujas células mime-
tizam características morfológicas e funcionais do endotélio
normal. São tumores agressivos de difícil determinação de
margens cirúrgicas e com alta tendência a recorrência local
e metástase. O angiossarcoma pós radioterapia apresenta-se
como um fenômeno raro, com poucos casos na literatura. A
maior frequência é em mulheres que se submeteram a radi-
oterapia (Rtx) por câncer de mama. As lesões ocorrem no
local irradiado, geralmente, 5 anos após o tratamento radi-
oterápico. O tratamento visa a retirada completa da lesão,
em bloco, associada ou não a quimioterapia (Qtx). Apresenta
taxa de recidiva de 84% em 5 anos. As taxas de sobrevida
em 5 anos, estão entre 10-35%. M.F.N.F., 65 anos, hipertensa
e aplasia medular a 35 anos. Em uso de losartana e relato
de transfusões em decorrência da patologia de base. Associa
ao caso sorologias para Chagas e esquistossomose positiva.
Apresentou diagnóstico de carcinoma espinocelular, estádio
clínico III, em 1998, tratada com Rtx exclusiva, apresentando
cura. Evoluiu com recidiva da lesão em 2012, sendo tra-
tada com ressecção cirúrgica local e Rtx paliativa. Evolução
com lesão ulcerada em hipogástrio, de aproximadamente
8 cm, com biópsia inconclusiva, em setembro de 2017. Apre-
sentou imunohistoquímica compatível com angiossarcoma
epitelióide. Iniciado Qtx, porém evoluiu com infecção impor-
tante da lesão ulcerada, cursando com óbito. Os sarcomas
pós radioterapia correspondem de 0,5-5,5% de todos os sar-
comas, sendo mais frequentes nos casos de tratamento do
tumor de mama e linfomas, casos relacionados a Rtx no trata-
mento do tumor de canal anal são ainda mais raros. Cursam
com uma latência entre 3-17 anos e ocorrendo, principal-
mente, após radiações entre 45-60 Gy, o que está de acordo
com o caso relatado. Quando avaliada a idade de aparecimento
da lesão, o caso se encontrar na faixa de pior prognóstico,
maior que 60 anos. Apresenta melhor prognóstico quando
diagnosticado precocemente ou se encontra nas extremida-
des. Desta forma, a lesão localizada no hipogástrio foi um
fator que dificultou o prognóstico. Apesar da cirurgia ser a
principal forma de tratamento, a paciente do estudo teve sua
lesão tida como inoperável, piorando o prognóstico. Quanto

ao tratamento proposto, Qtx isolada, não apresentou influên-
cia na sobrevida. Sarcoma induzido por Rtx é uma lesão
rara, porém sempre deve ser lembrada para um diagnóstico
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recoce. Ao diagnóstico, tratar cirurgicamente, sempre que
ossível.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.107
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RATAMENTO DE PROLAPSO RETAL EM
ACIENTE PORTADOR DE
IELOMENINGOCELE

duardo Endo, Henrique Luckow Invitti,
afael Augusto Ioris, Rodnei Bertazzi
ampietro, Ana Helena Bessa Gonçalves
ieira, Sérgio Brenner, Rubens Valarini

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
HUEC), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: Prolapso retal é a exteriorização do reto através
o orifício anal. Está associado a condições que aumentem a
ressão intra-abdominal, transtornos anatômicos ou funcio-
ais do assoalho pélvico e até mesmo decorrente de infecções
arasitárias intestinais. Além disso, condições neurológicas
omo trauma pélvico-lombar, síndrome da cauda eqüina,
umores espinhais, esclerose múltipla e mielomeningocele
ambém estão associadas.

Descrição do caso: Paciente L.E.M., 17 anos, masculino,
tendido no ambulatório de coloproctologia do Hospital do
ocio em Campo Largo-PR, com diagnóstico de prolapso retal
á 2 anos com exteriorização cada vez mais frequente. Por-

ador de hipertensão arterial sistêmica e mielomeningocele.
adeirante. Submetido a diversos procedimentos cirúrgicos
eurológicos e ortopédicos. Ao exame físico evidenciado pro-

apso total de reto. Indicado tratamento cirúrgico, optado-se
ela técnica de Altemeier. O paciente teve boa evolução e segue
companhamento ambulatorial.

Discussão: Mielomeningocele é um defeito da coluna
medula espinhal resultante do fechamento incompleto

urante a gestação. O paciente apresenta inversão do
eflexo anal, decorrente da preservação funcional do esfíncter
nterno, ao passo que o externo é completamente disfunci-
nal. Por sua condição, a maioria dos pacientes é acamada,
ornando-se constipada cronicamente, agravando ainda mais

quadro. Condições anatômicas como má fixação posterior
o reto ao sacro também são agravantes. O diagnóstico do
rolapso retal é clinico. Outros exames, como colonoscopia,
ervem para excluir condições coexistentes. O tratamento
ão operatório, biofeedback, produz apenas alivio temporário
sintomático. O tratamento de escolha é operatório. A téc-

ica escolhida neste caso foi a retossigmoidectomia perineal
Altemeier, 1952), apresentando bom resultado. Na literatura
ão há trabalhos mostrando estatisticamente a correlação
purada de mielomeningocele e prolapso retal, apesar de
onhecida como fator causal. Também não há consenso sobre
melhor técnica cirúrgica.

Conclusão: É importante considerar a hipótese de prolapso
m pacientes portadores de mielomenigocele. O tratamento é
irúrgico, sendo abordagem perineal versus abdominal discu-
ível.
ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.108
8;38(s1):1–113 51
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TUBERCULOSE PERIANAL: UMA
MANIFESTAÇÃO RARA DE TUBERCULOSE
EXTRAPULMONAR

Anne Caroline Paiva Baldez, Fernanda
Mathias Aguiar da Silva, Weverton Queiroz
dos Santos, Jaime Coelho Carlos Magno, Ana
Luisa de Arêa Leão Alves, Paulo Celso
Brackmann Júnior, Alexandre Moreira Valente

Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Introdução: A infecção pelo M. tuberculosis é um problema
de saúde pública em todo o mundo. Dentre todos os casos
de tuberculose (TB) diagnosticados, apenas 1% corresponde
à forma gastrointestinal e, deste, aproximadamente 1% aco-
mete a região perianal. O período prolongado de apresentação
da doença e a recidiva, sugerem o diagnóstico. No entanto,
lesões da TB perianal, geralmente, não são reconhecidas,
retardando o tratamento. Esta geralmente ocorre secundari-
amente à doença pulmonar e é mais prevalente em homens.
O tratamento específico é efetivo, com resolução das lesões.

Descrição do caso: Homem, 49 anos, homossexual, taba-
gista, com queixa de dor anal e secreção purulenta há 3 meses.
Negava coito anal há 6 meses, febre vespertina, tosse, diar-
reia, tenesmo, muco às evacuações e dor abdominal. Perda
ponderal de 12 kg no período. Ao exame físico, observava-se
lesão ulcerada em quadrante lateral esquerdo (QLE) com saída
de secreção purulenta em grande quantidade e plicoma em
QLE. Realizado biópsia e colhido secreção para bacterioscopia
com coloração Ziehl-Neelsen. Solicitado sorologia para Vírus
da Imunodeficiência Humana, sífilis, herpes, citomegalovírus.
Prescrito empiricamente azitromicina, doxaciclina e aciclovir.
Laudo histopatológico sugestivo de Doença de Crohn e todas
as sorologias negativas. Realizado tomografia computadori-
zada de tórax com padrão de TB miliar; Derivado proteico
purificado (PPD) não reator; pesquisa de Bacilo Álcool Ácido
Resistente (BAAR) positivo na 2 a amostra, sendo então ini-
ciado esquema antituberculoso com rifampicina, isoniazida,
pirazinamida e etambutol com duração total de 6 meses. Ao
fim do tratamento, paciente apresentou ganho ponderal de
18 kg e remissão total da lesão.

Discussão: A TB perianal é uma apresentação extrapul-
monar rara, que mimetiza várias patologias comuns desta
região. As lesões perianais apresentam vários diagnósticos
diferenciais, porém, estas se mostram com pobre resposta a
antibioticoterapia empírica usual. Esse é um fator que contri-
bui para o diagnóstico tardio.

A TB perianal pode se manifestar como uma doença inci-
piente, sem relato de TB pulmonar prévio ou doença ativa.
Deve-se considerar como diagnóstico diferencial a Doença de
Crohn, colites ulcerosas, herpes simples, sífilis, Donovanose,
neoplasias, entre outras.

Conclusão: O diagnóstico de TB perianal é laborioso devido
a semelhança com outras doenças que acometem a região,
demandando investigação exaustiva e exclusão do diagnós-
tico diferencial.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.109



j). 2 0
52 j coloproctol (rio

P188

TUMOR DE BUSCHKE-LÖWENSTEIN -
RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA

Cristiane de Souza Bechara, Debora Faria
Nascimento, Maria Augusta Marques
Sampaio de Souza, Lorena Nagme de Oliveira
Pinto, Karine Andrade Oliveira Zanini, Rafael
Souza Mota, Louise Gracielle de Melo e Costa

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz
de Fora, MG, Brasil

Introdução: O tumor de Buschke-Löwenstein é uma enti-
dade clínica representada por um condiloma gigante de
localização anugenital. O presente pôster tem como objetivo
apresentar um caso clínico de paciente acometido por tumor
de Buschke-Löwenstein e discutir os principais aspectos clíni-
cos, histopatológicos e terapêuticos registrados pela literatura
mundial acerca do caso.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 61 anos,
com relato de tumoração vegetante em região anal com
10 anos de evolução, confundida e tratada como hemor-
roidas. Estadiamento com tomografia computadorizada e
ressonância nuclear magnética sem sinais de invasão local ou
metastática. Biópsia incisional da lesão mostrou hiperplasia
epitelialescamosa papilomatosa com alterações citopáticas
compatíveis com infecção por HPV. Posteriormente submetido
a excisão cirúrgica total em fevereiro de 2018, sem recidiva até
o momento.

Discussão: O tumor de Buschke-Löwenstein uma condição
rara, sendo a localização anal ainda menos observada. Clini-
camente, é identificado como lesões volumosas, vegetantes,
com crescimento exofítico na região genital, anal ou perineal.
O tumor é caracterizado por ter padrão de crescimento lento e
características histológicas benignas, com baixa incidência de
metástases, apesar de apresentar invasão de tecidos e estru-
turas locais. Sua patogênese e história natural não são bem
compreendidas. Alguns autores propuseram que representa
um estado intermediário entre o condiloma acuminado e o
carcinoma de células escamosas, associada à infecção pelo
papiloma vírus humano (HPV), especialmente nas suas vari-
antes 6 e 11. Ainda não foi definido tratamento padrão para
esses tipos de tumos, principalmente por tratar-se de entidade
pouco frequente. Pode-se realizar ressecção cirúrgica ampla
da lesão que, apesar de altos índices de recidiva, ainda apre-
senta melhor resultado do que o tratamento tópico.

Conclusão: Os tumores de Buschke-Löwenstein são pouco
descritos pela literatura, o que dificulta padronização de

condutas relativas a eles. Por serem pouco estudados, seu tra-
tamento sem recidivas ainda representa um desafio.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.110
1 8;38(s1):1–113
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ULCERA RETAL GIGANTE COMPLICADA POR
PROLAPSO DE PSEUDOTUMOR DO RETO

Juliana Mamede Miranda, Rodrigo Saad
Rodrigues, Gustavo Nunes Vilar, Marley
Ribeiro Feitosa, Rogério Serafim Parra, Omar
Féres, José Joaquim Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: A Síndrome da Úlcera Retal Solitária (SURS)
é causada por descoordenação muscular pélvica durante a
defecação, com prolapso mucoso retal parcial e ulceração trau-
mática da mucosa retal. O objetivo é uma apresentação rara
de SURS e discutir aspectos diagnósticos e terapêuticos da
doença.

Descrição do caso: Homem, 42 anos, etilista e mau infor-
mante. Constipação e esforço evacuatório desde a infância.
Admitido em nossa instituição com história de prolapso do
reto há 03 meses, de crescimento progressivo e irredutível.
Cirurgia de urgência (colectomia segmentar e ileostomia em
alça) por oclusão intestinal, em outra instituição. Ao exame:
procidência irredutível do retossigmoide, medindo 30 cm,
com formação tumoral de grandes proporções e úlcera retal
gigante circunferencial. Submetido a retossigmoidectomia
perineal com sutura manual. Reabordado no 4◦ pós-operatório
por intussuscepção do cólon. Realizado colectomia subto-
tal, fístula mucosa do cólon transverso e mantida ileostomia
prévia.No 15◦ pós-operatório, realizado colectomia comple-
mentar, enterectomia segmentar e ileostomia terminal por
hérnia interna. Optado por manter o abdome aberto (peritoni-
ostomia) com curativo à vácuo. Recebeu alta após granulação
completa da parede abdominal.O anatomopatológico da peça
cirúrgica foi compatível com a SURS associada a formação de
exuberante tecido de granulação.

Discussão: As úlceras são encontradas em apenas 40% dos
pacientes suspeitados com a SURS. Podem ser múltiplas, não
costumam ultrapassar 5 cm de diâmetro e ocorrem entre 3 e
15 cm do ânus. Podem estar associadas a lesões ou esteno-
ses polipóides. As manifestações incluem sangramento retal,
secreção de muco, esforço evacuatório, dor abdominopélvica,
tenesmo retal, constipação e, raramente, prolapso retal. As
características histopatológicas são: obliteração da lâmina
própria por fibrose e fibras musculares lisas que se estendem
da mucosa muscular espessa à luz. Deposição difusa de colá-
geno na lâmina própria e extensões de fibras musculares lisas
anormais são marcadores sensíveis para diferenciar o SURS
de outras condições. O tratamento de casos avançados pode
exigir ressecção do retossigmoide.

Conclusão: A intervenção cirúrgica na SURS deve ser

reservada para casos selecionados e pode estar associada a
complicações graves.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.111
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UALIDADE DE VIDA RELACIONADA À
AÚDE DE PORTADORES DE CÂNCER
OLORRETAL SUBMETIDOS À
UIMIOTERAPIA

alita Peripato, Fernanda Costa Pereira,
arley Ribeiro Feitosa, Rogério Serafim Parra,

osé Joaquim Ribeiro da Rocha, Omar Féres,
arysia Mara Rodrigues do Prado de Carlo

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de
ibeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP),
ibeirão Preto, SP, Brasil

Objetivo: Comparar a qualidade de vida relacionada à
aúde de portadores de câncer colorretal com e sem quimi-
terapia (adjuvante ou paliativa).

Método: Estudo exploratório e transversal, baseado na
plicação do questionárioEuropean Organization for Rese-
rch in the Treatment of Cancer Questionnaire-core 30e o
ódulo específicoQuality of Life Questionnaire Colorectal

ancer 29.Foram também aplicados um questionário clínico
sociodemografico, bem como o Critério de Classificação

conômica Brasil. A casuísta foi composta por 110 pacientes
om câncer colorretal, atendidos em um hospital universitá-
io de alta complexidade, divididos em três grupos: o Grupo 1
GE1)composto por 27 pacientes submetidos à quimioterapia
aliativa; Grupo 2 (GE2)composto por 28 pacientes submeti-
os à quimioterapia não paliativa; e o Grupo Controle (GC)
omposto por 55 pacientes não submetidos à quimioterapia.

Resultados: Houve predomínio de homens (60,9%) portado-
es de câncer de cólon (58,2%) com estadiamento IV (34,5%),
dade entre 65 e 79 anos (38,2%), ensino fundamental incom-
leto (47,3%) e classe econômica A (40,9%). Em relação aos

nstrumentos utilizados, não foram observadas diferenças
ntre GE1 (realizando quimioterapia paliativa) e GE2 (sub-
etidos a quimioterapia não paliativa). Em comparação ao
C (sem vigência de quimioterapia), GE1 e GE2 apresenta-

am maior frequência de sintomas, como náuseas e vômitos
p = 0,01) e mais sintomas como Queda de Cabelo (p = 0,03) Difi-
uldade no Sabor dos Alimento (p = 0,04), Flatulência (p = 0,02)
Incontinência Fecal (p = 0,04). GC apresentou uma diferença

ignificativamente maior na ocorrência de fadiga (p = 0,01) em
omparação aos dois grupos de estudo e uma percepção de
aior acometimento negativo na escala de desempenho de

apeis (p = 0,02).
Conclusão: Não houve diferença da qualidade de vida de

acientes em quimioterapia adjuvante ou paliativa. No grupo

em quimioterapia, houve maior incidência de fadiga e maior
omprometimento no desempenho de papeis.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.112
8;38(s1):1–113 53
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USO DE ULTRASSONOGRAFIA
BIDIMENSIONAL ENDOANAL
INTRAOPERATÓRIA PARA REPARO
ESFINCTERIANO – RELATO DE CASO

Natasha Garcia Caldas, Nimer Ratib Medrei,
Andre Araujo de Medeiros Silva

Hospital da Região Leste (HRL), Brasília, DF, Brasil

Introdução: Incontinência fecal é problema comum, afe-
tando 2-7% da população geral. Pode ser definida como
incapacidade de manter controle fisiológico do conteúdo
intestinal, caracterizada pela perda involuntária de fezes sóli-
das e líquidas associada ao escape ocasional de flatos. A
incontinência fecal perturba o equilíbrio emocional, social e
psicológico do paciente, prejudicando suas atividades habitu-
ais. A incontinência surge geralmente após lesão traumática
esfincteriana, sendo raros os casos de etiologia congênita.

Descrição do caso: Mulher de 26 anos apresenta-se ao
ambulatório de coloproctologia com queixa de incontinên-
cia fecal para fezes formadas e para gases há 8 meses, após
o nascimento de sua primeira filha. Refere piora progres-
siva dos sintomas, com prejuízo das atividades diárias e com
necessidade do uso de fraldas quando precisava sair de casa.
Realizado ultrassonografia (USG) endoanal bidimensional que
evidenciou lesão do esfíncter anal externo e interno. Apesar da
instituição de medidas clínicas, não apresentava melhora dos
sintomas, sendo optado pela correção cirúrgica da lesão, com
realização de esfincteroplastia e reparo perineal, com auxí-
lio intraoperatório de USG bidimensional. Paciente segue em
acompanhamento ambulatorial, com melhora importante dos
sintomas e da qualidade de vida.

Discussão: Na mulher predomina o trauma obstétrico, com
lesão esfincteriana em até 35% das parturientes após o parto
normal, embora só em menor percentagem surjam sintomas
de incontinência. Trauma direto ao esfíncter anal e neuro-
patias do nervo pudendo são os eventos mais comuns que
ocorrem durante o parto e explicam o desenvolvimento da
incontinência. Esfincteroplastia tem mostrado bons resulta-
dos em 30-80% dos pacientes, porém colostomia pode ser
indicada naqueles pacientes que falharam nas outras opções
terapêuticas. A ultrassonografia endoanal permite identificar
com precisão a topografia dos cabos musculares, orientando a
incisão e permitindo a avaliação intraoperatória da qualidade
do reparo.

Conclusão: Incontinência fecal é distúrbio comum, que
pode afetar até 1/3 das mulheres que realizaram parto nor-
mal. A esfincteroplastia associada a reparo perineal mostra
bons resultados, sendo o uso de USG endoanal bidimensio-

nal artefato tecnológico que pode contribuir para o sucesso
terapêutico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.113
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TUBERCULOSE PERIANAL - RELATO DE CASO
E REVISÃO LITERATURA

Cristiane de Souza Bechara, Marcelo Salomão
Bechara, Debora Faria Nascimento, Louise
Gracielle de Melo e Costa, Maria Augusta
Marques Sampaio de Souza, Lorena Nagme
de Oliveira Pinto, Karine Andrade Oliveira
Zanini

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz
de Fora, MG, Brasil

Introdução: A tuberculose se firmou como um problema
de saúde pública mundial há vários anos, e ainda hoje sua
incidência alcança índices que não podem ser ignorados, prin-
cipalmente entre as populações imunossuprimidas Apesar de
ser mais comum em tecidos pulmonares, o bacilo de Koch
pode infectar qualquer tecido. A tuberculose extrapulmonar
é responsável por 15% dos casos de tuberculose, sendo a
manifestação gastrointestinal representada por aproximada-
mente 1% desse total. Estando no trato gastrointestinal, o
bacilo pode infectá-lo em qualquer parte, inclusive na região
perianal, apesar de esta localização ser pouco frequente. O
presente pôster vem apresentar o relato de caso de um paci-
ente sem evidências previas de infecção ativa pelo bacilo
de Koch, sem imunossupressão, que ainda assim apresentou
quadro de tuberculose perianal, algo extremamente raro.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 49 anos,
apresenta queixa de dor em queimação na região anal com
piora ao evacuar e febre vespertina e noturna ocasional-
mente. Refere ainda alteração de hábitos intestinais e perda
ponderal de 5 Kg em 5 meses. Ao exame proctológico, apre-
sentava lesão ulcerada, extensa, circunferencial, acometendo
toda a região perianal, e coberta por tecido de granulação e
fibrina espessa. Foi aventada hipótese diagnóstica de neopla-
sia maligna do ânus e a lesão foi biopsiada. A histopatologia e
imuno-histoquímica foram sugestivas de infecção por bacilo
de Koch. As doenças sexualmente transmissíveis foram pes-
quisadas e descartadas. Paciente vem evoluindo com resposta
satisfatória ao tratamento medicamentoso para tuberculose,
sem recidivas até o momento.

Discussão: A raridade das manifestações extrapulmona-
res de tuberculose e a falta de reconhecimento das lesões
que cursam com elas fazem com que seu diagnóstico seja
tardio, retardando o tratamento específico para a doença.
Tuberculose perianal pode se manifestar nas formas ulcera-
tiva, verrucosa, lupóide e miliar, sendo a primeira a forma mais
comum, apresentando-se como lesão ulcerada, com bordas
bem definidas, com descargas mucopurulentas. Tão logo seja
feito o diagnóstico, o tratamento específico para tuberculose
deve ser instituído, com boas taxas de cura.

Conclusão: Apesar de raro, a tuberculose perianal deve
ser considerada como diagnóstico diferencial de outras cau-

sas mais prevalentes como neoplasias, infecções fúngicas,
doenças inflamatórias e doenças sexualmente transmissíveis.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.114
1 8;38(s1):1–113
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TUMOR DE BUSCHKE-LOWENSTEIN COM
EVOLUÇÃO PARA CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS - TRATAMENTO COM
PRESERVAÇÃO ESFINCTERIANA: RELATO DE
CASO

André Antonio Abissamra a,b, Thiago Maicon
Matos de Oliveira Rodrigues a,b, Matheus
Carpenedo Frare a,b, Rossini Fernandes
Lyria a,b, Henrique Victor Ruani a,b, Felipe Yuki
Obata a,b, Muriely Rotta a,b

a Hospital Regional de Presidente Prudente,
Presidente Prudente, SP, Brasil
b Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
Presidente Prudente, SP, Brasil

Introdução: O Tumor de Buschke-Lowenstein (TBL), conhe-
cido também como Condiloma Acuminado Gigante (CAG),
é considerado como uma entidade intermediária entre o
Condiloma Acuminado e Carcinoma de Células Escamosas
(CEC). A incidência do TBL é de 0,1% na população geral,
sendo o risco de malignização entre 30% a 56%. O CAG é
uma doença sexualmente transmissível causada pelo Papi-
lomavirus Humano (HPV), principalmente pelos tipos 6 e 11.
Clinicamente, apresenta-se como uma massa exofítica peri-
neal em aspecto de couve-flor e de crescimento lento, sendo
localmente destrutivo. O tratamento de escolha é cirúrgico.
Recomenda-se excisão cirúrgica ampla radical e, para casos
de invasão do canal anal e da região perianal, a amputação
abdominoperineal.

A taxa de recorrência, após o tratamento, é em torno de
66% e a mortalidade de aproximadamente 20%.

Descrição do caso: Homem, 43 anos, solteiro, com queixa
de aparecimento de lesão perianal há cerca de 2 anos. Informa
ser diabético; portador do vírus da imunodeficiência humana,
em tratamento regular com TARV; usuário de drogas e vida
sexual promíscua. Ao exame proctológico; identificada lesão
vegetante, verrucosa e coalescente de 15 x 10 cm, de coloração
rósea com pontos de necrose.

Foi optado, inicialmente, por tratamento cirúrgico, sendo
realizada biópsia excisional com preservação esfincetriana.

Discussão: Neste relato de caso, constatamos que o CAG
pode evoluir para malignização, conforme relatos da litera-
tura, visto que o padrão histológico da peça cirúrgica foi o
CEC. Diante da proximidade do TBL com o esfíncter anal,
optamos por opções terapêuticas combinadas, que são bem
descritas na literatura. Inicialmente, ressecamos boa parte da
lesão, preservando-se o aparelho esfinteriano, deixando uma
“ponte cutâneo-mucosa” no ânus. Após resultado do anato-
mopatológico, que evidenciou exérese com margens livres,
porém exíguas, fizemos o seguimento do tratamento com
substância imunomoduladora tópica e radioterapia.

Após 12 meses de tratamento, o paciente encontra-se sem
recidivas, e mantém acompanhamento trimestral.

Conclusão: A biópsia excisonal permite a identificação pre-

coce de focos de malignização e o tratamento combinado
(excisão cirúrgica + radioterapia + imunomodulador) pode per-



. 2 0 1

m
d

h

P

A
P
H

J
M
M
d
R

B

m
p
o
d
r

d
n
i

d
e
d
c
2

m
a
s
e
f
p
N
n
p
t

z
d
v
a

d
n
d
c
d

h

podem evitar complicações e melhorar seu desfecho e prog-
j coloproctol (rio j)

itir bom resultado oncológico e funcional mesmo em casos
ifíceis.
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CHADOS DE COLONOSCOPIA DE RASTREIO
ARA CÂNCER COLORRETAL EM UM
OSPITAL PÚBLICO DE SALVADOR/BA

amille Eller Andrade Batista, Henrique
oura Parreira, André Luiz Santos, Tássia
endes Franco, Fernanda França Mendonça

e Matos, Arthur Rosado de Queiroz, Carlos
amon Silveira Mendes

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
A, Brasil

Introdução: O câncer colorretal (CCR) é uma das patologias
alignas mais frequentes no Brasil. Em sua grande maioria,

ossui progressão lenta e uma fase benigna percursora longa,
que permite realizar o seu rastreio, aumentar a chance de

etecção de lesões pré-malignas precocemente e reduzir o
isco de CCR.

Objetivo: Avaliar os achados de colonoscopias de rastreio
e CCR na rotina de um serviço de Coloproctologia, e com base
os resultados encontrados, e reafirmar a importância de sua

ndicação.
Métodos: Foram analisados, de forma retrospectiva, laudos

e colonoscopia para reastreamento de CCR de 161 pacientes,
m um Centro de Hemorragia Digestiva de um hospital público
e Salvador/BA. Foram incluídos no estudo todos os exames
om indicação de rastreio de CCR, no período de janeiro de
017 à dezembro de 2017.

Resultados: Em 62 pacientes (38,5%) o exame foi nor-
al, em contraste com 99 pacientes (61,4%%) com alguma

lteração à colonoscopia.Houve predominância de mulheres
obre homens, 90% dos exames foram realizados em paci-
ntes com idade acima de 50 anos. Os diagnósticos mais
requentes foram: doença diverticular (N = 44/27.3%), seguido
or pólipos (N = 51/31%) e lesão plana de crescimento lateral
= 7 (4.3%).Durante essa análise, apenas 01 paciente foi diag-

ósticado com câncer colorretal ao exame de rastreio. Outras
atologias evidenciadas foram: angiectasias, retocolite ulcera-
iva, doença hemorroidária e colopatia de hipertensão porta.

Conclusão: Por definição, o exame de rastreio é reali-
ado em pacientes assintomáticos de acordo com protocolos
efinidos por idade e fatores de risco. No presente estudo,
erificamos que 61.4% dos exames de rastreio apresentavam
lgum tipo de alteração.

Dessa forma, concluímos e verificamos a necessidade
e universalização do acesso à população ao exame, tendo
ecessidade crescente de um programa de rastreamento para
etecção precoce de alterações, permitindo reduzir substan-

ialmente a incidência e mortalidade do câncer colorretal e
iagnóstico de outras patologias.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.116
8;38(s1):1–113 55
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APENDICITE PÓS-COLONOSCOPIA: RELATO
DE CASO

Danielle Gobbi Kunz, Paola Stefania Costa
Monção Lima, Rodrigo de Almeida Paiva,
Fernando Henrique Teodoro Lemos, Sillas
Mourão Pinto

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A colonoscopia é um exame para diagnóstico
e tratamento de doenças colorretais. Embora seja um pro-
cedimento de baixo risco, possui complicações conhecidas,
sendo as principais perfuração, sangramento e síndrome pós-
-polipectomia. Apendicite aguda corresponde a 0,038% das
complicações.

Descrição do caso: Paciente, 62 anos, compareceu ao Pronto
Atendimento em março/18 com queixa de dor abdominal em
FID recente, com náuseas e inapetência, sem melhora após
sintomáticos. No dia anterior realizou colonoscopia: até o
ceco com polipectomia em reto. Ao exame físico, apresen-
tava descompressão dolorosa em FID. Revisão laboratorial da
admissão evidenciou leucocitose. Tomografia de abdome iden-
tificou fecalito em luz apendicular, com diâmetro do órgão
de 14 mm e densificação do tecido adiposo local. Subme-
tida a apendicectomia videolaparoscópica, o paciente evoluiu
com dor abdominal em cólica difusa e constipação, com
melhora após analgesia e dieta laxativa. Alta no 4◦ dia pós-
-operatório. O estudo histopatológico evidenciou processo
inflamatório agudo com infiltrado difuso de neutrófilos e exsu-
dato fibrino-purulento em serosa, compatível com apendicite
aguda em concordância com hipótese diagnóstica.

Discussão: No presente caso, a persistência da dor após
antiespasmódicos e a leucocitose motivaram a solicitação do
exame de imagem complementar. Apesar de a dor abdominal
pós colonoscopia ser frequentemente causada por retenção
gasosa e espasmo colônico, atenção deve ser dada às possíveis
complicações do exame. Os mecanismos sugeridos para tal
afecção seriam apendicite subclínica previamente ao exame,
alongamento do apêndice provocado pelo aumento da pressão
intraluminal, deslocamento de conteúdo intestinal ou feca-
lito para dentro do apêndice, inflamação apendicular devido
a intubação direta do apêndice e injúria da mucosa próxima
ao óstio apendicular com edema local. No caso em discus-
são, considerando-se que o exame não teve tempo prolongado,
nem ressecção de lesão cecal, a hipótese mais provável seria
o deslocamento de um fecalito ou, até mesmo, coincidência
sem relação causal comprovada. Dentro do nosso serviço, em
um universo de mais de 10 mil exames realizados, este foi o
primeiro caso relatado de apendicite pós colonoscopia.

Conclusão: Apesar de rara, a apendicite deve ser incluída
entre os possíveis diagnósticos diferenciais de dor abdominal
após colonoscopia. O reconhecimento e abordagem precoces
nóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.117
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entidade incomum e com alto potencial de complicação, usu-
almente curável com tratamento cirúrgico adequado.
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COLITE EOSINOFILICA - RELATO DE CASO

Fernando Bray Beraldo, Bernardo Muniz
Frizzera Borges

Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), São
Paulo, SP, Brasil

Introdução: Doenças eosinofílicas gastrointestinais são
divididas em três categorias: esofagite eosinofilica, gastroen-
terite eosinofilica e colite eosinofílica (CE). Sabe-se que a CE
é a entidade mais rara. Os casos são idiopáticos. O diagnós-
tico é realizado com a demonstração do aumento do numero
de eosinófilos em fragmentos de mucosa. Atual incidênciaéde
difícil estimação devido ao seu sub diagnóstico. Quadro clínico
é inespecífico. Diarreia, náusea, vômitos, perda do apetite, dor
abdominal e perda de peso. Pacientes com doenças eosinofili-
cas apresentam normalmente historia familiar ou pessoal de
desordens atópicas como asma ou eczema.

Descrição do caso: Paciente de 60 anos, masculino, com
presença de importante sintomas dispépticos com baixa res-
posta a terapia de supressão acida. Endoscopia digestiva alta
laudava apenas gastrite enantematosa leve e pesquisa de
H. pylori negativo. Relatava hábitos alimentares não ideais.
Negava alteração do habito intestinal (1 vez ao dia, fezes bem
formadas). Realizada colonoscopia (vide imagens): mucosa de
ceco, colón ascendente, transverso e descendente com peque-
nas placas nacaradas aderidas associada a pancolite leve.
Anatomopatológico das placas: inflamação inespecífica com
depósitos de eosinófilos formando microabscessos. Corticote-
rapia com prednisona via oral foi iniciada com melhora dos
sintomas.

Discussão: Pacientes com diagnóstico de desordens eosin-
filicas do trato gastrointestinal sao associados a doenças
atópicas e a alergias alimentares. Klein e col. dividiram tal
patologia em três categorias: predominantemente mucosa,
transmural e serosa. Mucosa é a mais frequente. Categoria
serosa se caracteriza por ascite e categoria transmural por
espessamento intestinal eobstrução. CE pode ser segmentar
ou pancolonica. Porém, sintomas não são correlaciona-
dos com a extensão do acometimento. Faz-se fundamental
a exclusão de CE secundária (infecção, drogas, doenças
autoimunes, DII, etc). CE em adultos tem curso flutuante.
Tratamento ébaseado na severidade dos sintomas. Mudança
dietética e, principalmente, uso de corticoides são funda-
mentais (inclusive os tópicos para topografia retal). Outros
imunossupressores podem ser usados em casos avançados.

Conclusão: CE e uma doença mal compreendida quanto
a etiologia e patogenia. Não há claros indícios de associação
com imunidade IgE-mediada ou a alergia alimentar. O trata-
mento normalmente é feito com corticoides com boa resposta.

Doença é crônica e apresenta baixas complicações a longo
prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.118
1 8;38(s1):1–113

P196

ABORDAGEM VIDEOLAPAROSCÓPICA DO
CISTOADENOMA MUCINOSO DE APÊNDICE:
RELATO DE CASO

Marcelo Mendes Ribeiro, Erico de Carvalho
Holanda, Alexandre Medeiros do Carmo,
Milena Macedo de Sousa, Rafaella Alcantara
Alves Melo, Juliana Bezerra Farias, Erica
Uchoa Holanda

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil

Introdução: Cistoadenoma mucinoso do apêndice é uma
lesão rara, caracterizada pelo acúmulo de secreção mucóide
em sua luz. Diagnóstico precoce é fundamental para evitar o
extravasamento de secreção mucóide na cavidade peritoneal,
causando pseudomixoma peritoneal.

Descrição do caso: Paciente sexo masculino, 59 anos, com-
pletamente assintomático. Realizou uma colonoscopia para
rastreio de câncer colorretal que evidenciou abaulamento
em topografia do óstio apendicular apresentando compres-
são extrínseca e também uma lesão, supostamente epitelial,
elevada e espraiada sugestiva de adenoma, justa abaula-
mento. Tomografia de abdome evidenciou no flanco direito
estrutura cística compatível com mucocele de apêndice cecal.
Exames laboratoriais e dosagem do CEA encontravam-se
sem alterações. O paciente foi submetido a uma colectomia
direita videolaparoscópica com anastomose íleo-transversa
látero-lateral por duplo grampeamento. O exame histológico
mostrou tratar-se de cistoadenoma mucinoso do apêndice
vermiforme. O paciente evoluiu sem intercorrências.

Discussão: O cistoadenoma mucinoso de apêndice é um
achado raro. As principais causas patológicas incluem cisto de
retenção, mucocele secundária a epitélio hiperplásico, cisto de
ovário, cisto de duplicação, cisto mesentérico e cistoadenocar-
cinomas. A doença é geralmente assintomática e o diagnóstico
pré-operatório é raro. O tratamento para cistoadenoma muci-
noso de apêndice é cirúrgico e a preocupação principal do
cirurgião é evitar o extravasamento do conteúdo da mucocele
na cavidade abdominal.

Conclusão: O cistoadenoma mucinoso de apêndice é uma
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NGIOMIOFIBROBLASTOMA PERINEAL:
ELATO DE CASO

duardo Brambilla, Alesandra Bassani,
eticia Sarmanho, Floriano Riva Neto, Marcos
ntonio Dal Ponte, Diego Vitor Barbosa
ernandes

Hospital Geral de Caxias do Sul (HGCS), Caxias do
ul, RS, Brasil

Introdução: Tumores e hérnias perineais são tidas na lite-
atura como patologias pouco comuns, que podem ser causas
e dor pélvica ou abaulamento, muitas vezes com diagnóstico
iferencial cirúrgico.

Descrição do caso: Paciente masculino, 66 anos, com
istória de dor perineal com início em janeiro de 2017. Ini-
iou investigação com ecografia, que identificou abscesso em
egião glútea à direita, tratado com antibiótico por sete dias
em melhora. Na ocasião realizou tomografia computadori-
ada, com achado de coleção perineal até a fossa ísquio-anal.
oi procedida drenagem perianal pela equipe da cirurgia
eral e, sem melhora, foi encaminhado ao nosso serviço para
valiação proctológica. Foi submetido à exploração cirúrgica
m fevereiro de 2017, quando identificou-se hérnia peri-
eal. O anatomopatológico do saco herniário apontou tecido
onjuntivo fibroso com inflamação aguda supurativa. Seguiu
companhamento ambulatorial, persistindo com dor pélvica e
rotrusão de massa perianal. Realizou ressonância magnética
e pelve, que mostrou formação expansiva em região glútea
ireita, interrogando a possibilidade de hérnia perineal ou abs-
esso organizado. Então, em maio de 2018, foi submetido à
ova exploração, com achado de tumor volumoso, angiomio-
broblastoma à histologia.

Discussão: Angiomiofibroblastomas são tumores raros,
enignos, oriundos de células mesenquimais. São mais encon-
rados em mulheres, especialmente na região vulvar. Seu
chado em homens causa controvérsia, podendo ser chamado
or angiofibroma celular ou “angiomiofibroblastoma-like”.
ão descritos poucos casos, em geral envolvendo a bolsa
scrotal e região inguinal, mas tumores perianais são muito
aros. A história clínica mostra massa pélvica de crescimento
ento com desconforto perineal associado. Exames de ima-
em como tomografia e ressonância podem contribuir para
iagnósticos diferenciais, mas somente a ressecção confirma
dignóstico. Uma questão importante é a distinção com angi-
mixoma agressivo, que tem prognóstico pior e pode cursar
om metástases. Por isso e pelo risco de recorrência, orienta-se
eguimento ao menos por dois anos pós-ressecção do angio-
iofibroblastoma.
Conclusão: Angiomiofibroblastomas são tumores raros,

ue apresentam incidência menor ainda se tratando de região

erianal e principalmente, sexo masculino. Seu diagnóstico é
ifícil, mas apresenta bom prognóstico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.120
8;38(s1):1–113 57
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ANTIBIÓTICO PROFILAXIA EM CIRURGIA
COLORRETAL – ESTUDO PROSPECTIVO DE
CASOS EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA

Renan Cesar Zanon Teixeira, Karla de Oliveira
Araújo, Fang Chia Bin, Thiago Silveira
Manzione, Adriana Weinfeld Massaia, Luiza
Mello Ayres Morgado

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Objetivo: Avaliar a eficácia da antibióticoprofilaxia em
cirurgias colorretais, classificadas como potencialmente con-
taminadas, na prevenção de infecções de sítio cirúrgico (ISC)
e sua duração, segura e eficaz, no período de 24 h vs 05 dias.

Método: Ensaio clínico randomizado, não duplo-cego, divi-
dido em 02 grupos de estudos prospectivos (24 h vs. 5 dias),
com duração de 07 meses.

Elaboração de ficha de controle pré/peri-operatória: relató-
rio cirúrgico; classificação de contaminação cirúrgica – grau
I [contaminação leve – abertura de víscera sem extravasa-
mento de conteúdo fecal para cavidade], grau II [contaminação
moderada com necessidade de lavagem de cavidade], grau
III [contaminação grave e com resquícios após lavagem de
cavidade]); controle das complicações cirúrgicas precoces e
tardias; fatores de risco; CTI no pós-operatório; padronização
do espectro antimicrobiano (Ceftriaxone e Metronidazol ou
Clindamicina); avaliação do grau nutricional do paciente;
elaboração de ficha de controle ambulatorial: seguimento
ambulatorial padronizado 15 dias pós-alta hospitalar e 1 mês
pós-operatório (avaliação da ferida operatória e avaliação
do paciente). Elaboração de termo de consentimento livre
esclarecido (TCLE) com explicação do protocolo de pesquisa,
seguimento e suporte ao paciente.

Resultados: A partir da avaliação dos 50 pacientes, 11
foram incluídos nos critérios de exclusão, dos demais 39
restantes, todos apresentaram seguimento ambulatorial no
pós-operatório, durante um período de 01 mês com preenchi-
mento do check-list de avaliação ISC pelo mesmo profissional
responsável pela pesquisa clínica. Do total de 39 pacientes
avaliados, 10 casos apresentaram infecção do sítio cirúrgico
(25,64%), sendo apenas 1 com presença de infecção de incisão
primária profunda acometendo fáscia muscular e 2 houveram
necessidade de inclusão de antibiótico terapia. Dos 22 pacien-
tes que foram incluídos no protocolo de antibiótico profilaxia
para 24 h, 7 apresentaram ISC, possuindo uma taxa de infecção
31,81%. Em contrapartida, dos 17 pacientes restantes subme-
tidos a 5 dias de antibiótico, apenas 3 apresentaram ISC com
uma taxa de 17,64%.

Conclusão: O uso prolongado de antibióticoprofilaxia em
pacientes submetidos a cirurgia colorretal foi fator protetor
na prevenção de ISC, devendo levar em consideração o alto

índice de infecção decorrente ao perfil sócio-econômico da
população estudada e eventualmente o perfil hospitalar (SUS).

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.121
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AVALIAÇÃO DAS DEMANDAS EM UM
MUTIRÃO DE COLOPROCTOLOGIA NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

Josiane Harumi Cihoda Lopes, Rodrigo Saad
Rodrigues, Fernanda Costa Pereira, Marley
Ribeiro Feitosa, Rogério Serafim Parra, Omar
Féres, José Joaquim Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar as princi-
pais manifestações e demandas em uma fila de espera na área
da coloproctologia, atendidos em regime de mutirão.

Método: Trata-se de um estudo transversal descritivo, com
dados obtidos a partir de um mutirão de coloproctologia, reali-
zado no município de Ribeirão Preto, de setembro a novembro
de 2017.

Resultados: Foram avaliados 786 pacientes, com idade
média de 56 ± 15 anos e maior prevalência do sexo femi-
nino (62%), com baixa escolaridade (53%). A maior parte
dos encaminhamentos foi motivada para atendimento de
pacientes sintomáticos (75%). As principais manifestações
relatadas foram: sangue nas fezes (34,9%), constipação intes-
tinal (23,9%), abaulamento anal (23%), dor abdominal (19,5%)
e dor anal (19%). Houve ainda solicitação de avaliação de
pacientes assintomáticos, por positividade na pesquisa de
sangue oculto nas fezes (14%) e para realização de colonos-
copia de rastreamento (11%). O tempo médio de espera para
avaliação com o especialista foi de 25 ± 6 meses. Os principais
achados ao exame físico foram: doença hemorroidária (35%),
plicomas (21,8%) e fissuras anais (5%). Ao exame proctológico
foram diagnosticados câncer retal em 5 pacientes (0,6%). Na
maior parte dos casos (62%), houve necessidade de solicitação
de exames complementares e a colonoscopia foi o principal
método requisitado (97%).Em relação ao seguimento, os paci-
entes foram redirecionados para avaliação com clínico geral
da Unidade Básica de Saúde (UBS) (76%), avaliação em uni-
dade secundária (15%) e avaliação em unidade terciária (5%).
Em relação ao manejo, indicou-se tratamento clínico para a
maioria dos casos (82,8%).

Conclusões: Observou-se longo tempo de espera para con-

sulta especializada. A maior parte das demandas poderia ter
sido atendida na UBS.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.122
1 8;38(s1):1–113
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RECIDIVA DE CÂNCER COLORRETAL APÓS
RESSECÇÃO ANTERIOR BAIXA EM
ANASTOMOSE COLOANAL ASSOCIADO A
ACOMETIMENTO PRIMÁRIO METACRÔNICO
DE CÂNCER PULMONAR NÃO PEQUENAS
CÉLULAS - UM RELATO DE CASO

André Antonio Abissamra a,b, Henrique Victor
Ruani a,b, Matheus Carpenedo Frare a,b,
Thiago Maicon Matos de Oliveira
Rodrigues a,b, Rossini Fernandes Lyria a,b,
Sarah Beatriz Obadovski Alves a,b, Bruno
Aparecido Lourenço de Marqui a,b

a Hospital Regional de Presidente Prudente,
Presidente Prudente, SP, Brasil
b Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
Presidente Prudente, SP, Brasil

O câncer colorretal (CCR) é uma das principais causas de
morte no mundo, com mais de 90% de casos novos diag-
nosticados em pacientes acima de 50 anos. Com ganho de
sobrevida evidenciado pelo tratamento multimodal como a
utilização de quimioirradiação neoadjuvante, bem como das
técnicas de ressecção de metástases em pacientes estádio IV
e do tumor primário, tem-se cada vez mais atingido melho-
res desfechos clínicos e a qualidade de vida desses pacientes.
Este trabalho ilustra o relato de um caso clínico de CCR
recidivado em anastomose coloanal após ressecção anterior
baixa e acometimento primário metacrônico por Câncer Pul-
monar Não pequenas células (CPNPC). AFS, 61, masculino,
procedente de Martinópolis (SP), deu entrada pelo serviço
de pronto-socorro do hospital regional de uma cidade no
Oeste Paulista, encaminhado pelo serviço de endoscopia da
mesma instituição decorrente de achado à luz da colonosco-
pia de neoplasia de reto médio a 5 cm da borda anal, medindo
aproximadamente 5 cm de extensão, comprometendo 50% da
circunferência do órgão (Borrmann III). O estudo anátomo
patológico revelou Adenocarcinoma moderadamente diferen-
ciado do tipo infiltrante, com estádio clínico pré-operatório
IIIB (cT3N1M0), sendo submetido a estomia descompres-
siva e quimioirradiação neoadjuvante com 5-FU/Leucovorin
com downsizing e downstaging da lesão para estádio IIA
(ycT3N0M0) e operação extirpativa por ressecção anterior
baixa após 12 semanas. Evoluiu com subestenose da anas-
tomose coloanal, porém sem sinais de recidiva tumoral à
ressonância magnética de pelve tampouco à colonoscopia,
resolvida com dilatação com velas de Hegar. Foi reconstituído
transito intestinal pela ausência de lesões, porém após 80 dias
da reconstrução evoluiu com lesão vegetante de 4 cm ao nível
da anastomose coloanal, sendo submetido a amputação abdo-
minoperineal de reto. Paralelamente, foi evidenciada imagem
hiperatenuante, nodular, em segmento basal posterior de
pulmão, onde foi realizada biópsia que revelou pelo estudo
anatomo patológico e imuno-histoquímico Adenocarcinoma
Pulmonar tipo Primário, sendo submetido a lobectomia pul-

monar. Permanece em seguimento nos departamentos de
Coloproctologia, Cirurgia Torácica e Oncologia da instituição
sem sinais de recidiva de ambas as lesões neoplásicas. A
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corrência de dois ou mais tumores primários em órgãos
iferentes em um mesmo indivíduo sugere importantes indi-
adores de alto risco e da possível presença de mutações que
redispõem tanto o CCR quanto o CPNPC.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.123
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OLITE ISQUÊMICA ASSOCIADA A GIST DE
ELGADO

eonardo Machado de Oliveira, Gediel
eixeira Xavier

Hospital Evangelico de Cachoeiro de Itapemirim
HECI), Cachoeiro de Itapemirim, ES, Brasil

Objetivo: relatar um caso de colite isquêmica associado a
m tumor estromal gastrointestinal (GIST) de intestino del-
ado em um paciente residente no município de Cachoeiro de
tapemirim ES, ano de 2017.

Método: As informações foram obtidas através de revisão
o prontuário, registro fotográfico dos métodos diagnósticos e
rocedimentos cirúrgicos, aos quais o paciente foi submetido
revisão da literatura.

Considerações finais: O caso relatado contraposto com
literatura acerca da doença em questão, mostra uma

presentação inicial de colite isquêmica que levou ao diag-
óstico secundário de GIST de intestino delgado.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.124
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EOPLASIA INTRAEPITELIAL ANAL COMO
IAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO EM
ACIENTE SUBMETIDA A
EMORROIDECTOMIA

ariane Christina Savio, Fernanda Letícia
avalcante Miacci, Norton Luiz Nóbrega,
aria Cristina Sartor, Antonio Baldin Júnior,
arssoni Deconto Rossoni, Antonio Sérgio

renner

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
araná (UFPR), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: A neoplasia intraepitelial anal (NIA) parece ter
orte associação com o vírus HPV e é possivelmente a lesão
recursora do carcinoma anal. Seu diagnóstico é histológico,
endo realizado através da colposcopia e citologia anal, que
em sendo realizada em alguns centros para rastreamento
specialmente de populações de alto risco (como os imunos-
uprimidos e portadores do vírus HIV). Este diagnóstico pode
ambém, raramente, advir do estudo histopatológico de peças
irúrgicas provenientes do canal anal. Nosso objetivo é rela-
ar um caso de diagnóstico histológico de NIA em paciente
ubmetida a hemorroidectomia.
Descrição do caso: Paciente feminina, 47 anos, advogada,
eio ao ambulatório de Coloproctologia por queixa de abau-
amento perianal doloroso e sangramento retal frequente,
ivo, há mais de 1 ano. Previamente hígida, negava cirurgias
8;38(s1):1–113 59

prévias. Ao exame, a paciente apresentava plicomas e hemor-
roidas externas volumosas, circunferenciais e hemorroidas
internas grau IV. Não haviam outras lesões macroscópicas
e a paciente não possuía histórico de quaisquer lesões ver-
rucosas perianais e/ou ginecológicas. Negava histórico de
neoplasias ginecológicas. Citologia do colo uterino realizada
periodicamente e sem alterações. A paciente foi submetida
a hemorroidectomia pela técnica de Ferguson – realizadas
ressecções dos mamilos hemorroidários anterior direito, pos-
terior direito e lateral esquerdo, sem intercorrências. Teve
boa evolução pós-operatória e recebeu alta no pós-operatório
imediato com orientações. O exame anatomopatológico das
peças cirúrgicas evidenciou neoplasia intraepitelial associada
ao tecido hemorroidário, com displasia de alto grau no epitélio
escamoso de superfície.

Discussão e conclusão: Acredita-se que entre 8,5% e 13%
das NIA de alto grau evoluirão para carcinoma invasivo, indi-
cando necessidade de rastreamento e seguimento desses
pacientes. O rastreamento ainda não está bem estabelecido
e costuma ser reservado às populações consideradas de alto
risco. Entretanto, este diagnóstico pode ocorrer incidental-
mente, como no caso descrito, mesmo em populações sem
fatores de risco. Desta maneira, destacamos a importância do
envio para exame anatomopatológico de todas os produtos
de ressecção hemorroidárias e das demais cirurgias orificiais,
para que não haja atraso ou falha no diagnóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.125
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OBSTRUÇÃO DA FLEXURA ESPLÊNICA DO
CÓLON POR NEOPLASIA MALIGNA DE
CAUDA DO PÂNCREAS

Mabel Cristhina Rodrigues da Silveira,
Margarida Maria Fernandes da Silva Moraes,
Daniel Ferracioli Brandão, Marley Ribeiro
Feitosa, Ragério Serafim Parra, Omar Féres,
José Joaquim Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: As neoplasias malignas da cauda do pâncreas
são pouco sintomáticas e, se diagnosticadas tardiamente, pos-
suem prognóstico oncológico ruim. O objetivo do estudo é
relatar apresentação rara de câncer de pâncreas, que evoluiu
para obstrução colônica por invasão da flexura esplênica.

Descriçāo do caso: Masculino, 69 anos, perda de peso
significativa, inapetência, náuseas, dor abdominal e parada
de eliminação de flatos e fezes. CEA e CA 19-9 normais. A
Tomografia do abdome evidenciou espessamento de aspecto
neoplásico da cauda do pâncreas com invasão do ângulo
esplênico e linfadenopatia retroperitoneal. A Colonoscopia
evidenciou lesão ulcerada e estenosante do ângulo esplênico,
que impediu a progressão do aparelho. Submetido à cirur-

gia, onde se observou tumor da flexura esplênica aderido à
cauda pancreática e baço. Realizado colectomia subtotal com
íleo-sigmoide anastomose e ressecção em bloco da cauda
pancreática e baço. O estudo anatomopatológico confirmou
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o diagnóstico de adenocarcinoma pancreático. Recebeu alta
após recuperação completa.

Discussão: As lesões de cauda de pâncreas podem ser
assintomáticas até que atinjam maiores proporções. A dor
abdominal devido obstrução do intestino grosso é rara. A
tomografia é importante para o diagnóstico e as taxas de sen-
sibilidade e especificidade CA 19-9 variam de 70-92% e 68-92%,
respectivamente. A cirurgia é o tratamento de escolha e a mor-
talidade associada a grandes ressecções é alta.

Conclusāo: Apesar de atípico, o câncer de cauda de pân-
creas pode se manifestar como obstrução intestinal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.126
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PERFURAÇÃO DE SIGMOIDE EM PACIENTE
PSIQUIÁTRICA POR INGESTÃO DE
MÚLTIPLOS CORPOS ESTRANHOS: RELATO
DE CASO

Alberto Vilar Trindade a,b, Amanda Cristina
de Souza a,b, Ana Luiza Alves Nicoletti a,b,
Ana Carolina Gomes Siqueira a,b, Letícia Reis
Kalume a,b, Jéssica Danicki Prado
Fernandes a,b, Gabriela Mendonça Vilar
Trindade a,b

a Centro Universitário de Brasília (UniCEUB),
Brasília, DF, Brasil
b Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS),
Brasília, DF, Brasil

Introdução: A ingesta de corpo estranho (CE) costuma ser
involuntária, em adultos, podendo ser voluntária em indi-
víduos com doenças psiquiátricas e em crianças. O CE, ao
percorrer o esôfago, em 80 a 90% dos casos se resolvem espon-
taneamente e 10 a 20% impactam em algum segmento do trato
gastrointestinal exigindo alguma intervenção.

Descrição de caso: C.G.J., feminino, 35 anos, doméstica,
deu entrada no Pronto Socorro com dor abdominal difusa,
de forte intensidade e com duração de 4 horas. Tinha diag-
nóstico (dx) de esquizofrenia e teve dificuldade em responder
às perguntas da anamnese, mas estava acompanhada da
irmã. O exame físico mostrou um bom estado geral, facies e
atitude de grande ansiedade, afebril, taquicárdica e taquip-
neica, com sinais de irritação peritoneal difusa. Uma rotina
radiológica para abdome agudo mostrou a presença de pneu-
moperitôneo e alguns objetos metálicos em topografia de
fossa ilíaca esquerda, tendo-se o dx de perfuração intestinal.
Paciente revelou que havia ingerido vários objetos metálicos
numa tentativa de suicídio. Após laparotomia exploratória,
evidenciou-se perfuração de colo sigmoide provocada por
um objeto metálico pontiagudo que veio do lúmen da alça
intestinal em direção à cavidade peritoneal. Devido uma
contaminação fecal no local da perfuração optou-se pela
extensão da lesão colônica, retirada de dez objetos metálicos
entre pedaço de garfo, pinças, grampos de cabelo e moedas,

lavagem da cavidade e exteriorização da lesão na forma de
uma colostomia em alça. A paciente teve alta após quatro
dias de internação com a marcação de consultas ambulatoriais
para o posterior fechamento da colostomia.
1 8;38(s1):1–113

Discussão e conclusão: A maioria dos CE geram apenas
desconforto sem maiores complicações e, na investigação
diagnóstica, são radiopacos na radiografia. Os CE costumam
ficar impactados nas duas constrições esofágicas, no piloro,
na segunda e na terceira porções do duodeno, no ângulo de
Treitz e na válvula ileocecal. Os CE maiores do que 6,5 cm e os
pontiagudos são os que mais comumente causam perfuração.
Dessa forma, apesar de a paciente ter ingerido múltiplos obje-
tos e esses terem ultrapassado os principais obstáculos em
que normalmente ocorrem os agravos, a perfuração ocorreu
no sigmoide, mostrando a importância no seguimento de um
paciente psiquiátrico e a necessidade de outros métodos diag-
nósticos para localizar todos os objetos e, assim, evitando as
complicações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.127
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PERITONIOSTOMIA NO TRATAMENTO DO
ABDOME AGUDO COMPLICADO POR PERDA
DE DOMICÍLIO DAS ALÇAS INTESTINAIS

Marley Ribeiro Feitosa, Josiane Harumi
Cihoda Lopes, Fernanda Costa Pereira,
Rogerio Serafim Parra, Antonio Balestrin
Filho, Omar Féres, José Joaquim Ribeiro da
Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: A permanência do abdome aberto após
intervenção cirúrgica (peritoniostomia) é indicada em casos
de peritonite difusa, quando não há controle completo da
infecção, trauma abdominal, hemorragias intra-abdominais,
isquemia mesentérica, pancreatite aguda grave e síndrome
compartimental abdominal. O objetivo é relatar um caso de
apendicite aguda complicada, que evoluiu com perda de domi-
cílio, peritoniostomia e múltiplas reabordagens.

Descrição do caso: Homem, 21 anos, no 48◦ pós-operatório
de apendicite aguda grau IV. Sob cuidados de terapia intensiva
e com obstrução intestinal. O abdome se encontrava em peri-
toniostomia e as alças de delgado distendidas, com aderências
firmes e perda de domicílio.Optado por reabordagem e reali-
zado lise parcial das aderências do delgado para confecção de
ileostomia em alça e jejunostomia descompressiva. O fecha-
mento temporário da aponeurose foi feito com tela ventral
de dupla face (polipropileno/e-PTFE). Pele e subcutâneo foram
mantidos abertos. Houve necessidade de múltiplas revisões
e remoção da tela por contaminação após 15 dias. Recebeu
alta para enfermaria no 77◦ dia de internação. Evoluiu com fís-
tula enterocutânea no 123◦ dia de internação hospitalar, sendo
submetido à rafia e novas revisões. Permaneceu internado por
8 meses e recebeu alta hospitalar com fístula enterocutânea
de baixo débito com necessidade de 3 curativos diários, ile-
ostomia em alça funcionante, com boa aceitação da dieta e

deambulando. Manteve seguimento ambulatorial com fecha-
mento da fístula enterocutânea e reconstrução do transito
intestinal.
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Discussão: A peritoniostomia esta associada complicações
omo: fístulas entéricas, abscessos abdominais, evisceração
om perda de domicilio e hérnias abdominais. O fechamento
o abdome deve ser feito o mais breve possível. A taxa de
ortalidade é elevada e depende de diversos fatores, como

omorbidades e gravidade da condição que o levou à perito-
iostomia. Há várias técnicas de fechamento temporário do
bdome e as mais realizadas envolvem o uso de compressas
u telas, com ou sem pressão negativa. Os fatores preditores
ara fechamento tardio são: nutrição enteral, disfunção orgâ-
ica, infecção local ou sistêmica, número de reintervenções e
parecimento de fístulas.

Conclusão: A peritoniostomia pode ser utilizada de forma
emporária nas catástrofes abdominais e a recuperação dos
acientes requer empenho da equipe cirúrgica.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.128
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ROPEDÊUTICA NA HEMORRAGIA
IGESTIVA BAIXA

arlise Mello Cerato Michaelsen, Ruy Takashi
oshimizu, Rafael Dienstmann Dutra Vila,
atricia da Silva Passos, Karine Sabrina
onamigo, Kamyla Griebeler Valentini,
osana de Nale

Hospital Ernesto Dornelles, Porto Alegre, RS, Brasil

Objetivo: Avaliar a prevalência, o manejo e o desfecho dos
asos de hemorragia digestiva baixa (HDB) em um serviço de
oloproctologia.

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo e quantita-
ivo através da revisão dos prontuários eletrônicos (Tasy) dos
acientes admitidos pelo serviço, via emergência, com CID
0: K92.2 e idade > 18 anos, de janeiro de 2015 a dezembro
e 2016. Foram excluídos pacientes com dados insuficientes
os prontuários. As variáveis avaliadas foram idade, sexo,
omorbidades, procedimentos diagnósticos e terapêuticos, e
esfecho.

Resultados: Foram incluídos 65 pacientes. A idade média
oi de 78,3 anos, 56,9% do sexo feminino. As comorbida-
es mais prevalentes foram hipertensão arterial sistêmica

63,07%) e diabetes mellitus (33,84%). O uso de antiagregantes
laquetários foi identificado em 43,08% dos pacientes. O uso
e anticoagulantes foi menos comum (4,61% de rivaroxaban
1,53% de varfarina sódica), assim como de antinflamatórios
ão esteroidais (3,07%). 60% dos pacientes foram submetidos
endoscopia digestiva alta (EDA) e em 92,3% destes não foram

dentificados achados relacionados a sangramento. Em 2,56%
oi identificada angiodisplasia, em 2,56% úlceras ativas e em
,56% varizes esofágicas, porém sem sinais de sangramento
tivo ou recente. 66,16% dos pacientes também foram sub-
etidos à colonoscopia, sendo identificados divertículos em

1,9% e pólipos colorretais em 34,88%. A origem provável do
angramento foi atribuída a divertículos em 64,61% dos paci-

ntes, à colite inespecífica em 4,61%, à colite isquêmica em
,61%, à patologia orificial em 4,61% e a polipectomia prévia
m 4,61%. 6,15% teve boa resposta ao manejo conservador.
s pacientes com colite receberam, também, antibioticotera-
8;38(s1):1–113 61

pia. Dois pacientes (3,07%) foram submetidos à cirurgia por
sangramento associado a choque hipovolêmico, ambos com
resolução após o procedimento. Um paciente foi a óbito por
choque hipovolêmico refratário às medidas instituídas, perfa-
zendo uma mortalidade de 1,53%.

Conclusão: Os dados levantados nesse estudo são compa-
tíveis com os da literatura existente. A origem mais comum da
HDB foi diverticular. A maioria dos pacientes foi submetida à
EDA e colonoscopia. Não foi identificada origem alta de sangra-
mento, sugerindo que a EDA deva ser reservada apenas para
os casos que possuam indicação precisa da mesma. A quase
totalidade dos pacientes respondeu bem ao manejo conserva-
dor, sem necessidade de intervenção cirúrgica e houve apenas
um caso de óbito.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.129
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SÍNDROME DE MCKITTRICK-WHEELOCK:
RELATO DE CASO DE SÍNDROME
POTENCIALMENTE FATAL COM
TRATAMENTO VIA ENDOSCÓPICA

Karina Luiza Zimmermann, Jaime Fontanelli
Freitas, Janaira Lunkes, Roberta Heloisa
Martinelli Fischer

Hospital Municipal São José, Joinville, SC, Brasil

Introdução: Síndrome McKittrick-Wheelock é conhecida
por distúrbio hidroeletrolitico, diarreia crônica e insuficiência
renal aguda, na presença de pólipos adenomatosos com ativi-
dade secretora. Tratamento inicial é estabilização do paciente,
correção dos distúrbios hidroeletroliticos, vôlemicos e função
renal com posterior ressecção do tumor.

Relatamos caso: Paciente feminino, 89 anos, diabética,
hipertensa e dislipidemica, trazida à emergência, queda do
estado geral e diarreia crônica. Adenoma viloso reto aguar-
dando cirurgia. Taquicardica, hipotensa, desidratada, tempo
de enchimento capilar lentificado. Potássio de 6,4; creatinina
4,59; ureia 252; sódio 135; gasometria com acidose metabó-
lica. Tomografia abdome conteúdo denso,sólido no reto distal.
Tratamento com hidratação vigorosa, correção hidroeletroli-
tica e ácido-base. Após manejos, mantinha diarréia e distúrbio
hidroeletrolitico. Colonoscopia com lesão em reto distal, 5 cm,
ocupando 50% da luz intestinal, tipo adenomatoso. Ressecada
lesão via endoscópica, sessando quadro clinico e laboratorial.
Seguimento ambulatorial, assintomática.

Discussão: Grande maioria dos pólipos são assintomáti-
cos, porém 3% tem características secretivas. O gradiente de
sódio secretado resulta em diarréia intensa de difícil manejo,
pois esses pólipos tem localização baixa e há pouca mucosa
colonica saudável para reabsorção. O tamanho do pólipo e
localização determinam a gravidade dos sintomas, podendo
ser adenomatosos, neuroendócrinos e adenocarcinomas. Há
50 casos descritos, os quais tem incidência similar entre
sexos, idade média 65 anos e tempo médio dos sintomas 2,5

anos. Maioria dos casos reportados tinham insuficiência renal
aguda não dialitica. Paciente admitida em UTI com sinais de
hipovolemia e insuficiência renal pre-renal, realizou medi-
das de hidratação sem diálise, porém mantendo distúrbios.
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O manejo consiste em tratar a clínica e ressecar a lesão:
cirúrgia ou colonoscopia. Para aqueles sem condições ou que
recusam,propõe-se tratamento com inibidores COX-2 ou aná-
logos da somatostatina. No caso, optou-se pelo tratamento
endoscópico devido ao alto risco cirúrgico. Após mucosec-
tomia com margens livres,a paciente não apresentou novos
episódios diarreicos e os distúrbios foram corrigidos facil-
mente.

Conclusão: Embora rara, a Síndrome de Mckittrick-
-Wheelock é diagnóstico diferencial importante para paci-
entes com diarréia crônica, insuficiência renal e distúrbios
hidroeletroliticos. O diagnóstico pode salvar uma vida e após
resolução, mudar a qualidade de vida do doente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.130
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SUBOCLUSÃO INTESTINAL CAUSADA POR
STUMP UTERINO GIGANTE

Juliana Rampazzo Buemerad, Josiane Harumi
Cihoda Lopes, Juliana Mamede Miranda,
Marley Ribeiro Feitosa, Rogério Serafim Parra,
Omar Féres, José Joaquim Ribeiro da Rocha

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP),
Ribeirão Preto, SP, Brasil

Introdução: O tumor uterino de músculo liso com poten-
cial maligno indeterminado (STUMP) apresenta-se como uma
massa de crescimento progressivo. Deve ser considerado como
tumor de potencial maligno, já que possui risco de metástases.
O objetivo do presente estudo é relatar um caso de suboclusão
intestinal causado por STUMP uterino gigante.

Descrição do caso: Mulher, 38 anos. Há 08 meses, com
distensão abdominal progressiva, dor abdominal difusa, em
cólica e constipação intestinal. Solicitado avaliação de urgên-
cia por piora da dor abdominal associada a vômitos e
parada de eliminação de fezes. Ao exame físico encontrava-se
hemodinamicamente estável, no entanto, chamava atenção
o emagrecimento da paciente e o grande abaulamento do
abdome, que se encontrava endurecido, difusamente dolo-
roso, porém sem sinais de irritação peritoneal. Os exames
laboratoriais evidenciaram apenas anemia. As tomografias de
abdome e pelve demonstraram extensa massa heterogênea,
que ocupava todo o abdome e deslocava as alças intestinais
para o hipocôndrio esquerdo medindo 34,3 x 12,0 x 25,3 cm.
Optou-se por laparotomia exploradora onde se diagnosticou
extensa lesão parauterina à direita ocupando a cavidade peri-
toneal, sem invasão de outras estruturas, que se assemelhava
a um mioma uterino pediculado, e que foi removida com-
pletamente. O estudo anatomopatológico mostrou quadro
morfológico sugestivo de tumor muscular liso de potencial
maligno incerto (STUMP). Optado por manter útero devido
desejo de reprodução. Mantém seguimento em conjunto com
a equipe de ginecologia, sem sinais de recidiva nos primeiros

12 meses.

Discussão: A histerectomia total é considerada o melhor
tratamento para esses tumores, entretanto se a paciente tem
o desejo de engravidar e está ciente do risco de recorrência
1 8;38(s1):1–113

da patologia e do seguimento rigoroso no pós-operatório, é
possível preservação uterina. Os casos de preservação uterina
deverão ser seguidos a cada seis meses, com exame físico,
ultrassonografia transvaginal e tomografia de tórax, abdome
e pelve, por cinco anos.

Conclusão: A histerectomia com ressecção tumoral é o tra-
tamento padrão do STUMP uterino. Em mulheres em idade
fértil, com desejo de engravidar, admite-se a preservação ute-
rina desde que seja garantido seguimento rigoroso, devido
risco de recidiva local e à distância.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.131
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TERATOMA MADURO SACRAL: UM
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Eduardo Brambilla, Alesandra Bassani,
Marcos Antonio Dal Ponte

Hospital Geral de Caxias do Sul (HGCS), Caxias do
Sul, RS, Brasil

Introdução: Os tumores pré-sacrais podem ser classifica-
dos em diversas categorias, congênitos, neurogênicos, ósseos
e mistos, dependendo da origem embriológica. Podem assu-
mir quadros clínicos variados e sua importância se dá pelos
sintomas associados e pelo risco de malignidade.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 37 anos, com
queixa de constipação e dor pélvica crônica. Ao toque retal
palpava-se massa retrorretal com deslocamento anterolate-
ral do reto. Achado que foi melhor avaliado pela ressonância
magnética nuclear: massa cística pré-sacral. Foi submetida à
ressecção da lesão via períneo posterior, com ressecção do
cóccix. A análise histológica identificou um teratoma maduro.
Evoluiu com melhora dos sintomas e atualmente segue acom-
panhamento pós-operatório.

Discussão: Tumores pré-sacrais são raros, podendo
alcançar incidência de um caso a cada 40.000 internações hos-
pitalares. O espaço pré-sacral abrange tecidos germinativos
complexos, importantes no desenvolvimento embriológico,
assim, células totipotentes podem ser identificadas. Os tera-
tomas sacrococcígeos são incluídos nos tumores pré-sacrais,
sendo originados das células germinativas multipotentes. O
termo teratoma vem do grego “teras” que significa defor-
mado ou monstro e “oma”, tumor. São encontrados mais
frequentemente na infância, em associação com outras ano-
malias anorretais, vertebrais e do trato urinário, sendo achado
menos comum em adultos. Ocorre prevalência no sexo femi-
nino (4:1), com um caso a cada 30.000 nascimentos. O quadro
clínico encontrado em adultos é associado à massa com-
pressiva pélvica, que pode cursar com sintomas indolentes,
com dor pélvica crônica, alterações intestinais, incontinência
urinária e varizes de membros inferiores. Podem ser dividi-
dos conforme a diferenciação celular (maduros ou imaturos),
ou, ainda, conforme sua localização, pélvica ou extrapélvica,
sendo tipos III e IV (intrapélvicos) os mais comuns do adulto.

O tratamento em geral é cirúrgico, com cuidadoso planeja-
mento, já que a localização envolve estruturas vasculares e
nervosas importantes. Os teratomas apresentam bom prog-
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óstico, com baixo risco de malignidade, sendo mais comum
ua recorrência, risco aproximado de 37% após a ressecção.

Conclusão: Os teratomas maduros são causa de dor pél-
ica crônica, com quadro clínico arrastado e diagnóstico por
ezes difícil. Sendo assim, faz parte importante no diagnóstico
iferencial a ser lembrado.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.132
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RATAMENTO CIRÚRGICO DA
NDOMETRIOSE PROFUNDA COM
COMETIMENTO INTESTINAL

ogerio Serafim Parra, José Vitor Cabral
anardi, Marley Ribeiro Feitosa, Omar Féres,

osé Joaquim Ribeiro da Rocha, Fernando
assador Valerio, Rodrigo Saad Rodrigues

ProctoGastroClínica, Ribeirão Preto, SP, Brasil

Objetivo: Estudar os casos de endometriose profunda com
cometimento intestinal operadas por laparoscopia por um
nico cirurgião num hospital privado.

Método: Avaliação retrospectiva dos prontuários médicos
e pacientes com endometriose profunda com acometimento

ntestinal submetidas a tratamento cirúrgico laparoscópico.
oram avaliadas as cirurgias realizadas, tempo cirúrgico,
omplicações e recidiva.

Resultados: Oitenta e dois pacientes com endometri-
se intestinal foram submetidas a cirurgia laparoscópica no
eríodo de outubro de 2014 a junho de 2018. A principal

ndicação de cirurgia foi a dor pélvica crônica e/ou dispa-
eunia de profundidade (84%). A cirurgia mais realizada foi
retossigmoidectomia laparoscópica (n = 38, 46,3%), seguido

ela ressecção discoide anterior do reto (n = 27, 32,9%), “sha-
ing” do reto (n = 15, 18,3%) e enterectomia isolada (n = 1, 1,2%).
oram realizados outros 38 procedimentos laparoscópicos
oncomitantes em 19 pacientes, dentre eles: histerecto-
ia laparoscópica (n = 8, 10%), apendicectomia laparoscópica

n = 7, 8,5%), lesão vesical/ureteral (n = 6, 7,3%), enterecto-
ia/íleo colectomia direita + outra ressecção intestinal (n = 5,

%), ooforectomia (n = 5, 6%) e lesão umbilical (n = 1, 1,2%). O
empo cirúrgico médio foi de 121 minutos (45-285 min) sendo:
shaving”: 91 min (45-205), discoide: 116 min (50-182 min) e
etossigmoidectomia: 141 min (75-285). O período médio de
nternação hospitalar foi de 1,5 dias. A taxa de conversão foi
e 2,5% (n = 2). A taxa de complicações pós-operatórias (até
0 dias) foi de 8,6%. Até o presente momento, três pacientes
presentaram recidiva /lesão residual e precisaram de nova
bordagem cirúrgica (retossigmoidectomia). O período médio
e seguimento clínico é de 14 meses (1-43).

Conclusão: a cirurgia laparoscópica é segura e deve ser ofe-

ecida como primeira opção nas pacientes com endometriose
rofunda com acometimento intestinal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.133
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TUMOR DE BUSCHKE-LOWENSTEIN: UM
RELATO DE CASO

Judith de Almeida Bringsken, Silvana
Marques e Silva, Andre David da Silva, Olane
Marquez de Oliveira, Mario Nóbrega de
Araujo Neto, Renata Gomes Ramalho, João
Batista Tajra

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal,
Brasília, DF, Brasil

Introdução: Descrito pela primeira vez em 1925, é uma
afecção rara que tem sido relatada ao longo dos anos.
Apresenta-se como uma tumoração vegetativa a partir de uma
infecção por HPV, de carater benigno, porém tem sido relatado
pontos focais de malignização invasiva. O tratamento indicado
é a excisão local.

Descrição: Mulher, 58 anos, branca, sem comorbidades, eti-
lista aos finais de semana, ex-tabagista. Sorologias para HIV,
Hepatite C e B negativas e sem história de doença sexual-
mente transmissível. Notou aparecimento de lesão verrucosa
perianal em fevereiro de 2017, com crescimento importante
a partir de outubro. Ao exame apresentava uma lesão exofí-
tica lateral esquerda e direita, avermelhada com bordas bem
delimitadas e de consistência fibroelastica. RNM de pelve
demonstrou Lesão expansiva compatível com neoplasia pri-
mária no canal anal, pedunculada, protruíndo atraves do
ânus, sem comprometimento da musculatura esfinctérica
e sem linfonodomegalias inguinais ou pélvicas. Biopsia da
lesão: Carcinoma intraepitelial não queratinizado com focos
de invasão incipiente. Realizado ressecção local e cauterização
das lesões condilomatosas residuais. Avaliação histológica da
peça: Lesão invasora que surge de neoplasia intraepitelial
de padrão condilomatoso. Padrão de crescimento exofítico e
endofítico. Margens livres para carcinoma invasor e compro-
metidas para NIA. Sem invasão angiolinfática e perineural.
Não foi indicado adjuvancia pela oncologia.

Discussão: O tumor de Buschke-Lowenstein é uma afecção
rara, que acomete 0,1% da população, mais frequente no
sexo masculino, caracterizado pelo crescimento local lento. O
comportamento biológico é considerado intermediário entre
o condiloma acuminado e o carcinoma espinocelular. Cli-
nicamente indistinguível de um condiloma, causado assim
o seu subdiagnóstico, e inviabilizando realização de ensaios
controlados. São preconizados vários tipos de tratamentos
como excisão local, agentes tópicos e radioterapia. Reservando
amputação apenas para casos invasivos ou recorrências.

Conclusão: É um tumor que tem potencial de malignização
de 30 a 60%, a depender da manutenção da lesão do HPV,
como consequencia, pode ser prevenida com uso de preser-
vativos, higiene local e vacinação. O tratamento preconizado
é conservador, porém em casos graves pode ser indicado até
Amputação abdominoperineal. Devido a rarirade dos casos,

ainda não se realizou ensaio controle para homogeinização
de condutas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.134
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TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO DO
MEGACÓLON ADQUIRIDO

Hugo Samaritne Junior, Antonio Jose Tiburcio
Alves Junior, Jose Alfredo Reis Junior, Sergio
Oliva Banci, Joaquim Simoes Neto, Odorino
Hideyoshi Kagohara, Jose Alfredo Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Introdução: A contração colônica dessincrônica do mega-
cólon adquirido é a principal responsável pelo sintoma de
constipação e alterações patológicas viscerais (alongamento e
dilatação). O tratamento cirúrgico da patologia evoluiu muito
nos últimos 50 anos, porém a recente introdução da cirurgia
laparoscópica voltou a trazer controvérsia para alguns pon-
tos anteriormente considerados como esclarecidos. Deve-se
considerar, tanto pela via convencional, como pela laparoscó-
pica, que o tratamento cirúrgico proposto venha a solucionar
definitivamente os sintomas colônicos; uma vez que, pela
fisiopatologia da doença chagásica é possível que em um
curto intervalo de tempo este venha necessitar de tratamentos
futuros para outras manifestações (cardiológica e esofágica)
sintomatológicas da enfermidade em questão. Para tanto, um
dos pontos chave é respeitar as técnicas e táticas propostas
pela cirurgia convencional na abordagem laparoscópica, afim
de se obter os mesmo resultados já anteriormente comprova-
dos pela cirurgia de Duhamel.

Objetivo: O presente trabalho visa expor resultados obti-
dos com a cirurgia de Duhamel por via laparoscópica para
tratamento de megacólon adquirido.

Métodos: Foram analisados 56 pacientes com megacólon
adquirido operados pela via laparoscópica entre os anos de
1993 e 2013. Baseados na experiência adquirida nos últimos
50 anos (912 pacientes) com a técnica de Duhamel, em que o
ponto importante é a realização de uma ampla anastomose da
parede anterior do cólon abaixado à parede posterior (mucosa)
do reto, ao mesmo tempo em que se anastomosa a parede
posterior do cólon abaixado ao canal anal, são analisados
os resultados obtidos com esta mesma técnica realizada por
laparoscopia. Esta mesma incisão no canal anal serve para a
retirada do segmento cólico ressecado, sem necessidade de
laparotomia auxiliar.

Resultados: Os resultados observados em 56 pacientes
quanto à cura da obstipação são similares aos registrados na
cirurgia convencional, porém com um menor índice de mor-
bidade, seja intra ou pós-operatória.

Conclusão: A abordagem laparoscópica é uma via de acesso

válida para a realização da técnica de Duhamel no tratamento
cirúrgico do megacólon.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.135
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LEIOMIOMA DA FOSSA ISQUIORRETAL:
IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA NO DIAGNÓSTICO E
PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA

Maria Eduarda da Costa Jácome, Rafael
Alexandre de Oliveira Muniz, André Telles,
Thais Ribeiro Costa Carvalho, Arthur Ribeiro
Costa Carvalho, Ana Rita Marinho Ribeiro
Carvalho, Claudia Rosali Esmeraldo Justo

Hospital Esperança Recife, Rede D’Or São Luiz,
Recife, PE, Brasil

Introdução: Tumores da fossa isquiorretal (FIR) são raros
e representam desafio diagnóstico. Diversas patologias com-
prometem a região, congênitas, inflamatórias, traumáticas,
hemorrágicas, tumores primários e secundários. O tipo his-
tológico, tamanho, localização e relações anatômicas são
essenciais para planejamento terapêutico. A Ressonância
Magnética (RM) é importante para diagnóstico e programação
cirúrgica.

Descrição do caso: L.F.O., 43 anos, feminino, procurou proc-
tologista com constipação, dor retal e assimetria da região
glútea direita há 4 meses. Ao toque retal havia tumoração
móvel e indolor, na face lateral direita do reto, 6 cm do canal
anal, ocupando a topografia da FIR direita. Foi solicitada RM
que evidenciou massa sólida medindo em torno de 6 cm, vas-
cularizada, na FIR direita, comprimindo e desviando o reto
para esquerda, sem comprometimento da parede retal, nem
extensão para o espaço supra elevador, com plano de gordura
entre a lesão e o músculo obturador interno. As características
eram de lesão sólida, sem degeneração, gordura ou necrose. A
paciente foi submetida a cirurgia e o diagnóstico foi de leiomi-
oma. Realizou RM dois meses após demonstrando alterações
pós cirúrgicas. O caso é ilustrado com imagens da RM pré e pós
cirúrgica, do ato cirúrgico, da peça cirúrgica e da patologia. O
propósito também é descrever a anatomia da FIR e enfatizar a
importância na RM no diagnóstico e programação cirúrgica.

Discussão: Os tumores da FIR são raros mas englobam
grande número de patologias e o risco de malignidade das
lesões sólidas é alto. A FIR é o espaço limitado superior-
mente pelo elevador do ânus, medialmente pelo esfíncter anal
externo, lateralmente pelo músculo obturador, anteriormente
pelos músculos perineal transverso superficial e profundo e
inferiormente pela pele e períneo. A RM é o método mais
acurado na avaliação anatômica, definindo seus limites, a
relação da lesão com a parede retal e a caracterização teci-
dual dos tumores. O leiomioma é um tumor raro que pode ser
encontrado nessa região. A presenta-se como uma lesão de
contornos regulares e bem definidos, sem sinais de agressivi-
dade, com hipossinal em todas as ponderações e realça pós
contraste, achados que não são específicos.

Conclusão: O caso relata a importância da RM em definir
tumoração sólida na FIR, sem sinais de invasão das estruturas,

detalhando localização anatômica e característica tecidual, o
que foi fundamental para a programação cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.136
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Objetivo: Realizar o levantamento do quantitativo das
doenças orificiais com indicação de tratamento cirúrgico
j coloproctol (rio j)
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EVANTAMENTO DAS FÍSTULAS ANAIS
IAGNOSTICADAS EM HOSPITAL
NIVERSITÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE
AÚDE (SUS)

ivia Barbosa da Silva, Rodolfo Cordeiro
onseca, Tarciana Ribeiro Santos, Maruska
ib Iamut, Paulo Cesar de Castro Junior, Luiz
ernando Pedrosa Fraga, Francisco Lopes
aulo

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE),
niversidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
io de Janeiro, RJ, Brasil

Objetivo: Realizar um levantamento do quantitativo de
ístulas anais diagnosticadas e tratadas cirurgicamente no
erviço de Coloproctologia do Hospital Universitário do SUS.

Método: Analisou-se, por meio da base de dados do
mbulatório de Coloproctologia, os pacientes acompanhados
om diagnóstico de fístula anal no período de 18/03/2014 a
0/05/2018.

Resultados: Diagnosticou-se 207 pacientes com fístula
nal, sendo que 111 pacientes foram submetidos a tratamento
irúrgico no intervalo de estudo. A técnica mais utilizada
oi a fistulotomia simples (57,66%), seguida da fistulotomia
om seton (37,84%). Assim como, aplicou-se outros proce-
imentos: LIFT(ligadura interesfincteriana do trato fistuloso)

2,70%), retalho mucoso (0,90%) e laser (0,90%). Oito pacien-
es foram reoperados no período. É possível observar também

diferença entre os casos diagnosticados e aqueles efetiva-
ente operados.
Conclusão: Nos atendimentos de patologias orificiais fei-

os no ambulatório do SUS, a equipe notou uma alta demanda
e pacientes com fístulas anais, sendo que se procedeu o
ratamento cirúrgico em pouco mais de 50% dos casos diag-
osticados. Diante desse quadro, é admissível que aconteça
ma reflexão sobre a redução do tratamento isonômico dos
idadãos por conta da administração ineficaz das vagas do SUS
da vigente crise econômica do estado fluminense.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.137
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EVANTAMENTO DE CIRURGIAS
ROCTOLÓGICAS EM HOSPITAL DE
EFERÊNCIA EM JOÃO PESSOA-PB

lberto Luiz Duarte Marinho, Shirlane
rutuoso Malheiros, Leticia Aires Benjamin,
lisson Cordeiro Moreira, Jessica Montenegro
ontes, Silvana Serra Alvim Ribeiro

Serviço de Coloproctologia, Hospital Municipal
anta Isabel, João Pessoa, BA, Brasil

alavras-chave: Cirurgia colorretal; hemorroidas; fístula peria-
al
Objetivo: O presente estudo se propõe a fazer uma levan-
amento do perfil das cirurgias realizadas do serviço de
8;38(s1):1–113 65

Coloproctologia do Hospital Municipal Santa Isabel – HMSI-,
João Pessoa, Paraiba, unidade de referência para realização de
cirurgias orificiais e outros procedimentos proctologicos.

Método: Para tanto, foram utilizados dados do livro de
registro de cirurgias do centro cirúrgico no período de Janeiro
de 2014 a Abril de 2017. Foram, então, avaliados o número
e o tipo de cirurgia, a idade e o sexo de cada paciente. Os
dados foram tabulados e submetidos a análise de frequências
e medidas de tendência central utilizando o software IBM SPSS
22.

Resultados: Foram realizados 1290 procedimentos cirúr-
gicos pela equipe de coloproctologia no período de estudo,
dentre os quais, 628 (48,6%) hemorroidectomias, 312 (24,1%)
fistulectomias, 73 (5,6%) exéreses de cisto sacrococcígeos,
67 (5,1%) excisões/biopsias de lesões e tumores anorre-
tais, 43 (3,5%) reconstruções de transito intestinal (fecha-
mento de colostomias), 25 (1,9%) fissurectomias, 18 (1,3%)
cauterização/exérese de lesões de HPV, 12 (1%) esfinctero-
plastias, 11 (0,9%) correções de prolapso retal, 11 (0,9%)
laparotomias exploradoras, 9 (0,69%) colectomias direitas, 9
(0,69%) retossigmoidectomias, 7 (0,54%) enteropexias; outros
procedimentos contam 65 (5%). Houve predominância dis-
creta do sexo feminino (52,86%), apenas nas fistulectomias a
predominância foi expressiva no sexo masculino (72,97%). A
faixa etária dos pacientes submetidos a esses procedimentos
variou de 23 a 79 anos e predominou entre 30 e 50 anos.

Conclusão: No serviço de coloproctologia do HMSI, a
principio responsável por atender a grande demanda de cirur-
gias orificiais e atendimentos ambulatoriais da especialidade,
observa-se que as hemorroidectomia e fistulectomias cor-
respondem a 72,7% do total das cirurgias, sendo a doença
hemorroidária a de maior volume do serviço, bem como um
pronunciado índice de tratamento cirúrgico de fístulas peri-
anais (24,1%). Dessa forma, conhecendo melhor o perfil de
cirurgias do serviço, pode-se aplicar melhor os recursos e
investimentos na área, além disso, futuros gestores podem
consultar e planejar melhor as cirurgias, bem como, os pró-
prios cirurgiões.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.138
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LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DE
DOENÇAS ORIFICIAIS CIRÚRGICAS DE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Livia Barbosa da Silva, Rodolfo Cordeiro
Fonseca, Tarciana Ribeiro Santos, Maruska
Dib Iamut, Paulo Cesar de Castro Junior, Luiz
Fernando Pedrosa Fraga, Francisco Lopes
Paulo

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE),
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
diagnosticadas, acompanhadas e tratadas cirurgicamente em
Hospital Universitário do SUS.
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Método: Analisou-se, por meio da base de dados do ambu-
latório de Coloproctologia, o quantitativo de pacientes que
receberam diagnóstico das mais diversas patologias orifici-
ais, mas o foco da equipe foram as doenças orificiais com
indicação de tratamento cirúrgico, bem como as patologias
que efetivamente foram operadas no período de 18 de março
de 2014 até 11 de junho de 2018.

Resultado: Nessa pesquisa, existiram 769 patologias orifici-
ais cadastradas com intenção cirúrgica, sendo realizadas 509
cirurgias no intervalo estudado, representando 66% dos paci-
entes. Entre essas patologias as mais indicada para cirurgia
no ambulatório de Coloproctologia do SUS foram os 232 casos
exclusivos de doenças hemorroidárias, bem próximo estariam
as 207 ocorrências restritas de fístulas anais.

Conclusão: Dentre os atendimentos do ambulatório de
Coloproctologia, há uma ampla demanda de patologias ori-
ficiais que levam para uma indicação de tratamento cirúrgico.
Ressalta-se que esse número de intervenções cirúrgicas se
submetem às limitações de acompanhamento ambulatorial
pré-operatório e leitos insuficientes no Sistema Único de
Saúde. Por isso, não é possível alcançar os desempenhos
satisfatórios estipulados pelas metas e taxas definidas por
organizações internacionais. Uma solução dessa problemática
seriam políticas públicas direcionadas para resolução dos obs-
táculos entre os diagnósticos dos serviços ambulatoriais e as
cirurgias efetivas das atividades de internação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.139

P215

O PAPEL DO ULTRASSOM ENDOANAL
TRIDIMENSIONAL NA AVALIAÇÃO DA
FÍSTULA ANAL

Pedro Henrique Lourenço Borges, Matheus
Backes Zambonato

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA),
Canoas, RS, Brasil

Introdução: As fístulas são definidas como uma
comunicação anômala entre o epitélio intestinal e a pele,
sendo o abscesso anorretal uma condição predisponente.
Muitas vezes, a identificação do trajeto completo da lesão é
difícil no exame clínico, sendo necessários métodos de ima-
gem mais sofisticados para avaliação da lesão e planejamento
terapêutico.

Objetivo: Avaliar o papel do ultrassom endoanal na
avaliação e planejamento terapêutico das fístulas anorretais.

Metodologia detalhada: Revisão bibliográfica utilizando
bases de dados eletrônicas, PubMed e Scielo, para obtenção
de artigos sobre o tema. Foram selecionados apenas artigos
publicados nos últimos cinco anos.

Resultados: O ultrassom endoanal constitui-se em uma
importante ferramenta no que tange a correta abordagem e
planejamento cirúrgico das fístula anais, uma vez que permite
a correta avaliação do percurso da lesão e anatomia anorre-

tal, além de guiar o procedimento cirúrgico, diminuindo as
chances de comprometimento do complexo esfincteriano e
recorrências. Em comparação com a ressonância magnética
endoanal, por exemplo, o ultrassom mostrou sensibilidade
1 8;38(s1):1–113

semelhante para identificação do trajeto fistuloso e abertura
do orifício interno, com a vantagem de gerar menores custos
e ser de mais fácil acesso. Além do mais, tal método de ima-
gem permite identificar a relação da fístula com o esfíncter
anal (inter, trans, supra ou extraesfincteriana), sendo portanto
um guia para ajudar o cirurgião a escolher a melhor técnica e
diminuindo as chances de recidivas e complicações, tal como
incontinência fecal. Todavia, por se tratar de um exame ope-
rador dependente, é de suma importância que o examinador
tenha total intimidade com o aparelho a ser utilizado, além
de experiência para realizar tal procedimento, possibilitando
que a união entre exame de imagem e planejamento cirúr-
gico adequado possam gerar mais benefícios para o paciente
e diminuir as chances de complicações.

Conclusão: O ultrassom endoanal é uma ferramenta eficaz
para estabelecer a relação da lesão fistulosa com o complexo
esficteriano e para melhor avaliar a anatomia anorretal. Uma
vez utilizada em conjunto com uma boa abordagem cirúr-
gica pode gerar melhores resultados, com menores chances
de complicações e recidivas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.140
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VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DA
ULTRASSONOGRAFIA 360 GRAUS, DA
AUSÊNCIA DE ESFÍNCTER INTERNO NAS
ANOMALIAS ANORRETAIS ALTA

José Bahia Filho, Lucca Bahia Sapucaia,
Renata Bahia Sapucaia, Crhistiano Fraguas,
Paloma Sapucaia, Rodrigo Sapucaia

Clínica Dr. José Bahia Sapucaia, Salvador, BA,
Brasil

As anomalias anorretais, conhecida como imperfuração
anal, constituem um conjunto de patologias congênitas do
mais variado grau de complexidade anatômica e funcional,
envolvendo o reto, o aparelho genital, urinário e as regiões
perineal e sacra. Desde os mais simples defeitos, como a falta
de abertura do orifício anal, onde o reto passa pelo funil mus-
cular, até os defeitos mais graves, ditos anomalias altas com
fístulas para a uretra bulbar e prostatica, ou para bexiga e
vagina no sexo feminino, a malformação anorretal vem acom-
panhada de uma série de complicações, como incontinência
fecal ou constipação intestinal. A incontinência fecal é mais
comum nas Anomalias Ano Retais alta, por não apresentar
o esfíncter interno. Realizamos ultrassonografia endoanal de
360 graus em 5 pacientes submetidos a correção da anomalia
anorretal alta com fístula uretral. Todos os pacientes foram
submetidos a Manometria Anorretal que mostrou tônus dimi-
nuído, bem como contração voluntária diminuída. Realizamos
nos cinco pacientes a Ultrassonografia Endoanal de 360 graus
que apresentou como resultado, ausencia do esfíncter interno
em canal anal medio. Dessa forma, confirmamos a ausência
anatômica do esfíncter interno nos pacientes com Anomalia

anorretal alta.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.141
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soropositivos é muito frequente, portanto é necessário atentar
à imunidade e aos efeitos adversos do tratamento local.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.143
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ARCINOMA ESPINOCELULAR DE CANAL
NAL: APRESENTAÇÃO ATÍPICA EM FORMA
E FÍSTULA PERIANAL

intia Mayumi Sakurai Kimura, Jose Americo
acchi Hora, Edesio Vieira da Silva Filho, Caio
ergio Rizkallah Nahas, Sergio Carlos Nahas,
van Ceconello, John Anibal Tapia Baca

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
FM), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo,
P, Brasil

Resumo: O carcinoma espinocelular (CEC) de ânus vem
umentando em incidência e pacientes HIV+ com infecção
elo HPV são o principal grupo de risco. Existem lesões
recursoras, neoplasias intraepiteliais, que são passíveis de
ratamento quando diagnosticadas precocemente. O rastre-
mento para câncer de ânus, entretanto, ainda não é bem
ifundido no Brasil. É necessário identificar grupos de risco
ara CEC de canal anal para referenciá-los para rastreamento
ter alto índice de suspeição ao se deparar com pacientes

oropositivos e lesões perianais. A seguir, apresentamos um
aso de CEC de borda anal com apresentação atípica.

Caso: Paciente CAFN, 55 anos, diagnosticado com HIV em
998, quando teve criptococose disseminada. Vem em tra-
amento com antirretrovirais desde então. Em 2016 passou

apresentar dor e saída de secreção perianal, com discreto
ódulo no orifício de drenagem, seu CD4 era 424 e a carga viral,

ndetectável. Foi tratado com antibioticoterapia sem melhora
evoluiu com aumento do nódulo e piora da dor. Realizou

essonância em 2017, que mostrou fístula perianal interesfinc-
eriana com orifício interno e exteriorizando-se em orifícios
o sulco interglúteo e tecido de granulação com realce pelo
ontraste nas paredes do trajeto fistuloso. O paciente seguiu
em melhora até que, em março de 2018, foi encaminhado ao
osso ambulatório. Apresentava um nódulo perianal à direita
e 7 cm, com orifícios com drenagem de secreção purulenta,
óvel. Foi submetido a duas biópsias incisionais, cujos ana-

omopatológicos mostraram lesões anais com alto grau de
lteração citopatológica. Optou-se por realizar biópsia excisi-
nal. No intraoperatório não foi identificado orifício fistuloso

nterno. Foi realizada ressecção da lesão com margens macros-
ópicas livres e preservação esfincteriana. O anátomopatoló-
ico mostrou carcinoma espinocelular moderadamente dife-
enciado invasivo com margens profundas coincidentes com
lesão. O paciente foi referenciado para quimiorradioterapia.

Discussão: O paciente acima descrito poderia ter sido diag-
osticado mais precocemente se estivesse em programa de
astreamento. Além disso, o CEC perianal pode ter diversas
presentações e em fístulas perianais de pacientes HIV+ com
PV, a presença de lesões associadas ao HPV pode ocorrer em
té 50% dos casos.

Conclusão: O rastreamento de câncer de ânus e
lta suspeição para CEC são importantes sobretudo nas
opulações de risco, pois viabilizam o diagnóstico do tumor

m estágios mais precoces.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.142
8;38(s1):1–113 67
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CONDILOMA ANAL RECIDIVADO EM
PACIENTE SOROPOSITIVO - RELATO DE CASO

Luely Ananda dos Santos Ribeiro, Ana
Barbara Moreira Delfino, Jessica Lins Bonfatti,
Marcelo Alves Raposo da Camara, Raissa de
Oliveira Aquino Schuffner

Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: O condiloma anal é uma doença sexualmente
transmissível com cerca de um milhão de novos casos diag-
nosticados anualmente no mundo. As taxas de prevalência e
recorrência da doença são expressivamente maiores em paci-
entes imunocomprometidos. O grau de displasia celular, os
subtipos de HPV e a reinfecção por contato sexual, além da
multiplicidade de parceiros sexuais estão relacionados com
a recorrência da doença. O comprometimento da imunidade
celular está associada com o surgimento de lesões previa-
mente assintomáticas e latentes, fazendo com que pacientes
com baixa contagem de CD4 + estejam mais susceptíveis às
manifestações e recidiva da infecção pelo HPV. A prevenção da
recorrência se torna então um desafio o tratamento da recor-
rência da doença e os efeitos adversos das terapias locais são
mais frequentes.

Descrição do caso: C.H.S., masculino, 27 anos, HIV +, con-
tagem de CD4 + 350 na consulta inicial. Apresentando lesões
verrucosas circunferenciais restritas à região perianal. Inicial-
mente realizado tratamento tópico com ácido tricloroacético
a 90%. Evoluiu com recidiva, sendo iniciado imiquimod 5%
tópico, 9 doses em dias intercalados, com regressão completa
das lesões. Após três meses, houve recidiva do condiloma com
úlcera perianal tardia na segunda semana após novo trata-
mento com imiquimod 5% tópico. Sorologias para outras DSTs
negativas. Suspenso o imiquimod 5% e iniciado antibiótico
tópico, com melhora completa dos sintomas e regressão total
das verrugas genitais.

Discussão: A imunoterapia tópica apresenta grande eficá-
cia a longo prazo e taxa de cura de 95% estando indicada
nos casos recidivantes. Porém, tal terapia apresenta como
possíveis eventos adversos locais, nas áreas de aplicação: ver-
melhidão, descamação, erosão, escoriação, edema, alterações
de pigmentação, prurido, ardência, dor, bolhas e úlceras de
pele. A falha desta terapia está relacionada a: intercurso sexual
anal antes do fim do tratamento, infecções latentes, presença
do HPV em camadas superficiais da pele ou mucosa que difi-
cultam a ação fagocitária dos linfócitos circulantes. Muitas
vezes a vacinação reduz os índices de recidiva, porém esta-
belecer uma imunidade celular adequada é fator primordial
na prevenção das recidivas.

Conclusão: As recidivas de lesões por HPV nos pacientes
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Conclusão: Na presença de metástases ovarianas é impor-
tante descartar neoplasia primária cólon retal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.145
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ESPIROQUETOSE INTESTINAL - RELATO DE
CASO E REVISÃO DE LITERATURA

Cristiane de Souza Bechara, João Lucas
Gonçalves de Moraes, Louise Gracielle de
Melo e Costa, Karine Andrade Oliveira Zanini,
Lorena Nagme de Oliveira Pinto, Maria
Augusta Marques Sampaio de Souza, Marcelo
Salomão Bechara

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz
de Fora, MG, Brasil

Introdução: A espiroquetose intestinal é uma entidade clí-
nica na qual a mucosa colônica é infectada por espiroquetas do
gênero Brachyspira, que quando sintomática leva a um qua-
dro caracterizado por diarréia aquosa, hematoquezia, perda
ponderal e dor abdominal. O presente pôster tem como obje-
tivo apresentar um caso clínico de paciente acometido por
espiroquetose intestinal e discutir os principais aspectos clíni-
cos, histopatológicos e terapêuticos registrados pela literatura
acerca do assinto.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 56 anos,
referindo hábito intestinal alternado entre constipação e diar-
réia, com fezes ressecadas há 6 meses, negava sangue nas
fezes, dor abdominal, náusea ou vômitos e negava história
familiar de neoplasias. Realizada hemicolectomia direita após
colonoscopia evidenciar lesão vegetante ulcerada e friável em
cólon ascendente e ceco. Tomografia de abdome não mostrava
evidências de comprometimento extra colônico. Anatomo-
-patológico evidenciou espiroquetas em mucosa intestinal.
Realizado tratamento com metronidazol e ciprofloxacino em
um ciclo de 10 dias, após discussão com equipe da infecto-
logia. Paciente recebeu alta estável clínicamente e segue em
acompanhamento com o serviço.

Discussão: A espiroquetose intenstinal é definida histologi-
camente como a presença de micro-organismos da família da
spirochetaceae ligadas ao ápice das células do epitélio cólico.
A doença pode ser provocada por um grupo heterogêneo de
bactérias. Em humanos a Brachypspira aalborgi e a Brachys-
pira pilocoli predominam. Alguns estudos apontam que até 1%
das biópsias colônicas possam apontar para a presença des-
sas bactérias, tendo como preferência os segmentos proximais
do cólon. Sua incidência parece ser maior entre homens que
fazem seco com homens e pacientes HIV positivos tendem a se
apresentar mais sintomáticos que os demais. O significado clí-
nico dessa infecção ainda é incerto e a maioria dos infectados
permanece assintomática. Quando há sintomas gastrointes-
tinais o tratamento com metronidazol geralmente é efetivo.
A infecção pelo Treponema pallidum deve ser excluída assim
como o diagnóstico diferencial com neoplasias colorretais.

Conclusão: A espiroquetose intestinal é uma entidade rara
e pouco conhecida. O diagnóstico é definido após estudo histo-

patológico e o tratamento para as apresentações sintomáticas
geralmente é efetivo com antibióticoterapia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.144
1 8;38(s1):1–113
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TUMOR DE KRUKENBERG COLÔNICO.
RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA

Pedro Henrique Bauth Silva, Fernanda Costa
Pereira, Mabel Christina Silveira, Rogerio
Serafim Parra, Marley Ribeiro Feitosa, Omar
Féres, Jose Joaquim Ribeiro Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: O termo “Tumor de Krukenberg” é utilizado
clinicamente para designar qualquer carcinoma metastático
ovariano derivado de outra malignidade primária. Acomete
principalmente mulheres na pré-menopausa, sendo a idade
média de diagnóstico 45 anos.

Relato de caso: 78 anos, com sangramento vaginal após
30 anos de amenorréia, associado a dor em fossa ilíaca
direita (FID). Ao exame clínico observava-se massa na FID
de grandes dimensões. Ultrassom transvaginal: imagem ane-
xial direita de contornos regulares, textura heterogênea, com
septações finas, volume 431 cm3. Ressonância nuclear mag-
nética de pelve: formação expansiva em região anexial direita
de contornos bem definidos e imagens císticas multissep-
tadas de 15,7 × 13 × 11,3 cm. Endoscopia digestiva alta sem
lesões neoplásicas. Colonoscopia: neoplasia de ceco com 5 cm
de diâmetro. Foi submetida à colectomia direita oncológica
com anastomose ileocolônica termino terminal e salpin-
gooforectomia direita. Anatomopatológico: adenocarcinoma
tubular invasivo de ceco, infiltrando toda parede colônica e
invadindo omento; metástases em 2/13 linfonodos; adenocar-
cinoma tubular ovariano, compatível com o diagnóstico de
lesão ovariana metastática com sítio primário colônico (Tumor
de Krukenberg). Pós operatório sem complicações, referenci-
ada para terapia adjuvante com a oncologia clínica.

Discussão: O tumor de Krukenberg é um diagnóstico raro,
representa 1-2% de todos os tumores ovarianos. O estômago é
o sítio primário mais comum (70%), seguido de cólon, apêndice
e mama. História de carcinoma prévio ao diagnóstico do Kru-
kenberg é obtida apenas em 20-30% dos casos, muitas vezes
o sítio primário fica desconhecido. A taxa de mortalidade é
alta, e a sobrevida média é de 14 meses após o diagnóstico. O
tratamento ideal depende das particularidades de cada caso,
porém, quando as metástases estão limitadas aos ovários a
ressecção cirúrgica radical aumenta o tempo de sobrevida glo-
bal.
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STENOSE RETAL POR
ARACOCCIDIOIDOMICOSE- RELATO DE UM
ASO

arina Paiva Sousa, Bernardo Martins dos
antos, Diana Maria Ferreira Zanotelli,
odolfo Frederico Gazzoni Dregazia Howes,
ntonio Vasconcellos Furtado, Ronaldo Hugo
etrosemolo, Andrés Pessoa Pandelo

Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

alavras-chave: Paracoccidioidomicose extrapulmonar; mico-
es sitêmicas; estenose retal; obstrução intestinal

A Paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica que tem
omo sítio principal o pulmão, suas manifetsções extrapul-
onares são raras e portanto, devem, sempre que possível,

er expostas à comunidade científica. Os autores relatam um
aso de um paciente do sexo masculino que evoluiu com um
uadro de obstrução intestinal por conta de lesão estenosante
de aspecto fistuloso em reto inferior, bem como fazem uma

evisão de literatura a respeito do tema. A Paracoccidioidomi-
ose é uma micose endêmica na América Latina, portanto, em
uadros arrastados associados a estenoses intestinals, deve
er levantada como diagnóstico diferencial.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.146
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OMPARAÇÃO DA PERFORMANCE DE
ÉDICOS ASSISTENTES E RESIDENTES NA
EALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIAS EM UM
ENTRO DE TREINAMENTO

arley Ribeiro Feitosa, Rodrigo Saad
odrigues, Josiane Harumi Cihoda Lopes,
ernanda Costa Pereira, Rogério Serafim
arra, Omar Féres, José Joaquim Ribeiro da
ocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
niversidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
P, Brasil

Objetivo: Analisar os indicadores de qualidade de colo-
oscopia em um centro ambulatorial de nível secundário de
tenção à saúde, onde se realiza o treinamento de médicos
esidentes e comparar a performance dos médicos em treina-

ento com a dos médicos assistentes.
Método: Revisão de um banco de dados prospectivo de colo-

oscopias ambulatoriais, realizadas no período de setembro
e 2009 a dezembro de 2014. Foram avaliados e comparados,
ntre médicos residentes e assistentes, os seguintes indicado-
es de qualidade: indicação adequada, frequência de preparo
olônico adequado, taxa de intubação cecal, taxa de detecção

e adenomas por gênero, taxa de perfuração colônica, taxa de
angramento pós-polipectomia.
8;38(s1):1–113 69

Resultados: Foram realizados 2720 exames. Os seguintes
indicadores de qualidade foram obtidos: indicação adequada
(81,2%), frequência de preparo colônico adequado (94,5%),
taxa de intubação cecal em todos os exames (95,7%), taxa
de intubação cecal em exame de rastreamento (95,4%),
taxa de detecção de adenoma em homens (42%), taxa
de detecção de adenoma em mulheres (37,5%), taxa de
perfuração colônica (0,14%) e taxa de sangramento pós-
-polipectomia (0,11%). Os médicos residentes apresentaram
indicadores de qualidade semelhantes aos médicos assisten-
tes: indicação adequada (80,2% × 81,9%; p = 0,257), frequência
de preparo colônico adequado (94,9% × 94,2%; p = 0,858), taxa
de intubação cecal em todos os exames (96,1% × 95,3%;
p = 0,299), taxa de intubação cecal em exame de rastreamento
(96,7% × 94,5%; p = 0,118), taxa de detecção de adenoma em
homens (42% × 42%; p = 1,000), taxa de detecção de adenoma
em mulheres (36,9% × 38,1%; p = 0,802), taxa de perfuração
colônica (0,2% × 0,1%; p = 0,330) e taxa de sangramento pós-
-polipectomia (0% × 0,2%; p = 0,137).

Conclusão: Não houve diferença na performance dos médi-
cos residentes e assistentes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.147
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE
COLONOSCOPIAS REALIZADAS EM UM
SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO
INTERIOR DE SÃO PAULO

Mychelly de Sá Carvalho, Evelyn Cristina
Rosa da Granja Batalini, Alexande da Silva
Nishimura, Larissa dos Santos Gonçalves Gil,
Amanda Geórgia Belleze, Marcelo Carlos de
Sá Carvalho, Rafael Castelli Bittencourt

Santa Casa de Ourinhos, Ourinhos, SP, Brasil

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes
submetidos à endoscopia digestiva baixa em um centro ter-
ciário do interior de São Paulo, ressaltando a sua importância
como método diagnóstico e terapêutico.

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo através da
análise de prontuários de pacientes que foram submetidos a
Colonoscopia em um Serviço de Endoscopia Digestiva de um
Hospital do Interior de São Paulo, entre os anos de 2017 e 2018.

Analisaram-se as seguintes variáveis: sexo, idade dos paci-
entes, indicação para a realização de endoscopia digestiva
baixa, tipo de procedimento realizado, bem como a incidência
de lesões pré- malignas e malignas.

Resultados: Das 2480 colonoscopias realizadas no nosso
serviço, 803 apresentaram lesões de características malignas
ou pré-malignas. A idade dos pacientes com lesões malig-
nas e pré-malignas variou de 22 a 94 anos. A maior parte
dos pacientes submetidos a colonoscopia era do sexo femi-
nino 57% (n = 1.413). Com relação a idade houve predomínio
em ambos os sexos entre 61 e 70 anos com 34,5% (n = 855).

As lesões malignas foram identificadas em 5,9% (n = 148) dos
pacientes, sendo 53,33% (n = 79) no sexo feminino e 46,7%
(n = 69) no sexo masculino. As lesões pré-malignas se fize-
ram presentes em 30% (n = 746), sendo 60,18% (n = 449) no
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ser ponderada em doentes com anemia. A enteroscopia por
videocápsula pode permitir o seu diagnóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.150
70 j coloproctol (rio

sexo feminino e 39,81% (n = 297) no sexo masculino. A idade
média dos pacientes submetidos ao exame foram de 52,3
anos. Hemorragia Digestiva Baixa (16,42%), alteração do hábito
intestinal (11,50%), diarreia (11,0%), perda de peso (9,8%) foram
às indicações mais frequentes. As endoscopias digestivas bai-
xas foram normais em 47% dos diagnósticos identificados nos
laudos.

Conclusão: A colonoscopia é um excelente método tanto
diagnóstico como terapêutico na investigação das doenças
digestivas baixas .Os resultados obtidos no nosso serviço,
mostraram que a Colonoscopia é fundamental no diagnóstico
e rastreamento de tumor coloretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.148
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DIVERTÍCULO INVERTIDO SIMULANDO
PÓLIPO GIGANTE

Graziela Olivia da Silva Fernandes, Rosilma
Gorete Lima Barreto, Marcelo Travassos Pinto,
Débora Pinheiro de Andrade, Nikolay Coelho
da Mota, Giordano Bruno Meireles de Oliveira,
João Batista Pinheiro Barreto

Hospital Universitário Presidente Dutra, São Luís,
MA, Brasil

Introdução: A doença diverticular do cólon, uma afecção
intestinal freqüente na prática clínica, pode ser responsável
por dor abdominal. Durante a investigação desses pacientes
por colonoscopia, é possível serem evidenciados divertículos
e pólipos concomitantemente. Uma vez encontrado o pólipo
no exame, necessita-se de polipectomia endoscópica, proce-
dimento associado a uma incidência de perfuração inferior a
0,05%. O risco de tal complicação pode ser maior no caso de
um divertículo colônico invertido, que pode ser interpretado
erroneamente como uma lesão polipóide na colonoscopia.
Até o momento, menos de 20 casos de divertículos colô-
nicos invertidos, diagnosticados em colonoscopia ou após
enema de bário com contraste de ar, foram relatados na
literatura.

Descrição do caso: O presente relato descreve um homem
de 63 anos de idade, com história de prurido, proctalgia e
hematoquezia. Foi submetido a uma colonoscopia, que reve-
lou, inicialmente, um pólipo pedunculado volumoso que foi
reconhecido como sendo um divertículo colônico gigante
invertido antes da polipectomia endoscópica.

Discussão: O diagnóstico do divertículo colônico invertido,
por ter uma incidência rara e poucos casos descritos na lite-
ratura, é desafiador para o especialista, sendo considerada
de extrema relevância na prática clínica. Como a perfuração
intestinal é uma séria complicação que pode ser provocada
nos procedimentos endoscópicos, é necessário ter uma cons-
ciência do problema antes de qualquer intervenção.

Conclusão: O presente relato destaca a possibilidade
de encontrar um divertículo colônico invertido durante a

colonoscopia. Essa possibilidade deve ser considerada com
cuidado para se chegar a um diagnóstico correto e evitar pro-
cedimentos potencialmente perigosos, como a polipectomia
1 8;38(s1):1–113

endoscópica, e causar graves complicações ao paciente diante
de uma perfuração intestinal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.149
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ENTEROPATIA POR ANTI-INFLAMATÓRIOS
NÃO ESTEROIDES: UMA CAUSA POTENCIAL
DE ANEMIA

Miguel José Mascarenhas Saraiva Jr., Miguel
Mascarenhas Saraiva

Laboratório ManopH, Porto, Portugal

Introdução: Os anti-inflamatórios não esteróides (NSAID)
estão associados a um risco significativo de lesões gastroin-
testinais no estômago e no duodeno, mas também podem
causar lesões no jejuno-íleo. A prevalência de úlceras gástri-
cas e duodenais associadas a NSAIDs varia de 9% a 22%, com
hemorragia grave ou perfuração ocorrendo em menos de 1% ao
ano. Até 35% das complicações da úlcera péptica são resultado
do uso de AINEs. Além disso, até 10% dos usuários induzi-
dos por AINEs são complicados por hemorragia, perfuração ou
obstrução, particularmente em idosos ou com comorbidade.
Uma entidade chamada “doença do diafragma” é patognomô-
nica para as estenoses de pequenos intestinos induzidas por
NSAID, que são marcadas por múltiplas lesões estenóticas que
se intrometem e estreitam o lúmen.

Caso clínico: Uma paciente de 82 anos recorreu à Urgen-
cia com dor no peito. A avaliação revelou Hemoglobina 3 g/dL,
requerendo 9 unidades de transfusão de hemácias. Na histó-
ria medicamentosa, referia tomada regular de piroxicam para
dor nas articulações. A endoscopia digestiva alta e a colo-
noscopia não demonstraram alterações. Foi realizada uma
entyeroscopia por videocápsula endoscópica foi realizada. A
videocápsula demonstrou, no intestino delgado, erosões e
úlceras circunferenciais associadas a estenose tipo diafragma,
achado patognomónico de enteropatia por NSAID. Estas lesões
condicionaram atraso na progressão da cápsula, não se tendo
visualizado o cólon durante o período de registo. Radiografia
abdominal simples realizada 2 semanas após o procedimento
confirmou a expulsão da cápsula.

Conclusões: A possibilidade de enteropatia por NSAID deve
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NCREMENTO DIAGNÓSTICO DA CÁPSULA
NDOSCÓPICA NAS MANIFESTAÇÕES
NTESTINAIS

abel Cristhina Rodrigues da Silveira, Vitor
uiz Assunção Martins, Rafael Pasqualini de
arvalho, Marley Ribeiro Feitosa, Omar Féres,
ogério Serafim Parra, José Joaquim Ribeiro
a Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
niversidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
P, Brasil

Objetivo: Analisar a contribuição e rendimento diagnóstico
a cápsula endoscópica (CE) nas manifestações intestinais.

Método: Análise do um banco de dados prospectivo de CE
e dois centros de referência do município de Ribeirão Preto.
odos os pacientes submetidos ao procedimento possuíam
ndoscopia digestiva alta e colonoscopia normais.

Resultados: Foram estudados 185 pacientes, a maior parte
o sexo masculino (60,5%), com idade média de 58,7 ± 19
nos. As indicações para o exame foram:sangramento de ori-
em obscura (81,6%), dor abdominal (10,8%) e diarreia (3,2%).

avaliação do intestino delgado foi completo em 87% dos
asos, com uma taxa de rendimento diagnóstico de69,2%, sem
iferença entre centros de referência. A única complicação
oi retenção da CE em 1,6% dos casos.Os principais acha-
os foram: angiectasias (53,5%), úlceras (15,1%), pólipos (5,9%),
oença de Crohn (3,8%) e neoplasia do delgado (3,8%). A única
anifestação preditora de rendimento diagnóstico foi a pas-

agem de sangue visível pelo reto (p = 0,007).
Conclusão: A capsula endoscópica pode fornecer

nformações importantes e a presença de sangue visível
preditor independente de rendimento diagnóstico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.151
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OLITE MICROSCÓPICA LINFOCÍTICA: UM
ASO CLÍNICO

runo Lorenzo Scolaro, Daniel Cury Ogata,
atheus Copi Kimura, Beatriz Cavalheiro

onatelli, Claudia Theis, Ana Paula Vavassori,
arbara Tortato Piasecki

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
C, Brasil

Introdução: A colite microscópica linfocítica (CL) é uma
oença inflamatória do trato colônico caracterizada, usu-
lmente, por diarreia crônica aquosa não sanguinolenta e
usência de expressão laboratorial, endoscópica ou radi-
lógica. O diagnóstico é feito exclusivamente por meio
natomopatológico, o qual evidencia aumento do número de
infócitos intraepiteliais (≥ 20 por 100 células epiteliais), epité-

io vacuolizado, aplanado, com depleção de mucina ou zonas
e descolamento em relação à membrana basal. Entre os fato-
es de risco mais associados à doença estão: sexo feminino,
8;38(s1):1–113 71

idade avançada, diagnóstico de doenças autoimunes, taba-
gismo e medicações – inibidores da bomba de prótons (IBP),
anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e inibidores seleti-
vos da recaptação de serotonina (ISRSs).

Relato do caso: Feminina, 28 anos, procedente de Itajaí-SC,
tabagista (10 anos/maço), portadora de Transtorno de Humor
Bipolar - em tratamento regular com lítio, tricíclicos, sertralina
e quetiapina via oral - e intolerância a lactose. Procurou aten-
dimento ambulatorial relatando que há cerca de 1 ano iniciou
com quadro de diarreia aquosa, com presença de muco, asso-
ciada à distensão e dor abdominal difusa. Nega hematoquezia,
enterorragia, febre ou alergias. Solicitados exames labora-
toriais, colonoscopia e entero-ressonância magnética sem
alterações. No entanto, biópsia evidenciou: mucosa colônica
apresentando importante linfocitose intraepitelial (> 20%),
compatível com o diagnóstico de Colite Microscópica Linfo-
cítica.

Discussão: Devido à sua baixa incidência e sintomatolo-
gia semelhante, a colite microscópica apresenta diagnóstico
diferencial com Doença de Crohn (DC). No entanto, ao contrá-
rio das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), alterações na
mucosa são raramente observadas nessa patologia. Em casos
de colonoscopia sem alterações macroscópicas em pacien-
tes sintomáticos possíveis diagnósticos diferenciais devem ser
estabelecidos, uma vez que quadros como esse podem ser con-
fundidos erroneamente com distúrbios funcionais, deixando
o paciente sem o tratamento adequado e contribuindo para a
piora da doença.

Conclusão: É de extrema importância que estando o
médico frente a quadros de diarreia crônica não sanguino-
lenta com colonoscopia sem alterações seja feito diagnóstico
diferencial com colite microscópica linfocítica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.152
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EFICÁCIA DO ACESSO PERCUTÂNEO
TRANSESPLÊNICO NA EMBOLIZAÇÃO DAS
VARIZES PERIESTOMAIS

Caio César Molina Silva, Marley Ribeiro
Feitosa, Fernanda Costa Pereira, Guilherme
Seizem Nakiri, Omar Féres, Daniel Giansante
Abud, Rogerio Serafim Parra

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: Shunts portossistêmicos se desenvolvem em
pacientes com hipertensão portal, sendo os mais comuns
varizes gastroesofágicas e shunts esplenorrenais. Pode haver
formação de varizes periestomais (VPs) por vias colaterais
infrequentes. Esta série relata 3 casos de pacientes estomi-
zados com hipertensão portal, que apresentavam hemorragia
digestiva, tratados com embolização das VPs, por acesso per-
cutâneo transesplênico.
Descrição dos casos: Caso 1: Masculino, 58 anos, com
cirrose hepática de etiologia alcoólica e hipertensão portal,
com colostomia terminal na fossa ilíaca direita após colec-
tomia oncológica. Após a embolização, evoluiu com melhora
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importante da hemoglobina, apresentando apenas um episó-
dio de pequeno sangramento autolimitado. Caso 2: Feminino,
45 anos, portadora de doença de Crohn e submetida a ente-
rectomia segmentar e íleo terminal na fossa ilíaca direita.
Antecedente de colangite esclerosante primária, hipertensão
portal e sangramento pelo estoma. Após o procedimento, sem
novos episódios. Caso 3: Feminino, 65 anos, adenocarcinoma
do cólon, submetida a colostomia terminal paliativa na ilíaca
esquerda, hipertensão portal sem etiologia definida e sangra-
mento pelo estoma. Melhora após tratamento endovascular.
Apresentou dois episódios de sangramento, indicado nova
esplenoportografia direta, sem identificação de vasos varico-
sos ao exame.

Discussão: VPs são causas raras de sangramento digestivo.
Possuem risco estimado de morte de 3 a 4%, por episódio. Entre
os tratamentos endovasculares disponíveis, há a confecção de
shunt portossistêmico intra-hepático (TIPS) e a embolização
das varizes. O TIPS é efetivo para o tratamento de varizes peri-
estomais, entretanto possui uma alta taxa de encefalopatia
e insuficiência hepática. Outra possibilidade é a embolização
pelo acesso percutâneo transhepático, entretanto em casos
de trombose da veia porta ou invasão tumoral da mesma
tornam este acesso limitado. A embolização por acesso per-
cutâneo transesplênico torna-se uma alternativa comparável
as demais opções.

Conclusão: O acesso percutâneo transesplênico é eficaz na
embolização das varizes periestomais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.153
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ENDOMETRIOSE EM APÊNDICE CECAL E
CÓLON DIREITO – RELATO DE CASO E
REVISÃO DE LITERATURA

Giovanna Sartorelli Venturini, Roberta Lais
dos Santos Mendonça, Danilo Toshio Kanno,
Rayama Moreira Siqueira, Paula Cristina
Steffen Novelli, Monique Raquel Barbosa de
Queiroz Fonseca, Carlos Augusto Real
Martinez

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: Endometriose é definida por presença de tecido
endometrial fora da cavidade uterina. Estima-se que esteja
presente em 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva.
Cerca de 10% das pacientes com esta patologia apresentam
endometriose intestinal. Quando presente no intestino, as
regiões mais acometidas são reto (79%), sigmoide (24%), apên-
dice cecal (19%), íleo terminal (2%), cólon descendente (1%) e
ceco (1%).

Relato de caso: O relato de caso descrito trata-se de uma
paciente, de 48 anos, com queixa de dor em fossa ilíaca direita
com irradiação para região lombar, que recorria mensalmente
e melhorava com a evacuação, cujo diagnóstico de endometri-

ose em apêndice cecal e cólon direito só foi estabelecido após
estudo anatomopatológico da peça cirúrgica.

Discussão: A sintomatologia da endometriose intestinal
é variável, sendo os principais sintomas são dor pélvica,
1 8;38(s1):1–113

alteração do hábito intestinal, sangramento nas fezes e infer-
tilidade. O que dificulta o diagnóstico, fazendo com que seja
confundida com outras patologias intestinais, como câncer
colorretal. Podemos utilizar inúmeros exames de imagem
para nortear o diagnóstico, como Ultrassonografia Transretal
e Transvaginal (principalmente para reto e sigmoide), Resso-
nância Magnética, Enema Opaco e colonoscopia. No entanto,
o diagnóstico definitivo é feito através de anatomopatológico,
sendo o exame padrão ouro a videolaparoscopia com bióp-
sia. O tratamento da endometriose pode ser clínico, utilizando
hormonioterapia ou cirúrgico (baseado na citorredução da
doença e restauração da anatomia pélvica), dependendo da
extensão da doença, sintomatologia, idade e desejo de engra-
vidar.

Conclusão: Endometriose intestinal é uma patologia com
sintomatologia variável, o que dificulta o diagnóstico, sendo
este, muitas vezes, obtido apenas após a cirurgia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.154
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ENDOMETRIOSE INTESTINAL: ANÁLISE
COMPARATIVA ENTRE ULTRASSONOGRAFIA
E AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA EM
PEÇAS CIRÚRGICAS

Paula Gurgel Barreto a,b, Paulo Figueiredo
Barreto Neto a,b, Arthur Felipe Barbosa
Vasconcelos a,b, Hugo Leite de Farias Brito a,b,
Maurício Prado Ribeiro a,b, Andrea Bueno
Rodrigues a,b

a Universidade Tiradentes (UNIT), Aracaju, SE,
Brasil
b Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS),
Aracaju, SE, Brasil

Objetivo: O objetivo deste estudo consiste em avaliar as
alterações de imagem em pacientes submetidas a tratamento
cirúrgico para endometriose intestinal e comparar a exten-
são da doença descrita nestes exames com os achados da
avaliação anatomopatológica.

Método: Trata-se de um estudo observacional e retrospec-
tivo onde foram analisadas lâminas coradas pela técnica de
Hematoxilina e Eosina e no qual os dados clínicos foram obti-
dos mediante prontuários dos pacientes de 2010 até 2017.
Foram critérios de inclusão todos os casos de endometriose
intestinal submetidos a tratamento cirúrgico e análise anato-
mopatológica da lesão. Foram analisados 31 casos, sendo 24
deles com dados clínicos e 12 com correlação entre anatomo-
patologia e ultrassonografia (USG) transvaginal pré-cirúrgica.
Todas as USGs deste estudo foram realizadas com transduto-
res convexos, lineares e endocavitários, entre 2 a 13 mHz e
com preparo intestinal.

Resultados: A idade variou de 24 a 65 anos, com média de
36,6 anos. Os sintomas referidos foram: cólica (83%), disque-
sia (54%), tenesmo (46%), dispareunia (29%), infertilidade (20%)

e hematoquezia (20%). A topografia dos focos endometrióti-
cos foi o retossigmoide (74%), apêndice cecal (9%), reto (3%),
cólon esquerdo (3%), cólon direito (3%), íleo (3%) e cólon sem
outras especificações (6%). Os dados ultrassonográficos de 12
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acientes foram analisados e o tamanho da lesão variou entre
,2 a 4,1 centímetros (cm) e média de 2,9 cm, enquanto que
o anatomopatológico esse tamanho variou entre 0,8 a 4,5 cm
om média de 2,48 cm. As alterações macroscópicas observa-
as foram: espessamento da parede intestinal (90%), aspecto
emorrágico (32%), estreitamento da luz (6%) e presença de
istos (3%). As lesões no anatomopatológico comprometiam
redominantemente até a submucosa (62%) ou muscular pró-
ria interna (22%), enquanto que naquelas analisadas dos
ados ultrassonográficos atingiam a muscular própria interna

66%) e a submucosa (16%). O estudo histológico revelou que
odos os focos endometrióticos estavam constituídos por glân-
ulas e estroma endometrial, com frequente dilatação cística
landular. Todos os casos exibiam fibrose na parede intestinal
/ou tecido adiposo da subserosa.

Conclusão: A análise comparativa revelou concordância
o comprometimento da camada muscular própria intestinal

41,6%). O acometimento da camada submucosa foi subesti-
ado em cinco casos (37,5%).

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.155
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UMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL
GIST) RETRORRETAL: RELATO DE CASO

habllo Rodrigo Santos de Brito, Mauricio Jose
e Matos e Silva, Antonio Lucas das Merces
ilho, Anne Jamylle de Almeida Cabral,
amila Glenda Dantas de Medeiros Cunha,
ernando Luiz de Souza Monteiro, Luiz
duardo Lemos da Silva

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil

Paciente 84 anos, sexo feminino, hipertensa, com queixa
e proctalgia há três meses. Possui passado cirúrgico de
orreção de prolapso retal e anoplastia. Ao exame apresen-
ava tumoração fixa em parede retal posterior que se estende
esde a borda anal até 6 cm cranialmente. Ressonância de
elve evidencia cisto multiloculado com componente hiper-
rotéico e hemático retrorretal de 4,6 × 4,0 × 3,4 cm ao nível da
argem anal até o anel anorretal. Submetida a ressecção de

umor via acesso de Kraske (posterior), houve ruptura da lesão
o intraoperatório, contudo, paciente evoluiu clinicamente
em recebendo alta hospitalar após três dias. O resultado da
natomopatologia e imuno-hitoquímica revelaram tumor do
stroma gastrointestinal com células fusiformes – anticorpos
-KIT e DOG-1 expressados pelas células neoplásicas. Tumo-
es retrorretais são entidades raras na prática clínica, sendo

maioria de etiologia congênita e de aspecto cístico. GISTs
ão neoplasias mesenquimais incomuns do trato gastroin-
estinal sendo ainda mais insólito quando extraintestinais.

literatura sobre o assunto é escassa daí a dificuldade em
stimar a frequênciade GIST retrorretal. Os tumores retror-
etais manifestam-se com proctalgia, dor lombar, distúrbios
a defecação ou mesmo apresentam-se de forma assintomá-

ica. Em geral possuem evolução indolente, sendo a maioria
os casos benignos no sexo feminino e maligno no sexo
asculino. O diagnóstico é realizado através de exame físico

ssociado a exames de imagem como tomografia compu-
8;38(s1):1–113 73

tadorizada, ressonância magnética e ultrassom endorretal.
GISTs são provenientes da muscular própria e expressam a
proteína KIT, receptor transmembrana tirosina-cinase, detec-
tada pela imuno-histoquímica e utilizada, portanto, para seu
diagnóstico. O tratamento das lesões retrorretais é cirúrgico
e o acesso pode ser feito de forma abdominal (anterior)
para lesões altas (acima de S4), parassacral (posterior) para
lesões baixas ou ainda de forma combinada. O uso de Mesi-
lato de imatinib está indicado para pacientes com GIST
irressecável ou metastático; no paciente em questão não
foi utilizado, está em acompanhamento.Tumores retrorretais
são patologias raras e apresentam-se de formas variadas,
sendo o exame físico fundamental para suspeição devendo-
-se atentar para complementação da anatomopatologia com
imuno-histoquímica quando há suspeita de GIST.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.156
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ENDOMETRIOSE PROFUNDA COM
COMPROMETIMENTO DE RETO BAIXO –
OPÇÕES DE TRATAMENTO CIRÚRGICO –
RELATO DE CASO E REVISÃO

Stella Maria Botequio Mella, Bruna Dell Acqua
Cassão, Elesiario Caetano Junior, Ricardo
Tadayoshi Akiba, Sarhan Sydney Saad

Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP,
Brasil

A endometriose apresenta um comportamento similar às
neoplasias, com lesões infiltrativas, multifocais e recidivantes.
Acomete mulheres jovens, prejudicando a qualidade de vida,
provocando dor incapacitante e comprometendo a materni-
dade, vida conjugal, profissional e emocional. Nosso objetivo
é apresentar um caso de endometriose profunda extensa,
cujo tratamento apresentou um desafio para a equipe cirúr-
gica. Paciente NFL, 36 anos, casada, branca, deu entrada no
ambulatório de Proctologia-Endometriose Profunda do Hospi-
tal São Paulo, UNIFESP, com queixa de diarreia, dismenorreia
e proctalgia no período menstrual. Exame físico: apenas dor a
palpação profunda de hipogástrio e fossa ilíaca esquerda, sem
massas ou visceromegalias. A anuscopia: ausência de lesões,
com dor ao toque retal. No exame ginecológico: presença de
lesão de aproximadamente 2,5 cm abaulando fornice vaginal
posterior, de superfície irregular, dolorosa ao toque vaginal.
Colonoscopia dezembro/2017: pólipo séssil de reto. RNM pelve
abril/2018: nódulo retrocervical de 2,6 cm, comprometimento
de ligamentos uterossacros direito e esquerdo, lesão em reto
de 5,2 cm de extensão, a aproximadamente 6 cm da borda anal,
acometendo camada muscular profunda. USG transvaginal
com preparo de colon (maio/2018): lesão em placa que infiltra
fórnice e septo retovaginal, de textura homogênea, aderida ao
reto baixo/médio, de 4,2 × 1,8 × 3,1 cm; ligamentos uterossa-
cros espessados, de 6,6 cm a direita e 8,6 cm a esquerda; lesão

em reto baixo de 5,7 × 0,8 × 2,3 cm, invadindo submucosa, a
aproximadamente 4 cm da borda anal. Indicada cirurgia vide-
olaparoscópica em conjunto com a equipe da Ginecologia.
Realizada retossigmoidectomia acompanhada de exérese de
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focos de endometriose e ileostomia protetora em alça, no dia
23/05/2018. Paciente apresentou boa evolução clínica e labora-
torial, com dor nos três primeiros pós operatórios, associada
ao dreno de blake. Este mostrou-se seroso, sendo retirado no
4◦ pos operatório, com melhora da dor. Optada por conver-
são da ileostomia protetora em 45 dias de pós operatório. A
eficácia do tratamento clínico da endometriose com compro-
metimento intestinal é apenas encontrada em publicações de
casos isolados. O tratamento clínico hormonal não apresenta
uma resposta adequada nestes casos, tornando o tratamento
cirúrgico como primeira escolha. O atraso no diagnóstico torna
a extensão da doença um desafio cada vez maior para os cirur-
giões a fim de realizar uma opção cirúrgica mais conservadora.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.157
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QUAL A APARÊNCIA DO
COMPROMETIMENTO DE ENDOMETRIOSE
NO APÊNDICE CECAL?

Júlia Santiago França, Amanda Costa da
Cunha, Oswaldo de Moraes Filho, Sebastião
Dutra de Morais Junior, João Batista de Sousa,
Frederico José dos S. Correa, Romulo
Medeiros de Almeida

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Objetivo: Demonstrar as diversas formas de compro-
metimento apendicular por endometriose, possibilitando o
reconhecimento das lesões e chamar a atenção para a
presença dessa doença no apêndice.

Método: Estudo retrospectivo por meio da análise dos pron-
tuários e de imagens captadas depacientes submetidas a
videolaparoscopia para o tratamento de endometriose pro-
funda intestinal no Centro de Excelência em Endometriose de
Brasília, no período entre janeiro de 2007 e janeiro de 2018.
Foram incluídas no estudo pacientes que apresentavam sin-
tomas como dor pélvica, infertilidade ou ambos, e que tiveram
a visualização de lesões sugestivas de endometriose nos exa-
mes de ressonância magnética ou ultrassom transvaginal com
preparo intestinal.

Resultados: Foram incluídas 372 mulheres com média de
idade de 34 anos (desvio padrão de 5,9 anos). 58 pacientes
(15,6%) apresentaram focos de endometriose no apêndice, os
quais foram removidos durante o procedimento laparoscó-
pico.

A lesão de endometriose no apêndice geralmente ocorre
na extremidade distal do mesmo, deformando-o e levando
a aspecto característico de cabo de guarda-chuva, porém
podem ocorrer também áreas fibróticas, vesículas com con-
teúdo hemático ou na base do ceco onde ele se implanta no
ceco.

Conclusão: O apêncide cecal pode ser sítio de implantação
de endometriose e em pacientes com clínica ou evidência
de endometriose pélvica ao serem submetidas a laparoscopia
devem ter o seu apêndice cecal inspecionado sempre e caso
haja alguma lesão ele deve ser removido.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.158
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QUAL A INCIDÊNCIA DE ENDOMETRIOSE NO
APÊNDICE?

Amanda Costa da Cunha, Oswaldo de Moraes
Filho, Júlia Santiago França, Sebastião Dutra
de Morais Junior, Frederico José dos S. Correa,
João Batista de Sousa, Romulo Medeiros de
Almeida

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Objetivo: Avaliar a incidência de endometriose de apêndice
em pacientes portadoras de endometriose profunda e intesti-
nal submetidas a videolaparoscopia para o tratamento dessa
doença.

Método: Estudo retrospectivo por meio da análise dos
prontuários pacientes submetidas a videolaparoscopia para
o tratamento de endometriose profunda intestinal no Cen-
tro de Excelência em Endometriose de Brasília, no período
entre janeiro de 2007 e janeiro de 2018. Foram incluídas no
estudo pacientes que apresentavam sintomas como dor pél-
vica, infertilidade ou ambos, e que tiveram a visualização de
lesões sugestivas de endometriose nos exames de ressonância
magnética ou ultrassom transvaginal com preparo intestinal.

Resultados: Foram incluídas 372 mulheres com média de
idade de 34 anos (desvio padrão de 5,9 anos). Os exames de
imagem previram a presnça de endometriose no apêndice em
apenas um caso no qual havia espessamento da ponta do
órgão visto à ressonãncia magnética. Em todos os outros o
achado foi intraoperatório e observado durante a laparoscopia
e inspeção de toda a cavidade abdominal. 58 pacientes (15,6%)
apresentaram focos de endometriose no apêndice, os quais
foram removidos durante o procedimento laparoscópico.

Conclusão: O apêncide cecal é sítio frequente de
implantação de endometriose profunda e deve ser inspecio-
nado sempre que se realizar laparoscopia para o tratamento
de endometriose, mesmo que os exames especializados de
imagem não sugiram a presença dessas lesões.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.159
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QUEIXAS PROCTOLÓGICAS NA GESTAÇÃO E
NO PUERPÉRIO NO MUNICÍPIO DE PORTO
NACIONAL-TO

Priscilla Silva Rezende, Raquel Carnio,
Viviane Tiemi Kenmoti

ITPAC Porto Nacional Ltda - Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos de Porto Nacional Ltda.,
Porto Nacional, TO, Brasil

Introdução: A gestação e o puerpério caracterizam-se como
períodos repletos de transformações orgânicas e psicológicas.
A gestante ou puérpera estão suscetíveis a essas alterações
e os sintomas proctológicos são queixas comuns, tornando
generalistas e obstetras para a conduta apropriada.
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Objetivo: Identificar o manejo das queixas proctológicas
ais comuns das gestantes e das puérperas no período estu-

ado.
Método: Utilizou-se a pesquisa de campo com abordagem

ualitativa e quantitativa, de caráter descritivo e exploratório.
público alvo foram gestantes e puérperas atendidas no Hos-

ital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional (TO), no
eríodo entre 21/05/2018 e 09/06/2018. Os dados foram coleta-
os por entrevista com o auxílio de um questionário.

Resultados preliminares: Foram entrevistadas 123 pacien-
es, das quais 66 eram gestantes e 57 puérperas. 7 pacientes
5,6%) nunca tiveram quaisquer sintomas/sinais do trato gas-
rointestinal e 19 (15,4%) referiram sintomas proctológicos,
endo que várias responderam com mais de uma queixa. 11
57,9%) pacientes relataram dor anal durante a gestação e
penas uma paciente no puerpério. Além disso, 10 pacien-
es (52,6%) relataram sangramento anal durante a gestação

4 (21%) durante o puerpério. A queixa de prurido anal foi
eferida por 7 (36,8%) pacientes durante a gestação e por 2
urante o puerpério. 5 (26,3%) pacientes referiram nódulos em
egião anal durante a gestação, enquanto apenas uma durante

puerpério. A maioria 32,5% (40) das pacientes procuraram
Unidade Básica de Saúde (UBS), das quais 24 (60%) foram

xaminadas, 22 por médicos e duas pela enfermagem. 27,6%
e automedicaram. Duas pacientes (1,6%) procuraram atendi-
ento ginecológico.
Conclusão: A queixa proctológica mais comum foi dor

nal e a maioria das pacientes procuraram atendimento em
BS. Parcela significativa das pacientes entrevistadas optaram
or automedicação, seja por preconceito ou incompreensão
a importância das afecções coloproctológicas. Infelizmente
m número importante de pacientes não foi examinado por
enhum profissional de saúde, mesmo o exame físico sendo

mprescindível para a determinação da conduta coloproctoló-
ica adequada.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.160
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ECONSTRUÇÃO PERINEAL COM
SFINCTEROPLASTIA EM OVERLAP APÓS
RAUMATISMO POR PARTO VAGINAL

hirlane Frutuoso Malheiros, Jessica
ontenegro Pontes, Leticia Aires Benjamin,

ilvana Serra Alvim Ribeiro, Alisson Cordeiro
oreira, Pedro Eduardo de Oliveira Cartaxo

Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), João
essoa, PB, Brasil

alavras-chave: Cirurgia colorretal; complicações do trabalho
e parto; períneo

Introdução: As lacerações perineais no trauma vaginal são
ncomuns, porém de grande impacto funcional e psicossocial
a mulhere. A laceração perineal varia desde grau 1, em que

corre apenas lesão de pele, até grau 4, onde há ruptura total
os esfíncteres externo e interno. A lesão esfincteriana pode
correr até em lesões menores e os sintomas podem surgir até
ano após o trauma perineal em até 50% dos casos.
8;38(s1):1–113 75

Relato de caso: T.D.R., 20 anos, G1P1, deu entrada no ambu-
latório de Coloproctologia do no serviço de Coloproctologia
do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), em João Pessoa,
PB, com queixa de incontinência fecal há 1 ano, após parto
vaginal, que levava a impacto social e emocional, visto que
não conseguia exercer atividades laborais e nem manter inter-
curso sexual com o companheiro desde então. O parto ocorreu
há 1 ano e 2 meses, com 12 horas de duração e com indução
e sem realização de episiotomia. A laceração foi identificada
imediatamente após o parto, onde foi reparada pela equipe de
obstetrícia, porém com deiscência completa da sutura após
7 dias, devido à infecção (SIC). Com laceração perineal grau
4 (cloaca), indentificando pequeno reparo em mucosa retal,
remanescente da reconstrução primária. Foi proposto fisio-
terapia do assoalho pélvico 6 meses antes do tratamento
cirúrgico com intenção de obtenção de melhor resultado intra
e pós-operatório, com boa resposta, sendo posteriormente
submetida a reconstrução perineal com esfincteroplastia pela
técnica de “overlap”, sem intercorrências. No primeiro mês de
pós-operatório, não houve intercorrências ou complicações,
com boa resposta e melhora da incontinência para flatos e
fezes.

Discussão e conclusão: A maioria das mulheres dá à luz
sem nenhum dano perineal ou retal significativo. No entanto,
em cerca de 1 a 4% dos nascimentos há danos esfincterianos
e perineais que podem causar problemas consideráveis em
termos de dor, incontinência e dispareunia. A incontinência
pode impactar significativamente em suas vidas diárias e rela-
cionamentos e causar aumento de custos para os serviços de
saúde. Portanto, a importância de uma boa avaliação do assoa-
lho pélvico e dos fatores de risco para laceração perineal, como
a desproporção céfalo-pélvica, a fim de diminuir o índice de
lacerações perineais por partos vaginais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.161
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RELAÇÃO ENTRE FASES DA APENDICITE E
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS - UM
ESTUDO PROSPECTIVO

Nathalia Manzano G. de Souza, Carlos
Henrique Marques dos Santos, Victor Hugo
Manzano Gonçalves de Souza, Paula Barbosa
Pereira da Silva, Valdomiro Garbugio Filho

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Campo
Grande, MS, Brasil

Introdução: A apendicite aguda é a doença inflamatória
abdominal cirúrgica de maior frequência. O diagnóstico é
essencialmente clínico. A apendicectomia, seja por via lapa-
rotômica ou laparoscópica, é o tratamento de eleição. As
complicações pós-operatórias mais comuns da apendicecto-
mia estão relacionadas com o grau de inflamação apendicular.
É classificada em fases macroscópicas de 1 a 4 de acordo com
o grau de evolução fisiopatológico.
Objetivo: Verificar se existe correlação entre a fase da
apendicite no momento operatório e sua complicação pós-
-operatória.
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Métodos: Foi realizada coleta de dados de informações,
com base em formulário personalizado, de pacientes diag-
nosticados com apendicite e operados via laparotômica no
período de julho a dezembro de 2017 no Hospital Regional
de Mato Grosso do SUL - HRMS. Os pacientes foram acom-
panhados no período pós-operatório intra-hospitalar até a
data da primeira consulta ambulatorial para verificação de
complicações neste período. Foi incluída como complicação
pós-operatória deste estudo: seroma, infecção de ferida ope-
ratória (ISC), deiscência de sutura, evisceração, eventração, e
abscesso intra cavitário.

Resultados: Obteve-se como N total deste estudo 122
pacientes. Houve predominância do sexo masculino, com
incidência de 61%. Houve significância estatística, com o p-
-value < 0,05 para a associação entre quanto maior a fase da
apendicite maior a incidência de complicações.

Conclusão: Apesar da apendicite aguda se tratar de doença
com tratamento cirúrgico considerado simples, foi encontrado
neste estudo índice de complicações alto, 21% dos pacientes
operados, sendo associado a maior achado na fase quatro.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.162
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TUMOR RETRORETAL EM PACIENTE JOVEM
-RELATO DE CASO

Luely Ananda dos Santos Ribeiro, Ana
Barbara Moreira Delfino, Jessica Lins Bonfatti,
Cinthia Magalhaes Ulhoa, Marcelo Alves
Raposo da Camara

Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: Os tumores retroretais têm uma incidência
incomum, representando 1:40.000 casos das admissões hos-
pitalares. Cerca de 60% das lesões são sólidas. A incidência
de malignidade pode ocorrer em 30% das sólidas e em 10%
das lesões císticas. São mais prevalentes no sexo feminino,
sendo 2/3 das lesões de origem congênita (“tailgut cyst”). A
sintomatologia geralmente é resultante de sintomas com-
pressivos locais ou infecção secundária. A ressecção cirúrgica
adequada é o tratamento de escolha, não estando indicada a
biópsia devido ao risco de complicações locais e disseminação
de malignidades. A via de acesso preferencial é determinada
pela altura da lesão na pelve, sendo abdominal nos casos de
lesões localizadas acima de S3,e perineal quando situadas dis-
talmente. A ressonância magnética é fundamental tanto no
diagnóstico como na determinação da técnica cirúrgica a ser
empregada.

Descrição do caso: R.A.G.O., feminino, 21 anos, realizou
RNM pelve para investigar dispareunia com suspeita de endo-
metriose. Identificada lesão de 7,5 cm situada distalmente à
vértebra S3, à esquerda da linha média. Submetida à cirurgia
por acesso perineal parassacral, com ressecção da lesão cís-
tica e drenagem do espaço pararretal sem intercorrências, com

◦
alta hospitalar no 5 dia de pós-operatório.O histopatológico
mostrou-se compatível com hamartoma cístico congênito.
RNM pelve de controle (3 o e 6 o mês de pós-operatório) sem
sinais de recidiva.
1 8;38(s1):1–113

Discussão: Os tumores retroretais são incomuns,
apresentando-se muitas vezes como achados incidentais
de exames de imagem para avaliação de outras condições
pélvicas. O tratamento cirúrgico é importante na prevenção
das complicações e exclusão de malignidades. Na grande
maioria dos casos, apenas a ressecção cirúrgica está indicada,
devido à etiologia congênita, tendo boa evolução clínica no
pós operatório.

Conclusão: Em geral, as lesões retroretais têm bom prog-
nóstico e resolução com tratamento cirúrgico, uma vez serem
mais comumente de origem embrionária.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.163
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TUMORES PRÉ-SACRAIS: DESCRIÇÃO DE 5
CASOS CONDUZIDOS PELO GRUPO DE
COLOPROCTOLOGIA DA SANTA CASA DE
BELO HORIZONTE

Gabriella Oliveira Lima, Suyanne Thyerine da
Silva Lopes, Matheus Duarte Massahud,
Pedro José Guimarães Cardoso, Sinara Monica
de Oliveira Leite, Diego Vieira Sampaio,
Peterson Martins Neves

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Introdução: Os tumores pré-sacrais são raros, represen-
tando 1 caso em cada 40.000 internações hospitalares.
Abrangem amplo espectro de lesões heterogêneas que variam
de cistos benignos simples a massas malignas complexas que
invadem estruturas pélvicas circundantes. O diagnóstico des-
sas lesões é geralmente um achado incidental no exame físico
ou em exames de imagem, uma vez que a sintomatologia é
vaga.

Descrição dos casos: Estudo retrospectivo de 6 anos com
cinco casos de tumores pré-sacrais, sendo dois do sexo femi-
nino e três do sexo masculino. A idade média foi de 44,4 anos,
com extremos de 24 e 73 anos. Os pacientes procuraram o
serviço médico devido a queixas variadas: dor lombar, dor no
cóccix, abaulamento em região glútea, linfadenopatia ingui-
nal e por achado incidental em ultrassonografia vaginal. A
lesão foi identificada pelo toque retal em 3 pacientes e a res-
sonância magnética (RNM) da pelve foi realizada em todos os
casos, o que evidenciou o tamanho e as relações topográficas
do tumor. O tratamento cirúrgico foi optado em todos os casos,
sendo que a ressecção do tumor por via posterior foi prefe-
rida em 4 casos e a abdominal em apenas um. Os diagnósticos
histológicos foram: dois schawannoma, um cordoma, um neu-
roendócrino e um hamartoma cístico. No pós-operatório, dois
pacientes apresentaram deiscência de ferida, um queixou de
parestesia perineal e outro evoluiu com fecaloma e retenção
urinária com necessidade de cistostomia. Em dois casos foram
realizadas RNM após um ano de cirurgia, sendo uma normal
e outra com sinais de recidiva, no qual foi encaminhado ao

oncologista.

Discussão: O espaço pré-sacral apresenta desenvolvimento
embriológico complexo e é composto por diversos teci-
dos com potencial de desenvolver grupos heterogêneos de
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e uniforme, com excelente resultado estético e permitindo
uma rápida execução do ato cirúrgico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.166
j coloproctol (rio j)

umores benignos e malignos. A propedêutica de imagem
ré-operatória é essencial para a caracterização das lesões,
irecionar o diagnóstico etiológico e planejamento cirúrgico. O
ratamento operatório pode ser realizado por abordagem pos-
erior, abdominal ou combinada. A escolha da via de acesso é
eita considerando-se o tamanho, a localização e as caracte-
ísticas do tumor.

Conclusão: Compreender os vários subtipos de tumores
ré-sacrais é essencial para decisão terapêutica, pois o diag-
óstico incorreto ou o manejo inadequado podem resultar em
orbidade significativa e resultados adversos.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.164
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M RARO CASO DE TUMOR METASTÁTICO
O CÓLON ORIUNDO DO PERITÔNIO
ARIETAL

edro Ivo Calegari, Ayr Nasser Junior, Hélio
oreira Junior, Livia Carmignolli Gomes,
ayara Dias Alencar, Valesca de Souza
eoka, Malú Aeloany Dantas Sarmento

Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal
e Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil

Introdução: No Brasil, o câncer primário de cólon e reto
orresponde ao 3◦ tipo mais comum em homens e o 2◦ mais
requente entre as mulheres. Porém o câncer metastático para
cólon e reto é considerado raro, e há poucos estudos epidemi-
lógicos que revelam a incidência de implantes secundários
olorretais. Os sítios primários mais comuns de metástases
ara cólon e reto são a mama, o melanoma e o pulmão.
ntretanto, a identificação do sítio primário é um desafio. No
resente relato de caso, nos deparamos com a dificuldade na
iferenciação entre neoplasia primária epitelial de ovário e
rimária do peritônio.

Objetivo: Relatar um caso clínico de metástase colônica
om sítio primário no peritônio e revisar a incidência, a princi-
al forma de apresentação clínica das metástases nos cólons,
ítios primários e as opções terapêuticas, buscando aumentar
sobrevida dos pacientes e melhorar a eficácia do diagnóstico.

Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, cau-
asiana, assintomática, que procurou se submeter a uma
omografia de abdome devido histórico familiar de aneurisma
e aorta abdominal. Exame radiológico evidenciou lesão de
specto sólido e forma arredondada aderida à parede do cólon
scendente. Colonoscopia evidenciou lesão extramucosa com
iscreto abaulamento parietal do cólon ascendente. Dentre os
arcadores tumorais, CA 125 se apresentou elevado (263,10)
CEA normal (1,23). Realizado colectomia direita laparoscó-

ica e o inventário da cavidade descartou lesões a distância.
histopatológico sugeriu tratar-se de metástase mural de

denocarcinoma de ovário e a avaliação imuno-histoquímica
videnciou marcadores positivos: Citoceratina 7, Ki-67, PAX 8,
A-125 e WT1-proteína Tumor Wilms.
Conclusão: Considerando a raridade desse tipo de
isseminação metastática, optou-se por salpingooforectomia
ilateral laparoscópica com remoção de peritônio adjacente.
avaliação histopatológica descartou células neoplásicas nos
8;38(s1):1–113 77

ovários, mas confirmou a presença de implantes no peritônio
parietal. Deste modo, definiu-se o diagnóstico de tumor primá-
rio de peritônio. Após discussão multidisciplinar foi proposto
quimioterapia e, posteriormente, histerectomia total.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.165
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USO DE PUNCH DERMATOLÓGICO NO
TRATAMENTO DE CISTO PILONIDAL

Natasha Garcia Caldas, Nimer Ratib Medrei,
Andre Araujo de Medeiros Silva

Hospital da Região Leste (HRL), Brasília, DF, Brasil

Introdução: O cisto pilonidal é uma doença inflamató-
ria crônica que acomete a região sacral, podendo levar a
complicações como infecção e formação de abscesso local ou
descarga contínua e dolorosa de secreção. Acomete duas vezes
mais homens do que mulheres, com pico de incidência entre
15 e 30 anos. Na maior parte dos casos, o tratamento é cirúr-
gico, mas ainda não há consenso sobre a técnica ideal.

Descrição do caso: Paciente de 14 anos, sexo masculino,
com diagnóstico de cisto pilonidal há 03 anos, referindo dois
episódios de infecção local prévios e dor local, principalmente
ao se sentar. Optado pela aplicação de técnica minimamente
invasiva para o tratamento de cisto pilonidal descrita por
Moshe Gips e col. que consiste na ressecção de sinus com o
uso de “punch” dermatológico e posterior curetagem do cisto
pelo orifício formado.

Discussão: O tratamento cirúrgico do cisto pilonidal apre-
senta uma grande variedade de possibilidades técnicas, desde
procedimentos amplos e cruentos até procedimentos minima-
mente invasivos. Técnicas pouco cruentas como o uso de laser
e fistuloscópios mostram resultados satisfatórios, porém com
elevado custo para sua execução. A aplicação de “punch” der-
matológico mostra-se ser uma possibilidade terapêutica com
taxa de recidiva satisfatória (11.5%), de rápida e fácil execução.

Conclusão: O uso de punch dermatológico mostrou ser uma
ferramenta que torna a ressecção do sinus extremamente fácil
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TUMOR ESTROMAL
EXTRAGASTROINTESTINAL (EGIST)
RETROPERITONEAL: RELATO DE UM CASO
RARO EM HOSPITAL TERCIÁRIO DE
SALVADOR- BAHIA

Tássia Mendes Franco, Carlos Ramon Silveira
Mendes, Andre Luiz Santos, Fernanda França
Mendonça de Matos, Antonio Carlos Moreira
de Carvalho

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Introdução: Os tumores estromais gastrointestinais (GIST)
representam menos de 1% de todas as neoplasias malig-
nas porém são as neoplasias mesenquimais mais comuns
do trato gastrointestinal. Surgem da parede do trato gas-
trointestinal, provavelmente das células intersticiais de Cajal,
que regular a motilidade do trato, e o marcador histoquí-
mico mais importante é a proteína cKIT CD117, expresso
em 95% dos casos. Mais raramente, neoplasias de carac-
terísticas semelhantes podem originar-se fora do TGI, o
qual denominamos de tumor estromal extragastrointestinal
(EGIST), sendo o retroperitônio o local mais incomum de
aparecimento.

Caso: Paciente masculino, 73 anos, admitido em hos-
pital terciário de Salvador (BA) com sangramento retal
intermitente há 4 meses, de piora progressiva, associado a
retenção urinária há 2 meses. Realizou colonoscopia eviden-
ciando abaulamento importante junto à linha pectínea, de
aspecto extra colônico. Submetido à Ressonância Magné-
tica de Pelve evidenciando volumosa formação pré sacral
de contornos bem definidos, hiperintensa em T2 e com
numerosas áreas de degeneração hemorrágicas internas em
íntimo contato e indissociável com parede posterior do
reto (volume de 921 cm3); Fígado com 4 lesões focais de
realce em meio ao contraste. Ao exame físico observava-
-se abaulamento com compressão extrínseca de lúmen de
canal anal há 2 cm de borda anal. Submetido a amputação
abdominoperineal de reto, em maio/2017, com resultado
anátomopatológico de Neoplasia Fusocelular e estudo Imu-
nohistoquímico conclusivo de GIST de alto grau histológico
(pT4N0) com positividade para os anticorpos monoclonais
desmin, CD34, cKIT CD117 e Smooth muscle actin. Encontra-
-se em tratamento quimioterápico com Mesilato de Imatinibe
(Gleevec).

Discussão: EGISTs são um grupo de tumores com histologia
e imunoquimica idênticas aos GISTs. Entretanto a patogê-
nese, incidência, fatores clínicos associados e prognóstico dos
EGISTs não foram completamente elucidados. Localização,
tamanho, celularidade, atividade mitótica e necrose são os
preditores mais precisos de um desfecho desfavorável des-
ses tumores. Eles crescem silenciosamente sendo descobertos
causando sintomas de compressão.

Conclusão: Relatamos aqui um caso de EGIST primário de

retroperitônio tratado cirurgicamente. Trata-se de um caso
singular onde a revisão da literatura demonstra que a cor-
reta relação clinico- radiológica é importante no diagnóstico
1 8;38(s1):1–113

diferencial para GIST e seu posterior tratamento imunossu-
pressor/quimioterápico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.167
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“AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO FENOTÍPICA DE
18 PORTADORES DE POLIPOSE
ADENOMATOSA FAMILIAR”

Bruna Zini de Paula Freitas, Enzo Fabrício do
Nascimento, Ronaldo Nonose, Danilo Toshio
Kanno, Roberta Lais dos Santos Mendonça,
Carlos Augusto Real Martinez, Daniel de
Castilho

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: A polipose adenomatosa familiar (PAF) é uma
enfermidade genética com herança autossômica dominante
relacionada a mutações germinativas no gene APC. Os por-
tadores de PAF desenvolvem no início da adolescência,
pólipos em todo o trato gastrintestinal, particularmente, nos
cólons. Caso estes doentes não sejam submetidos à ressecção
cirúrgica do cólon e reto, em 100% dos casos, haverá o desen-
volvimento de câncer colorretal. Como a mutação ocorre
num gene supressor de tumor, estes doentes podem evo-
luir com o desenvolvimento de manifestações extraintestinais
(MEI) como: hipertrofia congênita do epitélio pigmentar da
retina (CHRPE), cistos epidermóides cutâneos, osteomas, mal-
-formações dentárias e tumores desmóides (TD). Em virtude
da possibilidade de desenvolvimento de pólipos gástricos e
duodenais, o desenvolvimento de carcinoma do estômago e
duodeno é uma possibilidade real. Existem relação com sín-
dromes como a de Gardner (SG) e de Turcot (ST).

Objetivo: Avaliar os pacientes com PAF da região bragantina
e correlacionar os achados fenotípicos com a literatura.

Métodos: Revisão de prontuários de 18 doentes atendidos
no serviço de coloproctologia do HUSF, com o diagnóstico de
PAF, análise dos dados, estatística dos mesmos e comparação
com a literatura mundial.

Resultados: Os 18 pacientes foram submetidos a trata-
mento cirúrgico e a investigação de MEI. Foram realizadas 15
colectomias totais com ileorreto-anastomoses mecânicas, e
optado por seguimento endoscópico anual do reto remanes-
cente. Nos outros 3, realizado proctocolectomia total + bolsa
ileal em J, devido aos achados iniciais em exames colonoscó-
picos (> 20 pólipos em reto). Das 11 famílias acompanhadas,
2 com SG associada, apresentando carcinoma de tireóide,TD,
dentes supranumerários e osteoma de mandíbula. Foi iden-
tificado em apenas 01 doente CHRPE.3 diagnosticados já em
estágio de malignização, 01 com adenorcarcinoma modera-
damente diferenciado em transverso, outro em sigmoide e
outro em reto distal, neste, optado por neoajuvância. Existe
01 caso em acompanhamento, classificado como Spielgman
III, em monitorização endoscópica.
Conclusão: Em paralelo à literatura, não foi evidenciado
associação com ST, pois é rara. Com relação às MEI de maior
incidência: cistos epidermóides, osteomas, tumores desmói-
des, foram identificados em apenas 02 famílias, porém a
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aioria de nossa casuística. Somente 01 identificado com
HRPE, ao contrário do identificado nas revisões bibliográficas,
hegando a uma incidência de até 92%.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.168
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UMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL DE
ANAL ANAL RECIDIVANTE: RELATO DE
ASO

uliete Borel de Oliveira Silva Aguiar ∗, Iara
oscon, Giovanni José Zucoloto Loureiro,
na Fernanda Ribeiro Rangel, Felipe Sampaio
oares Aspahan, Patrícia Araújo de Freitas,
etícia Goulart Campos

Hospital Universitário Cassiano Antônio de
oraes (HUCAM), Universidade Federal do

spírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil

Introdução: O GIST, da sigla em inglês Gastrointestinal Stro-
al Tumor, é um tumor raro do trato gastrointestinal, que

ompreende de 0,1-3,0% de todas as neoplasias gastrointes-
inais.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 52 anos,
rocedente São Mateus-ES, procurou o Hospital Universitá-
io do Espírito Santo. Referia tumoração em margem anal de
rescimento progressivo há 5 anos, com 5 cm de diâmetro.
oi submetida a ressecção de lesão, com Imuno-histoquímica
ompatível a GIST. Após perda de seguimento de 5 anos,
etornou queixando-se de hematoquezia, dor perineal em
ontada não associada a evacuação, perda de 16 Kg, fezes em
ta há 1 ano. Ao exame, recidiva de massa retrorretal com

nvasão de região posterior do canal anal, de reto inferior
sangramento ao toque da lesão. À RNM de abdome total,

olumosa formação expansiva sólida heterogênea de contor-
os regulares em partes moles, posterior ao canal anal, no
ulco interglúteo, realce heterogêneo ao contraste, sem plano
e clivagem com parede posterior do ânus, medindo 8,2 × 7,
× 6,7 cm, comprimindo e deslocando lateralmente o assoa-

ho pélvico e anteriormente o canal anal e introito vaginal.
ealizada amputação abdomino perineal, colostomia terminal
e descendente e metastasectomia hepática de segmentos II
III, sem intercorrências. À histologia e imuno-histoquímica,

ompatível com GIST (CD117, KI-67 e DOG1 positivos). Paciente
voluiu bem no pós-operatório, recebeu alta com encaminha-
ento a oncologia.
Discussão: GIST é mais frequente no estômago (60-70%),

nquanto em região anorretal é raro (5%). As manifestações
ais comuns são dor, alteração do hábito intestinal,

bstrução, sintomas urinários como a prostatite. A imuno-
histoquímica é uma necessidade, tal como CD-117, o
esultado é não só de diagnóstico, mas também orienta terapia
djuvante, sendo um importante marcador de prognóstico.

O GIST raramente metastatiza para linfonodos regionais
a abordagem cirúrgica é o tratamento curativo. Os índices
rognósticos incluem o tamanho do tumor, o índice mitótico
a lesão. O Imatinib, um inibidor da tirosina quinase, é utili-
ado na terapia adjuvante, com resultados promissores, com
esposta em 80% dos pacientes.
8;38(s1):1–113 79

Conclusão: O GIST deve ser considerado no diagnóstico
diferencial nos tumores de canal anal, apesar da raridade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.169
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DOENÇA DE CROHN NA ADOLESCÊNCIA EM
UM SERVIÇO DE COLOPROCTOLOGIA

Idblan Carvalho de Albuquerque, Natália
Belló Maciel, Paola Trindade Meinicke,
Alexandre Andrade da Silva Cherao, Amanda
Dias Ferrante Maia, Fernanda da Conceição
Lopes, Lucas Rodrigues Boarini

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A doença inflamatória intestinal (DII) repre-
senta um grupo de condições inflamatórias crônicas que
acometem o trato gastrointestinal, resultantes da ativação
inadequada do sistema imune. Neste grupo, a doença de
Crohn (DC) está inserida e apresenta aumento gradativo em
sua incidência ao longo dos anos. A caracterização fenotípica,
aspectos clínicos e medicações utilizadas, nas populações
extremas, merecem mais estudos uma vez que, aproximada-
mente 20 a 30% dos pacientes com DII iniciam sintomas antes
dos 18 anos de idade e o desconhecimento dos aspectos clí-
nicos e retardo na prescrição do tratamento adequado podem
cursar com déficit de crescimento irreversível e evolução pre-
coce para cirurgia.

Objetivos: Descrever os aspectos clínicos de pacientes com
doença de Crohn, na segunda década de vida, em um hospital
de referência de São Paulo.

Métodos: Estudo retrospectivo descritivo, realizado com
análise de questionário respondido no ambulatório de Doença
Inflamatória Intestinal, avaliando o perfil clínico dos pacientes
que tiveram o diagnóstico da DC na adolescência, no serviço
de Coloproctologia de um hospital terciário de São Paulo.

Resultados: Durante o período de fevereiro a junho de 2018,
foram analisados um total de 23 pacientes com DC diagnos-
ticada na adolescência (10-19 anos). A média de idade ao
diagnóstico foi de 14,5 (10-17 anos). No momento da entre-
vista, o grupo analisado apresentava idade entre 13 a 55 anos
com 43,4% de pacientes do gênero feminino e 56,5% do gênero
masculino. Em decorrência da agressividade da doença e diag-
nóstico em idade precoce, 82,6% dos pacientes estão em uso de
anti-TNF, sendo 43,4% sob uso de Infliximabe e 39,1% de Adali-
mumabe. O acometimento perineal foi identificado em 52,1%
o que denota um pior prognóstico nessa população, e 43,4%
já foram submetidos a cirurgias abdominais ressectivas. Um
total de 34,7% tem doença estendida a íleo-cólon, 13% ao íleo
e 21,7% no cólon. Um único paciente apresentou doença do
trato gastrointestinal superior.

Conclusão: O manejo da DC, em pacientes adolescentes,
é diferenciado em decorrência da agressividade da doença
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.170
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EXISTE ASSOCIAÇÃO ENTRE A
COLONOSCOPIA E A CALPROTECTINA

Jason Costa Pereira Junior, Manoel Alvaro Lins
Neto, Lucas Correiras Lins, Nathalia Christina
Lopes Flores

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes
(HUPAA), Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), Maceió, AL, Brasil

Introdução: A doença inflamatória intestinal (DII) são
representadas pela Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa
Inespecífica. Afeta aproximadamente 1,5 milhões de america-
nos e 2,2 milhões de europeus e alguns milhares na América do
Sul. Atualmente aceita-se que existam fatores ambientais, psi-
cológico e aumento da permeabilidade da mucosa (disbiose)
que interagem em pacientes com predisposicão ao desenvol-
vimento das DII. Essa atividade alterada ocasiona inúmeros
sintomas e sérios impactos na qualidade de vida dos pacien-
tes. O diagnóstico se faz através do exame clinico, radiológico,
endoscópico, histológico e laboratorial. Entre as alternativas
laboratoriais para o seguimento existe a calprotectina fecal,
que nos últimos 10 anos, vem ganhando destaque no auxilio
do manejo dos portadores das DIIs. Esse biomarcador é com-
posto de zinco e cálcio ligados a uma proteína derivada das
células inflamatórias (neutrófilos e monócitos) podendo ser
quantificada nas fezes. Sendo assim, de simples execução, não
invasiva e ideal para o auxilio no seguimento dos pacientes
portadores de DII.

Objetivo: O objetivo foi correlacionar os achados colonos-
cópios com os valores quantitativos da calprotectina fecal.

Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, obser-
vacional de pacientes em seguimento no ambulatório de
colo-proctologia do Hospital Universitário Professor Alberto
Antunes (HUPAA) da Universidade Federal de Alagoas, UFAL.
Nosso parametro de valor da calprotectina foi 300 mcg/dcl,
limite de normalidade. Todos foram submetidos a colonosco-
pia e dosagem da calcoprotectina fecal.

Resultados: Houve a participação de 37 pacientes, 21
mulheres(57%), 16 homens(43%) dos quais 19(portadores de
doença de Cronh(51%) e de 18 retocolite ulcerativa(49%).

Conclusão: Houve correlação entre os achados endoscópi-
cos e os valores da calprotectina, para doença em atividade,

no qual a sensibilidade é em torno 93% e especificidade de 57%
quando comparados com a colonoscopia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.171
1 8;38(s1):1–113
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FÍSTULA ENTERO-ENTÉRICA COM LINHA DE
GRAMPEAMENTO DA ILEOTRANSVERSO
ANASTOMOSE E HÉRNIA INTERNA EM
PACIENTE COM DOENÇA DE CROHN -
CUIDADO EXTRA NO USO DE SUTURA
MECÂNICA

Bruna Dell’acqua Cassão, Ricardo Tadayoshi
Akiba, Sarhan Sydney Saad, Orlando
Ambrogine, Stella Maria Botequio Mella,
Gaspar de Jesus Lopes Filho

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, SP, Brasil

Introdução: Existem diversas formas de apresentação da
doença de Crohn com padrão fistulizante, perianal, entero-
colônica, enterovesical, enterocutânea. Os pacientes com a
forma fistulizante apresentam uma doença mais agressiva,
com maior número de recidiva precoce e maiores taxas de
intervenções.

Descrição do caso: Paciente com Doença de Crohn padrão
estenosante localizada em íleo, colón e perianal, de evolução
desfavorável, refratária a dois Anti-TNF (ADA e IFX) subme-
tida a ileo-tiflectomia em janeiro de 2018 por abdome agudo
obstrutivo durante gestação. Apesar da boa evolução no pós
operatório apresentou retorno precoce de sintoma infeccio-
sos e suboclusivos sendo submetida a nova laparotomia sendo
identificado hérnia interna por bridas, estenose de anasto-
mose e fístula entre a linha de grampeamento do coto ilegal da
ileotransverso anastomose e 2 alça de jejunais, realizada ileo-
-colectomia segmentar com nova ileotransverso anastomose
grampeada porem agora invaginando a linha de grampea-
mento, paciente evoluiu bem no pós operatório e se mantém
sem sinais de reativação até momento.

Discussão: Apesar dos avanços na compreensão da doença
de Crohn, os fatores determinantes da recidiva no pós-
-operatório permanecem especulativos, uma porção razoável
dos pacientes operados (33 a 82%) terá recidiva no seguimento
pós-operatório e a presença de fatores obstrutivos podem
desempenhar um papel na reativação precoce da doença e
pontos de fragilidade como a linha de grampeamento exposta
pode precipitar a formação de fístulas.

Conclusão: A presença de suboclusões ou estenoses podem
estar associados a reativação precoce da doença Crohn e a
presença da linha de grampeamento exposta torna-se um
local propicio para aderência de altas intestinais e formação

de fístulas. Em nosso serviço passamos a invaginar as linhas
de grampeamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.172
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ÍSTULA ENTEROCUTÂNEA EXPONTÂNEA
OM DESVIO TOTAL DO TRANSITO
ECUNDÁRIO A DOENÇA DE CROHN E
STENOSE ANO-RETAL – RELATO DE CASO

runa Dell’acqua Cassão, Ricardo Tadayoshi
kiba, Sarhan Sydney Saad, Orlando
mbrogine, Stella Maria Botequio Mella,
aspar de Jesus Lopes Filho

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
aulo, SP, Brasil

Introdução: O padrão fistulizante da doença de Crohn
corre em 13 a 48% dos portadores da doença, com a formação
e fístulas entre alças, com a bexiga e com a pele diretamente
ara o meio externo. A fístula enterro-cutânea espontânea é
ma apresentação mais rara, ocorrendo em cerca de 0,3%, que
eralmente necessita de tratamento cirúrgico. O objetivo deste
studo é relatar o caso de uma paciente com fístula entero-
cutânea de alto débito associada a lesão extensa em parede
bdominal com boa evolução após tratamento cirúrgico.

Descrição do caso: Mulher de 39 anos portadora de Doença
e Crohn padrão fistulizante e perineal há 24 anos, evoluindo
ara estenose severa do canal anal, desenvolvendo fístula
olo-cutânea espontânea na cicatriz cirúrgica de fechamento
e colostomia previa. Esta fístula de grandes proporções, deri-
ava todo trânsito intestinal que chegava ao sigmoide visto
ue o reto encontrava-se totalmente estenosado. Paciente
efrataria ao tratamento clínico, desnutrida com anemia grave,
oi submetida a colectomia subtotal e ileostomia terminal sem
echamento do orifício de parede abdominal. Paciente com
ntecedente de trombose de veia porta e hepatopatia de alto
uxo apresentou importante drenagem de ascite pelos múl-
iplos orifícios e da fístula enterocutânea, após o controle da
ipertensão portal e da desnutrição da paciente observamos
oa cicatrização da lesão cutânea.

Discussão: A fístula enterocutânea apresenta elevada taxa
e morbi-mortalidade. Raramente responde ao tratamento
línico exclusivo, necessitando de procedimentos cirúrgicos
uita vezes radicais. Quando não controladas podem evoluir

ara extensas lesões cutâneas, desnutrição e anemia grave.
Conclusão: Pacientes com doença de Crohn com acome-

imento intestinal e perineal, que evoluam com estenose
no-retal aumentando o regime pressórico no interior de alças
om inflamação ativa estão sujeitos a formação de fístulas
ntero-entérica, enterro-vesicais e enterro-cutâneas refratá-
ias ao tratamento clínico. Para estes pacientes, o tratamento
irúrgico deve ser indicado prontamente visando corrigir a fís-
ula e permitir a continuidade do trânsito intestinal seja por
erivação ou tratamento do segmento estenosado. A opção
e acompanhar o fechamento por segunda intenção de fís-

ulas enterro-cutâneas com extenso acometimento da parede
bdominal, mostrou-se nesse caso uma opção segura e eficaz.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.173
8;38(s1):1–113 81
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FÍSTULA ÍLEOCUTÂNEA EM PACIENTES COM
DOENÇA DE CRHON QUE NECESSITAM DE
RECONSTRUÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL

Paulo Jose Marques de Sousa Junior, Adriano
Dias Trajano, Louise Nathalie Queiroga
Fontes Marques, Kassio Romulo Veras Leite,
Junio Ancelmo Lopes Nogueira

Residência Médica em Cirurgia Geral, Sistema
Único de Saúde da Paraíba (SUS-PB). João Pesso,
PB, Brasil

Introdução: De uma maneira geral, as fístulas digestivas
são vias de comunicação anômalas entre o tubo digestivo
e outra estrutura, a qual pode ser a cavidade abdominal,
uma víscera oca ou a pele. São, comumente, complicações de
intervenção cirúrgica, apresentam gravidade elevada, ocasio-
nando prolongamento de internações, alterações orgânicas e
emocionais ao paciente. Este trabalho relata um caso de fístula
externa íleo-cutânea.

Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 58 anos, subme-
tida a Laparotomia Exploratória por Abdome Agudo Obstrutivo
devido a Doença de Crohn (DC), onde foi realizado enterecto-
mia ileal de aproximadamente 40 cm e ileostomia em dupla
boca. Numa segunda abordagem objetivava a reconstrução do
transito intestinal, todavia, não obtido sucesso devido edemas
de alças, intenso processo fibrótico e formação de carapaça,
compatível com resposta de processo inflamatório sugestivo
de DC. Na porção distal do delgado foi realizado enterro-entero
anastomose latero-lateral e proximal optou-se por ostomia
com dreno. Posteriormente foi observado que o conteúdo fecal
estava sendo exteriorizado pelo dreno. Rapidamente evoluiu
com deiscência de ferida operatória e formação de fístula íleo-
-cutânea na ostomia que foi introduzido o dreno.

Discussão: As fístulas de intestino delgado podem apresen-
tar mortalidade global de 15 a 25% e as taxas de fechamento
espontâneo podem chegar a 40% a 70%. As complicações estão
relacionadas com a sepse, alterações hidroeletrolíticas e à
desnutrição. A maioria dos estudos mostra que até mesmo
as fístulas de alto débito podem fechar espontaneamente
com o tratamento conservador. O controle da sepse é passo
fundamental e decisivo no tratamento de pacientes com fís-
tulas enterro-cutâneas pós-operatórias. A principal causa de
mortalidade nesses pacientes tem sido a infecção abdominal
associada à disfunção orgânica múltipla. Estes pacientes apre-
sentam sepse por infecção na parede abdominal, abscesso
intracavitário e infecção sistêmica. A identificação e drena-
gem do foco infeccioso, associado ao uso de antimicrobianos
aumentam a probabilidade de fechamento espontâneo da fís-
tula e reduz os índices de mortalidade.

Conclusão: O presente caso merece destaque em função da
sua complexidade e do difícil manejo clinico e cirúrgico, além

do desfecho favorável, com melhora significativa do quadro
clinico da paciente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.174
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MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA EM
PACIENTES COM INCONTINÊNCIA FECAL
APÓS NEUROESTIMULAÇÃO SACRAL:
RESULTADOS DE UM ANO DE EXPERIÊNCIA

Matheus Duarte Massahud, Marcilio Jose
Rodrigues Lima, Guilherme de Almeida
Santos, Bruno Cunha Chamone, Luciana
Moreno Marques, Suyanne Thyerine da Silva
Lopes, Gabriella Oliveira Lima

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Objetivo: Apresentar os resultados do período de um ano
no tratamento de pacientes com incontinência fecal após
neuroestimulação sacral (SNS).

Método: Coleta de dados de prontuário das pacientes sub-
metidas a implante definitivo de SNS. Avaliação de escalas de
Wexner, de qualidade de vida – Fecal Incontinence Quality of
Life (FIQL) no pré e pós-operatório e diário preenchido pelas
pacientes com impacto subjetivo da intervenção na qualidade
de vida.

Resultados: 10 pacientes do sexo feminino foram subme-
tidas ao implante definitivo do estimulador nervoso sacral.
Idade média 67,7 anos (57 a 79 anos). Nove pacientes rea-
lizaram implante por incontinência fecal e uma paciente
por bexiga hiperativa. Realizada manometria anorretal pré-
-operatória em todos os casos de pacientes com incontinência
fecal, assim como ultrassonografia endorretal. A paciente com
bexiga hiperativa foi avaliada com urodinâmica. Todas as paci-
entes passaram por tratamento dietético, medicamentoso,
fisioterápico e biofeedback, sem sucesso. Foram avaliados o
controle da musculatura perineal e perianal, a força (escala
de Oxford), a resistência (escala de Ortiz), o impacto na quali-
dade de vida (FIQL) e a avaliação da gravidade da incontinência
(Wexner). Também foi registrado diário de perdas 15 dias antes
e 15 dias após o implante. As nove pacientes com inconti-
nência fecal apresentaram redução média de 9 pontos (4 a
13 pontos) no score de Wexner e melhora em todos os domí-
nios do FIQL. Uma paciente queixou desconforto no local de
implante do gerador.

Conclusão: A incontinência fecal é transtorno com grande
impacto na qualidade de vida e com prevalência subestimada.
Para pacientes que não respondem a tratamento conservador,

o SNS representa opção com bons resultados a curto e longo
prazo. A principal limitação a seu uso é o custo elevado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.175
1 8;38(s1):1–113
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SÍNDROME DE OGILVIE SEGMENTAR -
DESAFIO DIAGNÓSTICO

Luciana Martins Krohling, Taissa Borges
Bourguignon, Abdo Magnago de Mattos
Junior, Rafaela Martins Togneri, Mauricio
Carvalho Guerra, Mitre Kalil

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória,
Vitória, ES, Brasil

Introdução: A Síndrome de Ogilvie (SO) é uma patologia
rara e acredita-se que seja desencadeada pelo desequilíbrio do
sistema nervoso autônomo, criando um quadro clínico suges-
tivo de obstrução intestinal, sem causas mecânicas. Ocorre
com maior frequência em homens na sexta década de vida,
hospitalizados, em pós-operatório, vítimas de trauma e com
doenças neurológicas.

Descrição: Paciente masculino, 72 anos, acamado devido
acidente vascular encefálico, apresentava vômitos e diar-
réia com início há 03 dias e exame físico compatível com
abdome agudo obstrutivo. Exames radiológicos sugeriam vól-
vulo de sigmóide. Não foi possível realizar colonoscopia devido
indisponibilidade do equipamento. O paciente, portanto, foi
submetido à cirurgia, na qual foi evidenciada distensão seg-
mentar e edema do cólon sigmóide, sem sinais de isquemia ou
obstrução. Foi realizada descompressão colônica com sonda
via retal no intraoperatório e ocorreu melhora significativa do
quadro.

Discussão: A SO também é conhecida como pseudo-
-obstrução intestinal aguda e caracteriza-se pela dilatação
das alças de cólon, podendo se estender até o reto, sem
causas mecânicas. Náuseas, vômitos, distensão abdominal e
dilatação colônica são achados típicos, porém não específicos.
Para diagnosticá-la é necessário excluir causas mecânicas e
de dilatação colônica. Alguns diagnósticos diferenciais são:
vólvulo, lesão de obstrução distal, impactação fecal, mega-
cólon tóxico nas doenças inflamatórias intestinais e doença
de Hirschsprung. O tratamento inicial é suporte nutricional,
reposição hidroeletrolítica, melhora da motilidade intestinal,
uso de antibióticos e neostigmina. Também podem ser realiza-
das tentativas de descompressão com uso de sonda retal ou via
colonoscopia. A cirurgia deve ser sugerida como última opção,
somente se houver falha terapêutica. No caso relatado, a prin-
cipal hipótese diagnóstica era vólvulo de sigmóide, porém
durante o ato cirúrgico observou-se distensão e edema locali-
zados na região retroperitoneal do sigmóide até o reto e edema
do mesocólon, sem evidência de obstrução ou isquemia da
alça. Durante o intraoperatório foi realizada descompressão
intestinal com passagem de sonda via retal e o paciente apre-
sentou boa evolução clínica após o procedimento, com alta no
7◦ pós-operatório.

Conclusão: O diagnóstico da SO continua sendo um desafio

mesmo com o avanço dos exames de imagem, principalmente
quando encontra-se limitada a um segmento colônico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.176
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RATAMENTO DA INCONTINÊNCIA FECAL
OM BIOFEEDBACK EM PACIENTES
ULTÍPARAS

rhistiano Fráguas, José Bahia Filho, Lucca
ahia Sapucaia, Paloma Sapucaia, Rodrigo
apucaia

Clínica Dr. José Bahia Sapucaia, Salvador, BA,
rasil

Incontinência anal é a perda involuntária de fezes ou gases
endo importante questão de saúde, pois afetam a qualidade
e vida das pessoas. Assim, o objetivo do presente estudo é
valiar o efeito do biofeedback no tratamento da incontinên-
ia anal em pacientes multíparas. Trata-se de uma pesquisa
escritiva, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi reali-
ada em um serviço de fisiologia Anorretal em Savador -Ba,
o período de 01/06/2017 à 01/06/2018. Utilizou-se 30 prontuá-
ios de pacientes do sexo feminino, multíparas com sintomas
e incontinência anal. Todas as pacientes foram submetidas
o score da Cliviland Clinic para incontinência e a Mano-
etria Anorretal Computadorizada onde era constatado a

ipocontratilidade do músculo esfíncter externo, hipotonia do
úsculo esfíncter interno ou baixo tempo de sustentação. Em

eguida foram encaminhadas ao serviço de fisiologia anal na
ual eram submetidashá um protocolo de atendimento. Como
esultado, o estudo trouxe um percentual maior de inconti-
ência moderada, 40% entre o total das pacientes da amostra.
ssim, como um percentual maior de incontinência grave,
6%, entre as mulheres que tiveram parto normal. Em relação
o tratamento com biofeedback anal, 80% das pacientes se
ornaram continentes e 20% continuaram incontinentes.

Diante dos resultados, foi possível perceber a importância
o tratamento da incontinência anal com Biofeedback, pois
ivemos uma taxa significativa de melhora das sintomatolo-
ias apresentadas pelas pacientes.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.177

34

BDOME AGUDO OBSTRUTIVO SECUNDÁRIO
TUMOR POLIPOIDE

arcus Vinicius Boaretto Cezillo, Marcus
odrigo Monteiro, Rafaella Christina Gouveia
auriano, Paula Duarte D’Ambrosio, Hugo
regoris de Lima

Hospital Municipal Antônio Giglio, Osasco, SP,
rasil

Introdução: Câncer colorretal (CCR) é bastante raro na
nfância e o diagnóstico/tratamento precoces constituem um
esafio presente. O atraso no diagnóstico tanto do paciente
mbulatorial quanto do paciente que chega á emergência
odem comprometer a sobrevida, pois as complicações podem

voluir como abdome agudo obstrutivo prejudicando o prog-
óstico nessa fase da vida. Devido ao fato do comportamento
linico da doença em crianças seguir uma fisiopatologia dife-
8;38(s1):1–113 83

rente do adulto, o sub-diagnóstico pode refletir na sobrevida
global do paciente, pois oscânceres infantojuvenis crescem
mais rapidamente do que os dos adultos e tornam-se inva-
sivos, porém respondem melhor ao tratamento.

Descrição do caso: Paciente masculino, 15 anos, com
queixa de constipação progressiva de início há 1 ano, em
acompanhamento, sendo tratado como “constipação fisioló-
gica”. Chega ao PS por parada de eliminação de fezes e dor
abdominal de 4 dias de evolução, acompanhada de distensão
leve, vômito e desidratação. Indicada laparotomia exploradora
com achado de intussuscepção de cólon esquerdo por tumor
bocelado, pediculado, obstruindo toda a luz intestinal. rea-
lizada colectomia esquerda devido ao comprometimento de
outras áreas com o mesmo tumor pediculado. Paciente evoluiu
bem, tendo alta no 6o PO.

Discussão: Apesar de raro, o CCR deve ser diagnóstico dife-
rencial em toda criança com história de alteração do hábito
intestinal, recorrente, sem diagnóstico aparente. A maior
frequência de outras causas de dor abdominal não urgente
associada baixa frequência do CCR podem fazer com que
condições que ameaçam a vida e requerem tratamento imedi-
ato sejam identificadas tardiamente.É necessário que o doente
pediátrico, ao receber avaliação cirúrgica, seja particularizado,
pois as diferenças entre o adulto podem gerar fator de confu-
são atrasando o tratamento específico.

Conclusão: Constipação persistente inexplicada e disten-
são abdominal são sinais que merecem atenção e uma
investigação direcionada para CCR. A ausência da suspeição
pode levar ao atraso no tratamento e comprometimento da
sobrevida nesses pacientes. Portanto, uma investigação ambu-
latorial direcionada para alteração de hábito intestinal de
origem neoplásica pode evitar a necessidade de cirurgia em
caráter de urgência e o atraso na identificação dessa condição
em crianças, cuja apresentação pode variar, simulando desde
doenças comuns da idade a abdome agudo obstrutivo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.178
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ACESSO COCCÍGEO MÉDIO-LATERAL NA
ABORDAGEM DE TUMORES DE FOSSA
ISQUIORRETAL – RELATO DE 2 CASOS E
REVISÃO ANATOMICA E DE LITERATURA

Izabella Cristina Cristo Cunha a,b, Fernanda
Mielotti da Silva a,b

a COLIC, São Paulo, SP, Brasil
b Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: As lesões de fossa isquiorretal são raras e
representam um desafio. A ressecção enfrenta dificuldades
anatômicas e deve ser dosada mediante recidiva.

Objetivo: Apresentar dois casos de lesões isquioanais abor-
dadas através do acesso médio-lateral coccígeo e revisar a
técnica.

Caso 1: Feminina, 59 anos,encaminhada pela ginecologia

por achado anormal em ultrassonografia transvaginal. Procto-
lógico: abaulamento extrínseco parede lateral de reto a 3,5 cm
da borda anal em fossa isquiorretal direita, de consistência



j). 2 0
84 j coloproctol (rio

fibroelástica, com limites bem definidos e bordos regulares. À
ressonância: lesão de 4,5 × 4 × 3,5 cm em fossa isquiorretal.

Caso 2: Masculino 47 anos, casado, sem comorbidades. Dis-
creta elevação glútea. Hematoquezia esporádica, constipação
crônica. Ultrassonografia lesão de 20 × 7 × 5 mm. Proctológico:
abaulamento extrínseco em fossa isquiorretal direita de con-
sistência fibroelástica de 2 × 3 cm, aumentada em relação ao
ultrassom, Tomografia não conclusiva.

Técnica: Ressecção médio- coccígea em posição genu-
peitoral parcial. Incisão mediana posterior longitudinal
intermediaria a cóccix e canal anal, mantendo-se adequada
distância do aparelho esfincteriano. Acesso a fossa isquiorre-
tal a partir de ressecção mais lateralmente ao plano mediano,
sem necessidade de secção das fibras do músculo pubococcí-
geo.

Evolução: Caso 1 - anatomopatológico classificou lesão
como neurilemoma com baixa proliferação celular- Schwa-
noma, confirmado por imuno-histoquímica; segundo caso
compatível com doença lipomatosa benigna. Em ambos não
foram registrados distúrbios da evacuação pós-operatório. Um
evoluiu com discreta deiscência de ferida. O acompanha-
mento de 21 semanas e 40 semanas, respectivamente, sem
recidivas.

Discussão: A fossa isquiorretal contém estruturas impor-
tantes. O risco de lesões perianais diafragma urogenital
havendo preferência na literatura pelo acesso mediano.
Ambos os casos foram abordados pelo acesso médio-coccígeo,
com uma discreta modificação, com lateralização em plano
muscular, a nível de ligamento anococcígeo, em sentido lon-
gitudinal privando a necessidade de secção das fibras do
musculo levantador do ânus e permite uma boa visibilização
das estruturas da fossa. Não houve distúrbios de continência
ou função evacuatória relacionados ao procedimento, com boa
ressecabilidade.

Conclusão: Embora não haja consenso, a abordagem pos-
terior parece ser mais segura e respaldada na literatura, desde
que reconhecida a anatomia locorregional.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.179
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CARCINOMA BASOCELULAR NA REGIÃO
PERIANAL: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA

Manuela Pereira Liger, Igor Cardoso Baima,
Sabina Aparecida Alvarez de Paiva, Juliana
Mamede Miranda, Paulo Henrique Pisi,
Viviane Tajra Mendes, Maira Barra Benjamim

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, SP, Brasil

Introdução: O carcinoma basocelular (CBC) perianal é uma
neoplasia rara que representa menos de 0,2% dos tumo-
res anorretais. Na maioria das vezes é assintomático, o que
somado a sua localização, dificulta ainda mais o diagnóstico.

O objetivo desse relato de caso é apresentar um paciente com
CBC perianal juntamente com revisão de literatura do assunto,
destacando os tipos de apresentação clínica, histopatológica,
tratamento e seguimento.
1 8;38(s1):1–113

Descrição do caso: A.M.B., feminina, branca, 66 anos,
atendida no Serviço de Coloproctologia de um Hospital ter-
ciário, com lesão pruriginosa em região perianal associada
a dor leve e inflamação local com resolução espontânea,
porém sem cicatrização completa da lesão, há um ano. Ao
exame físico, identificada lesão elevada, ceratósica, hipocrô-
mica, de 2,0 × 1,5 cm em borda anal direita sem acometimento
do esfíncter anal, sem linfonodomegalia ou lesões cutâneas
similares em outras regiões do corpo. Realizou-se biópsia exci-
sional em cunha, de 0,8 cm de espessura e 2 cm de margem
com fechamento primário. O exame anatomopatológico reve-
lou CBC nodular, superficial, pigmentado e inflamação crônica
inespecífica discreta, com margens cirúrgicas livres. A.M.B.
teve boa evolução pós operatória, sem sinais de recidiva local
ou outras lesões sugestivas em demais regiões do corpo em
um ano de seguimento clínico.

Discussão: O CBC perianal geralmente tem crescimento
lento, mede entre 1 e 10 cm, pode ter ulceração central e bordas
elevadas. Estas lesões podem se estender até o canal anal, mas
raramente são invasivos ou metastáticos. O tratamento de
escolha é excisão local com margens livres, podendo se asso-
ciar a rotação de retalho ou enxertos. Outras opções incluem
a criocirurgia, curetagem, shaving, eletrodissecção, laser de
gás carbônico e microcirurgia de Mohs. A amputação abdomi-
noperineal do reto é reservada para lesões que se estendem
acima da linha pectínea. Neste relato, optou-se pela biópsia
excisional e fechamento primário, uma vez que a lesão não se
extendia pelo canal anal e havia tecido local suficiente para
cobertura da área exposta, sem a necessidade de rotação de
retalhos ou enxertos. O seguimento é de 5 anos, pois 30 a
50% dos pacientes desenvolverão um novo CBC. Recomenda-
-se autoexame regular da pele e se nova suspeita, avaliação
médica minunciosa.

Conclusão: O CBC em áreas fotoprotegidas é infrequente
sendo necessário alto índice de suspeição para o tratamento
precoce e adequado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.180
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CARCINOMA ESCAMOCELULAR DE RETO
MÉDIO: UMA APRESENTAÇÃO RARA

Ursula Araújo de Oliveira Galvão Soares, Euler
de Medeiros Azaro Filho, Lina Maria de Goes
Codes, Thamy Cristine Santana Marques,
Aline Landin Mano, Arthur Rosado de
Queiroz, Isabela Dias Marques da Cruz

Hospital São Rafael, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O Carcinoma Escamocelular (CEC) de reto é
extremamente raro, contudo sua incidência tem aumentado,
inferindo-se que atualmente possa chegar a 3,5 por milhão
de habitantes. Não possui etiologia bem estabelecida, ao con-
trário dos seus critérios diagnósticos, que incluem ausência
de qualquer extensão do canal anal, como trajetos fistulosos,

ou evidências de metástase. Devido a raridade da patologia, o
tratamento ainda é controverso.

Descrição do caso: L.O.S., 64 anos, assintomática do ponto
de vista gastrointestinal, realizou colonoscopia de rastreio em
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ezembro de 2017, sendo evidenciado em exame, a 08 cm da
orda anal, lesão polipoide de 12 mm de aspecto maligno,
uja anatomia patológica, repetida e confirmada, constatou
ratar-se de um CEC moderadamente diferenciado. Ao exame
roctológico, tocava-se, a 7 cm da borda anal, lesão polipoide,
ndurecida, multilobulada, de superfície irregular e friável.
xames de estadiamento demonstraram acometimento de
infonodos em mesorreto, mas sem lesões a distância. Sub-

etida a quimioterapia (QT) e radioterapia (RT) com uso de
isplatina associada ao 5-fluoracil e radiação de 5400 cGy
m 27 frações, concluso em março de 2018. Na ressonância
uclear magnética de pelve em 26/04/18 houve desapareci-
ento completo de lesão, compatível com exame físico.
Discussão: O Instituto Nacional do Câncer dos Estados

nidos, evidenciou um aumento na incidência de pacientes
om CEC de reto. Alguns estudos sugerem uma associação
a patologia com doenças inflamatórias intestinais, devido a
onstante agressão ao epitélio nessas patologias. Historica-
ente o tratamento era cirúrgico utilizando QT e RT como

erapias neoadjuvantes ou adjuvantes. Na última década,
evido a boa resposta ao tratamento com RT e QT para o
EC de canal anal, ampliou-se sua utilização no CEC de reto.
videnciou-se que pacientes submetidos à QT e RT definitivas,
em uma sobrevivência muito superior, demonstrando que tal
ratamento apresenta resultados promissores, tendendo-se

limitar a abordagem cirúrgica aos casos de falha terapêu-
ica ou de recidiva da doença. No referido caso, apesar de
urto seguimento, a paciente apresentou remissão completa
a lesão, com desaparecimento de linfonodos aparentemente
cometidos.

Conclusão: A utilização de RT e QT para tratamento do CEC
e reto mostra resultados promissores, com menor morbidade
os pacientes, contudo ainda não possui protocolos definidos,
endo a sua utilização individualizada.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.181
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ARCINOMA ESPINOCELULAR DE CÉLULAS
ASILÓIDES: RELATO DE CASO

lexandra Messa Cirlinas, Emily Alves Barros,
ateus dos Santos Peixoto, Ana Paula Barros,
eborah de Rosso

Hospital Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O câncer anal perfaz 4% dos tumores gas-
rointestinais, sendo mais comum o carcinoma de células
scamosas, tendo no tumor de células basiloides o subtipo
ais raro e agressivo. Mais frequente em mulheres e homos-

exuais masculinos, tem como fatores de risco infecção por
PV e HIV. Pode apresentar-se com dor, lesão ulcerada e hema-

oquezia. O diagnóstico é feito pela história, exame clínico e
iópsia da lesão. O tratamento visa à cura, através da ressecção
terapias complementares, para tumores em estágio iniciais
menores de 1 cm. O tamanho do tumor é o principal fator
rognóstico. O objetivo deste relato é apresentar os aspectos
linico-patológicos de um caso de tumor de células basiloides.

Relato de caso: M.F.R., feminino, 61 anos, ex-tabagista e
iabética. Encaminhada ao ambulatório da Cirurgia do Apa-
8;38(s1):1–113 85

relho Digestivo, através da Ginecologia, referia lesão perianal
desde março de 2017, com crescimento progressivo e dor
local moderada, que piorava ao evacuar. Evoluiu com hema-
toquezia e aumento da frequência das evacuações para 6
a 8 vezes ao dia, com consistência pastosa, além de perda
de 12 kg em 1 ano. Apresentava-se descorada, emagrecida e
com lesão ulcerada na borda anal de aproximadamente 6 cm,
sem secreção ou sangramento. Colonoscopia descreveu lesão
endurecida de 6 cm, sem outras alterações no cólon. Realizada,
em março de 2018, eletivamente, biópsia excisional da lesão,
com congelação no intraoperatório, que identificou células
basiloides. Manteve-se estável durante a internação, rece-
bendo alta no 4◦ dia pós-operatório, com encaminhamento
para Oncologia Clínica, para avaliar necessidade de terapia
adjuvante. O anatomopatológico confirmou carcinoma esca-
moso tipo basiloide com margens de ressecção coincidentes
com a neoplasia. Em retorno ambulatorial, paciente manteve
estabilidade e levou tomografia computadorizada, realizada
em abril de 2018, que evidenciou inespecíficos nódulos pulmo-
nares bilaterais não calcificados de 5 mm e pequenas varizes
pélvicas bilaterais; ausência de linfonodos retroperitoneais e
de líquido livre. Aguarda consulta com a Oncologia Clínica
para definição de quimioterapia.

Discussão: O tumor de células Basiloides tem prognóstico
proporcional ao seu grau de invasão e diâmetro. Nesse caso,
apesar da extensão, foi possível biópsia excisional completa
de modo que, associado à quimioterapia adjuvante, há proba-
bilidade de cura.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.182
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CARCINOMA ESPINOCELULAR DE RETO:
RELATO DE CASO

Eduardo de Souza Andrade, José Emilio de
Araujo Menegati, Eduardo José Rodrigues
Palma, Marcia Sitoni Vaz, Charles Arruda de
Souza, Patricia da Rosa, Priscila Filomena
Rodrigues Palma

Clínica Cirúrgica e Coloproctológica, Clini Cólon,
Lages, SC, Brasil

Introdução: O Carcinoma Espinocelular (CEC) de reto é
extremamente raro, com incidência entre 0,002 e 1% dos
tumores malignos colorretais. As manifestações clínicas são
semelhantes às do adenocarcinoma. O tratamento ainda é
controverso entre cirurgia primária e terapia neo-adjuvante.

Relato do caso: Feminino, 47 anos, queixava-se de há 30
dias com puxo, tenesmo, alteração do formato das fezes
para afiladas associado a mucorréia e hematoquezia. Toque
retal lesão ulcerovegetante hemicircunferencial em parede
posterior distando 5 cm da borda anal. Anatomopatológico
evidenciou carcinoma espinocelular, realizado estadiamento
não apresentava metástase a distância e estadiamento local
com ultrassonografia retal apresentando invasão até muscu-

lar com ausência de linfonodos, optado por cirurgia primária
retosigmoidectomia anterior com ressecção total do mesoreto
mais ileostomia derivativa, anatomopatológico confirmou
CEC e sem linfonodos comprometidos, quarenta dias após
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cirurgia foi encaminhada para terapia adjuvante com quimio
e radioterapia.

Discussão: O carcinoma de células escamosas do reto
é uma neoplasia rara. Pode estar associada a condições
inflamatórias crônicas como radiação e colites ou infecções
principalmente pelo Papiloma vírus humano (HPV) e esquis-
tossomose. A apresentação se assemelha ao adenocarcinoma
com queixa de puxo, tenesmo, hematoquezia e dor abdomi-
nal, porém no momento do diagnóstico os pacientes tendem a
apresentar em estágio avançado já que sua apresentação se dá
em pacientes mais jovens. O diagnóstico baseia-se no exame
físico, endoscópico e anatomopatológico sendo este necessá-
rio o uso da imuno-histoquímica para diferenciação destas
lesões. O estadiamento com ultrassonografia endoscópica e
tomografia computadorizada fornece informações essenciais
sobre o prognóstico e orientar terapia. Atualmente, a cirur-
gia continua a ser a principal opção terapêutica, no entanto,
avanços recentes fizeram da terapia neo-adjuvante uma tera-
pia possível.

Conclusão: O adenocarcinoma e o CEC do reto tem
diferenças em relação a epidemiologia, etiologia, patogênese
e prognóstico, por isso é importante identificar cada um pois
requerem uma abordagem terapêutica diferente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.183
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CÂNCER COLORRETAL EM MENORES DE 50
ANOS EM UM HOSPITAL GERAL DO RIO DE
JANEIRO

Vanessa Souza Carvalho, Silvano Cambruzzi,
Leonardo Machado de Castro, Ricardo Junio
Garcia, Atila Haddad Credelier, Paulo Cesar
Castro Junior

Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: A neoplasia colorretal é considerada doença
que afeta população mais idosa, acima dos 50 anos.1 Porém,
estudos epidemiológicos recentemente tem mostrado um
aumento desproporcional na incidência deste tipo de câncer
em menores de 50 anos.2 Até o momento não existe consenso
se a idade deva ser considerada fator prognóstico indepen-
dente.

Objetivo e métodos: Estudo retrospectivo e descritivo reali-
zado em um serviço de Coloproctologia do Rio de Janeiro entre
janeiro de 2017 e maio de 2018, em pacientes com idade menor
ou igual a 50 anos portadores de câncer colorretal e operados
por este serviço. Os dados foram coletados dos prontuários e
as seguintes variáveis foram avaliadas: idade, sexo, localização
do tumor, tipo histológico, óbitos, conduta cirúrgica e esta-
diamento de acordo com o sistema TNM do American Joint
Committee of Cancers.

Resultados: Dos 130 pacientes operados por câncer color-
retal, 18 tinham idade menor ou igual a 50 anos (13,84%).
O reto foi a localização mais comum com 11 casos (61,11%).

Em relação ao estadiamento, 2 encontravam-se em estádio I
(11,11%), 5 em estádio II (27,77%), 8 em estádio III (44,44%) e
3 em estádio IV (16,66%). A Retossigmoidectomia foi a cirur-
gia mais realizada no grupo estudado (61,11%) seguido de
1 8;38(s1):1–113

ostomia derivativa/descompressiva (22,22%). Dos 18 pacientes
estudados 8 fizeram neoadjuvância (44,44%). Foram registra-
dos 4 óbitos, sendo que dois destes ocorreram em período per
operatório.

Conclusão: A maioria de nossos pacientes encontravam-se
em estádios avançados da doença e obtivemos um número
considerável de óbitos do per operatório em relação a pequena
série então em estudo, mostrando ser necessário nesses casos
um alto nível de suspeição clínica para indicar o início do
rastreamento mais precoce.

e f e r ê n c i a s

. Brenner H, Altenhofen L, Hoffmeister M. Sex, age, and birth
cohort effects in colorectal neoplasms:a cohort analysis. Ann
Intern Med. 2010;152:697–703.

. Taggarshe D, Rehil N, Sharma S, Flynn JC, Damadi A. Colorectal
cancer: are the “young” being overlooked? Am J Surg.
2013;205:312–6.
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LEIOMIOMA DE CANAL ANAL: UM RELATO
DE CASO

Judith de Almeida Bringsken, Silvana
Marques e Silva, Aquiles Leite Viana, Renata
Gomes Ramalho, Andre David da Silva, Olane
Marquez de Oliveira, Mario Nóbrega De
Araujo Neto

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal,
Brasília, DF, Brasil

Introdução: Os Tumores Estromais do trato gastrointesti-
nal (GIST), são neoplasias mesenquimais associadas com a
expressão do gene CD117 e aproximadamente 80% possuem
mutação do gene KIT. É a neoplasia não epitelial mais comum
do TGI, representando apenas 1% dessa neoplasia. Ocorre
mais comumente no estomago, seguida do intestino delgado,
sendo a incidencia no reto aproximadamente 5%. Dos GIST
retais, cerca de 2-8% são de canal anal.

Descrição: Mulher, 29 anos, sem comorbidades, com his-
tória de ressecção de uma lesão perianal no ano de 2009 em
outro serviço. Laudo da patologia: Leiomioma sem necrose ou
atipias com mitoses 3 em 50 CGA, margens cirúrgicas com-
prometidas. Relata nova tumoração no mesmo local, que há
alguns meses vem se tornando dolorosa. Ao exame físico:
lesão perianal anterior direita com 8 × 4 cm de aspecto submu-
coso próximo ao canal anal, com aparente invasão do esfíncter
externo. RNM de pelve revelou lesão expansiva, bem defenida
de 4,8 × 3,4 × 3,7 cm em canal anal a direita, com comprome-
timento da musculatura do esfíncter interno e externo, com
planos de clivagem com os elevadores do anus bilaterais e
musculatura puborretal. Foi realizado ressecção cirúrgica da

lesão, que se encontrava aderida superficialmente a muscula-
tura esfincteriana interna e externa, sendo realizada ressecção
parcial e superficial da musculatura até retirada total da
tumoração. Anátomo de peça: Lesão fuso celular bem deli-
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itada de baixo grau, compatível com leiomioma. Paciente
volui sem sintomas de incontinência no pos operatório.

Discussão: O grau de malignidade do GIST é feita pela
valiação do tamanho e do grau de mitoses dos tumores,
endo alto risco de houver >5mitoses por 50 CGA e > 5 cm.
s GIST são melhores tratados com cirurgia, porém ha
ivergência se realiza-se excisão local ou amputação abdomi-
operineal. Embora a recorrência local seja menos frequente
uma amputação, a sobrevida global não se altera. Casos de
ecorrencia, pode-se tentar terapia com Imatinib. Sugere-se
asos com baixo risco e com possibilidade de preservação
sfinctérica se faça apenas a excisão local, já em GIST de alto
rau se faça cirurgia radical.

Conclusão: O GIST anorretal, embora raro, deve ser con-
iderado no diagnóstico diferencial de tumores nessa região,
specialmente se houver biopsia inconclusiva. Tem um
elhor prognóstico que os demais carcinomas dessa na

egião. A imunohistoquímica é uma necessidade, pois tam-
ém orienta a terapia adjuvante e é um importante marcador
rognóstico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.185
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ESÃO SINCRÔNICA EM COLOSTOMIA –
ELATO DE CASO

hristiane Diva Campos Veneroso, Anna
aroline Guerro, Jorge Benjamin Fayad,
lexandre Queiroz Franco Henriques, Claudia
aria Vale Joaquim Falbo Domingos, Cristine
aria dos Santos Quintas, Luciana Paes

eixoto Netto

Hospital Federal de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

Introdução: Durante o ato cirúrgico, a confecção de uma
olostomia tem como finalidade o desvio temporário ou defi-
itivo do trânsito intestinal colônico. Este procedimento não
isento de complicações, mesmo realizada com técnica cirúr-
ica adequada. as complicações locais podem ocorrer tanto
o pós-operatório imediato, precoce ou tardio. Entre elas, o
urgimento de neoplasias metacrônicas são encontradas no
eguimento de até 0,6 a 8% dos pacientes.

Caso clínico: P.B.V., masculino, 74 anos, submetido a
onfecção de transversostomia em alça em fevereiro de 2018
evido quadro obstrutivo por neoplasia de ângulo esplênico

adenocarcinoma moderadamente diferenciado). Foi encami-
hado ao Serviço de Colproctologia do HFI para tratamento
irúrgico sendo diagnosticada nova lesão vilosa vegetante em
orda de colostomia (adenoma túbulo-viloso com displasia de
lto grau). Durante o pré-operatório foram identificadas múl-
iplas metástases hepáticas. Optou-se por tratamento com
uimioterapia para regressão de lesões hepáticas e posterior
rocedimento cirúrgico.

Discussão: Metaplasia devido doença inflamatória,

resença de lesão neoplásica metacrônica, margem cirúrgica
om ressecção inadequada, a polipose colônica e o implante
u recidiva da doença tumoral 6,7 são fatores que levam ao
parecimento de neoplasia na colostomia. O surgimento de
8;38(s1):1–113 87

nova lesão no caso em questão provavelmente se deu por
polipose colônica.

Conclusão: O acompanhamento colonoscópico de todos os
segmentos colônicos deve ser feito durante o controle onco-
lógico dos pacientes que apresentaram neoplasia primária
colônica. Porém, o exame físico cauteloso das colostomias
deve ser feito, inclusive, retirando-se a bolsa, pois uma lesão
metacrônica pode ocorrer em qualquer segmento do cólon.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.186
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LINFOMA PLASMABLÁSTICO PERINAL EM
PACIENTE HIV POSITIVO: RELATO DE CASO E
REVISÃO DA LITERATURA

Cínthia Magalhães Ulhoa

Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil

O Linfoma Plasmablástico (LP) é considerado uma entidade
clínica relativamente nova, ainda sem uma etiopatogenia
definida, sendo considerado um desafio diagnóstico e terapêu-
tico. Acomete principalmente pacientes portadores do vírus
HIV/SIDA, em sua maioria homens, entre a terceira e quarta
décadas de vida, tendo a cavidade oral como principal sítio de
acometimento. O envolvimento extraoral é ainda mais raro.

Neste presente trabalho relatamos um caso de linfoma
plasmablástico perianal simulando em sua apresentação ini-
cial uma trombose hemorroidária, em um homem de 39 anos,
portador de SIDA. O LP é responsável por cerca 2,6% de todos
os linfomas relacionados com o HIV, em geral apresentam
um prognóstico reservado, com a maioria dos pacientes com
sobrevida menor que um ano após o diagnóstico. Porém bons
resultados podem ser alcançados com uso de quimioterapia
nos estágios iniciais da doença. O LP deve ser um diagnóstico
diferencial a ser considerado em pacientes portadores do vírus
HIV já que seu diagnóstico em um estágio inicial é essencial
para iniciar o tratamento e melhorar a sobrevida do doente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.187
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LINITE COLÔNICA PRIMÁRIA POR
ADENOCARCINOMA DO TIPO
COMEDO-CRIBIFORME

Ursula Araújo de Oliveira Galvão Soares, Euler
de Medeiros Azaro Filho, Lina Maria de Goes
Codes, Thamy Cristine Santana Marques,
Aline Landin Mano, Arthur Rosado de
Queiroz, Flavia de Castro Ribeiro Fidelis

Hospital São Rafael, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A linite colônica (LC) é uma patologia rara,
manifestando-se geralmente como metástase de outros

órgãos. O seu acometimento primário perfaz menos de 0,1%
dos cânceres colônicos, com prognóstico reservado e elevado
índice de recidiva.
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Relato de caso: M.R.B.C., 54 anos, com história de alteração
do hábito intestinal e perda de peso. Realizou colonosco-
pia com evidência, a 18 cm da borda anal, de lesão extensa,
de aspecto polipoide, ocupando toda a circunferência do
órgão, não permitindo a passagem do aparelho, com histolo-
gia compatível ao adenocarcinoma. Exames de estadiamento
demonstraram acometimento da gordura pericólica e impor-
tante linfonodomegalia mesentérica e periaortica. Submetida
a colectomia esquerda, cuja peça cirúrgica demonstrou lesão
de 25 cm de extensão, endurecida, promovendo tortuosi-
dade rígida do cólon, além de linfonodomegalias difusas no
mesentério. Histologia demonstrou infiltração até a gordura
peri-intestinal, com margem cirúrgica radial comprometida
e presença de 40 linfonodos positivos de 43 ressecados.
Anatomia patológica da peça cirúrgica foi inconclusiva. Rea-
lizado estudo imuno-histoquímico, mostrando-se tratar de
adenocarcinoma do tipo comedo-cribiforme (ACC). Subme-
tida a quimioterapia adjuvante com 5-fluoracil e oxaliplatina,
encontra-se em acompanhamento há um ano, sem evidência
de recidiva local ou metastática.

Discussão: Linite é caracterizada por um espessamento
difuso da parede intestinal, secundário a invasão de célu-
las oncogênicas e pela resposta fibrótica à essas células. A
sua apresentação colônica primária é rara, principalmente em
comparação com a localização gástrica, que é responsável por
mais de 90% da linite digestiva. O diagnóstico é geralmente
tardio, apresentando alto acometimento linfático e peritoneal,
mas com baixo índice de metástases hepáticas. O tipo histoló-
gico comedo-cribiforme está associado a maior agressividade,
com grande metástase linfonodal e prognóstico reservado,
possuindo recidiva em média nos 10 primeiros meses e alta
mortalidade.

Conclusão: Este foi o primeiro caso encontrado na lite-
ratura de LC primária associado ao ACC. Apesar do baixo
prognóstico relacionado a essas entidades, não houve sinais
de recidiva da doença no caso apresentado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.188
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LIPOSSARCOMA RETROPERITONEAL
GIGANTE: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA

Fernanda Costa Pereira, Rodrigo Saad
Rodrigues, Raquel Coelho Fernandes, Marley
Ribeiro Feitosa, Rogerio Serafim Parra, Omar
Féres, Jose Joaquim Ribeiro da Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: O lipossarcoma retroperitoneal é uma neopla-
sia rara, de crescimento lento e detecção tardia. Geralmente
assintomático, até que atinja grandes proporções edetermine
sintomas obstrutivos. O objetivo do presente estudo é apresen-

tar um caso delipossarcoma retroperitoneale discutir aspectos
diagnósticos e terapêuticos atuais.

Descrição do caso: Mulher, 60 anos compareceu à consulta
de rotina e, ao exame físico, percebeu-se massa abdominal
1 8;38(s1):1–113

volumosa, endurecida, ocupando todo hemiabdome à direita.
Tomografia computadorizada mostrou massa retroperitoneal
medindo 24 × 16 × 11 cm com atenuação predominante de gor-
dura, múltiplas septações e áreas com densidade tissular
e calcificações, compatível com diagnóstico delipossarcoma
retroperitoneal. Submetida à laparotomia exploradora com
ressecção da massa, sem necessidade de ressecção visceral
associada. O anatomopatológico confirmou o diagnóstico deli-
possarcoma retroperitonealbem diferenciado. Recebeu alta
hospitalar no 3◦ pós operatório emantém seguimento ambu-
latorial, sem sinais de recidiva.

Discussão: Olipossarcoma retroperitonealé um neoplasia
de comportamento clínico variado. A classificação mais atual,
subdivide o tumor em quatro tipos histológicos: tumores bem
diferenciados, mixóides, pleomórficos e desdiferenciados. São
tumores que raramente apresentam metástases a distância
e a recorrência local é a principal causa de óbito. A cirurgia
com excisão completa da lesão é o tratamento de eleição,
entretanto, radio e quimioterapias complementares podem
ter papel adjuvante.

Conclusão: Olipossarcoma retroperitonealé raro e
ressecção com margens negativas é a melhor forma de
tratamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.189
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RELATO DE CASO: ANGIOSSARCOMA
INDUZIDO POR RADIOTERAPIA

Antonio Lucas das Merces Filho, Roberto
Borges Bezerra, Phabllo Rodrigo Santos de
Brito, Paulo Mozart de Barros, Mauricio Jose
de Matos e Silva, Daniella Tavares Pessoa,
Luiz Eduardo Lemos da Silva

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil

O angiossarcoma é um tumor maligno cujas células mime-
tizam características morfológicas e funcionais do endotélio
normal. São tumores agressivos de difícil determinação de
margens cirúrgicas e com alta tendência a recorrência local
e metástase. O angiossarcoma pós radioterapia apresenta-se
como um fenômeno raro, com poucos casos na literatura. A
maior frequência é em mulheres que se submeteram a radi-
oterapia (Rtx) por câncer de mama. As lesões ocorrem no
local irradiado, geralmente, 5 anos após o tratamento radio-
terápico. O tratamento visa a retirada completa da lesão, em
bloco, associada ou não a quimioterapia (Qtx). Apresenta taxa
de recidiva de 84% em 5 anos. As taxas de sobrevida em 5
anos, estão entre 10-35%. M.F.N.F, 65 anos, hipertensa e aplasia
medular a 35 anos. Em uso de losartana e relato de transfu-
sões em decorrência da patologia de base. Associa ao caso
sorologias para Chagas e esquistossomose positiva. Apresen-
tou diagnóstico de carcinoma espinocelular, estádio clínico
III, em 1998, tratada com Rtx exclusiva, apresentando cura.
Evoluiu com recidiva da lesão em 2012, sendo tratada com

ressecção cirúrgica local e Rtx paliativa. Evolução com lesão
ulcerada em hipogástrio, de aproximadamente 8 cm, com
biópsia inconclusiva, em setembro de 2017. Apresentou imu-
nohistoquímica compatível com angiossarcoma epitelióide.
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niciado Qtx, porém evoluiu com infecção importante da lesão
lcerada, cursando com óbito. Os sarcomas pós radioterapia
orrespondem de 0,5-5,5% de todos os sarcomas, sendo mais
requentes nos casos de tratamento do tumor de mama e lin-
omas, casos relacionados a Rtx no tratamento do tumor de
anal anal são ainda mais raros. Cursam com uma latência
ntre 3-17 anos e ocorrendo, principalmente, após radiações
ntre 45-60 Gy, o que está de acordo com o caso relatado.
uando avaliada a idade de aparecimento da lesão, o caso se
ncontrar na faixa de pior prognóstico, maior que 60 anos.
presenta melhor prognóstico quando diagnosticado preco-
emente ou se encontra nas extremidades. Desta forma, a
esão localizada no hipogástrio foi um fator que dificultou

prognóstico. Apesar da cirurgia ser a principal forma de
ratamento, a paciente do estudo teve sua lesão tida como
noperável, piorando o prognóstico. Quanto ao tratamento
roposto, Qtx isolada, não apresentou influência na sobrevida.
arcoma induzido por Rtx é uma lesão rara, porém sempre
eve ser lembrada para um diagnóstico precoce. Ao diagnós-
ico, tratar cirurgicamente, sempre que possível.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.190
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ELATO DE CASO: CÂNCER COLORRETAL EM
ACIENTE JOVEM ASSOCIADO A POLIPOSE
DENOMATOSA FAMILIAR

uliete Borel de Oliveira Silva Aguiar, Iara
oscon, Ana Fernanda Ribeiro Rangel,
iovanni José Zucoloto Loureiro, Isabela
ristina Coelho da Cunha, Fernanda Moura
yra, Doglas Gobbi Marchesi

Hospital Universitário Cassiano Antônio de
oraes (HUCAM), Universidade Federal do

spírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil

Introdução: A Polipose Adenomatosa Familiar (PAF)
aracteriza-se pela presença de múltiplos adenomas de cólon,
endo a forma clássica com mais de100 pólipos adenomatosos
o cólon.

Descrição do caso: Paciente, sexo masculino, 23 anos, pro-
urou o serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo de um
ospital universitário do Espírito Santo devido histórico fami-

iar de Polipose Adenomatosa Familiar(PAF). Referia última
olonoscopia há 10 anos, com presença de pólipos em toda
xtensão intestinal. Na época do diagnóstico da PAF, negou-se
ser submetido a colectomia profilática. Relatava episódios

e hematoquezia há 1 mês, associado a dor abdominal difusa,
e forte intensidade, intermitente, alívio com uso de analgési-
os. Hábito intestinal sem alterações, evacuando a cada 2 dias.
urante a consulta, relatou desejo atual de ser submetido a
olectomia. Mãe, tio e prima submetidos a colectomia total,
alecidos por câncer colorretal. Ao exame, abdome doloroso a
alpação, sem lesões palpáveis. Solicitada colonoscopia. Após
5 dias, paciente evoluiu com abdome agudo obstrutivo, sendo

ubmetido a colectomia total com ileostomia. Apresentava
umoração em retossigmoide devido a PAF. A peça foi enviada

Patologia. Paciente evoluiu bem no pós-operatório,recebeu
8;38(s1):1–113 89

alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial com a
equipe de coloproctologia.

Discussão: A polipose adenomatosa familiar (PAF) é uma
doença hereditária, autossômica dominante, causada por uma
mutação no gene APC. A PAF se manifesta pela presença
de múltiplos pólipos adenomatosos em todo trato gastroin-
testinal, principalmente o cólon. A colectomia subtotal com
anastomose ileo-retal e a proctocolectomia com anastomose
com bolsa ileo-anal são as principais profilaxias para reduzir
o risco de câncer corretal (CCR) em pacientes com PAF. Existe
controvérsia quanto ao prognóstico do câncer colorretal em
pacientes jovens, admitindo-se que nesse grupo, os tumores
são localmente mais agressivos e com maior capacidade de
disseminação à distância.

Conclusão: Na PAF, caso não seja feita a cirurgia profilática,
há evolução para câncer colorretal em 100% dos casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.191
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RELATO DE CASO: LINFOMA NÃO HODGKIN
PRIMÁRIO DO CÓLON

Suyanne Thyerine da Silva Lopes, Gabriella
Oliveira Lima, Matheus Duarte Massahud,
Pedro José Guimarães Cardoso, Ilson Geraldo
da Silva, Guilherme de Almeida Santos, Diego
Vieira Sampaio

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Introdução: O linfoma primário do cólon é uma neoplasia
rara correspondendo a algo entre 0,2% a 0,6% das neopla-
sias da região. Tem sintomatologia inespecífica o que dificulta
o diagnóstico precoce. Tem um prognóstico pior que o ade-
nocarcinoma, com sistemas de classificação de diagnósticos
diferentes.

Descrição do caso: Paciente sexo masculino, 72 anos, natu-
ral e procedente de Belo Horizonte, assintomático. Submetido
a colonoscopia de rastreamento em 2014 quando foram rea-
lizadas algumas polipectomias. Nova colonoscopia em 2017
evidenciou lesão plano elevada em transverso com cerca de
20 mm; optado pela mucosectomia. O anatomo patológico evi-
denciou Linfoma não Hodgkin de baixo grau com margens
livres. Tomografias e exame físico de estadiamento foram nor-
mais. De acordo com os critérios de Dawson o linfoma foi
considerado primário, indolente. Nesse caso específico não
houve indicação de QT ou complementação cirúrgica. Vem
fazendo controle com colonoscopias semestrais.

Discussão: A maioria dos linfomas do cólon é proveniente
de células B. O linfoma primário do cólon tem incidência seme-
lhante em homens e mulheres quando avaliada população
adulta, com pico de incidência entre a 6 a e 8 a décadas de vida
e o cólon é sítio de 10 a 20% dos linfomas primários do TGI.
Inicialmente os sintomas são comuns dor abdominal crônica,
perda de peso, náuseas, vômito, febre, massa abdominal pal-

pável, alteração do hábito intestinal ou sangramento, o que
não permite qualquer diferenciação do adenocarcinoma. A
maioria das lesões colônicas são solitárias e crescem prefe-
rencialmente para o interior da luz intestinal. São fatores de
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transverso é condição única descrita na literatura, sobretudo
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risco as doenças inflamatórias intestinais, radioterapia prévia,
transplante renal, ureterossigmoidostomia e imunodeficiên-
cias, notadamente o HIV. O diagnóstico definitivo será dado
pela histologia e imunohistoquímica. O tratamento definitivo
é cirúrgico na maioria dos casos e o uso de quimioterapia adju-
vante costuma ser individualizado, sendo mais comum nos de
pior prognóstico, que é definido de acordo com os critérios de
Dawson.

Conclusão: O linfoma primário de cólon é uma neoplasia
rara, mas que não deve ser negligenciada ou tratada como as
demais neoplasia do cólon, pois seu desfecho tende a ser pior
e o diagnóstico precoce é ainda mais importante nesse caso.
A ressecção da lesão está sempre indicada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.192
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RELATO DE CASO: SÍNDROME DE LYNCH

Suyanne Thyerine da Silva Lopes, Gabriella
Oliveira Lima, Pedro José Guimarães Cardoso,
Matheus Duarte Massahud, Ilson Geraldo da
Silva, Alexandre Martins da Costa El-Aouar,
Matheus Matta Machado Mafra Duque
Estrada Meyer

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A Síndrome de Lynch (SL) ou HNPCC - Heredi-
tary Non Polyposis Colon Cancer – é responsável por 3 a 5%
dos casos de câncer de cólon e reto (CCR). É uma doença here-
ditária autossômica dominante que determina defeitos nos
genes reparadores do DNA. Cerca de 70 a 80% dos indivíduos
que herdam a mutação desenvolverão CCR. Na SL tipo I os
pacientes desenvolvem CCR de maneira isolada, na SL tipo
II o CCR está associado a outras neoplasias, como endomé-
trio, ovário, mama, estômago, intestino delgado, hepatobiliar,
pâncreas, ureter e de pelve renal.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 74 anos,
admitida no serviço devido a hematoquezia. Realizada colo-
noscopia que evidenciou lesão em cólon ascendente. Paciente
com passado de carcinoma de mama em 2003 e adeno-
carcinoma de estômago em 2014. Dois irmãos falecidos de
adenocarcinoma de cólon. Submetida a colectomia direita
em 2018, anatomopatológico com metástase em 2 de 23
linfonodos. Após suspeição da nossa devido aos critérios
apresentados pela paciente, foi solicitada pesquisa de instabi-
lidade microssatélite que foi positiva.

Discussão: Os critérios de Amsterdã foram estabelecidos
para a suspeição e diagnóstico da SL I. Existem outros crité-
rios como Bethesda e Amsterdã II, que consideram a presença
de tumores extracolônicos para diagnóstico. A importância da
anamnese bem feita e suspeição precoce permite o rastrea-
mento adequado das outras neoplasias já que, diferentemente
do câncer de intestino esporádico, na SL as alterações do DNA
ocorrem em todas as células do organismo e, por isso, as ferra-

mentas dispensadas para rastreamento devem ser diferentes
da população em geral. Alguns trabalhos advogam que inici-
almente os indivíduos devem sem investigados com pesquisa
de instabilidade microssatélite, já que 80% dos casos são posi-
1 8;38(s1):1–113

tivos. Essa conduta não é consenso e, por tanto, a importância
dos critérios clínicos fica ainda mais evidente.

Conclusão: A suspeição e confirmação de SL se faz necessá-
ria não apenas para tratamento e rastreamento adequado do
paciente, mas também informação e aconselhamento gené-
tico dos familiares com possível risco aumento de CCR e outras
neoplasias.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.193
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RELATO DE CASO: TUMOR DE CÓLON
TRANSVERSO SINCRÔNICO A CARCINOIDE
DE APÊNDICE CECAL

Roberta Krause Romero a,b, Eduardo José
Rodrigues Palma a,b, Márcia Sittoni Vaz a,b,
Lucas Zago Scopel a,b, Bárbara Elias Prado a,b,
Rummenig Ferreira Desidério a,b, Lucas
Werner Barp a,b

a Hospital Tereza Ramos, Lages, SC, Brasil
b Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP),
Lages, SC, Brasil

Introdução: Tumores sincrônicos são aqueles que não
podem ser considerados metástase, invasão ou recorrência do
primeiro, tendo como intervalo entre o diagnóstico do segundo
tumor primário menos que seis meses. Pólipos sincrônicos
ocorrem em até 18 a 27% dos casos. No caso de tumores malig-
nos, essa frequência é de 1,5 até 8%.

Os tumores carcinoides são neoplasias malignas raras que
se originam do sistema neuroendócrino localizado em dife-
rentes órgãos do aparelho digestivo. As mais frequentes sedes
de tumores neuroendócrinos são o trato gastrintestinal (73,7%)
e o sistema respiratório (25,1%). No aparelho digestivo, os prin-
cipais órgãos afetados são intestino delgado, apêndice cecal e
reto.

Relato do caso: Paciente de 50 anos, tabagista, hipertensa e
com história de constipação de longa data, foi diagnosticada
com neoplasia de cólon transverso e submetida a colectomia
direita ampliada com anastomose íleo-colônica látero-lateral.
Apresentou ao estudo anatomopatológico, presença de tumor
carcinoide de apêndice cecal sincronicamente ao adenocarci-
noma de cólon transverso.

Discussão: Tumores colorretais sincrônicos são raros, e
quanto ao envolvimento do apêndice, há apenas um caso rela-
tado na literatura descrevendo adenocarcinoma mucinoso de
apêndice sincrônico a adenocarcinoma de reto. Geralmente
os tumores carcinoides do apêndice são encontrados inciden-
talmente durante laparotomia ou laparoscopia, e em alguns
casos surge dúvida no diagnóstico diferencial com apendicite
aguda, sendo que 50% dos pacientes apresentam-se assinto-
máticos.

Conclusão: Conclui-se, após levantamento de dados, que
a presença de tumor sincrônico de apêndice cecal e cólon
tratando-se de tumores de origens embriológicas diferentes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.194
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UMOR MIOFIBROBLÁSTICO
NFLAMATÓRIO: RELATO DE CASO

ugo Samaritne Junior, Guilherme Zupo
eixeira, Ariane Caetano Hardy, Milossi
stheisi Romero Machuca, Andressa
armiroli Garisto, Antonio Jose Tiburcio
lves Junior, Jose Alfredo Reis Junior

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Introdução: Tumores miofibroblásticos inflamatórios (TMI)
ão lesões raras, com baixa tendência a malignidade. Carac-
erizados pela infiltração de células inflamatórias em diversos
ecidos do corpo, o abdome ocupa o segundo lugar mais pre-
alente, sendo o mesentério o local mais afetado.

Descrição: Paciente feminina, 67 anos, encaminhada por
esconforto em região de fossa ilíaca direita a 2 anos e massa
bdominal em região hipogástrica de grande volume ao exame
ísico. Solicitados Alfafetoproteína, CA 125, CEA, CA 19.9 den-
ro da normalidade e exames de imagem. Em Tomografia
e abdome visualizado lesão expansiva em raiz de mesenté-
io/retroperitoneal pélvica, heterogênea e hipervascularizada,
eslocando estruturas adjacentes sem comprometimento
strutural, com extenso contato com alças de sigmoide, provo-
ando colabamento intestinal, sem distensão, confirmado em
olonoscopia. Realizado laparotomia exploradora com retos-
igmoidectomia, enterectomia segmentar, pan-histerectomia
egmentar e exérese de implantes de jejuno, recebendo alta
ospitalar no terceiro pós-operatório. Análise histopatológica
evelou proliferação intestinal de pequenas células redondas
m tecidos Peri intestinais e Imunohistoquímica com marca-
ores positivos para ALK 1 e Desmina com componente celular
ultifocal. Segue em acompanhamento ambulatorial perió-

ico sem novas queixas até o presente momento.
Discussão: De etiologia desconhecida, sugere-se que TMI’s

ejam decorrentes de processos infecciosos, traumas ou múl-
iplas cirurgias pélvicas. Tem predomínio na faixa etária
ediátrica e adulto jovem, sem diferença significativa entre
exos, sendo 15-40% dos casos assintomáticos. Quando loca-
izado em abdome, costumam estar associados a dor, perda
e peso, disfagia, constipação entre outros sintomas. Apesar
a baixa tendência a malignidade, crescimento lento e de não
roduzir metástases, tem sua mortalidade correlacionada à
xtensão tecidual afetada. Com manifestações clínicas ines-
ecíficas, seu diagnóstico é basicamente histológico, sendo
onfirmado tambem por imunohistoquímica e análise de anti-
orpos para diagnóstico diferencial dos tumores malignos do
rato intestinal.

Conclusão: Neoplasia pouco frequente, com quadro cli-
ico inespecifico, dificilmente recordada antes ou durante a

irurgia, deixando seu diagnóstico reservado para estudos
omplementares após o procedimento.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.195
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TUMOR NEUROENDÓCRINO DE ÍLEO
TERMINAL - RELATO DE CASO

Rayama Moreira Siqueira, Carlos Augusto
Real Martinez, Roberta Lais dos Santos
Mendonça, Danilo Toshio Kanno, Giovanna
Sartorelli Venturini, Bruna Zini P. Freitas, Ana
Beatriz Affonseca Paez

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: Os tumores neuroendócrinos são neoplasias
raras e compreendem pequena parcela dos tumores malig-
nos. Possuem comportamento indolente e poucas vezes
manifestam-se como síndrome carcinoide. Tal fato acarreta
em diagnóstico tardio e, na maioria das vezes, a doença
encontra-se avançada.

Relato de caso: P.L.M., 40 anos, feminina, com sintomato-
logia correspondendo a uma síndrome dispéptica e prurido
anal esporádico. Negava perda ponderal, alteração de hábito
intestinal ou dor abdominal. Adentrou ao serviço encami-
nhada e com exames previamente solicitados (Hemograma,
EDA e Colonoscopia). Hemograma evidenciou hb 12,6 e ferri-
tina de 9,8, EDA com esofagite erosiva grau A de Los Angeles
além de, colonoscopia com lesão de 8 mm sugestiva de lesão
subepitelial e biópsia. Tal biópsia era compatível com tumor
neuroendócrino em íleo terminal. Solicitada imunohistoqui-
mica que confirmou tumor neuroendócrino grau 2, com Ki67
positivo (3%), sinaptofisina e cromogranina A positivos. Diante
dos achados, optado por estadiamento com tomografias de
tórax, abdome e pelve e indicado tratamento cirúrgico. Optado
por colectomia direita videolaparoscópica em oncologia com
margens cirúrgicas livres e ausência de metástase em 29
linfonodos isolados. Durante acompanhamento, trouxe cin-
tilografia com análogo de somatostatina que não evidenciou
lesões. Paciente segue em acompanhamento e sem sinais de
recidiva tumoral ou metástases.

Discussão: O tumor neuroendócrino trata-se de um tumor
derivado de células cromafins liberadoras de neuropeptí-
dios sendo a serotonina a mais estudada. Os pacientes com
este tipo de tumor podem apresentar a síndrome carcinoide,
porém é incomum e muitas vezes o sintoma mais habitual será
o flushing. Este se manifesta com eritema em face, pescoço e
tórax de forma paroxística. Episódios de diarreia podem estar
entre as queixas.O diagnóstico baseia-se no quadro clínico e
nos exames complementares, sejam eles laboratoriais ou de
imagem. A cromogranina A é um dos marcadores de maior
relevância. Exames de imagem serão úteis para determinar o
local do tumor. Análogos de somatostatina constituem a tera-
pia para o controle dos sintomas, porém, a cirurgia é o único
tratamento curativo e definitivo para o tumor.

Conclusão: O relato descrito permite a confirmação da
importância do rastreio e do tratamento precoce, uma vez que

mudam o prognóstico do paciente e promovem o tratamento
curativo da doença.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.196



j). 2 0
92 j coloproctol (rio

P53

TUMOR NEUROENDÓCRINO E
ADENOCARCINOMA GASTROINTESTINAIS
SINCRÔNICOS: UM RELATO DE CASO

Thais Yoko Ferreira Koga, Anderson de A.
Maciel, Angelo Rossi da S. Cecchini, Isaac J.F.
Correa Neto, Hugo Henriques Watte,
Alexander de Sa Rolim, Laercio Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A incidência de neoplasia sincrônica em
pacientes com câncer colorretal é de 5%, sendo as lesões geral-
mente do mesmo tipo histológico. A coexistência de tumor
carcinoide e adenocarcinoma colorretal é rara.

Descrição do caso: Sexo feminino, 65 anos com história de
dor abdominal difusa associada a mudança do hábito intesti-
nal com diarreia aquosa sem muco, pus e sangue intermitente
e perda de 7% do peso corporal em 8 meses de evolução. Ao
exame físico verificado paciente sem sinais de desnutrição e
abdome doloroso à palpação flanco direito, sem massas pal-
páveis. Iniciado propedêutica complementar com a realização
de colonoscopia que evidenciou em cólon transverso proxi-
mal lesão vegetante, infiltrativa e intransponível ao aparelho,
sendo o anátomo- patológico compatível com adenocarci-
noma moderadamente diferenciado. Realizados exames de
estadiamento oncológico com evidência de espessamento de
paredes de cólon transverso com linfonodos ao redor, CEA de
8,4 ng/dl, sendo indicado procedimento cirúrgico. Durante o
ato operatório, identificado tumoração em cólon ascendente e
intussuscepção do íleo distal em ceco. Procedeu-se a hemico-
lectomia direita com íleo-transverso anastomose. Evoluiu bem
clinicamente no pós- operatório, recebendo alta no sexto dia
após a cirurgia. O anatomopatológico e a imunohistoquímica
confirmaram tumores sincrônicos: adenocarcinoma de cólon
ascendente (T3) e tumor carcinoide de íleo (T3), com metás-
tase de tumor carcinóide em 8 dos 36 linfonodos ressecados.
Mantém acompanhamento oncológico regular, sem sinal de
recidiva da doença.

Discussão: Enquanto o adenocarcinoma colorretal é
uma das três mais comuns neoplasias, os tumores neu-
roendócrinos do trato gastrointestinal são considerados
relativamente raros, com maior incidência no apêndice
cecal. A diferenciação histológica com auxílio da imunohis-
toquímica no pós-operatório é importante já que o tumor
neuroendócrino tem um prognóstico pior em comparação ao
adenocarcinoma.

Conclusão: A associação de neoplasias colorretal com his-
tologias distintas é um evento raro com necessidade de

comprovação imunohistoquímica para um tratamento indi-
vidualizado

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.197
1 8;38(s1):1–113
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TUMOR RETRORRETAL: EXPERIÊNCIA DO
SERVIÇO DE COLOPROCTOLOGIA DO
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NO PERÍODO
DE 2010 A 2018

Phabllo Rodrigo Santos de Brito, Joaquim
Herbenio Costa Carvalho, Fernando Luiz de
Souza Monteiro, Ana Paula Matos, Antonio
Lucas das Merces Filho, Rodrigo Artur Souza
de Oliveira, Mauricio Jose de Matos e Silva

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil

Avaliar os diversos aspectos sobre os pacientes com diag-
nóstico de tumor retrorretal atendidos no Hospital Barão de
Lucena entre 2010 e 2018. Trata-se de um estudo Observacio-
nal, Retrospectivo e Transversal em que serão enumerados os
pacientes com diagnóstico de tumor retrorretal e submetidos a
tratamento cirúrgico a partir do registro de cirurgias realizadas
entre janeiro de 2010 e março de 2018, no Serviço de Colo-
proctologia do Hospital Barão de Lucena, hospital terciário da
rede pública de saúde do estado de Pernambuco, localizado na
cidade de Recife, no qual está inserido o programa de residên-
cia médica. Foram avaliadas nove pacientes, com idade entre
39 e 84 anos, sendo proctalgia e dor abdominal os sintomas
mais comuns. O diagnóstico em todos os casos foi efetuado
através do exame físico e complementado com o auxílio de
exame de imagem: tomografia e ressonância ou apenas resso-
nância. O acesso cirúrgico foi realizado via posterior (Acesso
de Kraske) em todos os casos, exceto em um onde foi utili-
zada via combinada (anterior + posterior). Os tumores císticos
foram mais comuns e dentre as lesões sólidas houve apenas
um paciente com necessidade realizar quimioterapia adju-
vante devido diagnóstico de tumor de células estromais (GIST).
A complicação mais comum foi a ruptura intraoperatória do
tumor,contudo, não houve prejuízo ao paciente que recebeu
alta hospitalar em média no segundo dia de pós-operatório e
ambulatorial após seis meses. Tumores retrorretais são enti-
dades raras com quadro clínico inespecífico, sendo o exame
físico fundamental para seu diagnóstico e o tratamento cirúr-
gico imprescindível devido a possibilidade de malignidade ou
infecção local.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.198
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TUMORES DE APÊNDICE CECAL -
CASUÍSTICA DO SERVIÇO DE
COLOPROCTOLOGIA DO HU-UFJF EM 2015

Cristiane de Souza Bechara, Rafael Souza
Mota, Lorena Nagme de Oliveira Pinto, Karine
Andrade Oliveira Zanini, Maria Augusta
Marques Sampaio de Souza, Marcelo Salomão
Bechara, Bárbara Munhoz

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz
de Fora, MG, Brasil
Introdução: A principal causa de cirurgias por abdômen
agudo em todo o mundo é atribuido a apendicite aguda, com
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revalência de até 7% da população. Os principais fatores
ssociados são hiperplasia linfoide e fecalitos. No entanto as
eoplasia podem ser identificadas durante a cirurgia em 0,7% a
% das apendicectomias. O diagnóstico pré operatório é difícil
incomum. Foram atendidos dois casos de neoplasia maligna
o apêndice cecal no ambulatório de coloproctologia do Hos-
ital Universitário da UFJF no ano de 2015.

Descrição dos casos: Primeiro caso: Homem, 43 anos, sub-
etido a apendicectomia por abdome agudo inflamatório na

nidade de pronto atendimento do município de Juiz de Fora.
ncaminhado ao ambulatório de coloproctologia do HU-UFJF
pós resultado de análise anatomopatológica de adenocar-
inoma de apêndice. Realizada hemicolectomia direita sem
videncias de neoplasia residual. Encaminhado para quimio-
erapia pois o apêndice se encontrava roto. Atualmente sem
inais de recidiva. Segundo caso: Mulher, 46 anos, submetida
apendicectomia em dezembro de 2015 com lesão macros-

ópica de 2 cm em ponta de apêndice. Tomografia de abdome
ostrando apêndice espessado e aumento de linfonodos peri-

ecais. Encaminhado ao ambulatório de coloproctologia do
U-UFJF com anatomopatológico que relata tumor mucinoso
pendicular de baixo grau com margens livres. Realizada a
olectomia direita com peça e 38 linfonodos livres de neo-
lasia. Mantem acompanhamento ambulatorial. Atualmente
em sinais de recidiva.

Discussão e conclusão: As lesões neoplásicas do apêndice
ermiforme são raras. A impossibilidade clínica de diferenciar
apendicite aguda das lesões malignas do apêndice reforçam
importância de sempre avaliar o resultado anatomopato-

ógico a fim de garantir o seguimento adequado. tratamento
dequado seja ele cirúrgico ou quimioterápico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.199
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EMORRAGIA MACIÇA COMO
ANIFESTAÇÃO DA DOENÇA DE CROHN

olyanna Borges da Rocha, Bianca Viesa
issenha, Alexandre Vianna Soares, Maria
egina Pereira

Hospital e Maternidade Municipal de São José dos
inhais, São José dos Pinhais, PR, Brasil

Introdução: A doença de crohn é uma patologia inflamató-
ia intestinal crônica, na qual as manifestações clínicas mais
requentes são de origem inflamatória, obstrutiva ou fistuli-
ante. A manifestação da doença na forma de enterorragia
olumosa é algo atípico e ameaçador à vida do paciente.

Descrição do caso: L.H.S., masculino, 21 anos. Dá entrada
o pronto atendimento com queixa de um episódio de ente-
orragia em moderada quantidade. Já em investigação para
oença inflamatória intestinal, tendo perdido seguimento.
presentava-se hipocorado, taquicárdico com exame abdomi-
al inocente. Evoluiu em 12 horas com enterorragia maciça
voluindo com choque hemorrágico grau III. Paciente levado à

aparotomia de emergência que demonstrou sinais inflamató-
ios no mesocólon e linfonodos aumentados ao redor do ceco e
m 40 cm do íleo a partir da válvula ileocecal. Realizada colec-
omia direita e enterectomia a 60 cm da válvula ileocecal com
8;38(s1):1–113 93

ileotransversoanastomose. Evoluiu com melhora do quadro,
tendo alta no 10◦ pós operatório. Anatomopatológico da peça
cirúrgica confirmou diagnóstico de doença de crohn.

Discussão: Cerca de 80% dos pacientes com doença de
crohn necessitam de hospitalização durante o curso da
doença, sendo os locais de maior acometimento, o intestino
delgado e o grosso. O tratamento cirúrgico dessa patologia
está indicado no caso de doenças refratárias, complicações
ou, mais raramente, quando acompanhada de instabilidade
clínica do paciente, a qual corresponde ao caso relatado.

Conclusão: A doença de crohn em atividade ou a não
aderência ao tratamento pode resultar em hemorragia baixa
maciça aumentando as chances de letalidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.200
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IMPACTO DA ILEOCOLONOSCOPIA NO
MANEJO DE PACIENTES PORTADORES DE
DOENÇA DE CROHN SUBMETIDOS A
ILEOCOLECTOMIAS

Bárbara Rubira Correa, Michel Gardere
Camargo, Daniéla Oliveira Magro, Raquel
Franco Leal, Maria de Lourdes Setsuko
Ayrizono, Carlos Augusto Real Martinez,
Claudio Saddy Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Objetivo: A colonoscopia é importante exame para diag-
nóstico e seguimento da doença de Crohn (DC). Tem especial
função no manejo dos pacientes submetidos a ileocolecto-
mias, uma vez que pode avaliar recorrência endoscópica
ileocólica e tem possibilidade de realizar dilatações endoscó-
picas. Este estudo tem como objetivo relatar as colonoscopias
realizadas em pacientes previamente submetidos a ileoco-
lectomias, avaliando seu impacto no manejo e evolução da
doença.

Métodos: Entre janeiro de 2014 e maio de 2018, foram reali-
zadas 116 colonoscopias em 62 pacientes portadores de DC
que foram submetidos a ileocolectomias por complicações
da doença. Foram relatados dados demográficos, uso de
medicações, antecedentes pessoais e familiares, achados
endoscópicos, mudanças na conduta terapêutica e realização
de novas cirurgias. Para classificação de atividade endoscópica
de doença foi utilizado o escore de Rutgeerts, sendo conside-
rado como doença ativa escore maior ou igual a i2.

Resultados: O tempo médio de doença foi de 156 meses
(12-385). A prevalência do tabagismo foi de 17,7%. Havia ante-
cedente familiar de DC em nove pacientes (14,5%). Do total
de pacientes, 45 deles estavam em uso regular de medicação,
enquanto oito deles estavam em uso irregular e nove pacien-
tes estavam sem medicação. Quanto ao escore de Rutgeerts,
36 pacientes eram i0; 18 pacientes i1, 38 pacientes i2; 5 paci-
entes i3; e finalmente, 16 pacientes i4. Com base na atividade

endoscópica, 15 pacientes tiveram troca ou otimização do tra-
tamento. Nenhum dos doentes classificados como i0, i1, i2 e
i3 necessitou de nova cirurgia no seguimento. Dois pacientes
classificados como i4 tiveram indicação de nova ileocolecto-
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mia. Observou-se estenose ileocólica em 23 exames, sendo
16 por doença ativa e sete de aspecto cicatricial. Foi reali-
zada dilatação com balão hidrostático em um paciente com
estenose ileocólica cicatricial, sem intercorrências. Não houve
casos de perfuração ou sangramento.

Conclusão: O seguimento colonoscópico das ileocolecto-
mias por DC deve ser realizado de rotina. Em nossa amostra,
cerca de 46% dos pacientes estava em remissão endoscópica.
Em nossa amostra, diferente de relatos prévios na literatura,
a maioria dos pacientes classificados como i3 e i4 consegui-
ram ser manejados clinicamente, com baixa taxa de cirurgia
no seguimento (cerca de 5%).

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.201
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INFECÇÃO PRIMÁRIA PELO VÍRUS VARICELA
ZOSTER EM PACIENTE COM DOENÇA DE
CROHN

Mardem Machado de Souza, Nathália Leite
Oliveira Zeitoun, Caroline Azevedo Brim,
Paola Patricia Knippelber Escobar, Karla
Renata Ayumi Kato, Julia Bedôr Jardim Bastos
de Paula Cavalcante, Nicolle Gabrielle
Hernandes Seraphim

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM),
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT),
Cuiabá, MT, Brasil

Introdução: A Doença de Crohn (DC) é um processo
inflamatório crônico que pode acometer todo trato gastroin-
testinal. Terapias biológicas com anticorpos monoclonais
contra o fator de necrose tumoral-� (TNF-�), incluindo infli-
ximabe (IFX) e adalimumabe (ADA) são comuns no manejo
da doença, no entanto, seu uso está associado a infecções
oportunistas, incluindo infecção pelo vírus varicela zoster
(VVZ). Apesar da grande incidência desta associação, estudos
não comprovaram significância clínica, deixando incerto se a
infecção está relacionada unicamente com o uso da droga ou
se é reflexo da severidade da doença de base.

Relato de caso: Mulher, 31 anos, com diagnóstico de DC há
9 anos com ileocolectomia direita por fístula enterocutânea
e fístula retovaginal crônica. Atualmente, em uso de Azati-
oprina 100 mg/dia e ADA 40 mg (iniciado em janeiro de 2018),
ciclos quinzenais. Paciente veio ao serviço com queixa de apa-
recimento de lesões papulares, há 4 semanas, inicialmente
localizadas apenas em flanco e dorso à direita, evoluindo com
vesículas, úlceras e crostas e disseminação para todo corpo.
Nega sintomas sistêmicos e está assintomática da doença
de base. Ao exame físico, presença de lesões micropapula-
res, vesiculares e crostas em face, couro cabeludo, tronco e
membros. Além disso, presença de enantema em mucosa
oral. Encaminhada à internação hospitalar no HUJM, e sus-
penso infusões de ADA. Durante internação, iniciado Aciclovir
(500 mg 8/8 h IV por 10 dias), com paciente apresentando boa

evolução clínica, e mantendo-se assintomática da DC, com
melhora das lesões, e ausência de complicações.

Discussão: A manutenção dos anti-TNF tem como impor-
tantes efeitos adversos as infecções oportunistas, sejam elas
1 8;38(s1):1–113

por bactérias ou vírus, principalmente no que diz respeito aos
primeiros anti-TNF (IFX, ADA e etanercepte). Entretanto, são
utilizados como opção à resposta incompleta ou ausência de
respostas às drogas de base como corticoides e metotrexato. A
reativação do VVZ pode ocorrer em casos de imunossupressão,
visto que se encontra na forma latente após primo infecção,
manifestando-se de forma mais grave nos imunocompeten-
tes do que nas crianças, necessitando, de maior cuidado para
evitar progressão da infecção agravada pelo tratamento da
doença de base.

Conclusão: A terapia biológica pode apresentar efeitos
indesejáveis, dentre elas a imunossupressão, fazendo neces-
sário o acompanhamento médico, a fim de diminuir a
morbimortalidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.202

P59

INFLAMAÇÃO GASTROINTESTINAL E
DERMATOMIOSITE: UM RELATO DE CASO

Franscisco de Assis Gonçalves Filho, João
Antonio Feriani Nunes, Camilla Ferreira
Magalhães, Aline Nunes Amaro, Miguel
Cerutti Franciscatto, Thais Andreotti,
Adriana Brianez

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
(FAMERP), São José do Rio Preto, SP, Brasil

Introdução: Dermatomiosite (DM) é uma doença sistêmica
crônica caracterizada pelo acometimento inflamatório dos
músculos e pele. O envolvimento do sistema gastrointestinal
geralmente é leve, manifestado por refluxo esofágico, disfagia
e dismotilidade. A inflamação da mucosa intestinal manifes-
tada por erosões, úlceras e perfurações é incomum.

Relato do caso: Paciente feminina, 46 anos, apresentou
erupções cutâneas associada à fraqueza muscular de cintura
escapular e pélvica em 2016. Os achados de eletroneuro-
miografia e biópsia muscular confirmaram o diagnóstico
de miosite. Foi tratada com metilprednisolona endovenosa
seguido de prednisona e metrotexato. Após alguns meses, o
metrotrexato foi substituído por azatioprina devido a alope-
cia. Em 2017 ocorreu exacerbação da doença sendo indicado
terapia com imunoglobuina. Seguiu-se tratamento com hidro-
xicloroquina, imunoglobulina e prednisona, com significativa
melhora sintomática. No início de 2018 apresentou quadro
clínico de diarréia, vômitos, dor e distensão abdominal. Rea-
lizado tomografia de abdome que mostrou panenterocolite.
Tratada com antibióticos e mesalazina, apresentando melhora
parcial do quadro. Após três meses procurou atendimento
por perda ponderal de quinze quilos, dor abdominal persis-
tente, diarréia, febre e hematêmese volumosa. Os achados
de tomografia de abdômen foram compatíveis com ente-
rite. A gastroduodenoscopia demonstrou múltiplas úlceras
hemorrágicas no esôfago inferior, na região justapilórica e
bulbar. Retossigmoidoscopia flexível encontrava-se dentro da

normalidade. Não realizado colonoscopia pela instabilidade
hemodinâmica. Pesquisa para citomegalovírus foi negativa.
Paciente evoluiu com sepse abdominal e pneumonia aspira-
tiva não responsiva a medidas e foi a óbito.
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Discussão: A inflamação gastrointestinal em adultos com
M não é bem reconhecida e definida. As manifestações
escritas na literatura incluem dor abdominal, diarréia e san-
ramento gastrointestinal associado a alta mortalidade. A
istinção entre doença de Crohn torna-se difícil por não haver
m critério bem definido.O uso do metotrexato é conhecido
or causar ulceração envolvendo a mucosa oral e trato gas-
rointestinal superior, no entanto, a atribuição de uma lesão
astrointestinal tão extensa ao uso do metrotrexato é impro-
ável.

Conclusão: A manifestação gastrointestinal da DM na sua
orma grave é rara e com alta taxa de mortalidade. O pre-
ente relato tem por objetivo alertar sobre essa manifestação
e difícil diagnóstico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.203
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DENOCARCINOMA DE CÓLON DIREITO E
UCOCELE SINCRÔNICA EM APÊNDICE

alú Aeloany Dantas Sarmento, Thales
arvalho de Lima, Tiago Cunha Oliveira,
alesca de Souza Ueoka Sobreira, Hélio
oreira Júnior, José Paulo Teixeira Moreira

Santa Casa de Misericórdia de Passos, Passos,
G, Brasil

alavras-chave: Mucocele; Appendix; Cystadenoma; mucinous

A mucocele de apêndice é um termo inicialmente des-
rito por Rokitansky em 1842 e formalmente denominado
or Feren em 1876, que define o aumento do apêndice cecal
ela produção e acúmulo intraluminar de muco, devido a
lterações da camada mucosa e muscular. Em 1940 Woodruff
Mc Donald determinaram a classificação das mucoceles

m benignas e malignas. É uma entidade rara e geralmente
em seu diagnóstico feito no período intraoperatório, Paci-
nte do gênero masculino, pardo, 82 anos, deu entrada no
erviço de Coloproctologia com queixa de vários episódios
e enterorragia, anemia e inapetência, foi submetido à colo-
oscopia e evidenciado lesão vegetante em cólon ascendente,
ealizado biópsias e confirmado adenoCarcinoma, seguido
rotocolo de estadiamento e encaminhado à cirurgia curativa.
urante a inspeção da cavidade, foi encontrado o apêndice
ecal de aspecto cístico, bastante aumentado de volume, dis-
retamente aderido ao ceco e base livre de aproximadamente
cm, além da lesão cancerosa estenosante em cólon ascen-
ente. Após nova inspeção detalhada da cavidade e não sendo
ncontrado nenhuma alteração ou sinais de implante de
ucina, foi feita a proteção da parede abdominal, e realizado

emicolectomia direita com anastomose íleo-transverso pri-
ária mecânica látero-lateral, segundo a técnica padronizada,

evido a não existência de infiltração tumoral, linfonodo-
egalia ou qualquer tipo de comprometimento na base do

pêndice. O exame macroscópico, da peça cirúrgica, revelou

m apêndice cecal dilatado, medindo 9,5 × 4 cm, superfície
xterna acastanhada, lisa, brilhante, observando-se dilatação
ística preenchida por conteúdo brancacento e de aspecto
ucóide. A microscopia mostra que se trata de cistoadenoma
8;38(s1):1–113 95

mucinoso do apêndice cecal sem evidências de malignidade
histológica, além de confirmar Adenocarcinoma invasivo em
cólon, sem comprometimento linfonodal O paciente evoluiu
bem na enfermaria sem queixas e sem intercorrência obtendo
alta hospitalar no 4◦ dia de pós-operatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.204
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ADENOCARCINOMA DE CÓLON
TRANSVERSO COM LESÕES SINCRÔNICAS
GIGANTES DE CÓLON DESCENDENTE
(SUBOCLUSIVA) E RETO MÉDIO, COM LESÃO
HEPÁTICA METASTÁTICA ÚNICA

André Antonio Abissamra a,b, Thiago Maicon
Matos de Oliveira Rodrigues a,b, Matheus
Carpenedo Frare a,b, Rossini Fernandes
Lyria a,b, Henrique Victor Ruani a,b, Genaina
de Oliveira a,b, Caroline Hirayama a,b

a Hospital Regional de Presidente Prudente,
Presidente Prudente, SP, Brasil
b Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
Presidente Prudente, SP, Brasil

Relato de caso: Paciente com polipose de cólon e reto, com
pelo menos quatro lesões, sendo dois pólipos gigantes, um
deles localizado em reto médio, medindo cerca de 7 cm, uma
neoplasia subestenosante de transição descendente-sigmóide
medindo 6 cm, ocupando de 80% da luz, dificultando a pro-
gressão do aparelho, impedindo avaliação endoscópica além
do cólon transverso. Havia ainda outros dois pólipos com até
3 cm no segmento avaliado. Tomografias mostraram apenas
lesão secundária hepática isolada no segmento III, as lesões
descritas e não identificaram outras lesões. Foi realizada
mucosectomia de reto, com intenção de preservação do reto. A
biopsia da lesão de reto revelou adenoma viloso em reto médio
com diâmetro máximo de 8,7 cm, com intenso grau de ati-
pia citoarquitetural com margens cirúrgicas livres. Optou-se
pela colectomia total + hepatectomia, após a mucosectomia do
reto e confecção da íleo-reto anastomose, considerando a boa
condição clínica do paciente, sua idade avançada, o estado
do esfíncter anal e a benignidade da lesão do reto, visando
a melhor adaptação fisiológica e qualidade de vida do paci-
ente. No intraoperatório foi realizada a palpação do cólon e
identificado uma grande lesão neoplásica no cólon transverso
próximo ao ângulo hepático, segmento não visualizado na
colonoscopia e não revelado pelas tomografias. O anatomo-
patológico da peça cirúrgica confirmou que a lesão de cólon
transverso (inicialmente oculta) tratava-se de um adenocar-
cinoma moderadamente diferenciado, infiltrante até tecido
adiposo pericólico, medindo cerca de 7 cm em seu maior eixo.
Além disso, as outras lesões revelaram-se adenomas tubulovi-
losos (3,3 cm e 4 cm) com intenso grau de atipia, com margens
cirúrgicas livres.

Discussão: A remoção de todos ou a maioria dos seg-

mentos do cólon e anastomose do intestino ao reto superior
ou cólon sigmóide compreende uma operação mais extensa,
permitindo uma anastomose direta. O procedimento deve
ser considerado quando a obstrução distal impede avaliação
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do cólon proximal, havendo ainda sintomas obstrutivos que
impedem a cirurgia em condições minimamente higiênicas.

Conclusão: Casos complexos de neoplasias colorretais com
tumores sincrônicos com envolvimento do reto médio e baixo
são desafios ao cirurgião, devido à escolha da melhor opção
terapêutica e suas implicações funcionais envolvidas, no caso
em questão embora houvesse limitações das informações
desejadas, a sequência decisões revelou-se acertada do ponto
vista oncológico e funcional.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.205
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ADENOCARCINOMA DE GLÂNDULA ANAL
AVANÇADO COM CIRURGIA DE RESGATE

Sonaira Francisca Alves da Silva Bernardes,
Dirceu de Castro Rezende Junior, Natasha Sa
Gille Rissin, Tânia Rosa Pereira da Mata,
Alexandre de Brito Borges Pimentel

Serviço de Coloproctologia, Hospital das Forças
Armadas, Brasília, DF, Brasil

Introdução: Sabe-se que 75% dos cânceres do canal anal
são carcinomas de células escamosas e 20% são adenocarci-
nomas (ADC). Este é subclassificado em dois tipos: colorretal,
que surge da mucosa acima da linha dentada; e tipo extramu-
coso, que inclui ADC que surge em fístulas anorretais e o ADC
decorrente das glândulas anais, que por sua vez é raro.

Caso: Homem de 56 anos com história de doença hemor-
roidária, com sangramento anal e nódulo com crescimento
progressivo há 10 meses. Ao exame evidenciado lesão ulcero-
-proliferativa e sangrante em borda lateral esquerda do ânus
sem aparente invasão da mucosa anal. Realizado biópsia
incisional que evidenciou ADC tubular invasivo, imunohis-
toquímica positivo para CK 7,CDX2 e focal para CK 20.
Ultrassom endoanal identificou uma lesão que ocupa quase
toda a circunferência do canal anal se estendendo até
transição com o reto inferior, invadindo o músculo esfíncter
anal externo, sem plano de clivagem com a uretra, medindo
89 × 33 × 57 mm, com linfonodomegalia em mesorreto infe-
rior (uT4N1). O PET CT confirmou lesão hipermetabólica na
borda anal e linfonodos hipermetabólicos inguinais bilaterais
sugestivos de envolvimento secundário. Colonoscopia nor-
mal. Tratado com capecitabina oral e radioterapia (57,6 Gy).
Dez semanas após quimioradioterapia, foi submetido a abor-
dagem multiprofissional com a realização de amputação
abdominoperineal extraelevador (ELAPE) pela equipe da colo-
proctologia, cistoscopia (mucosa uretral livre), exerese de
pele do escroto e esqueletização da uretra pela urologia, e
reconstrução com retalho miocutâneo vertical de reto abdo-
minal (VRAM) pela cirurgia plástica.

Discussão: O adenocarcinoma das glândulas anais (AGA)
apresenta critérios segundo a OMS difíceis de serem cum-
pridos, principalmente nos casos avançados. Hobbs e cols
formularam uma definição útil e discriminatória, sendo o AGA

um tumor do canal anal composto por pequenas glândulas
dispersas ao acaso, com pouca produção de mucina invadindo
a parede da área anorretal sem um componente intralumi-
nal, com imunohistoquímica positiva para CK 7. O caso acima
1 8;38(s1):1–113

preenche a esses critérios. O tratamento para o AGA não está
estabelecido, porém Anwar e cols concluiu que o tratamento
ideal é a combinação de ressecção cirúrgica radical com qui-
mioradioterapia neoadjuvante/ adjuvante.

Conclusão: Em pacientes com doença persistente após o
tratamento com quimioradioterpia para AGA a cirurgia de res-
gate deve ser considerada para controle local da doença.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.206
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ADENOCARCINOMA DE RETO GIGANTE COM
CRESCIMENTO FORA DOS PADRÕES USUAIS

Izadora Lorena Ferreira Reis, Lucas Domingos
Rodrigues da Cunha, Luciano Ricardo
Pelegrinelli, Katyara Rodrigues Fagundes,
Italo Filipe Cardoso Amorim, Emerson
Abdulmassih Wood da Silva, Renata
Margarida Etchebehere

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brasil

Introdução: O câncer colorretal é assunto de grande impor-
tância, por sua prevalência, fisiopatogenia e hereditariedade.
No entanto, apesar de grande estudo, ainda existem casos
intrigantes pela precocidade, agressividade ou padrões dife-
rentes dos tradicionalmente descritos.

Descrição do caso: Paciente masculino, 40 anos, previa-
mente hígido, há 8 meses iniciou dor em região sacral que
irradiava para membro inferior esquerdo, progressiva, não
responsiva a analgésicos e anti-inflamatórios. Concomitante-
mente, surgiram hematoquezia, anemia, astenia, tenesmo e
perda de 10 Kg. Ao toque retal, lesão circunferencial, há 3 cm
da borda anal. Colonoscopia com biópsia caracterizou lesão
concêntrica, estenosando a luz de reto baixo, compatível com
adenocarcinoma de cólon. Tomografias evidenciaram massa
anorretal circunferencial, cerca de 14 cm de extensão para pla-
nos adiposos adjacentes, sem plano de clivagem com próstata
e vesículas semanais, junto a linfonodomegalias perirretais,
femorais, ilíacos, cavais e aórticos. Na evolução, intercorreu
com perfuração de sigmoide, sendo realizado retossigmoidec-
tomia a Hartmann. O exame histopatológico da peça cirúrgica
mostrou adenocarcinoma de cólon pouco diferenciado, esten-
dendo até a serosa, com comprometimento de quase toda a
peça cirúrgica e invasão angiolinfática.

Discussão: Trata-se de paciente com faixa etária atípica,
doença extremamente avançada e com padrão pouco usual.
Existia tumor gigante em topografia de reto e perfuração de
sigmoide, área que se acreditava estar fora dos limites da neo-
plasia pelos exames de imagem. Além disso, a peça cirúrgica
resultante da retossigmoidectomia a Hartmann apresentava
aspecto macroscópico livre de neoplasia, no entanto, na sua
análise microscópica, foi identificado acometimento de quase
toda a extensão da peça cirúrgica. Além da lesão tumoral
vegetante de grandes proporções, a microscopia mostrou uma

invasão espraiada da parede do cólon mais que o esperado,
isto é, lesões com crescimento lateral e circunferencial na
parede com invasão profunda da mucosa e da submucosa e
sem aspecto macroscópico visível.
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Conclusão: Trata-se de um paciente jovem, com cresci-
ento tumoral bastante agressivo e extenso, tanto em parede

olônica quanto ganglionar.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.207
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DENOCARCINOMA DE SIGMOIDE COM
ETÁSTASE LINFONODAL PARA
ESORRETO: RELATO DE CASO DE UMA
ANIFESTAÇÃO INCOMUM

rthur Rosado de Queiroz, Ursula Araújo de
liveira Galvão Soares, Aline Landim Mano,
ina Maria de Goes Codes, Flávia de Castro
ibeiro Fidelis, Mayara Maraux Maranhão,
uler de Medeiros Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Introdução: O câncer colorretal (CCR) é uma das neopla-
ias mais prevalentes no mundo, sendo responsável por alta
orbimortalidade. O principal tipo histológico encontrado
o adenocarcinoma. O cólon sigmoide é sitio comum da

oença, sendo sua drenagem linfática habitual para linfono-
os mesentéricos inferiores. Sabe-se que a drenagem linfática
berrante é incomum no CCR.

Descrição do caso: E.A.S., 47 anos, sexo feminino, previa-
ente hígida, com história de dor abdominal e hematoquezia

á quatro meses. Prosseguiu investigação diagnóstica, com
vidência de lesão em sigmoide, a 20 cm da borda anal,
om biópsia compatível com adenocarcinoma. Os exames de
stadiamento evidenciaram imagens sugestivas de metástase
ara fígado (segmento VI), pulmão (lobo superior esquerdo) e

infonodo de mesorreto à direita, confirmados pelo PET-TC.
ndicada retossigmoidectomia com linfadenectomia e seg-

entectomia hepática, durante a qual foi realizada biópsia
xcisional de linfonodo em mesorreto, com congelação confir-
atória para adenocarcinoma. Foi então procedida à excisão

otal do messorreto. Em segundo tempo, foi realizada segmen-
ectomia pulmonar. O estudo anatomopatológico confirmou
denocarcinoma de sigmoide, metástases para linfonodo de
esorreto, fígado e pulmão (pT3 pN1c pM1a). Os 15 linfono-

os ressecados em conjunto com a peça foram negativos para
eoplasia. Paciente segue em acompanhamento ambulatorial
á oito meses, sem recidiva da doença.

Discussão: O acometimento linfonodal no CCR é um
os principais indicadores prognósticos destes tumores,
elacionando-se com doenças em estágios mais avançados
presença de metástases à distância. No caso descrito, não
ouve acometimento de linfonodos de cadeia mesentérica

nferior, com linfonodo de mesorreto positivo para adenocarci-
oma. A invasão de linfonodos peritumorais está bem descrita
a literatura, sendo raro o acometimento exclusivo de linfo-
odos não relacionados à cadeia de drenagem habitual. Além
isso, não há relato na literatura que associe as características
umorais às metástases linfonodais à distância isoladas.
Conclusão: Apesar da raridade, não devemos afastar a
ossibilidade de acometimento linfonodal à distância sem

nvasão de cadeia de drenagem habitual, mantendo-se a
uspeição diante de linfonodo aumentado e/ou de caracterís-
8;38(s1):1–113 97

tica patológica em qualquer região. O mesorreto não é sítio de
drenagem linfonodal de adenocarcinomas de sigmoide, sendo
esta manifestação rara de metástase para linfonodo não peri-
tumoral.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.208
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CÂNCER COLORRETAL EM PORTADOR DE
COLITE ULCERATIVA ASSOCIADA À
SÍNDROME DE WILLIAMS- CAMPBELL

Bruna Zini de Paula Freitas, Lucas de Sena
Leme, Paula Cristina Steffen Novelli, Brunno
Augusto José Costa, Daniel de Castilho Silva,
Carlos Augusto Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: Pacientes portadores de retocolite ulcerativa
apresentam risco aumentado de desenvolver câncer colorretal
e este aumenta de acordo com o tempo de doença. A probabili-
dade do desenvolvimento de neoplasia nesses pacientes após
10 anos do diagnóstico é de 2%, mas pode chegar a 20% depois
de 30 anos. A Síndrome de Williams-Campbell (SWC) é uma
doença congênita caracterizada pela deficiência na formação
de cartilagem nos brônquios de quarta a sexta ordem. Como
resultado desta bronquiectasia, o paciente cursa com sinto-
mas de broncoespasmo e pneumonia de repetição.

Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 43 anos, deu
entrada no pronto-socorro com quadro de abdome agudo
obstrutivo. Apresentava antecedente pessoal de SWC acom-
panhado na pneumologia de outro serviço. Foi realizada
tomografia computadorizada que demonstrou neoplasia este-
nosante em sigmóide com dilatação de cólon a montante,
sem sinais de metástase a distância. Foi indicado laparotomia
exploradora de urgência, porém paciente evoluiu rapida-
mente para quadro de choque séptico. Pelo quadro clínico
grave, foi optado por colostomia em alça acima e próxima a
lesão. Paciente permaneceu internado em UTI por cinco dias
com quadro de choque séptico grave, com necessidade de
ventilação mecânica e drogas vasoativas em doses altas. Evo-
luiu com melhora clínica lenta e recebeu alta hospitalar no 16◦

pós-operatório. Em colonoscopia realizada posteriormente,
foi encontrado, além de lesão vegetante em sigmoide, duas
lesões ulceradas de um centímetro em ceco (biópsia revelou
colite ulcerativa), sem outras alterações naquele momento.
Realizada retossigmoidectomia com anastomose primária e
linfadenectomia. Na análise macroscópica da peça cirúrgica,
observou-se hiperemia de mucosa e pseudopólipos no cólon
proximal a colostomia terminal. O cólon distal apresentava
mucosa sem alterações. Paciente recebeu alta hospitalar no
quinto pós-operatório sem queixas. Anatomopatológico da
peça cirúrgica confirmou adenocarcinoma moderadamente
diferenciado (pT3pN2a com quatro linfonodos comprometi-
dos de cento e dezoito ressecados) e colite ulcerativa no cólon

proximal a ostomia. Paciente nunca apresentou sintomas
(intestinais ou extra intestinais) típicos de doença inflama-
tória intestinal. Atualmente, em acompanhamento em nosso
ambulatório.
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Conclusão: Até o momento, não encontrado na literatura
associação de SWC com retocolite ulcerativa e câncer colorre-
tal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.209
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CÂNCER DE CANAL ANAL EM PACIENTES
COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E
ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS DE COLO
DE ÚTERO

Maruska Dib Iamut, Paula Melichar Suassuna,
Evandro Mendes Klumb, Fernanda Ribeiro
Elias, Marcela Ignacchiti Lacerda Avila,
Jacyara Maria Brito Macedo

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: Pacientes com lúpus eritematoso sistêmico
(LES) apresentam maior risco de desenvolver câncer, princi-
palmente se estes estiverem imunossuprimidos. Dentre os
mais comuns encontram-se os associados a infecções virais,
como o HPV, onde os sítios habituais destas neoplasias são o
cervical, anogenital e orofaríngeo.

Descrição: Foram identificados 4 casos de neoplasia de
canal anal em pacientes acompanhadas regularmente no
ambulatório de LES, em uso de imunomoduladores para
controle de doença, apresentando histórico de alterações cito-
patológicas cervicais. R.R.L.S., 50 anos, branca, LES há 25
anos com nefrite proliferativa, em uso de Azatioprina, predni-
sona e ciclofosfamida. Em 2007, apresentou lesão intraepitelial
escamosa de alto grau (HSIL) de colo de útero. Em 2014, foi
diagnosticada com câncer anal cloacogênico. M.N.H., 51 anos,
negra, LES há 7 anos com nefrite proliferativa, em uso de
prednisona, ciclofosfamida e micofenolato mofetil. Apresen-
tou HSIL cervical em 2009 e carcinoma espinocelular (CEC) de
canal anal em 2016. V.C., 65 anos, negra, LES há 4 anos, em uso
de prednisona e azatioprina, apresentou CEC cervical conco-
mitantemente ao CEC anal em 2016. A.P.R.B., 47 anos, negra,
LES há 11 anos com nefrite proliferativa e em tratamento com
prednisona, ciclofosfamida e micofenolato mofetil. Foi diag-
nostica com CEC de canal anal em 2016 evoluindo a óbito no
mesmo ano.

Discussão: O câncer anal soma 1,5% de todos os tumores
do tubo digestivo e cerca de 2% das neoplasias colorretais. No
entanto, das 1100 pacientes com LES, atendidas no serviço de
referência, foram identificados 4 casos, o que representa uma
incidência 3,3% maior do que a esperada na população geral.

Conclusão: Muito já é descrito na literatura sobre câncer
cervical em pacientes com LES. No entanto, estudos devem
ser realizados para avaliar a associação do câncer anal com

LES, em uso de agentes imunomoduladores e sua relação com
as alterações citopatológicas cervicais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.210
1 8;38(s1):1–113
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DEGENERAÇÃO MALIGNA DE
ENDOMETRIOMA: RELATO DE CASO DE
ABORDAGEM CIRÚRGICA COMPLEXA E
GRAVE COMPLICAÇÃO

Lívia Cardoso Reis, Renato Gomes Campanati,
Gabriel Braz Garcia, Gabriela Maciel Cordeiro,
Bernardo Hanan, Magda Maria Profeta da Luz,
Rodrigo Gomes Da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: Os sarcomas de partes moles são tumores
raros, de mau prognóstico, que correspondem a 1% de todas
as neoplasias em adultos. A localização pélvica é encontrada
em 30% dos casos. O presente trabalho relata o caso de uma
paciente com achado intraoperatório de massa pélvica con-
siderada irressecável e cujo estudo anatomopatológico foi
sugestivo de sarcoma.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 55 anos,
hipertensa, passado de 03 abordagens cirúrgicas por endo-
metriose, com achado no último procedimento cirúrgico de
massa pélvica volumosa, com invasão de sigmoide, reto,
bexiga, canal vaginal e vasos ilíacos internos que foi biopsiada
e cujo anatomopatológico mostrou-se sugestivo de endome-
triose, sem possibilidade de excluir sarcoma miofibroelástico
inflamatório epitelioide. Após avaliação pré-operatória, esta-
diamento locorregional e a distância e discussão em equipe
multidisciplinar, foi submetida a exenteração pélvica total e
ressecção dos vasos ilíacos internos esquerdos e veia ilíaca
externa esquerda. No intraoperatório, após a retirada da peça
cirúrgica, apresentou PCR intraoperatória por sangramento,
sendo optado pelo tamponamento e abreviação do proce-
dimento em controle de danos. Paciente então reabordada
48 h após para revisão de laparostomia sem evidências de
sangramentos, quando foi confeccionada colostomia úmida.
Realizado estudo imunohistoquimico da peça cirúrgica que foi
sugestivo de endometriose embora apresente amplas áreas
de lesões infiltrativas com células muito atípicas/epitelióides
associadas a proliferação fibrovascular com infiltrado inflama-
tório de permeio. Paciente evoluiu bem, está em seguimento
ambulatorial sem sinais de lesões residuais.

Discussão: O prognóstico está relacionado a ressecção
completa da lesão, grau de diferenciação histológica e a
presença de metástases. São baixas as taxas de resposta a
quimioterapia convencional, portanto, a ressecção cirúrgica
completa é a principal forma de tratamento do sarcoma de
partes moles. No caso apresentado, o estudo imunohistoquí-
mico associado a ausência de lesões residuais aos métodos de
imagem possibilita seguimento conservador.

Conclusão: Sarcomas de parte mole são lesões com mau
prognóstico cuja ressecção completa é o melhor indicador

prognóstico dependente de tratamento, o que justifica as gran-
des ressecções na vigência de suspeita diagnóstica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.211
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ESCOBERTA DE TUMOR COLORRETAL E
OMPLICAÇÕES À LAPAROTOMIA
XPLORATÓRIA: RELATO DE CASO

manda Cristina de Souza a,b, Jéssica Danicki
rado Fernandes a,b, Ana Carolina Gomes
iqueira a,b, Ana Luiza Alves Nicoletti a,b,
etícia Reis Kalume a,b, Matheus Moreno de
liveira a,b, José de Ribamar Ramos Neto a,b

Centro Universitário de Brasília (UniCEUB),
rasília, DF, Brasil
Hospital Regional de Planaltina, Brasília, DF,
rasil

Introdução: O câncer (CA) colorretal está muito associado à
bstrução intestinal (OI), uma vez que o seu crescimento e pro-
esso inflamatório associado geram estenose de segmentos do
ólon e possível obstrução. Essa obstrução gera um acúmulo
e fezes na região, aumentando a tensão sobre as paredes do

ntestino, o que pode levar à isquemia e evoluir para necrose
perfuração.

Descrição do caso: J.L.R.S., masculino, 57 anos, alcoóla-
ra, chegou ao pronto socorro com dor abdominal intensa,
rincipalmente em fossa ilíaca direita. Ao exame físico, não
presentou sinais de peritonite. A radiografia abdominal
presentou sinais sugestivos de perfuração intestinal, sendo
ndicada laparotomia exploratória (LE), realizada quatro horas
epois por ausência de anestesista no momento. Na cirur-
ia foi constatado: tumor provocando estenose em ângulo
splênico, estenose de ângulo hepático de origem inflama-
ória, além de necrose e perfuração de ceco. Foi realizada
olectomia total com ileostomia. No 3◦ dia de pós-operatório
DPO) houve necrose da ostomia, sendo realizada nova LE
om reconstrução da ileostomia. No 3◦ DPO da reconstrução
a ileostomia, o paciente apresentava evolução arrastada e
inais de infecções da ferida cirúrgica. Nos seis dias seguin-
es, procedeu-se com duas trocas da antibioticoterapia, porém

paciente evoluiu com insuficiência respiratória e foi enca-
inhado para o box de emergência, pois não havia leitos na

nidade de terapia intensiva. Após algumas horas, contudo,
voluiu para óbito.

Discussão e conclusão: A perfuração do ceco ocorrida pode
er explicada por três teorias, a mecânica, a mais aceita, em
ue a obstrução intestinal leva à separação das camadas mus-
ulares, perfuração intestinal e consequente peritonite. A da
ascularização em que a tensão gerada pela obstrução causa
ompressão dos vasos e isquemia. E a infecciosa tóxica em que
corre invasão da mucosa, resultando em necrose e ulceração.

cirurgia é o tratamento inicial, ressecando-se a parte do
ntestino afetada e os nódulos linfáticos próximos à região,
odavia, o paciente apresentava comprometimento de grande
arte do cólon, sendo necessária colectomia total para tera-

êutica. O CA de cólon é tratável na maioria dos casos, se
etectado precocemente, quando não houve metástase. No
aso do paciente, a neoplasia foi diagnosticada quando já
stava avançada, gerando sintomas, dentre eles a obstrução
8;38(s1):1–113 99

intestinal e consequente ruptura, mostrando a importância
da prevenção do CA colorretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.212
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DIAGNÓSTICO DE MELANOMA ANORRETAL
EM ACHADO DE EXAME PROCTOLÓGICO SOB
ANESTESIA

Eduardo Endo, Henrique Luckow Invitti,
Rafael Rodrigues Spinola Barbosa, Julia Furlan
Anastacio, Leticia Allebrandt, Rodnei Bertazzi
Sampietro, Ana Helena Bessa Gonçalves
Vieira

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
(HUEC), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: De acordo com o Instituto Nacional de Câncer,
o câncer de pele é a neoplasia mais prevalente no Brasil, o
melanoma representa cerca de 3% dos tumores malignos do
órgão e é o que possui maior mortalidade. Dentro do espec-
tro do melanoma apenas 1,3% são de localização mucosa, que
possui a pior taxa de sobrevida. Dos melanomas de mucosa
23% são anorretais.

Descrição do caso: T.N.D., 65 anos, feminino. Avaliada no
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba por queixas de
dor e sensação de corpo estranho em região anal há 6 meses
sem sangramento, emagrecimento, constipação ou diarreia.
Colonoscopia evidenciou pólipo pediculado, com base ulce-
rada, de 8 mm em borda anal. Em exame sob anestesia,
realizada polipectomia e biópsia incisional de pápula hiper-
crômica, localizada em borda anal, com contornos irregulares,
medindo aproximadamente 3 cm. O diagnóstico anatomopa-
tológico desta lesão foi de melanoma cutâneo in situ. Após
estadiamento foi indicada amputação abdominoperineal do
reto. O procedimento foi realizado sem intercorrências. Não foi
indicada terapia adjuvante pela equipe de oncologia clínica.

Discussão: O melanoma anorretal é uma neoplasia rara,
com poucos casos relatados desde sua primeira publicação em
1857. Tem maior incidência entre a sexta e oitava décadas de
vida, com predomínio na raça branca. A lesão em geral se apre-
senta como lesão polipóide que se projeta para a luz do órgão.
Os sintomas são semelhantes aos de doenças orificiais benig-
nas, o que pode dificultar o diagnóstico. Não existe consenso
na literatura sobre a melhor conduta terapêutica. Alguns
autores defendem a amputação abdominoperineal. Outros,
uma postura mais conservadora, optando pela ressecção local
mantendo os esfíncteres anorretais. A bibliografia demonstra
que os melanomas não são sensíveis a radioterapia e não há
concordância de qual seria o melhor quimioterápico. Em geral
o diagnóstico é tardio, já com doença metastática, o que con-
tribui para a descrição de prognóstico desfavorável na maior
parte dos relatos.

Conclusão: Apesar de raro, o melanoma anorretal deve ser
considerado no diagnóstico diferencial de lesões hipercrômi-
cas perianais. O diagnóstico precoce é fundamental para um
desfecho favorável.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.213
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MELANOMA ANORRETAL: RELATO DE CASO\
Raíssa de Oliveira Aquino Schüffner, Cínthia
Magalhães Ulhoa, Karoline Roberti, Maria
Claudia Lima dos Santos, Iara Vasconcellos
Seixas, Giovana da Costa Zibetti, Marcelo
Alves Raposo da Câmara

Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: O melanoma anorretal é uma neoplasia
maligna rara de comportamento agressivo e com prognós-
tico desfavorável, associado a uma sobrevida global ruim. Essa
patologia é responsável por apenas 1% de todos os tumores
malignos anorretais e devido à localização oculta e pobreza de
sintomas precoces, o diagnóstico geralmente é tardio, sendo
os mais comuns queixas de sangramento e dor retal, tenesmo
e alteração do hábito intestinal. Como o melanoma anorretal
é raro, apenas pequenas séries de casos têm sido relatadas na
literatura, o que dificulta o estudo sobre o melhor tratamento
e seguimento dos casos.

Caso clínico: Paciente 65 anos, sexo feminino, história de
hematoquezia, apresentava ao exame físico lesão polipoide
de aproximadamente 2 cm, não pigmentada em margem anal
com extensão para canal anal. Sem evidência de linfonome-
galia inguinal ao diagnóstico. Resultado da biópsia revelou
carcinoma, amostra enviada para imunohistoquímica que
comprovou o diagnóstico de melanoma anorretal com posi-
tividade para proteína S100. Foi submetida à excisão ampla
local, evoluindo com recuperação clínica e alta hospitalar
em 2 dias. Resultado histopatológico descreve melanoma de
canal anal medindo 2,5 × 2,0 infiltrando toda a parede, sem
perfuração. Limites de ressecção livres.

Discussão e conclusão: A ressecção local ampla pode ser
a primeira escolha para tratamento do melanoma anorretal
primário, quando existe a possibilidade de margens cirúrgicas
negativas. A amputação abdominoperineal deve ser conside-
rada para tumores grandes, quando a excisão local ampla não
é factível. Relatos na literatura apontam o tratamento cirúr-
gico como sendo o mais eficaz para o melanoma anorretal,
sendo também importante considerar a quimioterapia, a radi-
oterapia e a imunoterapia, a fim de influenciar a sobrevida
global. Contudo, devido à raridade dessa patologia e escassez
de dados, ainda não existe consenso quanto ao tratamento
cirúrgico mais adequado, podendo encontrar dados de sobre-

vida semelhantes entre pacientes após excisão ampla local ou
amputação abdominoperineal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.214
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MELANOMA DE CANAL ANAL - RELATO DE
CASO

Christiane Diva Campos Veneroso, Anna
Caroline Guerro, Jorge Benjamin Fayad,
Rinaldo Prates Periard, Jayna Martins Neno
Rosa, Alexandre Queiroz Franco Henriques,
Renata Rocha Barbi

Hospital Federal de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Introdução: O melanoma é o câncer de pele mais comum,
correspondendo por pelo menos 50% de todas as neoplasias
malignas. Pela sua origem embrionária na crista neural, os
melanócitos migram para outros sítios além da pele. Entre os
melanomas de origem mucosa, os locais mais comuns são
cabeça, pescoço, canal anal, reto e a genitália feminina. O
melanoma anorretal primário é raro, representando 1-4% de
todos os tumores anais e 0,6-1% dos casos de melanoma. com-
parando com os melanomas originados na pele, os de mucosa
são mais avançados e tem um prognóstico uniformemente
ruim.

Descrição do caso: M.D.S., 79 anos, sexo feminino, há
8 meses apresentando dor anal intensa, principalmente
durante as evacuações, com hematoquezia caracterizada
como sangue vivo no vaso sanitário e no papel higiênico.
Junto aos sintomas observou surgimento de lesão enegre-
cida em margem anal de crescimento rápido. Realizou biópsia
da lesão, compatível com melanoma de canal anal, confir-
mado com imunohistoquimica. Após biópsia deu entrada no
hospital para controle de dor e exames de estadiamento. Rea-
lizou colonoscopia que observou que a lesão se estendia no
canal anal até sete centímetros da borda anal. Foi subme-
tida a tomografia de crânio, tórax, abdome e pelve, nas quais
evidenciou-se múltiplos implantes secundários em ambos os
pulmões e uma massa em adrenal direita, também sugestiva
de metástase. Durante internação hospitalar, a paciente evo-
luiu com rápida deterioração clínica, com vômitos incoercíveis
e dispneia. Devido às condições clínicas, optou-se por conduta
terapêutica paliativa, sem abordagem cirurgica.

Discussão: O melanoma anorretal foi descrito pela pri-
meira vez em 1857,e desde então foram relatados pouco mais
de 600 casos em todo o mundo, o que corrobora sua baixa
incidência. Os pacientes geralmente tem o diagnóstico reali-
zado tardiamente,quando já apresentam metástases. Isso se
deve às apresentações atípicas da doença, sendo confundida
com outras patologias como hemorróidas, úlcera retal ou ade-
nocarcinoma. A sobrevida em 5 anos é inferior a 10%, e uma
vez que o paciente tenha desenvolvido doença sistêmica, a
expectativa de vida é menor que um ano.

Conclusão: O melanoma anorretal é uma neoplasia rara,
agressiva e letal, que evolui metástases precoces. Pode ser con-
fundida com várias outras condições benignas ou malignas o
que atrasa o seu diagnóstico. Em pacientes idosos, apresen-
tando sangramento ou massa retal, a hipótese deve ser sempre

suspeitada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.215
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ELANOMA DE CANAL ANAL - RELATO DE
M RARO CASO

arina Paiva Sousa, Andrés Pessoa Pandelo,
atianna Mello Fernandes, Diana Maria
erreira Zanotelli, Bernardo Martins dos
antos, Ronaldo Hugo Petrosemolo, Rodolfo
rederico Gazzoni Dregazia Howes

Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

alavras-chave: Melanoma anorretal; doenças orificiais; mela-
oma

O Melanoma anorretal é um tumor maligno raro, sua
ocalização dificulta sua percepção precoce, contribuindo para
diagnóstico tardio dos casos. Os autores descrevem raro caso
e melanoma de canal anal, cuja queixa principal da paciente
ratava-se de doença hemorroidária prolapsada associada a
sforço evacuatório progressivo, focando em seu diagnóstico, e
ratamento. O melanoma anorretal apresenta comportamento
gressivo, implicando em baixas taxas de cura e altos índices
e mortalidade.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.216
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ETÁSTASE PENIANA DE CÂNCER DE RETO:
M ACHADO INCOMUM

enise D’avila Búrigo, André Rodrigues da
ilva, Fernanda Serafim Dal Toe, Alessandra

unqueira de Carvalho, Jean Ricardo Silvestre,
iancarlo Búrigo

Hospital São José, Criciúma, SC, Brasil

Introdução: As lesões metastáticas no pênis são raras,
eralmente associadas a tumores primários da bexiga ou prós-
ada. Menos comumente do reto, rins, cólon e testículos.

Descrição do caso: Masculino, 72 anos,história de tumor de
eto a 5 cm da borda anal, com 4 cm de extensão, cuja histo-
ogia evidenciou adenocarcinoma pouco diferenciado grau 1
lcerado, em agosto de 2015. Achado de metástases hepáti-
as no estadiamento, à tomografia computadorizada (TC), em
egmentos IV, VI e VII, a maior com 5,5 cm. Realizou quimiorra-
ioterapia neoadjuvante, conduzida pela equipe da oncologia,
om 5-Fluorouracil (5 FU) e ácido folínico e 50 Gy, com tér-
ino em janeiro de 2016. Foi então suspenso o tratamento
em ressonância magnética (RM) evidenciada redução das

esões hepáticas e retal. Após perda de seguimento, paci-
nte retornou em outubro de 2016, verificada piora do CEA
e 8,9 para 316 e nova progressão das lesões hepáticas à
M, queixou-se também de lesão vegetante em glande com
parecimento em maio do mesmo ano. Biopsiada lesão peni-
na, histologia e imunoistoquímica confirmaram metástase

e adenocarcinoma do reto. Após novo atraso no seguimento,
oi realizada penectomia com equipe da urologia em maio de
017 e retossigmoidectomia em novembro de 2017. O paciente,
;38(s1):1–113 101

até o momento, optou por controle quimioterápico das metás-
tases hepáticas, negou a proposta de tratamento cirúrgico das
mesmas. Atualmente em esquema com 5 FU, ácido folínico e
oxaliplatina (FOLFOX), com CEA de 4,04 e lesões hepáticas com
2,7 cm a de maior diâmetro.

Discussão: As metástases mais comuns do câncer colorre-
tal ocorrem em fígado, pulmão, ossos e cérebro. Extremamente
raras na região peniana. A teoria mais aceita para o meca-
nismo de ocorrência é fluxo retrógrado pelo sistema venoso
pudendo para o sistema venoso dorsal do pênis, transpor-
tando células neoplásicas.

Conclusão: As metástases penianas no câncer colorretal
são infrequentes e a biopsia de lesões suspeitas é mandató-
ria. Um seguimento correto no câncer colorretal é de crucial
importância.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.217
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METÁSTASES HEPÁTICAS EM CARCINOMA
DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CANAL ANAL -
RELATO DE CASO

Anna Caroline Guerro, Christiane Diva
Campos Veneroso, Jorge Benjamin Fayad,
Jayna Martins Neno Rosa, Isadora Mendonça
Botelho de Souza Villarinho, Rinaldo Prates
Periard, Renata Rocha Barbi

Hospital Federal de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Introdução: Os tumores de canal anal correspondem a
apenas 3% de todas as neoplasias do trato digestivo baixo.
Os tumores basalóides tem origem no epitélio de transição,
enquanto o espinocelular tem origem na pele queratini-
zada do canal anal. Entretanto, resposta ao tratamento e
prognostico similares. Alguns autores sugerem que tumores
basaloides tem um risco maior de desenvolver doença metas-
tática.

Descrição do caso: T.M.S.E., 56 anos, sexo feminino, iniciou
há 5 meses com alteração de hábito intestinal e hematoquezia,
associada à perda ponderal de 10 quilos. Realizou colonos-
copia que evidenciou lesão vegetante e ulcerada, friável, de
bordas irregulares, com necrose a 3 cm da borda anal. O laudo
histopatológico evidenciou carcinoma pouco diferenciado tipo
basaloide, infiltrando lâmina própria e submucosa. Iniciado
tratamento com quimioterapia e radioterapia em agosto de
2017 a novembro de 2017. Ao final do tratamento realizou
tomografia de controle com implantes hepáticos secundários
em segmentos IV, VII e VIII. Em janeiro de 2018 foi submetida a
hepatectomia para ressecção de metástases hepáticas. O qua-
dro evoluiu com dor anal refratária ao uso de analgésicos e,
em maio de 2018, uma nova biópsia mostrou recidiva local do
tumor, infiltrando parede de transição anorretal. No momento
paciente aguarda para realizar cirurgia de resgate.

Discussão: Até meados de 1980 a cirurgia radical com

amputação abdominoperineal de reto era considerada a pri-
meira opção de tratamento. Entretanto, a introdução de uma
terapia combinada de quimioterapia e radioterapia apresenta
menor morbidade, evitando muitas vezes a incontinência
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anorretal e a necessidade de colostomia. Pacientes com
doença metastática tem uma diminuição na sobrevida glo-
bal em cinco anos de 78% para 18%, sendo que a sobrevida
mediana é de aproximadamente 12 meses. O fígado e o sítio
metastático mais comum fora da pelve. Em uma análise
retrospectiva realizada por Pawlik et al. em que 27 pacientes
com carcinoma espinocelular anal com metástases hepáticas
tiveram terapias dirigidas ao fígado, concluiu-se que alguns
pacientes podem se beneficiar de uma abordagem terapêutica
combinada, com aumento nas taxas e sobrevida.

Conclusão: A estratégia de tratamento do carcinoma
metastático deve ser individualizada, uma vez que alguns
pacientes se beneficiam com uma abordagem mais agressiva.
No entanto, mais estudos são necessários para definir critérios
que selecionariam estes indivíduos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.218
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RELATO DE CASO: CÂNCER DE CANAL ANAL
COM RESPOSTA TARDIA À QUIMIOTERAPIA E
RADIOTERAPIA

Tatiana Mie Masuko a,b, Luana Bringhenti a,b,
Johanna Johann a,b, Marcos Guilherme Tibes
Pauletti a,b, Luciele Zibetti Alberton a,b,
Gabriela Ott Wagner a,b

a Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS, Brasil
b Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: O tratamento do carcinoma do canal anal evo-
luiu nos últimos 30 anos. Até a década de 70, o tratamento era
através de procedimentos cirúrgicos que removiam o esfíncter
anal. Desde então, numerosos ensaios clínicos têm sido reali-
zados, nos quais os pacientes são tratados com radioterapia e
quimioterapia em diversos esquemas, sendo a cirurgia reser-
vada para casos de falha ou com doença grave e destrutiva do
esfíncter anal. Os Guidelines atuais recomendam avaliar res-
posta ao tratamento entre 8 a 12 semanas. Apresentamos aqui
um caso de resposta tardia.

Descrição do caso: Paciente feminino, 55 anos, hipertensa,
diabética e tabagista ativa. Há 6 meses com história de dor
anal e aumento da frequência evacuatória, com sangramento
eventual, associado a perda de 3 kg. Ao exame proctológico,
lesão a 2 cm da margem anal em parede posterior, endu-
recida com cerca de 2,5 cm. O estudo colonoscópico até a
válvula ileocecal revelou-se normal e foi realizado biópsia da
lesão descrita, cujo anatomopatológico foi de carcinoma epi-
dermoide invasor moderadamente diferenciado. Em exames
de estadiamento, alteração em ressonância de pelve, espes-
samento e hipoecogenicidade do reto, terço médio/inferior,
numa extensão de 3,8 cm, espessura de 2,8 cm e 2,3 cm. Alguns
linfonodos inguinais, bilateral. Em set/16 iniciou tratamento
com 5-FU e Cisplatina infusional e radioterapia com boost de

radio após 54 Gy (total 59,4 Gy). Apresentava má adesão ao tra-
tamento. Terminou as sessões em dez/16. No exame físico
constatou-se aumento da lesão. Em fev/17 tinha-se plano de
amputação abdominoperineal. Porém enquanto realizava exa-
1 8;38(s1):1–113

mes pré-operatórios, foi indicado cirurgia de revascularização
miocárdica, mas paciente evadiu do hospital. Retornou em
abril/17e realizou procedimento cardíaco. Em ago/17 não que-
ria realizar cirurgia proctológica. Retornou em set/17 com
desejo de realizar a cirurgia. Enquanto realizava avaliação pré-
-operatória desistiu novamente. Em nov/17 foram realizadas
biópsias, ausência de neoplasia em 9 amostras. Última con-
sulta em jun/18, sem sinais de recidiva.

Discussão e conclusão: Ainda existem controvérsias sobre
o melhor momento para se avaliar resposta ao tratamento
com quimio e radioterapia. A recomendação é de que se ava-
lie a resposta em 8 a 12 semanas, no nosso caso apresentou
resposta completa bem mais tardia. Estudos recentes demons-
tram casos de regressão lenta e contínua por até 26 semanas,
demonstrando que alguns pacientes acabam realizando cirur-
gia desnecessária.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.219
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RELATOS DESAFIADORES DE NEOPLASIA
COLORRETAL EM GESTANTES

Eduardo Brambilla, Alesandra Bassani,
Marcos Antonio Dal Ponte, Rita de Cassia
Costamilan

Hospital Geral de Caxias do Sul (HGCS), Caxias do
Sul, RS, Brasil

Introdução: A neoplasia colorretal durante a gestação é
uma entidade rara, que teve seu primeiro registro na litera-
tura em 1842 e atualmente alcança incidência anual em torno
de um caso a cada 13.000 partos. Atraem atenção pela alta
complexidade e também por serem situações dramáticas, em
que o manejo envolve riscos para a gestante e para o feto.

Descrição dos casos: Primeiro caso: Gestante de 28 anos,
na 26a semana de gestação, apresentando hematoquezia e
alteração de hábito intestinal, com diarreia e constipação
intercaladas. À colonoscopia, lesão vegetante, ulcerada e
friável em reto médio, compatível com adenocarcarcinoma.
Foi submetida à cesárea eletiva com 34 semanas pelo
volume tumoral e sangramento. Um mês após o parto apre-
sentou abscesso perianal e foi submetida à drenagem e
confecção de ileostomia. Iniciou-se terapia neoadjuvante
(FOLFOX + radioterapia), e, após, retossigmoidectomia (yT3
yN0, R0). Seguiu com adjuvância, e, sem evidência de doença,
realizou-se o fechamento da ileostomia. Segundo caso: Ges-
tante de 34 anos, 30 semanas de gestação, apresentando
hematoquezia, diarreia, perda ponderal e dor pélvica. Ao
toque retal, palpava-se massa endurecida a 4 cm da margem
anal, confirmada pela colonoscopia - lesão em reto médio –
adenocarcarcinoma ulcerado, moderadamente diferenciado.
Foi submetida à cesárea com 32 semanas por oligodramnia.
Após resolução do período gestacional, encaminhada à neo-
adjuvância (capecitabina + radioterapia), que está em curso
atualmente.
Discussão: As neoplasias colorretais assumem caracterís-
ticas especiais em gestantes, não havendo consenso entre
a influência hormonal e evolução tumoral. Seu diagnóstico
pode ser desafiador, sendo confundido muitas vezes com
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oença hemorroidária (assim como ocorreu com as pacientes
elatadas), e pode ser tardio, já que muitos sinais e sinto-

as podem ser atribuídos à gestação, tais como sangramento
igestivo baixo e alteração de hábito intestinal. Sendo assim,
xame físico, colonoscopia e ressonância magnética são fun-
amentais. Intervenções de qualquer tipo precisam ser muito
uidadosas, tendo em vista a teratogenicidade. O tratamento
individualizado, assim como a via de parto, mas em geral

pta-se por cirurgia pós-parto em caso de diagnóstico a partir
o segundo trimestre.

Conclusão: O câncer colorretal é de baixa incidência em
estantes, com diagnóstico tardio, mas que necessita toda
tenção tendo em vista o binômio materno-fetal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.220
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ELEVANCIA DO ANTIGENO
ARCINOEMBRIONARIO NO MANEJO DO
DENOCARCINOMA COLORRETAL

eandro Minatel Vidal Negreiros, Isabella
arlati Inocêncio, Conceição de Maria Aquino
ieira Clairet, Silvio Augusto Ciquini, Tamires
obles, Eduardo Vidilli Alves Pereira,
ernando Cordeiro

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
PUC-Campinas), Campinas, SP, Brasil

alavras-chave: CEA; câncer colorretal; estadio clínico

Introdução: O antígeno carcinoembrionário (CEA), proteína
intetizada naturalmente pelas células que recobrem o trato
astrointestinal fetal, é também produzida normalmente, mas
m pequenas quantidades, nos adultos. Níveis séricos ele-
ados da substância podem indicar acometimento do trato
astrointestinal, especialmente no câncer colorretal (CCR). O
CR apresenta hoje altos índices de mortalidade e projeções
e aumento para os próximos anos, sendo então uma enfermi-
ade de extrema relevância. Esse marcador atualmente é uma
as ferramentas utilizadas principalmente no seguimento
pós terapia, na detecção precoce de recidivas e metástases
umorais, podendo representar valor prognóstico.

Objetivo: Avaliar o perfil do CEA nos doentes diagnosti-
ados com CCR e seu comportamento frente aos diferentes
stádios clínicos.

Material e método: Foram avaliados os prontuários dos
acientes com CCR atendidos entre janeiro e dezembro de
017 no ambulatório de coloproctologia e que possuíam
osagem de CEA no momento do diagnóstico, totalizando
00 pacientes. Correlacionou-se os valores de CEA com a
ocalização anatômica tumoral, com o estádio clínico dos paci-
ntes e com a presença de doença metastática.

Resultados: O CEA estava normal em 56% dos casos.
bservou-se elevação em 9,52% dos pacientes com estádio cli-
ico I; 34,29% com estadio II; 69,57% com estádio III e 76,92% no

stádio IV. Dentre as neoplasias localizadas no reto, em 60,53%
os casos o marcador se mostrou elevado. Já nas neoplasias
o hemicolon esquerdo em apenas 22,58% e do hemicolon
;38(s1):1–113 103

direito 38,71%. Nas neoplasias metastáticas (13%) o CEA estava
elevado em 84,62%.

Discussão e conclusões: Apesar de ter baixa sensibilidade
no momento diagnóstico do câncer colorretal e ter pouca
contribuição no seguimento dos estadios precoces, deve-se
ressaltar que tem valor importante na avaliação do prognós-
tico nos casos avançados. Dentre os pacientes avaliados, o reto
foi o local associado a maior porcentagem de CEA elevado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.221
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RETOSSIGMOIDECTOMIA À PULL-TRHOUG
EM PACIENTE COM CÂNCER DE RETO:
RELATO DE CASO

Luís Bernardo Mendes Varela Moreira,
Nathalia Franco Cavalcanti, Adryano
Gonçalves Marques, Ricardo Everton Dias
MontÁlverne, Thiago Costa Maia, Nayara
Falcão Rodrigues, Guilherme Bruno Fontes
Vieira

Hospital Universitário Walter Cantídeo (HUWC),
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Introdução: Na tentativa de diminuir a morbidade associ-
ada a anastomose colorretal, Cutait e turnbull ambos descritos
a sua experiência com um pull-throug abdominoperineal
anastomose colo-anal tardia em 1961.

Apresentação: Paciente, 61 anos, sexo masculino, obeso,
refere quadro de início em Novembro/2017 de hematoque-
zia, tenesmo diários e com queixa esporádico de sangramento
transanal de aspecto vermelho rutilante. Ao exame proc-
tológico: Inspeção estática/dinâmica: sem alterações; Toque
retal: mucosa lisa, esfincter normotônico, exame dificultado
pela adiposidade perineal e glútea. Colonoscopia Out/17:
Acerca de 7 cm da borda anal, nota-se lesão ulcerovegetante,
friável ao toque do aparelho que ocupa cerca de 50% da
luz HP: Adenocarcinomamoderamente diferenciado; Estadia-
mento (Nov/17): TC de abdome e pelve: Sinais de esteatose
hepática; Espessamento parietal concêntrico em reto médio
podendo representar alteração de origem neoplásica primária.
TC tórax: Normal; CEA:0,92 ng/ml; CA19-9: 5,4 U/ml. Indicado
neoadjuvância com término em Janeiro/18. Retossigmoidos-
copia: Fev/18: Nota-se a cerca de 10 cm da borda anal, lesão
ulcerada com bordas elevadas ocupando cerca 1/3 da circun-
ferência da luz. Sendo proposto a cirurgia. Paciente submetido
no dia 04/06/18 à retossigmoidectomia pela técnica de pull-
-Throug e o segundo tempo cirúrgico: anastomose colo-anal
no dia 13/06/18, paciente apresentou evolução satisfatória no
pós-operatório, recebendo alta hospitalar no dia 18/06/18.

Discussão: Procedimento de Pull-Throug foi introduzido
para tratamento de pacientes selecionados com condições
anorretais complexas que poderiam requerer estomas per-
manente. A anastomose foi progressivamente abandonada

em favor da anastamose colo-anal mecânicas, mas recuperou
recentemente um papel no caso de cirurgia de resgate após
vazamento de anastomose, pélvis hostis, como é o caso do
presente relato ou ainda no caso de recusa do por estoma.



j). 2 0

Conclusão: O RPAPI é uma opção cirúrgica para
reconstrução após amputação abdominoperineal do reto.
104 j coloproctol (rio

Anastomoses retais baixas estão associadas a altas taxas de
vazamento de anastomose e infecção pélvica. A fim de melho-
rar o resultado e as indicações do anastomose colo-anal tardia
em dois estágios, foi realizada uma técnica ligeiramente modi-
ficada com anastomose colo-anal mais alta.

Conclusão: O procedimento de pull-throug é uma técnica
factível principalmente em pacientes com pelve hostis, como
o caso relatado, evitando estomas por longo período e menor
custo do procedimento cirúrgico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.222
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REVISÃO SISTEMÁTICA E RELATO DE CASO
DE MELANOMA EM CÓLON

Pedro Ivo Calegari, Ayr Nasser Junior, Marcos
Tavares de Oliveira Junior, Hélio Moreira
Junior, José Paulo Teixeira Moreira, Malú
Aeloany Dantas Sarmento, Valesca de Souza
Ueoka

Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal
de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil

Introdução: O melanoma é uma neoplasia de pele oriundo
dos melanócitos, células produtoras melanina. Uma das prin-
cipais causas de melanoma é a radiação ultravioleta. Embora
o melanoma possa manifestarmetástases para o trato gastrin-
testinal com frequência, a doença colônica secundária é rara.
O presenteestudo procurou apresentar uma revisão da litera-
tura de metástases de melanoma no cólon e 1 relato decaso.

Metodologia: Para a revisão de literatura foram utilizados
como banco de dados Medline, Pubmed, sendo que palavras
chaves para tal foram melanoma and cólon.

Objetivo: Revisar a principal forma deapresentação clínica
do melanoma de cólon, as opções terapêuticas, buscando
aumentar a sobrevida dospacientes, melhorar a eficácia do
diagnóstico. Também como ilustração, relatamos um caso clí-
nico. Paciente do sexo feminino, 40 anos, caucasiana, obesa,
com relato de dor abdominal, massa palpável e diarreia, desde
julho de 2017. Após 5 meses apresentou perda ponderal de
30 kg. Ao exame físico encontrava-se descorada, desidratada,
hemodinamicamente estável, edema de membros inferiores
e presença de massa palpável em quadrante superior direito,
pouco móvel, endurecida e dolorosa. Tomografia computado-
rizada de abdome identificou lesão volumosa entre o fígado
e o cólon com estreitamento luminal e dilatação a montante.
CA 125 de 421,8 U/ml e Colonoscopia com lesão volumosa em
cólon transverso, circunferencial biopsiada, ocupando 90% da
luz, acastanhada, intransponível ao aparelho. Em laparoto-
mia, achado de massa volumosa no cólon transverso terço
proximal/médio, envolvida com omento e sem plano de cliva-
gem com o duodeno e vasos mesentéricos superiores. Fígado
e ovários sem lesões. Realizado ileostomia. A paciente rece-
beu alta hospitalar após 30 dias. Os resultados do exame
histopatológico das biópsias sugeriram melanoma, sendo con-

firmados com imuno-histoquímica, com Melan-A, S-100 e
HMB-45, positivos. A paciente então relatou exérese de lesão
de pele em dorso que não foi encaminhada para histopato-
1 8;38(s1):1–113

logia por decisão própria, há 3 anos. Evoluiu em regime de
internação hospitalar e óbito no 49◦ PO.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.223
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USO DO RETALHO PERFURANTE DA ARTÉRIA
PUDENDA INTERNA NA RECONSTRUÇÃO
PERINEAL APÓS AMPUTAÇÃO
ABDOMINOPERINEAL DO RETO

Raquel Fernandes Coelho, Gustavo Nunes
Villar, Rogerio Serafim Parra, Marley Ribeiro
Feitosa, Omar Féres, Jose Joaquim Ribeiro
Rocha, Pedro Soler Coltro

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil

Introdução: A reconstrução perineal após amputação do
reto permite preenchimento adequado do defeito pélvico,
diminui os riscos de hérnias perineais, deiscência cutâ-
nea e acúmulo de coleções. As complicações resultantes
do tratamento inadequado do períneo podem interferir
na recuperação e seguimento oncológico dos pacientes. O
objetivo do trabalho é relatar um caso de amputação abdo-
minoperineal do reto com reconstrução perineal através de
retalho perfurante da artéria pudenda interna (RPAPI).

Descrição do caso: Mulher, 63 anos, submetida à
amputação abdominoperineal do reto com salpingooforec-
tomia bilateral e ressecção da parede posterior da vagina
por adenocarcinoma do reto baixo localmente invasivo, sem
metástases à distância. O procedimento foi realizado sem
intercorrências e o períneo deixado aberto. No terceiro pós-
-operatório, foi submetida a novo procedimento cirúrgico para
confecção do RPAPI, que teve duração de 230 minutos, sem
intercorrências. Teve alta com ferida perineal fechada e enca-
minhada para seguimento oncológico.

Discussão: A reconstrução perineal com retalhos apre-
senta menores índices de deiscência da ferida operatória e
possibilita a reconstrução da vagina e vulva, quando necessá-
rio. O RPAPI, localiza-se no sulco glúteo. É vascularizado por
vasos perfurantes cutâneos da artéria pudenda interna e iner-
vado por ramos do nervo pudendo e nervo cutâneo femoral
posterior. Apresenta algumas vantagens: boa mobilidade, ver-
satilidade, facilidade de dissecção, vascularização confiável,
ausência de déficit funcional na área doadora, espessura ade-
quada, correspondência de pele, ausência de pelos pubianos,
bom posicionamento da cicatriz resultante no sulco glúteo,
localização fora do campo de radioterapia, pouca interferência
funcional e boa preservação da sensibilidade. Pode ser reali-
zado concomitante ao ato operatório principal ou em tempos
diferentes.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.224
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graves pode ser uma opção que evita colectomias em até 90%
dos pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.226
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ÇÃO RÁPIDA DO CERTOLIZUMABE PEGOL
O FECHAMENTO DE FÍSTULA NA DOENÇA

NFLAMATÓRIA INTESTINAL: RELATO DE
ASO

ayanne Alba Chiumento Zimmer, Flávio de
ueiroz Silva, Paula Buozzi Tarabay, Gabriela
omingues Andrade Ribeiro, Gustavo
evá-Pereira, Joaquim José Oliveira Filho,
arcello Imbrizi Rabello

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Campinas, SP,
rasil

Introdução: O desenvolvimento de fístulas ocorre fre-
uentemente em pacientes com Doença de Crohn (DC),
inalizando maior gravidade da doença e impactando na
ualidade de vida. O tratamento da DC fistulizante ainda
um desafio, principalmente se o tratamento convencional

alhar. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de fecha-
ento de fístula entero-entérica com uso de certolizumbe

egol.
Descrição: Paciente do sexo feminino de 32 anos, com

iagnóstico de DC há 3 anos, localizada em íleo, em tra-
amento irregular com mesalazina. Procura consulta em
evereiro de 2018 queixando de dor abdominal e hemato-
uezia, associado à diarréia (10 episódios ao dia). Realizou
omografia computadorizada (TC) evidenciando atividade de
oença em íleo, não se podendo descartar percurso fistu-

oso entero-entérico. Introduzido corticóide, ciprofloxacino
metronidazol durante 30 dias e iniciada terapia com

ertolizumabe pegol (CZP) em março de 2018. Apresentou
esposta clínica na semana 2 porém na semana 4 retorna
ueixando-se de dor abdominal intensa em fossa ilíaca
squerda associado a vômitos, febre, dispnéia e piora da
iarréia. Realizada TC de abdome evidenciando resquício
e fístula entero-entérica, fechada em abscesso em fossa

líaca esquerda. Realizada cirurgia para drenagem de abs-
esso, optado pela não intervenção da fístula, mantendo o
munobiológico para tratamento. Após a primeira dose de

anutenção de certolizumabe a paciente não apresenta mais
or abdominal e a TC de controle evidenciou fechamento de
ístula.

Discussão: Fístulas em DC são uma complicação que influ-
nciam a qualidade de vida dos pacientes e sinalizam pior
rognóstico da doença. Nos casos de DC fistulizante, os anti-
TNF destacam-se no tratamento. O certolizumabe é um
nti-TNF peguilado, com seu uso já estabelecido na DC mode-
ada/grave. Embora o estudo PRECISE 3 e outras publicações
emonstrem a eficácia do certolizumabe no fechamento de
ístulas, sua indicação ainda é informal. Demonstramos um
aso cuja resposta clínica foi rápida e o fechamento da fís-
ula ocorreu já na fase de indução, o que provavelmente
carretou na formação do abcesso. Embora a TC seja um
xame adequado na pesquisa de fístulas, sua sensibilidade é
enor que 80%, exigindo uma atenção aos sintomas clínicos
ugestivos.
Conclusão: Esse relato de caso evidencia a eficácia do cer-

olizumabe pegol no fechamento das fístulas e corrobora com
;38(s1):1–113 105

dados da literatura que apontam a medicação como segura a
se utilizar nos casos de DC fistulizante.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.225
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CICLOSPORINA: UMA OPÇÃO TERAPÊUTICA
EFICAZ EM PACIENTE COM RETOCOLITE
ULCERATIVA GRAVE

Henrique Luckow Invitti, Odery Ramos Junior,
Rodnei Bertazzi Sampietro, Eduardo Endo,
Ana Helena Bessa Gonçalves Vieira, Antonio
Carlos Trotta, Antonio Sérgio Brenner

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
(HUEC), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: Retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença infla-
matória crônica que ocasiona inflamação contínua da mucosa
do cólon, com padrão ascendente e quadro clínico que varia
conforme a extensão da doença. Dentre as opções terapêu-
ticas citadas na literatura, o uso de ciclosporina é aventado
como uma das alternativas de tratamento.

Descrição do caso: E.S.P., 19 anos, feminino, atendida na
emergência com queixa de dor abdominal, tenesmo, diarréia
com muco e sangue há três semanas. Realizado tratamento
para gastroenterite e parasitose intestinal sem melhora do
quadro. Nega patologias prévias. Possui história familiar de
RCU (mãe). Ao exame, regular estado geral, abdome doloroso à
palpação profunda sem sinais de irritação peritoneal. Anemia
e febre. Tomografia de abdome mostrou espessamento pari-
etal dos cólons associado a densificação dos planos adiposos
adjacentes, sugerindo doença inflamatória intestinal. À colo-
noscopia, pancolite grave, MAYO 3, com biópsias compatíveis
com RCU. Iniciado tratamento com antibióticos, prednisona
40 mg/dia, mesalazina 3,2 g/dia e sintomáticos. Durante o
internamento, apresentou agudização da dor abdominal, per-
sistência da enterorragia e piora do estado geral necessitando
tratamento em unidade de terapia intensiva. Após o descarte
de perfuração, megacólon tóxico e causas infecciosas, optado
por nutrição parenteral total e início de ciclosporina na ten-
tativa de evitar colectomia total. Foi utilizado 4 mg/kg/dia de
ciclosporina endovenosa (EV) por quatorze dias, com melhora
clínica gradual dos sintomas, seguido de tratamento via oral
associado a azatioprina 2 mg/kg/dia. Atualmente a paciente
encontra-se com doença em atividade moderada aguardando
início de terapia biológica.

Discussão: Aproximadamente 15% dos doentes com colite
ulcerosa apresentam na sua evolução um episódio grave, exi-
gindo internamento hospitalar. Cerca de 40% destes doentes
não obtêm remissão com os corticosteróides endovenosos.

Conclusão: O uso da ciclosporina em pacientes com colites



j). 2 0
106 j coloproctol (rio

P84

DEFICIÊNCIA DE XIAP NA DOENÇA DE
CROHN REFRATÁRIA

Carlos Walter Sobrado Junior, Vivian Regina
Guzela, Lucas Rodrigues Boarini, Dewton de
Moraes Vasconcelos, Sérgio Carlos Nahas,
Ivan Cecconello, Aline Gonçalves Pozzebon

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
(FM), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo,
SP, Brasil

Introdução: Doença de Crohn (DC) é uma doença inflamató-
ria intestinal que pode evoluir com um quadro gastrintestinal
grave e muitas vezes refratário às modalidades terapêuti-
cas mais indicadas atualmente, devendo-se considerar nestes
casos síndromes genéticas associadas, em especial a defici-
ência da proteína inibidora da apoptose ligada ao X (XIAP).
Esta patologia, de ocorrência mais comum em homens, cau-
sada por mais de 50 mutações descritas no cromossomo X,
reduzem ou inativam completamente a produção de XIAP, cur-
sando com uma síndrome linfoproliferativa e esplenomegalia,
além da DC.

Descrição do caso: Homem, 28 anos, branco, evoluiu com
lesões ulceradas perianais sugestivas de fístulas complexas
e abscessos e dor abdominal intensa, associada à diar-
reia crônica mucossanguinolenta. Como antecedente pessoal,
apresentou aos 15 anos, mononucleose grave. Ao exame físico,
notava-se úlcera perianal extensa anterior e fístulas perianais.
Nos exames laboratoriais, apresentava hipogamaglobuline-
mia e baixa contagem de linfócitos T natural killers (sugestivas
de deficiência de XIAP), colonoscopia com pancolite e ileíte
graves e ressonância magnética de pelve corroborando com
o diagnóstico de fístulas anais. Submetido à reposição endo-
venosa de imunoglobulina, administração de adalimumabe
e fistulotomia com aposição de sedenhos, manteve-se muito
sintomático. Foi encaminhado ao serviço de imunologia e de
hematologia e, após sequenciamento genético que confirmou
deficiência de XIAP, foi elencado para transplante alogênico
de medula óssea. Submetido a este procedimento, apresen-
tou choque séptico de foco pulmonar com óbito após dezoito
dias do procedimento.

Discussão: O caso clínico de um paciente jovem, do sexo
masculino, com uma doença inflamatória intestinal (ileo-colo-
-anal) com manifestações graves e refratárias a despeito do
tratamento otimizado e antecedentes de morbidades rele-
vantes, ilustra a importância de se considerar em casos
semelhantes a avaliação do imunologista. A abordagem mul-
tidisciplinar permite identificar e assim fornecer o melhor
tratamento aos pacientes que possuam síndromes genéticas
associadas às imunodeficiências primárias e à doença do trato
gastrintestinal.

Conclusão: Doença de Crohn refratária de evolução grave
em pacientes jovens, principalmente do sexo masculino, com
antecedente de infecções graves (em especial mononucleose),

apresenta como importante diagnóstico complementar a defi-
ciência de XIAP.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.227
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DESAFIOS DO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE
CROHN DURANTE A TERCEIRA IDADE:
RELATO DE CASO

Fernanda da Conceição Lopes, Alexandre
Andrade da Silva Cherão, Amanda Dias
Ferrante Maia, Natália Belló Maciel, Lucas
Rodrigues Boarini, Idblan Carvalho de
Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Doenças inflamatórias intestinais, doença de
Crohn (DC) e retocolite ulcerativa (RCU), são doenças idiopá-
ticas do trato gastrointestinal. A DC apresenta bimodalidade
nas taxas de incidência, o primeiro pico ocorre entre 15 e 29
anos e o segundo pico ocorre entre 55 e 59 anos. Aproxima-
damente 10 a 20% dos casos de doença inflamatória intestinal
(DII) são diagnosticados após 60 anos de idade. Em função da
alta prevalência de condições mimetizando a DII na velhice, o
diagnóstico da DII nessa faixa etária é freqüentemente atra-
sado. Este trabalho descreve um caso de DC em paciente idoso
enfatizando a dificuldade em realizar o diagnóstico.

Relato de caso: Masculino, 79 anos, atendido no serviço
de coloproctologia de um hospital terciario do Estado de São
Paulo. Há cinco meses com hematoquezia, mucorréia e orifí-
cio perianal com saída de secreção purulenta. Antecedente de
HAS e angioplastia para colocação de “stent” cardíaco há 20
anos, nefrectomia e esplenectomia por neoplasia renal há 20
anos. O exame proctológico evidenciou fissuras fistulizadas
em posição posterior, anterior e lateral esquerda associadas
a orifício fistuloso lateral direito. A colonoscopia evidenciou
colite esquerda com mucosa hiperemiada e de aspecto cal-
ceteado. Foram realizadas fissurectomias e fistulotomia. A
análise anátomo patológica das lesões perianais e colorretal
evidenciou processo inflamatório ativo, úlcerado, associado
a granulomas epitelióides bem formados, não caseificantes,
com células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Após o
DC foi encaminhado ao ambulatório para iniciar tratamento
clínico-medicamentoso específico.

Conclusão: O diagnóstico de doença de Crohn na população
idosa é um desafio em decorrência das inúmeras comorbida-
des associadas e diagnóstico diferenciais possíveis.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.228
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NEUROTOXOPLASMOSE EM DOENÇA DE
CROHN: RELATO DE CASO

Gabriela Fonseca Lopes, Alessandra Kovacs
Mendonça, Anderson de Almeida Maciel,
Thais Yoko Ferreira Koga, Isaac Jose Felippe
Correa Neto, Alexander de Sá Rolim, Laercio
Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: A doença de Crohn (DC) é uma doença infla-
matória intestinal (DII) transmural, que acomete qualquer
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egmento do trato gastrointestinal. Entre as opções tera-
êuticas, pode-se lançar mão de agentes imunobiológicos,
rincipalmente em pacientes com doença de atividade mode-
ada a severa.

Descrição do caso: Sexo feminino, 30 anos, enfermeira,
presentou anemia ferropriva e diarreia associada a mucorreia
á 4 anos. Após colonoscopia, foi evidenciado íleo termi-
al com mucosa edemaciada e ulcerações recobertas por
brina, com anatomopatológico apresentando processo infla-
atório inespecífico. Foi diagnosticada com DC, Classificação

e Montreal A2L1B1 e CDAI 357 (moderada), iniciando-se
erapia combinada de Adalimumabe e Azatioprina. Após 5

eses de tratamento, apresentou quadro de cefaléia holocra-
iana, súbita, intensa, em aperto, com irradiação para região
ervical posterior, associada a náuseas e vômitos, negando
oto/fonofobia ou febre, não apresentando déficits motores ou
ensitivos. A Tomografia de Crânio evidenciou hipodensidade
m cápsula interna esquerda crônica e em Ressonância Mag-
ética, hipersinal em Flair em região de lentiforme à direita
discreto espessamento meníngeo próximo à região parie-

al esquerda. Apresentou sorologias positivas em líquor para
oxoplasmose e Citomegalovírus. Durante internação hospi-
alar, iniciou-se tratamento com Sulfadiazina, Pimimetamina
Ácido Folínico, sendo suspensas as drogas imunossupresso-

as e substituídas por Mesalazina. Evoluiu satisfatoriamente,
ecebendo alta com melhora do quadro álgico para acom-
anhamento ambulatorial. Em seguimento, realizou nova
olonoscopia, que evidenciou retração cicatricial junto à vál-
ula ileocecal, pseudopólipos e ulcerações planas em íleo
erminal, de até um centímetro, recobertas por fibrina, sem
oença colônica, optando-se pela manutenção da Mesalazina.

Discussão: Devido à necessidade frequente do uso de dro-
as imunossupressoras durante o manejo da DII, os pacientes
cam expostos à infecções oportunistas, devido ao com-
rometimento da função imune dos hospedeiros. A doença
portunista mais relatada com o uso de agentes imunobio-

ógicos é a tuberculose e poucos são os casos relatados de
eurotoxoplasmose em pacientes com DII em uso de terapia

munológica.
Conclusão: Com o aumento do manejo da DII com o uso de

gentes imunossupressores, há a necessidade de se aprimorar
reconhecimento e manejo de patologias oportunistas.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.229
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ANCREATITE AGUDA MEDICAMENTOSA
OR AZATIOPRINA EM PACIENTE PORTADOR
E DOENÇA DE CROHN GASTRODUODENAL

ucas de Sena Leme, Bruna Zini de Paula
reitas, Paula Cristina Steffen Novelli, Brunno
ugusto José Costa, Daniel de Castilho Silva,
oberta Lais dos Santos Mendonça, Carlos
ugusto Real Martinez, Ronaldo Nonose

Hospital Universitário São Francisco na

rovidência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: A Doença de Crohn (DC) tem como caracterís-
ica principal o envolvimento de todo trato digestivo, sendo
;38(s1):1–113 107

mais frequente o acometimento do íleo terminal. Trata-se
de uma doença de evolução ruim, caso não diagnosticada e
tratada corretamente. Após o inicio da terapia, complicações
devido a medicamentos e recidiva da doença podem estar pre-
sentes. O caso relatado demonstra complicações em paciente
portador de dc após iniciar terapia medicamentosa.

Descrição do caso: Paciente masculino, 27 anos de idade,
foi encaminhado de um hospital secundário após realizar
laparotomia exploradora com a hipótese inicial de apendicite
aguda. Paciente evoluiu desfavoravelmente e após exames de
imagem evidenciou abscesso intracavitário. Realizada drena-
gem por punção, guiada por tomografia. Após novos exames,
incluindo colonoscopia, realizado o diagnóstico de Doença de
Crohn penetrante em íleo terminal. Realizada nova aborda-
gem cirúrgica, com ileotiflectomia. Teve como proposta inicial
terapia combinada e após sete dias de azatioprina, paciente
ingressou ao pronto socorro com dor abdominal intensa, prin-
cipalmente em epigástrio, associada a hiporexia e vômitos.
Os exames laboratoriais e imagem revelaram o diagnóstico de
pancreatite aguda. A etiologia da pancreatite foi medicamen-
tosa, pelo uso da azatioprina. Devido aos vários epsódios de
hematemeze, paciente realizou endoscopia digestiva alta, que
evidenciou duodeno com mucosa edemaciada, friável e com
aspecto em calceteamento. O anatomopatológico mostrou
infiltrado inflamatório ativo com presença de pequenos gra-
nulomas não caseosos.paciente evoluiu favoravelmente,após
medidas clínicas para pancreatite e suspensão da azatioprina.

Discussão: A terapia combinada, com azatioprina e terapia
biológica (adalimumabe ou infliximabe) tem riscos devido aos
efeitos colaterais. O seguimento encurtado e o acompanha-
mento clinico e endoscópico é de extrema importância; e toda
queixa do paciente sempre deve ser levada em consideração. A
apresentação da dc com envolvimento gastroduodenal é raro
e acomete até 5% dos pacientes. Clinicamente, se caracteriza
por dores epigástricas, vômito, hematêmese e perda de peso.
A endoscopia digestiva alta é indicada como exame inicial.

Conclusão: O presente relato demonstra um caso de
paciente portador de doença de crohn com envolvimento gas-
troduodenal, associado a pancreatite aguda medicamentosa
pelo uso de azatioprina no tratamento da sua doença de base.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.230
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PERFIL DOS PACIENTES PORTADORES DE
DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL EM
UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO ESTADO
DE ALAGOAS

Jason Costa Pereira Junior, Lucas Correias
Lins, Manoel Alvaro Lins Neto, Nathalia
Christina Lopes Flores

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes
(HUPAA), Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), Maceió, AL, Brasil
Introdução: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são
enfermidades crônicas que afetam a qualidade e expectativa
de vida dos pacientes. A doença de Crohn (DC) e a retocolite
ulcerativa (RCUI) são as formas mais comuns das DII, se carac-
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terizam por inflamação crônica do intestino, de etiologia ainda
não esclarecida. Nos países desenvolvidos, a incidência das
DII encontram-se acima de 10 a 20 casos/105 habitantes/ano,
enquanto as taxas de prevalência são superiores a 20 casos/105
habitantes. Na europa, a prevalência de Dc varia de 1,5 a 213
casos/105 habitantes, enquanto a prevalência de rcui de 2,4 a
294 casos/105 habitantes. Por outro lado, as DII já começam a
ter maior expressão em países em desenvolvimento. No bra-
sil, não há registros de incidência e prevalência das DII no pais
como um todo, por regiões geográficas ou mesmo por estado
da federação. Na região nordeste, essas doenças ainda são
pouco frequentes, embora os hospitais universitários tenham
registrados crescente aumento de atendimento ambulatorial
e internações hospitalares com DC e RCUI. O aumento da
incidência das DII tem sido associado com o maior grau de
industrialização das regiões estudadas e a ocidentalização
no estilo de vida, incluindo hábitos alimentares e taba-
gismo. Acometem pacientes jovens e economicamente ativos
e apresentam alta morbidade. Isso representa grande custo
econômico para indivíduos e para a saúde publica devido ao
uso prolongado de medicamentos, necessidade de inúmeros e
complexos exames, diagnósticos, internação hospitalares fre-
quentes e, muitas vezes, realização de cirurgias.

Objetivo: Analisar o perfil dos pacientes em acompanha-
mento ambulatorial especializado em doença inflamatória
intestinal no hospital universitário professor Alberto Antu-
nes da Universidade Federal de Alagoas (HUPAA), analisando
o diagnóstico, gênero, idade, tempo de tratamento e conduta
terapêutica.

Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, descri-
tivo, através da análise do prontuário eletrônico.

Resultados: Nossa casuística foram de 84 pacientes, 34
homens e 50 mulheres. Desses 38 apresentam DC e 46 RCUI,
com media de idade de 40 anos(média de 48 anos) e com tempo
médio de doença de 7,2 anos de diagnóstico. Nota-se também
que 51%(43) dos pacientes fazem uso de algum imunobioló-
gico.

Conclusão: Evidenciou-se predomínio do gênero feminino,
houve prevalência de RCUI sobre a DC, os imunológicos foi
observada como droga angular no tratamento na maioria dos
casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.231
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PNEUMORETROPERITÔNEO APÓS
DILATAÇÃO ANAL EM PACIENTE COM RCUI:
UM RELATO DE CASO

Thais Yoko Ferreira Koga, Anderson de A.
Maciel, Angelo Rossi da S. Cecchini, Isaac J.F.
Correa Neto, Hugo Henriques Watte,
Alexander de Sa Rolim, Laercio Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A retocolite ulcerativa (RCUI) é uma doença

inflamatória que acomete mucosa e submucosa do cólon,
entretanto em cerca de 10% dos pacientes podem evoluir com
estenose intestinal.
1 8;38(s1):1–113

Descrição do caso: Paciente feminino, 26 anos de idade, em
seguimento com a equipe de coloproctologia devido retocolite
ulcerativa desde 2015. Em uso de infliximabe e azatioprina,
com história de afilamento das fezes, esforço evacuatório e
cólica abdominal há 05 meses. Ao exame físico, presença
de estenose retal que impedia a passagem de polpa digi-
tal, sem outros achados anormais. Optou-se pela dilatação
por balão pneumático através de colonoscopia com sucesso
no procedimento e progressãodo aparelho até o íleo ter-
minal, sendo verificado inúmeros pseudopólipos colorretais.
Após cerca de 4 horas do procedimento, paciente com relato
de dor abdominal tipo cólica em andar inferior associado
à taquicardia e dor à descompressão brusca em hipogás-
trio. Exames complementares demonstravam leucocitose com
desvio à esquerda e radiografia de tórax e abdome compatí-
vel com pneumorretroperitônio, corroborados por tomografia
computadorizada de abdome e pelve. Realizado internação,
expansão volêmica, antibioticoterapia, drenagem de loja pré-
-sacral, jejum completo inicial e nutrição parenteral parcial
após o segundo dia de internação. Houve boa evolução
clinico-laboratorial, com alta da paciente após 7 dias de
hospitalização.

Discussão: A perfuração retal é um evento raro em
quaisquer cenários, encontrando-se apenas relatos de casos
isolados à revisão narrativa da literatura médica. A evolução
desses casos foi heterogênea, havendo descrição de boa res-
posta a tratamento clínico similar ao apresentado neste
pôster, assim como pacientes que evoluíram para óbito após
manejo clínico intensivo e abordagem cirúrgica.

Conclusão: A dilatação de estenose retal pode cursar com
complicações, como a perfuração, sendo seu manejo inicial-
mente clínico com drenagem do espaço pré sacral.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.232
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PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM
CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIO ILEAL EM
PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA
DE CROHN: UM RELATO DE CASO

Gabriela Maciel Cordeiro, Gabriel Braz Garcia,
Renato Gomes Campanati, Adriana Cherem
Alves, Antonio Lacerda Filho, Magda Maria
Profeta da Luz, Rodrigo Gomes da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A presença de displasia é o principal indica-
dor do risco de neoplasia na doença de Crohn. O presente
trabalho relata o caso de uma paciente submetida a proctoco-
lectomia total com confecção de reservatório ileal no contexto
de doença de Crohn.

Descrição do caso: Paciente de 26 anos, sexo feminino, tra-
tada como colite indeterminada desde 2005, nos últimos 6
meses com disgnóstico de doença de Crohn em função de

acometimento colônico saltatório e doença perianal admitida
com relato de hematoquezia e tenesmo. Colonoscopia evi-
denciou lesão endoscopicamente neoplásica em reto médio
e colite restrita ao reto, sigmoide e cólon ascendente. Estudo
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natomopatológico evidenciou adenoma túbulo-viloso com
isplasia de baixo e alto grau. RNM de pelve com evidências
e espessamento mural difuso do reto médio e inferior, sem
lano de clivagem com a submucosa e aumento do número
e linfonodos na gordura mesorretal. Após discussão mul-
idisciplinar, em função do diagnóstico doença de Crohn e
eoplasia de reto médio com estádio inicial, foi optado por
ratamento cirúrgico sem terapia neoadjuvante. Submetida a
roctocolectomia total, com excisão total do mesorreto, com
onfecção de reservatório ileal em J, anastomose pouch-anal
rampeada e ileostomia protetora. Anatomopatológico evi-
enciou adenocarcinoma de reto pT3pN0. Paciente evoluiu
em, sem intercorrências, sendo submetida a reconstrução do
rânsito intestinal após 3 meses.

Discussão: Nos pacientes com doença de Crohn e diag-
óstico de neoplasia, a proctocolectomia total deve ser
onsiderada devido ao elevado risco de neoplasias meta-
rônicas. A confecção de reservatório ileal normalmente
ndicado no contexto de proctocolectomia total por poli-
ose adenomatosa familiar, retocolite ulcerativa ou doença

nflamatória intestinal inespecífica, e normalmente não é
ndicada na doença de Crohn devido a uma taxa elevada
e complicações - falência do reservatório, bolsite, recorrên-
ia da doença ao nível do reservatório, risco aumentado de
ormação de fístulas e estenoses e incontinência. Entretanto,
lgumas séries de casos demonstraram resultados favorá-
eis nos pacientes com doença de Crohn restrita ao intestino
rosso, sem doença perianal e com acometimento colônico
xlusivo.

Conclusão: A confecção de reservatório ileal na proctoco-
ectomia total por Doença de Crohn antes contraindicado, tem
e mostrado boa opção terapêutica num seleto grupo de paci-
ntes.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.233
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DENOCARCINOMA EM FÍSTULA
NORRETAL. RELATO DE DOIS CASOS

odrigo Artur Souza de Oliveira, Aline Ribeiro
eixeira Cavalcante, Caroline de Morais
raújo, Phabllo Rodrigo Santos de Brito,
ntonio Lucas das Mercês Filho, Paulo Mozart
e Barros, Maurício José de Matos e Silva

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil

Introdução: Adenocarcinoma associado com fístula anor-
etal é raro e de patogênese controversa. Alguns autores
stabeleceram critérios diagnósticos, entre eles: história de
ístula superior a 10 anos, orifício interno em cripta (e não
o tumor) e secreção mucinosa.

Descrição do caso: V.S.S., 68, 4 cirurgias por fístula anorre-
al (última em 2007). Apresentou nova lesão anal, detectada
urante internamento por hemorragia digestiva. Apresentava

esão endurecida de 6 cm de extensão, a partir da margem

nal, com orifício interno em cripta em QPE. Histopatoló-
ico: adenocarcinoma mucinoso ulcerado, infiltrando mucosa
scamosa anal. Estadiamento: cT4N0M0. Realizou neoadju-
ância, com quimio e radioterapia. Ressonância magnética
;38(s1):1–113 109

pós-neoadjuvância: formação expansiva de 7,5 cm, compo-
nente mucinoso, envolvendo o canal anal em QPE e infiltrando
ambas fossas isquiorretais. Submetido em fevereiro de 2018
à ressecção abdomino-perineal. I.F.S., 52, 3 cirurgias por fís-
tula anorretal, em que na última foi enviado material para
histopatológico, compatível com adenocarcinoma com áreas
mucinosas. Estadiamento sem evidências de metástases à dis-
tância. Ressonância magnética de pelve com tumor mucinoso
em trajeto fistuloso, com 5 cm de extensão, ultrapassando a
muscular própria e invadindo o esfíncter externo, extensão
para a fossa isquiorretal esquerda, e linfonodos com caracte-
rísticas malignas. Realizou neoadjuvância, sendo submetido
em julho de 2017 à ressecção abdomino-perineal.

Discussão: Adenocarcinoma em fístula anorretal tem diag-
nóstico difícil de ser estabelecido. A ausência de tumor
no lúmen intestinal e o crescimento dentro das fossas
isquiorretais e períneo atrasam o diagnóstico. Endura-
mento, sangramento e descarga mucinosa podem sugerir
malignização da fístula. Múltiplas biópsias podem ser neces-
sárias. A RNM pode colaborar com achados radiológicos
característicos. Tendem a ser localmente agressivos. A
disseminação linfática é comum, e metástase à distância é
incomum. Tem história natural agressiva e altas taxas de
falhas de tratamento. A sobrevida e o controle da doença
podem sem maximizados com tratamento combinado de neo-
adjuvância com ressecção cirúrgica radical.

Conclusão: Entidade rara, de difícil diagnóstico e natureza
agressiva, devendo-se atentar para fatores de suspeição.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.234
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AMPUTAÇÃO ABDOMINO-PERINEAL DE
RETO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS
PACIENTES DO SERVIÇO DE
COLOPROCTOLOGIA DE UM HOSPITAL
PÚBLICO TERCIÁRIO

Katiellie Medianeira da Rosa Michelin,
Rudimar Issler Meurer, Guilherme Fantoni
Tasquetto, Silvia Cougo Madruga Mello

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM),
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Santa Maria, RS, Brasil

Introdução: Um dos pilares mais importantes no trata-
mento do câncer de colorretal (CCR) ainda é a ressecção
cirúrgica. A amputação abdomino-perineal do reto (APE), con-
tinua sendo um procedimento importante para o tratamento
de tumores de reto inferior. Ter conhecimento do perfil epide-
miológico dos pacientes submetidos a APE se faz importante
no que tange a melhor qualidade de vida desses bem como a
sua promoção da saúde.

Objetivo: Realizar um estudo retrospectivo do perfil epi-
demiológico de todos os pacientes submetidos a cirurgia de
APE, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, reali-

zadas pelo serviço de coloproctologia de um hospital público
terciário.

Método: Pesquisa no banco de dados do serviço de colo-
proctologia no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017,
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foram incluídos no estudo todos os pacientes submetidos a
cirurgia de APE nesse período, após foi realizado um estudo
do perfil epidemiológico desses fazendo revisão do prontuário.
Foram analisados a idade, sexo, cor, o tipo histológico e grau de
diferenciação celular, realização de tratamento neoadjuvante
e o estadiamento clinico.

Resultados: Foram incluídos no estudo 21 pacientes, 6 do
sexo feminino e 15 do masculino, a média de idade é de 60
anos (27-84). Dois autodeclarados negros. Dois não realiza-
ram neoadjuvância. No estadiamento, 8 pertenciam ao estágio
II, 10 ao estágio III e 3 pertenciam ao estágio IV. Quanto ao
tipo histológico e grau de diferenciação celular, 15 apresen-
tavam adenocarcinoma moderadamente diferenciado, 2 bem
diferenciado, 2 pouco diferenciado e 2 mucinoso.

Discussão: Analisando os dados apresentados e compa-
rando com a literatura, podemos observar que em nosso
serviço a APE é mais frequente no sexo masculino, 72%, e a
média de idade é 60 anos o que é compatível com a literatura.
Foi verificado que a maioria dos pacientes realizou tratamento
neoadjuvante. Provavelmente devido ao diagnóstico tardio, foi
observado a maior prevalência do estágio III, o que evidencia
a importância do rastreamento do CCR, no sistema público de
saúde. Em relação ao tipo histológico e grau de diferenciação
celular o adenocarcinoma moderadamente diferenciado, 72%,
tem sido o mais prevalente.

Conclusão: Os dados obtidos corroboram a literatura, com
predomínio de homens. A média de idade foi de 60 anos,
com maior incidência do adenocarcinoma moderadamente
diferenciado e com seu diagnóstico tardio, o que reforça a
necessidade de diagnóstico precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.235
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AMPUTAÇÃO ABDOMINOPERINEAL DO RETO
E RECONSTRUÇÃO VAGINAL COM RETALHO
FASCIOCUTÂNEO GLÚTEO POR RECIDIVA DE
CARCINOMA ESPINOCELULAR DE CANAL
ANAL - RELATO DE CASO

Nikolay Coelho da Mota, Giordano Bruno
Meireles de Oliveira, Antônio Vieira Dias
Filho, Rosilma Gorete Lima Barreto, Marcelo
Travassos Pinto, Graziela Olivia Da Silva
Fernandes

Hospital Universitário Presidente Dutra, São Luís,
MA, Brasil

Introdução: A cirurgia radical na forma de ressecção abdo-
minoperineal que resulta em colostomia permanente foi o
tratamento padrão de escolha para o câncer espinocelular
(CEC) de canal anal até os anos setenta, antes que a radiote-
rapia isolada e, depois, a quimiorradiação suplantassem esse
procedimento. A ressecção abdominoperineal rendeu taxas de
sobrevida de aproximadamente 50% e taxas de recorrência
local de aproximadamente 30%. Na falha da quimiorradiação

para o tratamento de CEC de canal anal, é indicada a ressecção
abdominoperineal como tratamento de resgate.

Descrição: M.J.G., feminina, 66 anos, diagnosticada com
CEC de canal anal em 2016, sendo tratada incialmente com
1 8;38(s1):1–113

radio e quimioterapia, utilizando 5-Fluoracil e cisplatina. Após
18 meses foi constatada recidiva do CEC em canal anal, com
infiltração da parede vaginal posterior, associada à presença
de fístula retovaginal. Realizada amputação abdominoperi-
neal do reto com reconstrução vaginal utilizando retalho
fasciocutâneo glúteo,e retalho miocutâneo para fechamento
do oco perineal.

Discussão: O tratamento cirúrgico oncológico das lesões
tumorais consiste na ressecção em monobloco dos tumores.
Por este motivo, fez-se necessário a associação da colpectomia
posterior à amputação abdominoperineal no caso acima des-
crito. Devido à grande dificuldade em realizar o fechamento
do oco pélvico, associado à necessidade de manter as caracte-
rísticas morfofuncionais da paciente, optamos pela realização
de duplo retalho para fechamento do oco pélvico e confecção
de neovagina, respectivamente.

Conclusão: Na infiltração da vagina nos casos de recidiva do
carcinoma espinocelular, a reconstrução vaginal é possível de
ser realizada e apresenta vantagens quanto à preservação da
autoimagem da paciente, manutenção de sua vida sexual, bem
como melhor fechamento e cicatrização da ferida perineal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.236
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ANÁLISE DOS ACHADOS DO MUTIRÃO DE
PREVENÇÃO DO CÂNCER COLORRETAL

Leandro Minatel Vidal Negreiros, Conceição
de Maria Aquino Vieira Clairet, Silvio Augusto
Ciquini, Tamires Robles, Lix Alfredo Reis de
Oliveira, Pedro Ishida, Isabella Garlati
Inocêncio

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(PUC-Campinas), Campinas, SP, Brasil

Palavras-chave: Câncer colorretal; colonoscopia; mutirão;
prevenção

Introdução: No Brasil o câncer colorretal (CCR) é o terceiro
mais frequente em homens e o segundo em mulheres. Diante
de tamanha importância, programas de prevenção e rastreio
tem sido incentivados como estratégia para diminuição da
incidência e aumento do diagnóstico precoce. Nesse contexto,
é de extrema importância métodos de triagem, como o sangue
oculto nas fezes. Entretanto, a colonoscopia ainda se mantém
como padrão ouro para diagnóstico e tratamento de lesões
colorretais. O mutirão acaba sendo uma forma de proporci-
onar acesso ao exame com menor tempo de espera, além
de servir de plataforma para difundir conhecimento sobre a
doença e sua importância para a sociedade.

Objetivo: Avaliar os achados das colonoscopias realizadas
em pacientes com sangue oculto positivo que participaram
do mutirão de prevenção do CCR e identificar a prevalência de
lesões colorretais.

Material e método: Foram selecionados 95 pacientes com

sangue oculto nas fezes positivo que foram submetidos à colo-
noscopia. Constituiu-se quatro grupos para o estudo. Grupo 1
(G1) – Colonoscopia normal; Grupo 2 (G2) – Portadores de póli-
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os; Grupo 3 (G3) – Pacientes com adenomas com displasia de
lto grau; Grupo 4 (G4) - Diagnóstico de adenocarcinoma.

Resultados: Na casuística geral (n = 95) a média de idade
oi de 63,3 (9,0) anos. Quanto ao gênero 66,3% eram feminino.
om relação a distribuição por faixa etária e gênero dentro dos
rupos estudados, não houve diferença estatística (p > 0,05).
os pacientes avaliados apenas 35,8% apresentaram exa-
es normais (G1). Do G2 (n = 58), 29 pacientes tinham lesões

oncomitantes, sobrepondo-se nos outros grupos. Quanto
distribuição das lesões, houve predomínio de pólipos no

emicolon direito (34,8%). Já com relação ao padrão histo-
ógico, houve predomínio de pólipos hiperplásicos, seguido
e adenomas tubulares. Dos pacientes com diagnóstico de
denocarcinoma (G4), um paciente teve a lesão ressecada
ndoscopicamente e um paciente perdeu seguimento. Cinco
oram submetidos à cirurgia em intervalo de tempo médio de
17,6 (72,4) dias, com tempo mínimo de 29 dias e máximo de
94 dias.

Discussão e conclusões: O mutirão de prevenção do CCR se
ostrou eficaz no seu propósito. A colonoscopia se reafirma

omo exame de extrema importância para prevenção, diag-
óstico e tratamento, principalmente em pacientes já triados
om sangue oculto positivo.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.237
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NÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS NOVOS
ASOS DE CÂNCER DE ÂNUS E CANAL ANAL
O ESTADO DO PIAUÍ, ENTRE 1999 E 2014

inícius Veras Pedrosa a,b, Caio Petri a,b, Victor
aschoall Leal de Sousa a,b, Aeligton Filho
rcoverde Nogueira Belo a,b, Edilson Carvalho
e Sousa Júnior a,b

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina,
I, Brasil
Hospital São Marcos, Teresina, PI, Brasil

Objetivo: Os tumores malignos do ânus e canal anal são
ntidades raras, o que dificulta a produção científica sobre a
atologia. Nesse contexto, o estudo visa fazer uma análise de
ados epidemiológicos sobre as neoplasias malignas de canal
nal e ânus no estado do Piauí entre 1999 e 2014, a fim de ava-
iar a evolução epidemiológica da doença, bem como verificar
ossíveis alterações nos padrões de ocorrência.

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo de todos os
acientes com diagnóstico de câncer de ânus e canal anal no
stado do Piauí em um período de 16 anos (1999 – 2014). As
nformações foram coletadas do banco de dados de um hos-
ital oncológico de referência que concentra o diagnóstico da
nfermidade no estado do Piauí. Os dados foram agrupados
m 03 faixas temporais: 1999-2004, 2005-2009 e 2010-2014. Os
asos foram divididos por faixa etária: < 20 anos, 21-40 anos,
1-60 anos, 61-80 anos e > 80 anos. A taxa de incidência por
aixa temporal foi calculada dividindo-se o número de casos

ovos surgidos na faixa temporal pela população média esti-
ada entre os anos considerados. A fonte para se obter a

opulação estimada foi o Instituto Brasileiro de Geografia e
statística – IBGE. A taxa de incidência foi relatada como o
;38(s1):1–113 111

número de casos novos de câncer de ânus e canal anal por
100.000 habitantes. A análise estatística dos dados coletados
foi realizada utilizando-se Microsoft Excel

®
2007.

Resultados: Em um período de 16 anos (1999 - 2014) foram
diagnosticados 179 casos novos de câncer de ânus e canal anal
no estado do Piauí. Na faixa etária 41-60 anos foram regis-
trados 10 casos (1999-2004), 28 casos (2005-2009) e 34 casos
(2010-2014) totalizando 72 (40,2%) casos. Já na faixa etária
61-80 anos foram registrados 29 casos (1999-2004), 29 casos
(2005-2010) e 28 casos (2010-2014), totalizando 86 (48%) casos.
A taxa de incidência por 100.000 habitantes foi de 1,59 (1999-
2004), 2,10 (2005-2009) e 2,12 (2010-2014).

Conclusão: Ao longo das faixas temporais analisadas,
percebeu-se aumento da taxa de incidência por 100.000 habi-
tantes, que evoluiu de 1,59 novos casos por 100.000 habitantes
(1999-2004) para 2,12 novos casos por 100.000 habitantes (2010-
2014). O número de casos diagnosticados na faixa etária 41-60
anos aumentou 240% quando se compara a faixa temporal
2010-2014 (34 casos) com a faixa temporal 1999-2004 (10 casos).
Apesar do aumento, a faixa etária mais acometida pela pato-
logia no período estudado foi 61-80 anos, abrangendo 48% do
total de casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.238
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DIAGNÓSTICO DE TUMOR CARCINÓIDE EM
PACIENTE SUBMETIDO A APENDICECTOMIA.
A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
ANATOMOPATOLÓGICO

José Anderson Feitoza, Eduardo Endo,
Henrique Luckow Invitti, André Montes Luz,
Antonio Carlos Trotta, Ana Helena Bessa
Gonçalves Vieira, Rodnei Bertazzi Sampietro

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
(HUEC), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: As neoplasias malignas primárias do apêndice
são doenças raras, com incidência de 0,7 casos por 100000
indivíduos. Em geral são diagnosticadas após exame histo-
patológico do apêndice removido por suspeita de apendicite
aguda.

Descrição do caso: A.C.S., masculino, 24 anos. Atendido
no Pronto Atendimento do Hospital Vita Batel em Curitiba-
-PR com dor abdominal intensa em epigástrio e fossa ilíaca
direita associada a náuseas com um dia de evolução. Negou
alterações do habito intestinal ou urinarias. Submetido a
amigdalectomia 5 dias antes, em uso de amoxicilina. Histo-
ria de nefrolitíase com dois episódios de cólica renal prévios.
Sem cirurgias abdominais. Ao exame, hemodinamicamente
estável, dor à palpação profunda de fossa ilíaca direita. Exames
laboratoriais apresentaram leucocitose com desvio à esquerda
e Proteína C Reativa elevada. Ecografia de abdome total den-
tro da normalidade. Indicada tomografia computadorizada
de abdome total que evidenciou espessamento discreto do

apêndice (8 mm). Indicada apendicectomia videolaparoscó-
pica. Estudo anatomopatológico evidenciou neoplasia epitelial
com características neuroendócrinas em apêndice cecal, com
3 mm no seu maior eixo, localizada na extremidade distal do



j). 2 0
112 j coloproctol (rio

apêndice com margem proximal livre de neoplasia. Realizada
imunoistoquímica que foi compatível com neoplasia neuroen-
dócrina bem diferenciada (Grau I/OMS2010), tumor carcinoide
típico em apendice cecal.

Discussão: O diagnóstico da neoplasia maligna de apên-
dice na maioria das vezes é feito pela análise da peça
cirúrgica e o tratamento dependerá diretamente do laudo ana-
tomopatológico. A terapêutica definitiva apresenta variações
conforme o tamanho do tumor, localização neoplásica no
apêndice, as margens cirúrgicas, o acometimento linfono-
dal e as metástases à distância, que muitas vezes não
são avaliados corretamente no intraoperatório. O trata-
mento definitivo do tumor carcinóide não está totalmente
definido. Entretanto, há consenso de que nos tumores infe-
riores a 1 cm a apendicectomia simples é suficiente para o
tratamento.

Conclusão: Em casos de suspeita de apendicite aguda, é
fundamental a análise histopatológica da peca cirúrgica para
a detecção e correto manejo de possível doença maligna.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.239
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DIAGNÓSTICO PÓS-OPERATÓRIO
INESPERADO DE MELANOMA POLIPOIDE
ANORRETAL. RELATO DE CASO E REVISÃO
SIMPLES DA LITERATURA

Guilherme Maraucci Ribeiro de Mendonça,
Paula Faria Henriques, Alfredo Fernando
Vecchiatti Pommella, Katia Ferreira Guenaga

Santa Casa de Misericórdia de Santos, Santos, SP,
Brasil

Introdução: Em razão da raridade e sintomas inespecíficos,
o diagnóstico do melanoma anorretal pode ser errôneo e o tra-
tamento subsequente inadequado. O objetivo deste trabalho é
fazer uma revisão simples da literatura no manejo dessa lesão
e relato de caso.

Descrição do caso: Paciente de 63 anos, sexo feminino,
com quadro de hematoquezia e tumor que exterioriza às
evacuações há cerca de 02 meses, com aumento progres-
sivo do tamanho nas últimas semanas; não relacionada à
dor local, ou outras queixas associadas. Ao exame físico
observa-se lesão endurecida, indolor ao toque, mas promo-
vendo grande desconforto à paciente, com difícil redução
manual. A colonoscopia revelou lesão polipoide em reto/canal
anal, não passível de ressecção endoscópica e biópsia incon-
clusiva. Foi então submetida a avaliação sob anestesia, que
permitiu exérese completa da lesão, confirmando sua consis-
tência endurecida; observou-se ainda uma base pediculada e
localização em reto distal, justaposta ao canal anal. O procedi-
mento foi realizado sem intercorrências, com alta da paciente
no 1◦ dia pós-operatório e retorno após dez dias ao ambulató-
rio, sem queixas. O resultado do exame anatomopatológico e
imuno-histoquímica, esclareceu tratar-se de melanoma anor-

retal.

Discussão: A afecção é rara, correspondendo aproxima-
damente 1% dos tumores nessa localização, sendo mais
frequente em mulheres acima dos 50 anos; oligossintomático,
1 8;38(s1):1–113

em sua grande totalidade, induz a um diagnóstico tardio. San-
gramento retal, tenesmo e dor podem estar presentes, mas
com muita frequência são confundidos com doenças orificiais,
pólipos anorretais e adenocarcinomas. Tem o comportamento
mais agressivo entre os tumores anorretais, com taxa de
sobrevida descrita na literatura muito variável em cinco anos e
patogenia ainda pouco conhecida. Exame histológico e imuno-
-histoquímica são o padrão-ouro para o diagnóstico. Achados
endoscópicos, ultrassom retal e ressonância estão indicados
na avaliação inicial e estadiamento. O tratamento cirúrgico
é o de escolha, mas com poucos benefícios na sobrevida
em estádios avançados. Ainda há grande controvérsia em
relação a melhor forma de abordagem desde a amputação
abdominoperineal do reto até a ressecção local; mais recen-
temente, a cirurgia transanal minimamente invasiva. A
terapia adjuvante se faz com quimioterápicos, biológicos e
radioterapia.

Conclusão: O melanoma anorretal é uma doença rara,
mas não pode ser esquecido como diagnóstico diferencial das
afecções anorretais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.240
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DOENÇA DE BOWEN NA REGIÃO PERIANAL:
RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA

Igor Cardoso Baima, Maíra Barra Benjamim,
Sabina Aparecida Alvarez de Paiva, Manuela
Pereira Liger, Diogo Peres Martins Soares,
Lucas Consentino de Martins, Paulo Henrique
Pisi

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, SP, Brasil

Introdução: A Doença de Bowen (DB) é um carcinoma in situ
de células escamosas cutâneas de ocorrência rara, sobretudo
na região perianal. Possui aspecto variável e evolução lenta,
oligo ou assintomática. O tratamento é a ressecção cirúrgica
da lesão.

Descrição do caso: C.A.C.H., 71 anos, feminino, branca, dia-
bética, refere lesão pruriginosa, eritematosa, com crescimento
lento em região perianal com evolução de 10 anos e com
biópsia recente de DB. Ao exame físico, haviam vesículas asso-
ciadas a hiperemia e dor em região de dermátomo no glúteo a
esquerda e em região interglútea com uma placa eritematosa
descamativa de contornos nítidos, irregulares, hipopigmen-
tada sem sinais de necrose ou ulceração. Realizou-se, então,
tratamento para Herpes Zoster com Aciclovir e, após 04 sema-
nas, a ressecção da DB com margem de 1 cm preservando o
esfíncter anal e cobertura com retalho de rotação e avanço em
“V-Y” local. CACH obteve alta hospitalar após quatro dias e
evoluiu sem intercorrência. O anátomo-patológico foi Doença
de Bowen com margens cirúrgicas livres.

Discussão: A DB é uma lesão pré-cancerígena rara que

pode evoluir para o carcinoma epidermóide invasivo em 2-6%
dos casos. Invasão local ou metástases são raras. Sintoma-
tologia: queimação e prurido, raramente dor e sangramento.
São lesões em placa de limites nítidos, irregulares, eritêmato-



2 0 1 8

-
t
c
c
I
r
c
p
s
a
r
s
d
m
d
e
p

s
d

h

P

D
C

C
M
M
M
F
B

a

B
b

P

P
N

d

proceder ao tratamento mais adequado, o que se traduz num
melhor prognóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.242
j coloproctol (rio j).

escamativas, hipo ou hiperpigmentadas e exulceradas. A DB
em diagnóstico diferencial com doenças inflamatórias do
ólon, carcinoma do reto, doença de Paget, carcinoma baso-
elular, líquen simples crônico e escleroatrófico e melanoma.
nfecção pelo HPV, imunossupressão e radiação são fatores de
isco. A paciente é diabética e não foi encontrado na literatura
orrelação da infecção pelo Herpes com a DB. O tratamento
reconizado é a ressecção cirúrgica com margens iguais ou
uperiores a 1,0 cm, com necessidade ou não de enxerto ou
vanços de retalhos. Complicações relatadas são: necrose do
etalho cutâneo, estenose anal, incontinência e disfunção
exual. Outras opções terapêuticas são: fotodinâmica, laser
e argônio, crioterapia, radioterapia, coagulação com infraver-
elho, 5-fluorouracil, imiquimod. O seguimento do paciente

eve ser seriado por um tempo maior que 5 anos com:
xame fisico, sigmoidoscopia flexível, biópsias aleatórias por
unção.

Conclusão: O relato do caso confirma a evolução lenta e
intomatologia da doença de Bowen e o tratamento de eleição
eve ser a ressecção da lesão com margens de segurança.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.241
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OENÇA DE PAGET PERIANAL: RELATO DE
ASO

arlos Roberto Carvalho Leite a,b, Jessica
ontenegro Pontes a,b, Alisson Cordeiro
oreira a,b, Ernesto de Souza Diniz Neto a,b,
artina Bragante Fernandes Pimenta a,b,

rancisco Junior Pereira Leite a,b, Leticia Aires
enjamin a,b

Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa, PB,
rasil
Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), João
essoa, PB, Brasil

alavras-chave: Doença de Paget extramamária; Prurido anal;

eoplasias do ânus

Introdução: As neoplasias cutâneas perianais são entida-
es raras, dentre elas identifica-se a Doença de Paget, que
;38(s1):1–113 113

consiste em uma neoplasia inicialmente benigna, que pode
ter comportamento maligno em cerca de 33% a 88%. A doença
de Paget é classificada em mamária e extramamária, sendo
a extramamária mais rara e mais comumente localizada na
vulva, acometendo a região perianal em 20% dos casos. A fina-
lidade deste trabalho é relatar um caso de Doença de Paget
extramamária perianal, observado e tratado no Hospital de
Câncer Napoleão Laureano, em João Pessoa - PB.

Relato de caso: I.L.L., 88 anos, feminino, com quadro de
desconforto associado a prurido e tumoração em região peria-
nal, tratada com medicações tópicas há 1 ano, sem resultados.
Foi submetida a biópsia incisional, que evidenciou hiperpla-
sia pseuepiteliomatosa com foco de paraceratose, infiltrando
a epiderme, por células epitelioides atípicas que se permeiam
entre os ceratócitos, com núcleos aumentados de volume,
compatível com Doença de Paget. Foi submetida a ressecção
alargada da lesão perianal, com preservação dos múscu-
los esfíncteres anais e fechamento da ferida operatória por
segunda intenção. Anatomopatológico revelou adenocarci-
noma originando-se em Doença de Paget perianal, mucinoso,
moderadamente diferenciado.

Conclusão: A Doença de Paget perianal é uma doença
rara e por vezes tardiamente diagnosticada, devido à ines-
pecificidade dos seus sintomas. O pouco conhecimento e a
insistência em tratamento clínico para esta paciente levaram
a malignização da doença e ao maior porte do procedimento,
reforçando a importância da biópsia incisional em lesões
macroscópicas sem etiologia clara. É fundamental determi-
nar a presença de outras neoplasias concomitantes, para se
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PACIENTES CIRÚRGICOS OPERADOS PELO
SERVIÇO DE GASTROCIRURGIA:
LEVANTAMENTO EM AMOSTRA DE
POPULAÇÃO PREVALENTEMENTE IDOSA

Izabella Cristina Cristo Cunha a,b, Fernanda
Mielotti a Silva a,b

a COLIC, São Paulo, SP, Brasil
b Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE),
São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O câncer de intestino faz-se cada vez maior na
população idosa.

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos anatomopa-
tológicos provenientes de pacientes operados por câncer de
intestino pelo serviço de Gastrocirurgia.

Métodos: Análise retrospectiva dos pacientes operados
pelo serviço de 2008 a 2013. Estabeleceu-se: idade, data da
cirurgia, tipo de cirurgia, tipo histológico, tamanho, mar-
gens, número de linfonodos estudados, número de linfonodos
da peça e estadiamento TNM. Incluídos apenas casos com
intenção curativa, totalizando 440 pacientes.

Resultados: A média de idade de 66,5 anos. Tipo de cirurgia,
a maioria retossigmoidectomias, 50%, seguidas de colecto-
mia direita 27%, amputação abdominoperineal e exenterações
pélvicas, 6% cada. O tipo histológico mais comum adenocarci-
noma (97,7%), moderadamente diferenciado (83,41% do total)
seguido de carcinoma epidermóide 0,9% e neuroendócrino
0,7% dos casos. Tumores com mucina presente em 19,5%. O
índice de remissão patológica nos tumores retais submetidos
a quimiorradioterapia prévia de 2%. Avaliando-se o estadio
T, os tumores T3 foram os mais comuns (62%), seguidos de

T2 (23%). O estadio N mais comum foi N0 (56%), segundo
AJCC 6 a edição. Aplicando-se os princípios de N1C da 7 a
edição do AJCC, este índice cai para 51% dos casos, repre-

2237-9363/
sentando estimativamente 5% dos pacientes com possível
conduta modificada. A média de linfonodos foi de 13,33, com
92% de margens livres. A média aritmética da menor margem
foi de 6,77 cm, que quando ponderada, cai para 5,67 cm, visto
o maior número de retossigmoidectomias. O maior volume
tumoral foi encontrado nas exenterações pélvicas e colecto-
mias totais, respectivamente 6,05 cm3 e 6,36cm3, seguidos dos
tumores de colón direito 5,74cm3. Em 11% possuíam polipose
associada em outras porções. Havia segundo tumor primá-
rio em 1%. Em 14 pacientes foram encontradas metástases
correspondendo a 0,3% dos casos.

Dicussão: Dados extraídos para estabelecimento de uma
amostragem inicial, conhecimento primário e registro geral
do serviço, sendo necessário a análise de sobrevida global para
melhor estudo prognóstico.

Conclusão: Os pacientes em sua maioria idosos, portadores
de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de retossig-
móide, Estadio 2. Os dados de sobrevida estão em andamento
até o presente. As peças ressecadas possuíram as margens viá-
veis e baixos índices de metástases, inferindo altos índices de
ressecabilidade efetiva ser comprovada em novos estudos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.245

TL02

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE RESPOSTA
CLÍNICA COMPLETA E PATOLÓGICA
COMPLETA

Alexandre Gheller a,b, Olane Marquez de
Oliveira a,b, Silvana Marques e Silva a,b, João
Batista de Sousa a,b

a Instituto Hospital de Base do Distrito Federal,
Brasília, DF, Brasil
b Hospital Universitário de Brasília (HUB),

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Objetivos: Determinar a capacidade dos critérios de res-
posta clínica completa (cCR) em identificar resposta patológica
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ompleta (pCR), desenvolver um nomograma preditor de res-
osta patológica completa mural (ypT0).

Materiais: Análise retrospectiva de informações extraí-
as de um banco de dados prospectivamente atualizado,
onsistindo em pacientes com adenocarcinoma do reto extra-
eritoneal, estádio II e III, submetidos à CRT neoadjuvante.
s laudos anatomopatológicos foram analisados; a aparência
ndoluminal, mucosa, foi comparada com estádio anatomo-
atológico final. A partir da análise estatística bivariada e
ultivariada, utilizando-se modelo de regressão de Poisson

imples e múltipo, foi possível identificar variáveis associadas
ocorrência de ypT0.

Resultados: Foram analisados 102 pacientes, sendo que
0 (19,6%) indivíduos apresentaram pCR. Destes 20 pacien-
es com pCR, 09 (45%) indivíduos não apresentaram cCR. A
tilização dos critérios de cCR afim de identificar PCR apre-
entou sensibilidade de 55% com IC 95% (33,20; 76,80) e
specificidade de 96,34 com IC 95 (81,98; 94,49). Variáveis asso-
iadas à ocorrência de ypT0: localização (p = 0,0273), presença
e cCR (p = 0,0002), área da lesão residual (p = 0,0362). A partir
estes dados foi possível o desenvolvimento de um nomo-
rama para predição de ocorrência ypT0.

Conclusão: Parte significativa dos pacientes que apresenta-
am pCR não teve cCR. A ocorrência de cCR está intimamente
ssociada à ocorrência de pCR.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.246

L03

NÁLISE DOS CASOS DE TUMOR
OLORRETAL EM PACIENTES MENORES DE
0 ANOS

nderson de A. Maciel, Gabriela Fonseca
opes, Isaac J.F. Correa Neto, Laercio Robles,
lexander de Sa Rolim, Hugo Henriques
atte, Rogerio Freitas Lino de Souza

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O câncer colorretal é a terceira neoplasia mais
omum com maior incidência após a sexta década de vida.
ntretanto, a incidência em pacientes mais jovens vem apre-
entando um aumento nos últimos anos.

Objetivo: Analisar os dados de pacientes com diagnóstico
e câncer colorretal, com idade inferior a 50 anos, submeti-
os a procedimento cirúrgico, em um hospital quaternário,
valiando aspectos clínicos, patológicos, hereditários e anatô-
icos.
Método: Estudo retrospectivo dos casos cirúrgicos de CCR

m pacientes menores de 50 anos, através da análise de
rontuário eletrônico, classificando os dados em sexo, idade,
istórico familiar de câncer, índice de massa corpórea (IMC),
EA, status funcional (KPS), estadiamento, localização do

umor, abordagem cirúrgica e anatomopatológico.
Resultados: Foram analisados dados de 61 pacientes meno-

es de 50 anos (15,30% de um total de 397 pacientes com

CR operados) em um período de 2013 a 2017. A média de

dade foi de 44,90 anos sendo 54% do sexo masculino. A his-
ória familiar de CCR foi positiva em 16,4% dos casos. Em
elação a localização, 6,77% se encontravam em ceco, 6,77%
38(s1):114–164 115

em cólon ascendente, 6,77% em cólon transverso, 8,47% em
cólon descendente, 13,55% no sigmóide, 10,16% na transição
retossigmóide e 47,45% se localizavam no reto. Quanto ao
estadiamento clínico (EC): 10,30% tinham EC I; 29,30% tinham
EC II; 34,50% tinham EC III e 24,10% possuíam EC IV. Em
relação ao grau de diferenciação, 7,15% eram bem diferen-
ciados, 85,70% moderadamente diferenciados, 7,15% pouco
diferenciados, 4,91% possuíam componente mucinoso e 1,63%
apresentavam células em anel de sinete.

Conclusão: Verificou-se que a maioria dos casos de CCR
diagnosticados abaixo dos 50 anos, são de caráter esporádico
e em estágio avançado, sendo a maior prevalência dos casos
entre 40 e 50 anos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.247

TL04

ASSOCIAÇÃO DA MODULAÇÃO DO REPARO
DO DNA E AGRESSIVIDADE NA METÁSTASE
HEPÁTICA DO CÂNCER COLORRETAL

Daniel de Barcellos Azambuja a,b, Natalia
Motta Leguisamo a,b, Helena de Castro e
Gloria a,b, Angélica Lucchese a,b, Érico
Cadore a,b, Gabriel Montenegro a,b, Victoria
Lau a,b, Carlos Eugênio Escovar a,b, Antonio
Nocchi Kalil a,b

a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
b Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução: A intenção curativa da metástase hepática do
câncer colorretal (MHCCR) é limitada pela má compreensão
das vias moleculares que modulam diretamente os processos
de disseminação tumoral e resposta à quimioterapia. Como
reportado anteriormente pelo nosso grupo, o câncer colorretal
primário (CCR), apresenta um desequilíbrio das vias de reparo
do DNA, o que se traduz clinicamente em tumores mais agres-
sivos. Todavia, o papel desse sistema no desenvolvimento das
MHCCR não é claro.

Objetivo: Caracterizar os principais componentes das vias
de reparo do DNA por excisão de bases e por recombinação
homóloga em MHCCR ressecadas.

Metodologia: Amostras de 24 pacientes de MHCCR e tecidos
hepáticos saudáveis pareados foram submetidos à avaliação
da expressão gênica e proteica de MLH1, OGG1, MPG, PARP1 e
XRCC5. Dados clínicos e moleculares foram correlacionados e
valor de p foi considerado significativo quando < 0,05.

Resultados: Nossos dados preliminares em 11 pacientes
consecutivos apresentaram expressão de MLH1 negativa ou
reduzida em 27% dos casos, indicando a presença de instabi-
lidade de microssatélite. A funcionalidade da via de reparo de
malpareamento na metástase hepática está associada a níveis
mais baixos de CEA, enquanto a redução dos níveis de XRCC5
nas amostras neoplásicas está associada a ocorrências unila-

terais de MHCCR. Aumento nos níveis de XRCC5 e MPG estão
associados a um maior número de lesões hepáticas metastá-
ticas.
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posta patológica completa. Nos casos de recidiva, não houve
crescimento tumoral irressecável.
116 j coloproctol (rio j

Conclusão: A associação entre a superexpressão da glico-
silase MPG e de XRCC5 com características de agressividade
tumoral sugerem um novo campo de estudo para a compre-
ensão do desenvolvimento molecular na MHCCR.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.248

TL05

AVALIAÇÃO CLÍNICA E FUNCIONAL EM
DOENTES COM CÂNCER DO RETO INFERIOR
ANTES E APÓS QUIMIORADIOTERAPIA
NEADJUVANTE

Claudia Luciana Fratta, Sandro Nunes Angelo,
Lilian Vital Pinheiro, Felipe Osório da Costa,
Carlos Augusto Real Martinez, Daniela
Oliveira Magro, Cláudio Saddy Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Introdução: Os efeitos da quimioterapia e da radioterapia
na funcionalidade anorretal ainda são pouco estudadas, o que
torna-se relevante principalmente porque a terapia neoadju-
vante do câncer de reto está associada a maiores taxas de
preservação esfincteriana e redução de recidiva logo regional.

Objetivo: Avaliara função anorretal de doentes com câncer
do reto por manometria e grau de incontinência pelo escore
de Wexner antes e pós-terapia neoadjuvante.

Material e método: Pacientes com adenocarcinoma foram
submetidos à manometria anorretal com sistema de perfu-
são pneumohidráulico com cateter axial de oito canais, antes
e oito semanas após terapia. Foram avaliadas a pressão anal
média de repouso, pressão máxima de contração voluntária.
Os pacientes foram divididos em dois grupos definidos pela
altura da lesão, a partir da linha pectínea, grupo1 lesão ≤ 4 cm
e grupo 2 lesão > 4 cm. Empregou-se o escore de Jorge-Wexner
pré e pós neoadjuvância para a avaliação clínica do grau de
incontinência.

Resultado: Trinta e três indivíduos, com idade média
de 62.39 ± 12.21 anos, sendo 81.8% do sexo masculino
foram estudados. O IMC foi de 25.8 ± 5,16 kg/m2 e 57.6%
eram brancos. A avaliação pré neoadjuvância eviden-
ciou que os pacientes do grupo1 apresentaram pressão
média de repouso de 45.84 ± 16.01 mmHg e do grupo 2
62.5 ± 16.66 mmHg, ou seja dentro da normalidade. Após trata-
mento ambos os grupos apresentaram queda significativa da
pressão de repouso, grupo 1 (35,01 ± 11.55 mmHg, diminuição
de 10,38 mmHg P = 0,001) e grupo 2 (41,66 ± 14,20 mmHg
diminuição de 20,84 mmHg P = 0,026). Quanto à contração
voluntária máxima, a avaliação pré neoadjuvância evi-
denciou pressão de: grupo 1 160,3 ± 39.85 mmHg, grupo 2
168.75 ± 58,98 mmHg, dentro da normalidade. Após o trata-
mento, ambos os grupos apresentaram queda nos valores
de contração grupo 1 (138,53 ± 52,44 mmHg diminuição de
21,77 mmHg P = 0,008), grupo 2 (142,26 ± 49 diminuição de
26,49 mmHg P = 0,078). Quanto à análise do grau de inconti-

nência pelo escore de Wexner o grupo 1 apresentou média de
3,56 ± 3,11 e o grupo 2 média de 3,88 ± 4,49. Na avaliação pós-
-tratamento a média apresentada no grupo 1 foi 3,19 ± 4,21
P = 0.55 e no grupo 2 4,00 ± 5,62 P = 0.79.
8;38(s1):114–164

Conclusão: O emprego de terapia neoadjuvante associou-
-se a diminuição dos valores de pressão de repouso e contração
voluntária (p < 0,05), independente da altura da lesão e o grau
de incontinência não apresentou alteração.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.249

TL06

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA CLÍNICA
COMPLETA EM PORTADORES DE
ADENOCARCINOMA DE RETO APÓS
NEOADJUVÂNCIA

Carlos Augusto Real Martinez, Natalia Sayuri
Mukai, Felipe Osório Costa, Lílian Vital
Pinheiro, Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono,
Michel Gardere Camargo, Claudio Saddy
Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Objetivo: Apresentar os dados de seguimento de pacientes
com adenocarcinoma de reto extraperitoneal que apresenta-
ram resposta clínica completa após neoadjuvância em um
centro universitário.

Materiais e métodos: Estudo prospectivo que incluiu paci-
entes acompanhados desde abril de 2014 a maio de 2018,
com o diagnóstico de adenocarcinoma de reto extraperitoneal,
estadio cT2-4N0-2M0. Eles foram submetidos à neoadju-
vância com quimiorradioterapia (5-Fluorouracil-Leucovorin e
5040 Gy), e após 8 a 10 semanas foram reavaliados com exame
clínico, ressonância nuclear magnética e PET-CT. Pacientes
com resposta clínica incompleta foram submetidos à cirurgia,
enquanto o que tiveram resposta clínica completa seguiram o
protocolo de acompanhamento vigiado, com consultas a cada
2 meses com história clínica, exame digital, CEA e retoscopia
com biópsia; e a cada 6 meses com ressonância nuclear mag-
nética. Foram excluídos os pacientes que na avaliação inicial
eram estádio IV e que apresentavam metástases.

Resultados: Do total de 270 pacientes acompanhados por
adenocarcinoma de reto, foram incluídos no estudo 82 paci-
entes, sendo que 17(20,7%) apresentaram resposta clínica
completa. O tempo médio de seguimento foi de 67 sema-
nas. Durante o acompanhamento, 11 pacientes apresentaram
sinais de recidiva tumoral, sendo que 9 foram submetidos
à cirurgia e 2 à ressecção local. Desses pacientes, 8 tiveram
resposta patológica completa, representando 9,75% do total
de pacientes incluídos no estudo. Seis pacientes mantiveram
o acompanhamento sem cirurgia, sendo que 5 tiveram res-
posta sustentada após 1 ano e 1 esta em acompanhamento
por tempo inferior a 12 meses.

Conclusão: A resposta clínica completa após a neoadju-
vância foi de 20,7%, com de resposta sustentada em 1 ano de
29,41%. Do total de pacientes do estudo, 9,75% tiveram res-
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.250
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L07

ARCINOMA BASOCELULAR PERIANAL

riscilla Martins Viana de Medeiros, Milena
ortavares Jazbik, Bruno Gomes Duarte,
ustavo Melo da Silva, Dalton Muniz dos
antos, Felipe Leite de Figueiredo

Hospital Central da Aeronáutica, Rio de Janeiro,
J, Brasil

Introdução: O carcinoma basocelular é a neoplasia humana
ais comum. Cerca e 75-80% estão localizadas nas áreas de

abeça e pescoço, maioria em idosos. É rara a presença desses
umores em área não expostas ao sol. O carcinoma baso-
eclular do ânus é uma patologia extremamente incomum,
corre em 0,06-0,13% entre as doenças malignas anorretais e
,27% de todos os carcinomas basocelulares diagnosticados.
literatura evidencia a importância da biopsia como guia de

ratamento e o diagnóstico diferencial considerando a vari-
nte epidermoide sendo a mais comum e o tumor basaloide,
qual histologicamente se assemelha ao basocelular.

Descrição do caso: 56 anos, sexo masculino, queixa
e secreção na roupa intima, sangramento intermitente,
odendo ou não estar relacionado a evacuação e dor para sen-
ar. O exame da região anal mostrou uma massa superficial
a linha média posterior, ulcerada, endurecida, fixa, friável,
e bordos elevados, não invadindo canal anal pelo toque retal,
parentemente sem comprometimento esfincteriano. Foi rea-
izada biopsia com histopatológico de carcinoma basocelular.
oi, então, realizada excisão local com margem e segundo
rientação da oncologia não foi indicada terapia adjuvante
om radioterapia ou quimioterapia. Paciente teve boa evolução
até o momento sem recidivas.

Discussão: Lesões ulceradas da região anal devem ser biop-
iadas e os diagnósticos diferenciais comuns e incomuns
evem ser aventados. A diferenciação histológica entre carci-
oma nas-celular e tumor basoloide é de extrema importân-
ia, ressaltando a necessidade da relação patologista-cirurgião
m prol da melhor escolha terapêutica caso-a-caso.

Conclusão: O carcinoma basocelular deve ser considerado
iagnóstico diferencial e todos os tumores dermatológicos,
esmo em áreas não expostas ao sol. A biopsia e discus-

ão com patologista são essenciais nas condução do caso e

onsideração de diagnósticos diferenciais. A excisão local com
argem mostrou bom resultado como tratamento de escolha.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.251
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TL08

CASUÍSTICA DE MICROCIRURGIA
ENDOSCÓPICA TRANSANAL (TEM/TEO) DO
GRUPO DE COLOPROCTOLOGIA DA SANTA
CASA DE BELO HORIZONTE

Gabriella Oliveira Lima, Suyanne Thyerine da
Silva Lopes, Matheus Duarte Massahud,
Pedro José Guimarães Cardoso, Matheus
Matta Machado Mafra Duque Estrada Meyer,
Peterson Martins Neves, Ilson Geraldo da
Silva

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
Horizonte, MG, Brasil

Objetivo: Analisar o perfil dos pacientes e apresentar seu
desfecho após serem submetidos à microcirurgia endoscópica
transanal.

Método: Estudo retrospectivo, casuística representada por
51 pacientes que realizaram ressecção de lesões de reto via
TEO pelo Grupo de Coloproctologia da Santa Casa de Belo Hori-
zonte de 2014 a 2018.

Resultados: Dos 51 pacientes analisados, 47% eram prove-
nientes do SUS. A faixa etária predominante foi entre 51 e 70
anos (60,8%) e 57% deles eram do sexo feminino. A média
do IMC foi 25,12 (17 – 32). A maioria dos pacientes foram
classificados como ASA II (62,7%), sendo que nos 75% dos paci-
entes que possuíam comorbidades, a hipertensão arterial foi
a mais prevalente (43%). Em nove casos houve tentativa pré-
via de ressecção, sendo que a mucosectomia foi realizada em
5 pacientes. O estadiamento por imagem não foi realizado
em um terço dos pacientes, parte devido à indicação ape-
nas por critérios endoscópicos que sugeriam adenoma e parte
que se tratavam de pacientes do SUS que não tinha acesso
a ultrassom endoanal. Dos pacientes estadiados, 62,9% apre-
sentavam lesão não invasiva, 11,4% eram T1, 17,1% eram T2
e 8,6% eram T3. Em relação ao tempo cirúrgico, a média foi
de 82 minutos (entre 30 a 240 minutos). Em 61,2% das lesões
do reto, localizavam-se na segunda válvula. Considerando-se
a técnica realizada, a energia monopolar foi empregada em
59% dos casos e houve fechamento em 86,3%, sendo que em
52% foi utilizado clipes. No pós-operatório, o tempo médio de
internação foi de 2 dias. Oito pacientes (13,7%) apresentaram
complicações, como deiscência (25%), TVP (12,5%) e sangra-
mento (12,5%); nenhum deles precisou de reoperação. Após a
análise histopatológica da peça ressecada, constatou-se que
94% apresentavam margens livres, e em 45% classificou-se as
lesões como adenoma túbulo-viloso, seguido de adenocarci-
noma (24%).

Conclusão: À microcirurgia endoscópica transanal é uma
técnica segura, eficaz e viável para resseções de tumores do

reto, e que permite uma melhor definição da margem cirúr-
gica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.252



). 2 0 1

diversificadas, bem como financiamento e núcleo coordena-
dor com busca ativa dos testes positivos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.254
118 j coloproctol (rio j

TL09

CÂNCER DE RETO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
DOS PACIENTES SUBMETIDOS A
TRATAMENTO CIRÚRGICO EM SERVIÇO DE
COLOPROCTOLOGIA DA CIDADE DE SANTA
MARIA

Sílvia Cougo Madruga de Mello, Rudimar
Issler Meurer, Luciano Copetti Trevisan,
Hermínio Oscar Duarte, Guilherme Fantoni
Tasquetto, Arno Iajur Britz, Katiellie
Medianeira da Rosa Michelin

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Santa Maria, RS, Brasil

Objetivo: Analisar os casos de câncer de reto extraperito-
neal submetidos a tratamento cirúrgico no SCP (serviço de
Coloproctologia) de hospital público de Santa Maria (SM) no
período entre 2014 e 2016, avaliando a epidemiologia dos paci-
entes, tratamento oferecido e complicações.

Método: Estudo observacional, do tipo transversal, retros-
pectivo, através de dados coletados dos prontuários de
pacientes submetidos à cirurgia para tratamento de câncer
de reto extraperitoneal em SCP em SM no período de 2014 a
2016. Os dados foram coletados no Arquivo e Prontuário On
Line. Para isso, foi confeccionado um questionário e avalia-
dos: idade, sexo, raça, procedência, tempo entre diagnóstico
e início do tratamento, tempo entre tratamento neoadjuvante
e cirurgia, e estudo anatomopatológico (AP). Também foram
avaliados o estádio tumoral, complicações pós-operatórias e
comorbidades.

Resultados: Dos pacientes avaliados, 36 (94,7%) foram
incluídos no estudo, dos quais 8 eram do sexo feminino e 28
do sexo masculino. 2 pacientes foram excluídos do estudo,
pois se negaram a realizar parte do tratamento proposto. A
idade média ao diagnóstico foi de 61,9 anos. Quanto à proce-
dência 33,3% eram provenientes de SM. Sobre a raça, 91,7%
eram brancos. O tempo médio entre o diagnóstico e a cirur-
gia, dos pacientes que não realizaram neoadjuvância foi de
78 dias. Para a avaliação do tempo entre o diagnóstico e o
tratamento dos pacientes que foram submetidos à terapia
neoadjuvante, foram feitos grupos obtendo-se que a maio-
ria dos pacientes (65,5%) se encontravam no grupo de 61 a 90
dias. Já em relação ao tempo entre o fim da terapia neoadju-
vante e o tratamento cirúrgico foi mais prevalente o grupo de
56 a 80 dias com 14 pacientes. Com relação ao AP observa-se
que prevaleceu o grau histológico adenocarcinoma em 33 paci-
entes. Na maioria dos casos (83,3%) não houve complicações
no pós-operatório imediato. Ao se avaliar os pacientes que
realizaram terapia neoadjuvante, obtivemos 10,3% com está-
gio ypT0N0M0, e a regressão do estádio tumoral foi de 31%.
Já quando avaliados os pacientes que não realizaram neoad-
juvância, houve uma diferença no estadiamento, com piora
de 71,4%.

Conclusão: A epidemiologia dos pacientes estudados é
compatível com outros estudos realizados anteriormente; - Há

atraso no início do tratamento dos pacientes com neoplasia
de reto extraperitoneal segundo o tempo preconizado na Lei
8;38(s1):114–164

12.732/12; - A terapia neoadjuvante, é efetiva na diminuição
do estádio tumoral.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.253

TL10

DESCRIÇÃO DE MODELO DE CAMPANHA DE
RASTREAMENTO DE CÂNCER COLORRETAL
PARA IMPLEMENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Lílian Vital Pinheiro, Daniéla de Oliveira
Magro, Lila Lea Cruvinel, Tânia Maria
Granzotto, Michel Gardere Camargo, Carlos
Augusto Real Martinez, Cláudio Saddy
Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Objetivo: Descrever a implementação da campanha de
orientação e rastreamento de câncer colorretal de uma uni-
versidade.

Materiais e métodos: O programa de rastreamento de cân-
cer colorretal foi dirigido a alunos, funcionários e docentes
com idade superior a 50 anos, por meio de teste de sangue
oculto imunoquímico.

Resultados: Idealizada em 2010, com estudo piloto em
quatro unidades em 2011 e implantação em 2012, sob a
coordenação do Centro de Saúde da Comunidade e apoio ins-
titucional da Reitoria e da Faculdade de Ciências Médicas. As
bases da Campanha foram assim estabelecidas: identificação
do público alvo (aproximadamente 5000 pessoas/ano); criação
de um banco de dados para fins de acompanhamento;
realização de palestras de orientação sobre o câncer color-
retal nas unidades. Funcionários-colaboradores das unidades
foram selecionados para a divulgação local e distribuição dos
testes. Leitura e acompanhamento pós-teste; colonoscopias
no serviço para os casos positivos e tratamento cirúrgico no
Hospital de Clínicas foram disponibilizados.

Conclusões: A campanha é viável e reprodutível para
outros centros tendo em vista os benefícios de diagnós-
tico precoce de câncer e remoção de pólipos. Deve haver
conscientização e educação continuadas, com estratégias
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L100

RATAMENTO DE FÍSTULA COM LASER DE
IODO: EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE
OLOPROCTOLOGIA NA BAHIA

rsula Araújo de Oliveira Galvão Soares, Euler
e Medeiros Azaro Filho, Lina Maria de Goes
odes, Thamy Cristine Santana Marques,
line Landin Mano, Arthur Rosado de
ueiroz, Elias Luciano Quinto de Souza

Hospital São Rafael, São Paulo, SP, Brasil

Objetivo: Descrever as taxas de complicação, recidiva e cura
os pacientes operados com o uso de laser de diodo para tra-
amento de fístula anorretal em hospital na Bahia.

Método: Realizada revisão de prontuário dos pacientes
perados com o uso de laser de diodo por uma equipe de
specialistas.

Resultados: Sete pacientes com diagnóstico de fístula anor-
etal foram operados utilizando o laser no período entre abril
e 2016 e maio de 2018. Possuíam uma média de idade 44,1 (26-
6) anos, sendo cinco do sexo masculino. Dos sete pacientes
uatro iniciaram sintomas após episódio de abscesso perianal.
rês pacientes apresentaram falha de tratamento com outros
étodos, sendo o laser uma segunda opção. Um dos pacientes

ossuía dois trajetos fistulosos independentes, ambos trata-
os utilizando o laser de diodo. No presente estudo, não houve
omplicações relacionadas ao procedimento. Três casos, não
presentaram sinais de recidiva, incluindo o paciente com
rajeto duplo, todos com melhora clínica precoce. Um dos
acientes que obteve sucesso terapêutico, evoluiu como novo
rajeto fistuloso, diferente do tratado, sendo utilizado fistulo-
omia com avanço mucoso neste novo trajeto.

Conclusão: O tratamento da fístula anorretal é exclusi-
amente cirúrgico, sendo o objetivo principal a cura dos
acientes, promovendo a mínima alteração anatômica pos-
ível, de modo a prevenir recidivas e a incontinência anal.
inda não foi estabelecido um procedimento padrão para seu

ratamento, principalmente no que se refere a preservação
sfincteriana. Dessa forma, o laser de diodo, por se tratar de
écnica poupadora de esfíncter, surge como opção terapêu-
ica. Ele está indicado principalmente nos pacientes com baixo
ônus esfincteriano ou risco elevado de incontinência fecal.

presente estudo corrobora com os dados evidenciados na
iteratura em relação às complicações, contudo, possui taxa
e recidiva maior. Esse fato pode estar relacionado ao baixo

úmero de pacientes, necessitado de série maior para melho-
es conclusões.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.255
38(s1):114–164 119

TL101

ULTRASSOM ENDOANAL 2 D EM PACIENTES
PORTADORES DE FÍSTULA ANORRETAL EM
HOSPITAL PÚBLICO DE SALVADOR

Andre Luiz Santos, Joana Carolina Saraiva de
Paula Pessoas, Andre Araujo de Medeiros
Silva, Carlos Ramon Silveira Mendes

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Introdução: O diagnóstico das desordens anorretais foram
revolucionadas pela introdução endossonografianos últimos
20 anos. A tecnologia de ultrassografia endoanal 2 D (USGE
2 D) se demonstra como um veículo que pode ser utili-
zado na avaliação dessas patologias desde que se conheçam
suas limitações.Com base nessas particularidades, a ima-
gem ultrassonográfica veio para auxiliar no tratamento da
fístula anal. Onde não se pode ser realizado sem um pro-
fundo conhecimento de sua etiologia e anatomia do complexo
esfincteriano.

Objetivo: Compreender a doença em amplo espectro de
complexidade, onde muitas vezes é diagnosticada incorreta-
mente e mal tratada por cirurgiões e médicos por falta de
experiência e conhecimento do trajeto fistuloso.

Método: Foram realizados em hospital público de Salvador,
22 exames com o aparelho de ultrassonografia endoanal 2 D
em pacientes do SUS com diagnóstico de fístula anorretal. Os
exames foram realizados nos dias 26 e 27 de janeiro de 2018.

Resultados: Foram avaliados 22 trajetos fistulosos no pro-
cedimento em um público de 18 homens (78,2%) e 5 mulheres
(21,74%). A média de idade dos pacientes avaliados foi de
45,2 anos. Apresentavam tempo de doença entre 3 meses a
5 anos com média de 8 meses. 39% dos pacientes apresen-
tam alguma comorbidade. As fístulas transesfinctéricas foram
as mais prevalentes, totalizando 78,2% dos casos. Destas,
foram 54,55% posteriores e 45,45% anteriores. As interes-
finctéricas e a supraesfincteriana ocuparam o segundo lugar
com 4,35% cada. E um caso correspondente à fístula em sela
anterior (4,35%). 9,09% dos pacientes já se submeteram a
alguma intervenção cirúrgica orificial. Sendo que desses 01
apresentou comprometimento esfincteriano com presença de
descontinuidade do esfíncter.

Conclusão: A ultrassonografia anorretal 2 D possibilita a
avaliação de diversas afecções anorretais permitindo diag-
nósticos mais concisos e possibilitando tratar de forma
mais adequada os pacientes. As vantagens incluem o custo
relativamente barato para executar e sua generalizada dis-

ponibilidade. Uma desvantagem, como todos exames de
ultrassonografia é ser operador dependente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.256
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GRAU DE SATISFAÇÃO DE PACIENTES
SUBMETIDOS À DESARTERIALIZAÇÃO
HEMORROIDÁRIA GUIADA POR DOPPLER E
AVALIAÇÃO DE SUAS PRINCIPAIS
COMPLICAÇÕES EM UM HOSPITAL DA BAHIA

Arthur Rosado de Queiroz, Ursula Araújo de
Oliveira Galvão Soares, Aline Landim Mano,
Lina Maria de Goes Codes, Isabela Dias
Marques da Cruz, Elias Luciano Quinto de
Souza, Euler de Medeiros Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Objetivo: Avaliar por meio de questionário telefônico, o
grau de satisfação, o índice de sangramento, de dor pós-
-operatória e taxa de recidiva de pacientes submetidos à
técnica de desarterialização hemorroidária guiada por Dop-
pler associada a enteropexia para tratamento de doença
hemorroidária.

Método: Em estudo de coorte retrospectiva envolvendo
total de 54 pacientes no pós-operatório de desarterialização
hemorroidária guiada por Doppler associada a enteropexia
para tratamento de doença hemorroidária de 3◦ e 4◦ grau,
no período de junho de 2012 a fevereiro de 2018, foi aplicado
um questionário composto por 05 perguntas. O questioná-
rio tinha como objetivo fornecer resultados sobre o grau de
satisfação dos pacientes com o procedimento cirúrgico e ava-
liar as principais complicações cirúrgicas do mesmo, através
de perguntas objetivas, sucintas e de fácil compreensão.

Resultados: Dos 54 pacientes entrevistados, o questioná-
rio foi aplicado a 22 deles, pois não foi possível o contato
com 28 pacientes, dois pacientes recusaram-se responder o
questionário e dois foram à óbito por causas não relaciona-
das ao procedimento durante o período. Após aplicação do
questionário, 86% dos pacientes classificaram-se como muito
satisfeitos com a técnica. Dezoito por cento dos pacientes
informaram episódios de sangramento após o procedimento,
27% tiveram algum grau de dor nos primeiros 30 dias pós-
-operatórios e apenas três dos 22 pacientes apresentaram
recidiva da doença. Dos pacientes com recidiva, um precisou
passar por outra cirurgia após a técnica descrita.

Conclusão: Após análise dos resultados, conclui-se que
apesar das limitações do método, é possível a aplicação
do questionário por via telefônica. O estudo mostrou que
a grande maioria dos pacientes entrevistados (86%) ficaram
satisfeitos com o procedimento cirúrgico, um pequeno percen-
tual apresentou complicações (dor e sangramento) e recidiva
da doença, corroborando com os resultados de trabalhos
recentes, que comprovam a segurança e eficácia clínica da

desarterialização hemorroidária guiada por doppler associada
a enteropexia para o tratamento da doença hemorroidária.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.257
8;38(s1):114–164

TL103

HEMORROIDECTOMIA A MILLIGAN MORGAN
COM CRITÉRIOS DE
ANTIBIOTICOPROFILAXIA EM HOSPITAL
PÚBLICO DE SALVADOR

Andre Luiz Santos, Antônio Carlos Moreira de
Carvalho, Jorge Augusto Serra de Souza,
Marcus Vinicius Castro Oliveira, Fernanda
França Mendonça de Mato, Tássia Mendes
Franco, Carlos Ramon Silveira Mendes

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Introdução: Dentre as diversas medidas de prevenção da
infecção de sítio cirúrgico(ISC), a utilização de antimicrobi-
ano com fins profiláticos também merece atenção especial.
Embora tendo sua indicação hipertrofiada, a profilaxia apre-
senta utilidade em diversas situações e inúmeros estudos
mostraram a eficiência do uso de antimicrobianos profiláticos
quando bem indicados. Nos procedimentos de hemorroidec-
tomia a Milligan Morgan que são considerados procedimentos
contaminados a utilização de antimicrobianos profiláticos
provocam várias discussões em cima da sua indicação e a real
necessidade.

Objetivo: Nosso objetivo foi apresentaratravés da amos-
tra de pacientes entre março de 2017 a março de2018quesua
utilização deve ser racionada e ponderada conforme a
individualização do quadro clínico de cada paciente.

Método: Foram realizados no período62 procedimentos de
hemorroidectomias pela técnica de milligan morgan e rea-
lizado o acompanhamento de forma prospectiva durante 2
meses.

Resultado: Desses o padrão de internamento foi de 96,7%
Day-Hospital e 3,3% com acomodação hospitalar de 01 dia.
Tivemos a predominância de 56,4% do sexo masculino e 43,6%
do sexo feminino. Com idade média de 45,4 anos.6,4% pos-
suíam hipertensão arterial, 3,2% Diabetes mellitus e 1,6%
HIV. Em nossa amostra, 4,8%utilizaram antibiticoprofilaxia por
serem portadores de HIV e diabetes mellitus. Todos pacien-
tes foram orientados a dieta laxativa, analgesia, cuidados com
ferida operatória e banho de assento por um período mínimo
de 15 dias consecutivos. A primeira revisão foi realizada 15
dias após o dia da cirurgia. Foi observado complicações como
sangramento em 1,6%e infecção do leito cirúrgico em 1,6% dos
pacientes. A dor foi devido a queixa mais prevalente em 51,6%
dos pacientes e tenesmo em 4,84% dos pacientes.

Conclusão: Em nossa amostra anual foi possível obser-
var que a taxa de infecção foi extremamente baixa e a não
administração de antibióticos não aumentou as taxas de
infecção e não evidenciaram o desenvolvimento de patologias
como a síndrome de fournier. A recomendação, na grande mai-

oria dos casos, é a de que a antibioticoprofilaxia seja realizada
apenas em casos individualizados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.258
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L104

MPACTO CLÍNICO E ECONÔMICO DA
ÍSTULA ANASTOMÓTICA COLORRETAL:
EAL WORLD EVIDENCE DA SAÚDE
UPLEMENTAR BRASILEIRA

lysses Ribeiro Jr. a,b, Daiane Oliveira
ayar a,b, Rodrigo Antonini Ribeiro a,b, Priscila
ndrade a,b, Silvio Mauro Junqueira a,b

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de
ão Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil
Johnson & Johnson Medical Brazil, Htanalyze
onsulting Jr.

Objetivo: As fístulas anastomóticas colorretais (FAC) repre-
entam importante causa de morbimortalidade em pacientes
ubmetidos à cirurgias colorretais. Estudos avaliando o
mpacto econômico da FAC no Brasil ainda são escassos. O
bjetivo deste estudo foi avaliar o impacto clínico e econô-
ico da FAC, bem como identificar os fatores de risco para o

eu desenvolvimento.
Método: Estudo de coorte retrospectivo de pacientes bene-

cários da Saúde Suplementar brasileira, com base nas
nformações de faturamento dos pacientes. O banco de dados
ncluiu informações hospitalares dos pacientessubmetidos a
rocedimentos entre 2012 e 2013. Os principais desfechos clí-
icos avaliados foram: ocorrência de FAC, infecção, tempo de
ermanência hospitalar (TPH) durante a internação índice,
eadmissão de 30 dias e mortalidade. O desfecho econômico
valiado foi custo hospitalar total (CHT) (incluindo internação
a cirurgia índice e readmissões em até 30 dias). Para deter-
inar os fatores de risco para ocorrência de FAC, assim como
relação entre a FAC e desfechos clínicos, foi realizada uma

egressão de Poisson. Para avaliar o impacto econômico da FAC
oi realizada a análise com modelos lineares generalizados
GLM).

Resultados: A incidência de FAC foi de 6,8%. Cirurgia de
mergência (aRR: 3,08; IC95%1,53-6,19) e necessidade de trans-
usão sangüínea (aRR: 5,42; IC 95% 2,54-11,56) foram preditores
ndependentes de FAC. Pacientes com FAC apresentaram mais
so de antibióticos (aRR: 1,69; IC95%1,37-2,09), readmissão de
0 dias (aRR: 3,34; IC 95% 1,53-7,32), mortalidade (aRR = 13,49;
C 95% 4,10-44,35) e maior TPH (média de 39,6 dias vs. 7,5 dias
m pacientes sem FAC, p < 0,001). A mediana do CHT foi de R$
10.105 nos pacientes com FAC vs. R$ 34.210 nos pacientes sem
AC (p = 0,002). No GLM multivariável, ajustado por cirurgia de
mergência, idade, sexo, diagnóstico de câncer e abordagem
irúrgica (laparoscopia vs. laparotomia), os pacientes com FAC
iveram CHT 5,57 (IC 95% 4,12-7,52)mais elevados do que os
acientes sem FAC.

Conclusões: Pacientes que desenvolvem FAC têm piores
esfechos clínicos e CHT 5,57 vezes maiores. Os fatores de

isco para desenvolvimento de FAC foram cirurgia de emer-
ência e necessidade de transfusão sanguínea.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.259
38(s1):114–164 121

TL105

INTENSIDADE DA DOR APÓS
HEMORROIDECTOMIA NOS PACIENTES COM
E SEM PREPARO ANTERÓGRADO DO CÓLON

Ana Paula Della Justina Volpato, Antônio
Sérgio Brenner, Antônio Baldin Júnior, Maria
Cristina Sartor, Fernanda Letícia Cavalcante
Miacci

Hospital de Clínicas, Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: A hemorroidectomia convencional é o trata-
mento mais efetivo para a doença hemorroidária tendo menor
taxa de recidiva a longo prazo, entretanto, a dor pós operató-
ria relacionada a este procedimento é relevante. Devido à dor,
muitos pacientes postergam ou evitam a cirurgia apesar da
gravidade dos seus sintomas.

Objetivo: Comparar a intensidade da dor após hemorroi-
dectomia entre os pacientes com e sem preparo anterógrado
do cólon.

Método: Foi realizado um estudo prospectivo aberto com
42 pacientes submetidos à hemorroidectomia entre outubro
e dezembro de 2017. A amostra foi distribuída em dois gru-
pos de maneira randomizada. O preparo foi realizado em 22
pacientes e a droga de escolha foi o Picossulfato de Sódio. A
intensidade da dor foi aferida através da Escala Visual Ana-
lógica da Dor (graduação entre zero − ausência de dor, e dez
− pior dor possível) nos dias um, três e sete após a cirurgia,
mediante entrevista.

Resultados: Não houve diferença entre os grupos quanto
à dor no primeiro (p = 0,755), terceiro (p = 0,094) e no sétimo
dia após hemorroidectomia (p = 0,891); a intensidade álgica
da primeira evacuação também foi similar entre os gru-
pos (p = 0,375). Quando considerado apenas os pacientes
obstipados, houve uma tendência à menor dor no terceiro
pós-operatório (p = 0,053) ainda que não estatisticamente rele-
vante.

Conclusão: A realização de limpeza colônica prévia à
hemorroidectomia não se mostrou eficaz na redução da dor
pós-operatória neste estudo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.260

TL106

MACROLIGADURA ALTA: ANÁLISE
RETROSPECTIVA DE PACIENTES OPERADOS
AMBULATORIALMENTE

Antonio Jose Tibúrcio Alves Junior, Joaquim
Simões Neto, Jose Alfredo Reis Junior,
Odorino Hideyoshi Kagohara, Jose Alfredo
Reis Neto, Milossi Estheisi Romero Machuca,
Luciane Hiane de Oliveira

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil
Introdução: A doença hemorroidária tem como uma das
diversas formas de tratamento, uma técnica minimamente
invasiva, descrita como macroligadura elástica alta. A macro-
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ligadura com banda de borracha promove a fibrose da
submucosa com subsequente fixação do epitélio ao esfíncter
anal subjacente. Objetivos:Divulgar dados estatísticos relaci-
onados à macroligadura elástica alta nos casos de doença
hemorroidária interna.

Métodos: Análise retrospectiva de pacientes com doença
hemorroidária, sem componente externo, sem distinção faixa
etária ou gênero, submetidos a macroligadura elástica alta,
com seguimento pós-operatório de 24 meses. Amostra no total
de 2.580 pacientes com doença hemorroidária graus II e III,
tratados em um único serviço, emcaráter ambulatorial, por
equipe de profissionais homogênea, preferencialmente abor-
dadas todas as áreas em uma única sessão. Técnica: adotada
a posição de Sims, sob anestesia local com 0,5 mL de lido-
caína na camada submucosa e sedação. Após passagem de
anuscópio largo e longo, feita macroligadura com aspiração
da mucosa retal do mamilo interno acometido, aproximada-
mente 3 ou 4 cm acima da linha pectínea. Usado um aparelho
aplicador de anéis de borracha por aspiração, confeccionado
especialmente para esse tipo de procedimento.

Resultados: Em 24 meses de seguimento, pôde-se observar
baixo índice de recidiva, principalmente naqueles pacientes
que trataram todos os mamilos hemorroidários internos em
uma única sessão. Aqueles com recorrência foram reaborada-
dos com uma nova sessão de macroligadura. Complicações
descritas no pós-operatório: sangramento (3,8%), dor com
necessidade de medicação endovenosa(2,1%), edema peri-
anal(1,7%), tenesmo(1,3%) e retenção urinária(0,1%). Dentre
toda amostra, apenas um caso necessitou de rebordagem
cirúrgica por hemorragia.

Conclusão: A técnica de macroligadura elástica alta exclu-
siva para pacientes com doença hemorroidária graus II ou III,
além de um método a um baixo custo, mostrou ser eficiente
e diminuir as queixas no pós-operatório, com uma pequena
incidência de complicações e alto alívio sintomático.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.261

TL107

MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS NAS
DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS

Idblan Carvalho de Albuquerquer, Amanda
Dias Ferrante Maia, Alexandre Andrade da
Silva Cherão, Fernanda da Conceição Lopes,
Natália Belló Maciel, Lucas Rodrigues Boarini

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são
multifatoriais, caracterizadas por inflamação intestinal crô-
nica com períodos de atividade e remissão. As manifestações
extra intestinais estão presentes em 20 a 40% dos pacien-
tes e apresentam grande importância, pois podem preceder o
aparecimento dos sintomas gastrintestinais e algumas lesões
correlacionam-se à atividade inflamatória da doença. As
manifestações músculo esqueléticas são as mais frequentes

seguido pelas lesões cutâneas. O conhecimento e a capacidade
em diagnosticar alterações dermatológicas especificas das DII
são importantes para o correto manejo das lesões de pele e
para avaliar atividade da doença.
8;38(s1):114–164

Objetivo: Descrever as alterações cutâneas evidenciadas
em pacientes com DII.

Método: Estudo retrospectivo descritivo realizado no
ambulatório de DII do serviço de coloproctologia de um hos-
pital terciário, através da análise de questionário respondido
e levantamento de dados de prontuários dos pacientes que
passaram em consulta no período de fevereiro a maio de 2018.

Resultados: Foram estudados 218 pacientes com DII,
32,1% apresentaram manifestações extraintestinais (MEIs).
Cinquenta e três com doença articular (75,7%); 13 com lesões
dermatológicas (18,5%), 3 com lesões oftalmológicas (4,3%) e
1 com acometimento auditivo (1,5%). O pioderma gangrenoso
foi o mais frequentemente encontrado (4 pacientes), seguido
pela farmacodermia e eritema nodoso, com três pacientes
cada. Dois pacientes apresentaram lesões com diagnóstico
indefinido. Dos pacientes que tiveram lesões cutâneas, 69,2%
estavam uso de terapia biológicas, sendo a mais comum o
adalimumabe (46,1%), 30,7% estavam em uso de azatioprina
e 15,3% de metrotexato.

Conclusão: As lesões dermatológicas foram a segunda
manifestação extra intestinal mais frequente encontrada
nesse estudo. Nesse contexto é recomendado o exame clínico
dermatológico no manejo dos pacientes com DII.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.262
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ENDOMICROSCOPIA CONFOCAL PODE
APRIMORAR O DIAGNÓSTICO DE RESPOSTA
CLÍNICA COMPLETA PÓS
QUIMIO/RADIOTERAPIA NEOADJUVANTE
PARA NEOPLASIA RETAL AVANÇADA

Adriana Vaz Safatle Ribeiro, Carlos Frederico
Sparapan Marques, Clelma Pires, Luciana
Meirelles, Sérgio Carlos Nahas, Ulysses
Ribeiro Jr., Fauze Maluf-Filho

Departamento de Gastroenterologia, Faculdade de
Medicina (FM), Universidade de São Paulo (USP),
São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Quimio e radioterapia neoadjuvante (nQRxt)
seguida de cirurgia representa a melhor abordagem para
tumores distais do reto. Pacientes com resposta clínica com-
pleta (RCC) podem ser seguidos sem cirurgia de imediato
(watch and wait policy). Ressonância magnética (RM) e endos-
copia apresentam baixa sensibilidade para o diagnóstico de
RCC. Endomicroscopia confocal com sonda (pCLE) representa
um método in vivo e em tempo real que permite a aquisição
de biópsias ópticas com ampliação de 1000 vezes, avaliando
padrões celulares e vasculares.

Objetivo: Avaliar a contribuição da pCLE no diagnóstico de
RCC após nQRxt para câncer distal e médio do reto.

Métodos: Foram avaliados 40 pacientes com neoplasia
retal localmente avançada (T3 - T4 ou N +) entre outubro de
2016 e fevereiro de 2018, submetidos a nQRxt (5-fluoroucacil,

5040 cGy) e pCLE. Irregularidade celular, glândulas atípicas,
aumento vascular e tortuosidade foram considerados padrões
de malignidade na pCLE. pCLE foi realizada pré e pós nQRxt
guiando biópsias. Imagens da pCLE pós nQRxt foram grava-
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as e comparadas, às cegas, com a histologia dos espécimes
irúrgicos.

Resultados: Vinte e um pacientes apresentavam lesões
umorais no reto médio e 19 no reto distal. Vinte e três (57,5%)
acientes eram homens. A média de idade foi de 63,1 anos,
ariando de 36 a 82 anos. Trinta e três tiveram apenas resposta
arcial, todos confirmados pela pCLE. Sete pacientes (17,5%)
presentaram boa resposta endoscópica, apresentando ape-
as pequena úlcera (n = 3) ou cicatriz residual (n = 4). Neste
ubgrupo de pacientes, pCLE após nQRxt diagnosticou todos
orretamente, exceto um (6/7 pacientes). Dois pacientes com
CLE negativa foram confirmados por exame histopatoló-
ico do espécime cirúrgico. Três pacientes com pCLE positiva
presentaram doença residual na peça cirúrgica. pCLE diag-
osticou erroneamente um paciente considerado positivo,
as o resultado anatomopatológico cirúrgico mostrou áreas

e mucina sem células neoplásicas. Um paciente com pCLE
egativa foi acompanhado por um ano sem qualquer evidên-
ia de recorrência na endoscopia e ressonância magnética.
stádios pTNM do subgrupo foram: 2 ypT0 ypN0, 1 ypT0 ypN1,
ypT1 ypN0 e 2 ypT2ypN0.

Conclusões: 1. pCLE pode ser útil para melhorar o diag-
óstico de RCC e pode alterar a conduta do paciente; 2. pCLE
ode identificar os pacientes com câncer retal avançado que
e beneficiariam da política de seguimento, indicando-se o
ratamento cirúrgico se necessário.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.263
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SD (ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL
ISSECTION) VERSUS TEM (TRANSANAL
NDOSCOPIC MICROSURGERY) PARA O
RATAMENTO DE CÂNCER DE RETO
RECOCE: COMPARAÇÃO E RESULTADOS DE
ONGO PRAZO

intia Maymu Sakurai Kimura, Fabio
higuehissa Kawaguti, Carlos Frederico
parapan Marques, Caio Sergio Rizkallah
ahas, Fauze Maluf Filho, Sergio Carlos
ahas, Rodrigo Ambar Pinto

Instituto do Câncer do Hospital das Clínicas (HC),
aculdade de Medicina (FM), Universidade de São
aulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Resumo: Métodos para tratamento local do câncer de reto
recoce tem sido desenvolvidos nos últimos anos, sendo TEM
ESD protagonistas nesse cenário, porém ainda há poucos

studos comparando as duas técnicas.
Objetivos: Comparar resultados de longo prazo entre TEM

ESD.
Método: Foram estudados 103 procedimentos entre 2008

2017. Dados referentes a idade, risco cirúrgico, taxa de
omplicação, recidiva e anatomopatológico foram coletados
etrospectivamente. As variáveis qualitativas foram anali-

adas pelo teste de qui-quadrado e, as quantitativas, pelo
-Student.

Resultados: Foram 100 pacientes, submetidos a 103 proce-
imentos (74 ESD e 29 TEM), com tempo médio de seguimento
38(s1):114–164 123

de 34 meses. A idade média no grupo ESD era 65,5 anos e
51,3% dos pacientes eram do sexo feminino. No grupo TEM,
a idade média foi 66,51 e 58,6% pacientes do sexo feminino.
O risco cirúrgico era semelhante em ambos (p = 0,97). No ESD,
em relação ao TEM, o tamanho da lesão ressecada foi maior,
de 68,9 mm contra 44,79 mm, respectivamente (p = 0,002). O
tempo médio de procedimento não foi estatisticamente dife-
rente entre os grupos, sendo 176 min no ESD e 195 min no
TEM (p = 0,4). No grupo ESD, houve 7 complicações de curto
prazo (9,46%), sendo 2 Clavien I, 3 Clavien II e 2 Clavien III.
No grupo TEM, houve 5 complicações (17,2%), sendo 2 Cla-
vien I, 1 Clavien II, 1 Clavien III e 1 Clavien IV (p = 0,19). O
tempo de internação média foi de 3,4 dias no grupo ESD e
6,9 no TEM (p = 0,015). No 1◦ mês, 10 pacientes (13,5%) do
grupo ESD apresentaram mucorreia, subestenose com neces-
sidade de dilatação e/ou urgincontinência. Ao fim de 18 meses,
todos já estavam assintomáticos. No grupo submetido ao
TEM, 7 pacientes (24,13%) apresentaram dor retal, diarreia
e/ou urgincontinência. Após 18 meses, 6 estavam assintomá-
ticos e 1 paciente manteve dor retal. O grupo ESD teve uma
taxa de 14,86% de margens comprometidas, contra 17,24%
do TEM (p = 0,742). Nas lesões ressecadas por ESD, 27% eram
adenomas, 64,86% adenocarcinoma intramucoso, 4% adeno-
carcinoma sm1 e 4,05% com invasão ≥ e 4 (não curativo). No
grupo TEM, houve 31% de adenoma, 44,8% de adenocarcinoma
intramucoso, 7% adenocarcinoma sm1 e 17,2% com invasão
≥ om (p = xxxx). Entre os pacientes submetido a TEM, houve
uma taxa de recidiva de 24,13%, contra 1.3% no grupo ESD
(p = 0,0001).

Conclusão: O ESD apresentou resultados superiores ao
TEM, possibilitando o tratamento de lesões significativamente
maiores, com maior taxa de cura, menor tempo de internação
e menor taxa de recidiva local.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.264

TL13

FERRAMENTA PREDITORA DE
COMPROMETIMENTO LINFONODAL NO
CÂNCER DO RETO IRRADIADO

Alexandre Gheller a,b, Olane Marquez de
Oliveira a,b, Fabio Alves Soares a,b, João Batista
de Sousa a,b

a Hospital Universitário de Brasília (HUB),
Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil
b Instituto Hospital de Base do Distrito Federal,
Brasília, DF, Brasil

Objetivo: Determinar fatores clinico-patológicos associa-
dos ao não comprometimento linfonodal (ypN0) e criar um
nomograma para predizer a ocorrência de ypN0.

Materiais: Análise retrospectiva de informações extraí-
das de um banco de dados prospectivamente atualizado,
consistindo em pacientes com adenocarcinoma do reto extra-
peritoneal, estádio II e III, submetidos à quimio-radioterapia

(CRT) neoadjuvante. A partir da análise estatística bivariada
e multivariada, utilizando-se modelo de regressão de Poisson
simples e múltipo, foi possível identificar variáveis associadas
à ocorrência de ypN0.
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Resultados: Foram analisados 102 pacientes, sendo que 72
(70,58%) indivíduos apresentaram ypN0. Do ajuste do modelo
de regressão de Poisson, apenas as variáveis estadio clí-
nico (EC) pós-operatório (p = 0,0445), área (p = 0,0068), grau
de diferenciação (p = 0,0234) e invasão angiolinfática (0,0170)
apresentaram uma associação significativa com a presença de
ypN0. A partir destes dados, foi possível o desenvolvimento de
um nomograma para predição de ocorrência ypN0.

Conclusão: O desenvolvimento de ferramentas predi-
toras de comprometimento linfonodal podem ajudar na
implementação de estratégias de preservação de órgão.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.265
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IMPACTO PROGNÓSTICO NAS ALTERAÇÕES
NA VIA DE REPARO POR EXCISÃO DE
NUCLEOTÍDEOS E SÍNTESE TRANSLESÃO EM
PACIENTES COM CÂNCER COLORRETAL
ESPORÁDICO

Daniel de Barcellos Azambuja a,b, Natalia
Motta Leguisamo a,b, Helena de Castro e
Gloria a,b, Gustavo Andreazza Laporte a,b,
Antonio Nocchi Kalil a,b, Jenifer Saffi a,b

a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
b Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS, Brasil

O reparo inapropriado do DNA pode resultar no dese-
quilíbrio de diversas vias, incluindo reparo por excisão de
nucleotídeos (NER) e síntese translesão (TLS). Clinicamente,
isso pode estar associado a resistência à quimioterapia, carac-
terísticas clínicas de agressividade tumoral e pior sobrevida.
O objetivo deste estudo foi comparar a expressão gênica e
proteica de genes chave das vias NER e TLS em pacientes
com câncer colorretal esporádico e investigar se possíveis
alterações nesta via estão associadas a características de
pior prognóstico e ao perfil de expressão de proteínas do
reparo de malpareamento (MMR). Amostras tumorais de
adenocarcinoma colorretal esporádico e mucosas intesti-
nais saudáveis de 70 pacientes não submetidos a protocolo
neoadjuvante foram avaliadas quanto ao perfil de expres-
são de genes- e proteínas-chave do NER e TLS (RT-qPCR e
imuno-histoquímica, respectivamente) e proficiência da via de
reparo de malpareamento (MMR) pela avaliação da expressão
proteica de MLH. Os dados moleculares foram correlacionados
com as variáveis clínicas e com os critérios atuais de estadia-
mento através de análises multivariadas e foram considerados
significativos valores de p < 0,05. Quanto aos componentes de
NER: a redução da expressão gênica de CSB e XPG nos tecidos
tumorais foi associada a características de pior prognóstico
(tumores pouco diferenciados, estadiamento TNM avançado e
maior invasividade tumoral). Altos níveis de ERCC1 e XPF tam-
bém foram associados a pior prognóstico como tumores pouco

diferenciados e mucinosos e presença de invasão linfática. A
expressão gênica e proteica de ERCC1, XPD e XPG apresen-
tou linearidade. Nenhuma associação foi encontrada entre a
expressão de XPA e as características clínicopatológicas. Já
8;38(s1):114–164

quanto aos componentes de TLS: identificamos aumento na
expressão das DNA polimerases kappa e eta, mas não em
theta. Superexpressão das DNA polimerases kappa e theta
foi correlacionada a características de pior prognóstico, como
tumores pouco diferenciados e presença de linfonodos afeta-
dos. Além disso, não houve diferença no perfil de expressão
da via NER ou das polimerases de TLS quanto aos diferentes
perfis de proficiência da via MMR. Concluímos que a expressão
heterogênea dos componentes das vias de reapro ao DNA NER
e TLS proporcionam uma assinatura molecular para refinar o
eestadiamento e prognóstico de CCR.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.266

TL15

O PERFIL DO PACIENTE SUBMETIDO AO
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE NEOPLASIA
MALIGNA DO CÓLON EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO: UM
ESTUDO DE 82 CASOS

Juliete Borel de Oliveira Silva Aguiar ∗, Ana
Fernanda Ribeiro Rangel, Iara Moscon,
Giovanni José Zucoloto Loureiro, Patrícia
Araújo de Freitas, Elioenay de Oliveira
Bragança, Felipe Sampaio Soares Aspahan

Hospital Universitário Cassiano Antônio de
Moraes (HUCAM), Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil

Objetivos: Análise descritiva do perfil dos usuários do Sis-
tema Único de Saúde, atendidos e abordados cirurgicamente
em Hospital Universitário do Espírito Santo.

Metodologia: Realizou-se um estudo observacional trans-
versal retrospectivo, através de dados dos prontuários, para
tratamento de neoplasia maligna do cólon em Hospital Uni-
versitário de Vitória, no período de janeiro de 2016 a dezembro
de 2017. Uma ficha protocolo foi confeccionada com variá-
veis:idade, sexo, raça, história familiar,sinais e sintomas,
tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico, fatores
de risco associados, localização da lesão,caráter da cirur-
gia (eletiva ou urgência), descrição cirúrgica, internação em
unidade de terapia intensiva (UTI) ou semi-intensiva no pós-
-operatório, complicações no pós-operatório.

Resultados: Dos 82 pacientes submetidos a tratamento
cirúrgico nos dois anos avaliados com diagnóstico histopato-
lógico de neoplasia maligna do cólon, sendo mais frequente
no sexo feminino (51%).A idade média ao diagnóstico foi 61,32
anos. Quanto à cor, a maioria era parda (53%). O principal
fator de risco foi o etilismo e a maioria foi câncer esporádico.
Os sinais e sintomas mais prevalente foram dor abdominal,
perda ponderal, alteração do hábito intestinal ehematoquezia.
O tempo médio entre o início da sintomatologia e o diagnóstico
foi de 7,5 meses. A maioria das lesões estavam localiza-
das em reto e sigmoide (51%), seguido por cólon ascendente
(28,7%).Quanto ao caráter da cirurgia,86,6%foram eletivos e

13,4%de urgência, por abdome agudo obstrutivo. Quanto a
abordagem cirúrgica, 75,6% foram por laparotomia,13,4% por
laparoscopia e 11% laparoscopia convertida para laparotomia
por intercorrências. Quanto aos aspectos cirúrgicos, predo-
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inou a anastomose primária termino-terminal, com sutura
ecânica.O tempo de internação foi em média de 13,3 dias,

ariando entre 1 e 92 dias, sendo o tempo médio em terapia
ntensiva/semi-intensivade 3,9 dias. 37% dos pacientes apre-
entaram complicações.

Conclusão: A avaliação crítica do perfil e do tratamento
irúrgico dos pacientes com neoplasia maligna de cólon per-
ite melhorar as condutas e também notar a tendência da

aparoscopia no tratamento cirúrgico oncológico em um hos-
ital público.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.267

L16

ADRONIZAÇÃO DE ENVIO E AVALIAÇÃO
ISTOPATOLÓGICA DAS PEÇAS DE
IRURGIAS COLORRETAIS ONCOLÓGICAS

atheus Duarte Massahud, Suyanne
hyerine da Silva Lopes, Pedro Jose
uimaraes Cardoso, Gabriella Oliveira Lima,
abio Gontijo Rodrigues, Diego Vieira
ampaio, Marcelo Mendes Las Casas Moreira

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
orizonte, MG, Brasil

Objetivo: Sistematizar o envio das peças para anatomia
atológica, assim como o seu preparo e análise pelo patolo-
ista de acordo com normas do American College of Surgeons.
valiar o tamanho das peças: margens e meso antes e após

mersão em formol.
Métodos: Foram avaliadas 27 peças de cirurgias colorretais

ncológicas no período de 1 mês (maio a junho de 2018). As
eças foram enviadas para o laboratório de anatomia pato-

ógica abertas ou fechadas. Foram realizadas medidas das
argens distal, proximal, do meso até o ponto de ligadura

o vaso principal e do mesorreto crânio-caudal e látero-lateral
os casos de excisão total do mesorreto. Determinado o tempo
e análise das peças após imersão em formol (menor que 24 h,
ntre 24 e 48 h e acima de 48 h).

Resultados: 27 peças, sendo 4 retossigmoidectomias com
xcisão total do mesorreto, 9 colectomias direitas, 1 colecto-
ia esquerda e 13 retossigmoidectomias. 55,6% dos pacientes

o sexo feminino e 44,4% do sexo masculino. Idade média
3,18 anos (32 a 82 anos). 25,9% das peças foram enviadas
bertas e 74,1% fechadas. 23,8% das peças foram analisadas
entro das primeiras 24 horas, 66,7% entre 24 e 48 horas, e
,5% após 48 horas de imersão em formol. Redução média do
eso de 2,68 cm após análise pelo patologista. Redução das
argens proximal e distal de 2,93 cm e 2,45 cm, respectiva-
ente após análise pelo patologista. Observamos tendência

m maior redução das margens após maior tempo de imersão
a peça em formol.

Conclusão: A análise histopatológica das peças é essencial
a cirurgia colorretal oncológica. O laudo anatomopatológico é
m documento que comprova a execução da cirurgia segundo

s preceitos oncológicos: margens adequadas e número sufi-
iente de linfonodos dissecados. Padronização desta análise
do tempo após a cirurgia em que ela é executada torna-se
38(s1):114–164 125

essencial para otimizar os resultados e acompanhamento de
pacientes com câncer colorretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.268

TL17

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
RASTREAMENTO DE CÂNCER COLORRETAL –
ANÁLISE DE DADOS

Lílian Vital Pinheiro, Daniéla de Oliveira
Magro, Lila Léa Cruvinel, Tâmara Maria Nieri,
Gláucia Fernanda Soares Ruppert Reis, Carlos
Augusto Real Martinez, Cláudio Saddy
Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Objetivo: Avaliar os resultados da campanha de rastrea-
mento de câncer colorretal de uma universidade, entre os anos
de 2012 a 2017.

Materiais e métodos: Estudo de uma coorte dinâmica, da
campanha de rastreamento de câncer colorretal entre os anos
de 2012 a 2017 com testes de sangue oculto imunoquímico
(TSOI). As variáveis analisadas foram: adesão, sexo; idade;
adesão; teste positivo; realização de colonoscopia e achados
endoscópicos.

Resultados: O total de participantes foi de 6.197, com a
realização de 10.630 testes. Desses, 3.350 (54,1%) são do sexo
feminino, média de idade de 55,07 (±5,49) anos. Houve redução
na adesão de 46,2% do primeiro para 20,9% o último ano.
Observou-se redução também na positividade do TSOI de
20,8% em 2012 para 7,5% em 2017, bem como dos achados de
pólipos de 37,6% dos exames em 2102 para 15,5% em 2017 e
de 2,5% para 0,1% para Ca in situ. Em relação a colonoscopia,
houve redução de 72,7% para 23,7%.

Conclusões: A campanha é viável dentro das condições
da instituição, mas deve haver monitorização constante da
população estudada visando alterações de abordagem, pois
embora tenha se observado redução na positividades do teste
e das lesões encontradas, a adesão diminuiu consideravel-
mente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.269
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RASTREAMENTO DE POLIPOSE COLORRETAL

Guilherme Maraucci Ribeiro de Mendonça,
Paula Faria Henriques, Maria Ligia Lyra
Pereira, Katia Ferreira Güenaga, Airton Zogaib
Rodrigues, Rodrigo Zago, Aristides Rodrigues
Júnior

Departamento de Coloproctologia da Associação
Paulista de Medicina/Associação Médica de
Santos, São Paulo, SP, Brasil
Introdução: O câncer colorretal (CCR) é o terceiro mais fre-
quente em homens e o segundo entre as mulheres no Brasil.
Os principais protocolos mundiais propõem que seu rastrea-
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mento se inicie aos 50 anos na população em geral. No entanto,
trabalhos recentes mostram sua incidência cada vez mais fre-
quente em pacientes abaixo dessa faixa etária.

Objetivo: Avaliar os achados à colonoscopia em diversas
faixas etárias na população regional.

Metodologia: Estudo prospectivo observacional durante
período de 04 meses em que foram avaliadas 262 colonosco-
pias realizadas na baixada santista.

Resultados: A presença de lesão foi avaliada de acordo com
a faixa etária, sendo visto: 75% de positividade nos pacientes
< 40 anos, 50% entre 40-49 anos, 62,4% entre 50-59 anos, 63,9%
entre 60-69 anos e 77,7% entre 70-79 anos. Neoplasia foi diag-
nosticada em exame histopatológico em 2,29% dos exames
realizados. Pacientes entre 40-49 anos apresentaram adenoma
em 27,77% dos casos e neoplasia em 5,56%.

Discussão: Estudos recentes mostram um aumento da
incidência de CCR em pacientes com idade inferior a 50
anos, embora as razões para esse aumento não sejam claras.
Apesar da presença de hereditariedade ser um fator esta-
tisticamente significante, os casos esporádicos também vêm
apresentando um crescimento progressivo. Revisão nacional
mostra que os pacientes jovens frequentemente apresen-
tam tumores em estágio mais avançado (III – IV), mucinosos,
pouco diferenciados e com invasão angiolinfática. A Sociedade
Americana do Câncer (ACS) recomenda que seja anteci-
pado o ínicio do rastreamento, considerando como risco
médio pacientes a partir dos 45 anos. Em nosso estudo
evidenciamos uma alta taxa de lesões à colonoscopia em paci-
entes abaixo dos 50 anos, ratificando os últimos achados da
literatura.

Conclusão: A colonoscopia tem papel fundamental no
diagnóstico do câncer colorretal. A necessidade da rastrea-
mento precoce em indivíduos mais jovens é indispensável
para um bom prognóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.270
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RELAÇÃO DA EXPRESSÃO DOS GENES DE
RESPOSTA INFLAMATÓRIA E DOS GENES DE
REPARO DE DNA COM OS ASPECTOS
ANATOMOPATOLÓGICOS DO CARCINOMA
COLORRETAL

Demetrius Germini, Fernando Luiz Affonso
Fonseca, Leonardo Cardilli, Thérèse Rachel
Teodoro, Celina Tizuko Fujiyama Oshima,
Jaques Waisberg

Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE),
IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual), São Paulo, SP, Brasil

Racional: A inflamação é importante fator etiológico do
carcinoma colorretal (CCR) e pode estar relacionada com o
crescimento e proliferação do CCR.

Objetivo: Verificar se a inflamação crônica, representada

pela expressão dos genes TNF-˛, IL-2, IL-6 e IL-10 influencia
os aspectos anatomopatológicos do CCR, o sistema de genes
de reparo de DNA avaliado pela expressão dos genes hMLH1,
8;38(s1):114–164

hMSH2, hMSH6 e PMS2, e o nível das proteínas correspondentes
dos genes de reparo do DNA.

Métodos: Foram estudados 83 doentes operados por CCR.
Foi realizado a RT-PCR dos genes do sistema de reparo de
DNA (MMR) e a análise imuno-histoquímica (IHQ) das res-
pectivas proteínas no tecido da neoplasia. A expressão de
RNA dos genes TNF-˛, IL-2, IL-6 e IL-10 foi analisada por
RT-PCR.

Resultados: Foram observadas associações entre: (i) a
expressão de RNA do gene hMSH6 e a expressão de RNA do
gene IL-2 (p = 0,026); (ii) a expressão proteica dos genes hMLH1
e hMSH2 e a expressão de RNA do gene TNF-˛ (p = 0,042) e (iii) a
expressão de RNA do gene PMS2 e a presença de invasão vascu-
lar (p = 0,012) e linfática (p = 0,029) das neoplasias. Observou-se
também, suspeita da síndrome de Lynch like em 6,6% dos casos
de CCR estudados.

Conclusão: A inflamação crônica, representada pela
expressão dos genes IL-2 e TNF-˛, piora o processo de reparo
de DNA no carcinoma colorretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.271
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RESSECÇÃO TRANSANAL DE GIST EM RETO
BAIXO APÓS TERAPIA NEOADJUVANTE

Rafael Vaz Pandini, Francisco Tustumi, Caio
Sergio Rizkallah Nahas, Sergio Silveira Junior,
Ulysses Ribeiro Junior, Sergio Carlos Nahas,
Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Os tumores estromais gastrointestinais (GIST)
são a neoplasia de células mesenquimais mais comum do
trato gastrointestinal. Embora o GIST possa surgir em qual-
quer local do trato gastrointestinal, os locais mais comum são
o estômago e o intestino delgado, menos de 5% dos casos são
de origem no reto.

Objetivo: Relatar um caso sobre GIST retal com ressecção
local após neoadjuvância com Imatinib.

Método: Paciente de 56 anos, masculino, com queixa de
tenesmo e puxo há 1 ano. Exame proctológico evidenciou
massa de 7 cm de extensão em parede lateral esquerda, logo
acima da linha pectínea. Colonoscopia evidenciou massa
regular, recoberta com mucosa lisa. A biópsia transretal evi-
denciou neoplasia epitelióide com 3 mitoses por 10 campos
de aumento, imunohistoquímica positiva para c-kit e nega-
tiva para actina de músculo liso e proteína-S, confirmando
o diagnóstico de GIST retal. RNM evidenciou lesão inva-
dindo musculatura esfincteriana externa e fascia mesorretal.
Paciente recebeu Imatinib 400 mg/dia por 6 meses. E foi sub-
metido à ressecção local transretal após regressão da lesão
que evidenciou massa de 4,3 cm de extensão, com células
tumorais viáveis em 5% da massa tumoral e com margens
livres.
Resultados: Paciente retornou ao uso do Imatinib. O segui-
mento de 12 meses não evidenciou recidiva da lesão nem
sintomas intestinais.



0 1 8;

r
e

h

T

R
A
I
A
E

R
P
R
D
d

M

p
i
d
f
s
d
m

e
2
f
m
d
F
e

4
d
a
o
f
7
d
c
v
D
a
m
l
t
r
(
t
d
m
a
d

a necessidade de cirurgia em pacientes com câncer no estágio
I.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.274
j coloproctol (rio j). 2

Conclusão: A cirurgia é o principal tratamento para o GIST
essecável. Atualmente a excisão local tem ganhado mais
mprego graças ao uso da terapia neoadjuvante.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.272
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ETALHO VERTICAL DO MÚSCULO RETO
BDOMINAL MODIFICADO DIMINUI A

NCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES APÓS
MPUTAÇÃO ABDOMINOPERINEAL
XTRAELEVADORA DO RETO

enato Gomes Campanati, Ana Carolina
arussolo André, Kelly Cristine de Lacerda
odrigues Buzatti, Bernardo Hanan, Beatriz
eoti e Silva Rodrigues, Magda Maria Profeta
a Luz, Rodrigo Gomes da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
inas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Objetivo: Desde a introdução da amputação abdomino-
erineal extraelevadora (AAP-EE) do reto houve aumento na

ncidência de complicações de ferida operatória. A confecção
e retalhos musculares ou miocutâneos permite melhor
echamento do defeito pélvico e diminui a incidência des-
as complicações. O presente estudo visa avaliar o impacto
a utilização do retalho vertical do músculo reto abdominal
odificado na reconstrução perineal após AAP-EE.
Métodos: Foi realizada coleta prospectiva de dados de paci-

ntes submetidos a AAP-EE entre Janeiro de 2013 e Junho de
018. Os mesmos foram avaliados quanto a complicações da
erida operatória com 15 dias, 30 dias e 3 meses do procedi-

ento cirúrgico. Variáveis categóricas foram avaliadas através
o teste de o qui-quadrado e contínuas através do método de
isher. Sobrevida avaliada através da tabela de Kaplan-Meier
variáveis com o método de log-rank.

Resultados: Durante o período analisado, foram realizados
2 procedimentos de AAP-EE em função de adenocarcinoma
o reto. Metade dos pacientes era do sexo feminino, com medi-
na de idade de 59 anos (33-83 anos), mediana do tempo
peratório de 292 minutos (150-480 minutos) e 26.2% dos casos
oram realizados por videolaparoscopia. A maioria desses,
3.8% (n = 31) foram submetidos a essa operação como abor-
agem primária da neoplasia de reto e os outros 26.2% como
irurgia de resgate, sendo que 95,2% dos pacientes foram pre-
iamente submetidos a quimio e radioterapia neoadjuvantes.
entre os métodos de reconstrução perineal após a ressecção
utilização do retalho vertical do músculo reto abdominal
odificado foi o mais utilizado (33.3%), seguido pelo reta-

ho de miocutâneo de glúteo máximo (26.2%), interposição de
elas ou próteses (16.6%), sutura primária do defeito (9.5%),
etroversão uterina (7.2%) e interposição do omento maior
7.2%). A reconstrução perineal com o retalho muscular ver-
ical do músculo reto-abdominal demonstrou menores taxas
e complicações precoces da ferida operatória, como sero-

as ou infecção do sítio perineal (7.6% vs 50%; p = 0,006), sem

umento do tempo operatório em relação aos demais métodos
e reconstrução (257 minutos vs 282 minutos, p = 0,327).
38(s1):114–164 127

Conclusão: A utilização do retalho vertical do músculo
reto abdominal modificado é uma ótima alternativa na
reconstrução perineal após a AAP-EE, com redução da taxa de
complicações precoces, sem aumento da morbidade ou tempo
operatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.273
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TERAPIA NEOADJUVANTE EM PACIENTES
COM CÂNCER DE RETO INFERIOR ESTÁGIO I

Hugo Samaritne Junior, Antonio Jose Tiburcio
Alves Junior, Jose Alfredo Reis Junior, Sergio
Oliva Banci, Joaquim Simões Neto, Luciane
Hiane de Oliveira, Jose Alfredo Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Introdução: A mortalidade em pacientes com câncer de
reto baixo está relacionado a recorrências pélvica e a distân-
cia. A radioterapia pré-operatória vem sendo usada desde 1975
para tumores de reto inferior. No entanto, em casos de tumo-
res no estágio I, a excisão local cada vez mais tem sido uma
prática comum; contudo, estudos recentemente publicados
demonstraram a necessidade de se ter cautela com o uso dessa
técnica, por não se levar em consideração a possibilidade de
um nodo positivo em tumores de reto no estágio I. Portanto, a
radioterapia neoadjuvante é uma opção viável para os tumo-
res em fase inicial, como uma tentativa de evitar cirurgia e
diminuir recorrência.

Objetivo: Demonstrar a eficácia da radioterapia neoadju-
vante em casos de câncer de reto inferior no estágio I em uma
coorte prospectiva.

Métodos: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo,
baseado em banco de dados, envolvendo total de 538 pacien-
tes, dos quais 75 possuiam câncer de reto inferior no estágio
I. No pré-operatório, os pacientes foram tratados com radi-
oterapia 4500cG; observados e seguidos durante um período
mínimo de 5 anos. Foram excluídos pacientes submetidos a
excisão local.

Resultados: No grupo estágio I/TI, composto por um total
de 27 pacientes, todos obtiveram resposta completa ao tra-
tamento, sem necessidade de reoperação posterior. Durante
o período de seguimento de 5 anos, não houve recorrências
nesse grupo. Já no grupo estágio I/TII, dos 48 pacientes, 8 paci-
entes tiveram que ser operados posteriormente devido à lesão
suspeita. Para esses casos, optou-se por excisão total. Porém,
a avaliação anatomopatológica não mostrou neoplasia.

Conclusão: O uso da radiação pré-operatória com 4500cG
não somente diminuiu a recorrência local e a mortalidade
em casos de câncer de reto inferior, mas também diminuiu
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AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA EM
PACIENTES COM MENOS DE 50 ANOS

Fernanda França Mendonça de Matos, Carlos
Ramon Silveira Mendes, André Luiz Santos,
Tassia Mendes Franco, Jamille Eller Andrade
Batista, Edierk Dantas Rocha, Henrique
Moura Parreira

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Introdução: O câncer colorretal é a terceira neoplasia
maligna mais comum na população mundial masculina e a
segunda na feminina, mais comum acima de 50 anos, estando
presente em 20% dos pacientes com menos de 50 anos. Tem
90% de chance de cura, se descobrimento precoce. Em pacien-
tes jovens, geralmente são localmente mais agressivos, com
maior capacidade de metastatizar-se e pior prognóstico. A
colonoscopia é eficaz no diagnóstico de doenças colorretais.
Os atuais protocolos preconizam rastreamento em pacientes
com mais de 50 anos ou idade inferior quando há história
familiar positiva para câncer colorretal. Nos serviços públi-
cos, a realização rotineira de colonoscopia em jovens não é
realizada devido elevado custo à saúde pública.

Objetivo: Avaliar os achados na colonoscopia em pacientes
com menos de 50 anos, em um serviço endoscopia digestiva de
um hospital geral na Bahia, confrontando-os com resultados
encontrados e com isso tentar traçar um perfil que justifique
sua indicação racionalizada.

Métodos: Estudo retrospectivo, a partir de laudos de colo-
noscopia de pacientes atendidos em serviço de endoscopia
digestiva na Bahia, no período entre janeiro de 2016 e junho
de 2017.

Resultados: Dentre os 633 pacientes que realizaram colo-
noscopia no período avaliado, 193 tinham menos de 50 anos,
sendo 96 do sexo masculino e 97 feminino. 58 exames normais,
20 com pólipos e 9 com lesões sugestivas de malignidade. A
maior indicação para realização do exame foi sangramento
(89 pacientes), seguido de seguimento de doença inflamatória
intestinal (33 pacientes), diarréia crônica e dor abdominal (13
pacientes cada). Na literatura existem alguns tipos de pólipos,
neoplásicos ou não neoplásicos: adenomatosos são comuns
e pré cancerosos; hiperplásicos, bastante comuns, são não
neoplásicos, entretanto apresentam mutações, como no gene
K-ras, sugerindo que podem ser neoplásicos. Sangramento e
alterações do hábito intestinal são os sinais de alerta mais
comumente relacionados ao câncer colorretal. Quanto maior o
tempo de doença inflamatória, maior chance de malignização
e desenvolvimento de câncer colorretal.

Conclusão: O exame de colonoscopia é eficaz no diag-
nóstico de afecções colorretais. Éimportante que as queixas,
mesmo em pacientes mais jovens, não sejam subestimadas,
sendo prontamente investigadas, possibilitando o diagnóstico
precoce e maior chance de cura ao paciente com câncer color-

retal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.275
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AVALIAÇÃO DE ÍNDICES DE QUALIDADE EM
COLONOSCOPIA EM SERVIÇO DE FORMAÇÃO
EM COLONOSCOPIA

Rafael Castilho Pinto, Amanda Ketzer
Menezes Citrin, Leonardo Menegaz Conrado,
Roberto Chiumeo do Nascimento, Nelson
Heitor Vieira Coleho

Fundação Riograndense Universitária de
Gastroenterologia (FUGAST), Porto Alegre, RS,
Brasil

Introdução: A incidência e a mortalidade do câncer colo-
-retal continua crescendo em nosso meio. A prevenção e a
detecção precoce deste tumor necessitam de estratégias mais
efetivas. A colonoscopia é um dos exames mais importantes
no seu rastreamento, sendo de suma importância a aferição de
índices de qualidade baseadas em critérios internacionais já
estabelecidos. A taxa de detecção de adenomas é um dos prin-
cipais parâmetros de qualidade em colonoscopia. Serviços de
referência em rastreamento de câncer colo-retal apresentam
taxas superiores a 20-30% de colonoscopias com adenomas e
taxas mais altas associam-se a linearmente a melhores resul-
tados e menores índices de câncer de intervalo.

Objetivo: O objetivo deste estudo é aferir os índices de
qualidade em colonoscopia realizados pelos alunos sob super-
visão de um serviço de formação em colonoscopia.

Método: Foram analisados os laudos de 567 colonoscopias
e de seus anátomo-patológicos realizados do mês de novem-
bro de 2016 a fevereiro de 2017 por médicos em formação em
colonoscopia sob instrutoria, levando em consideração dados
como sexo, idade, indicação do exame, qualidade do preparo,
tempo de retirada do aparelho, taxa de detecção de pólipos, e
taxas de detecção de adenomas e neoplasias malignas.

Resultados: Nos 567 exames analisados verificamos que
153 (26,98%) pacientes eram do sexo masculino e 414(73,02%)
do sexo feminino A idade média dos pacientes foi de 59 anos. A
indicação principal foi prevenção (53,3%). O índice de chegada
ao ceco foi de 98,3% em pacientes sem lesões obstrutivas e a
qualidade do preparo foi boa ou excelente em 95% dos casos. O
tempo médio de retirada do aparelho foi de 11,4 minutos em
exames sem procedimentos. A taxa de ressecção de pólipos
foi de 43,92% e a taxa de detecção geral de adenomas foi de
32,28%. Foram encontradas nove neoplasias malignas (1,46%).
A taxa de detecção de adenomas foi de 40,52% nos homens e de
29,23% nas mulheres. A detecção de adenomas aumentou com
a idade iniciando em 6,67% abaixo dos 40 anos, aumentando
linearmente e atingindo 43,53% acima dos 70 anos.

Conclusão: Os dados obtidos estão compatíveis com os
critérios internacionais de qualidade em colonoscopia. Mais
estudos são necessários para aferirmos as taxas detecção de
adenoma na população brasileira e compará-lo com os índi-
ces internacionais já estabelecidos na literatura. Além disto,
os dados de serviços de formação em colonoscopia são muito
importantes para o controle da qualidade da formação dos

novos colonoscopistas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.276
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um bom perfil de segurança, em concordância com os dados
da literatura.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.278
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VALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS ÀS
IFICULDADES TÉCNICAS NAS
OLONOSCOPIAS

olyanna Borges da Rocha, Alexandre Vianna
oares, Bianca Viesa Dissenha

Hospital e Maternidade Municipal de São José dos
inhais, São José dos Pinhais, PR, Brasil

Introdução: A colonoscopia é um dos principais exames de
creening de doenças colorretais. A intubação do ceco é defi-
ida como a passagem do colonoscópio no ponto proximal
válvula ileocecal. Há diversos fatores que influenciam essa
anobra e o objetivo deste trabalho é avaliar os fatores rela-

ionados à dificuldade de intubação cecal em colonoscopias
ealizadas em centros especializados em Curitiba e São José
os Pinhais.

Materiais e métodos: Foram realizados 40 exames em paci-
ntes com idade entre 16 e 91 anos. Quanto ao preparo
tilizado foram divididos grupos entre manitol, lactulose e
icossulfato de sódio. Apenas 3 exames foram interrompidos
or mau preparo do cólon. Um exame foi interrompido por
ompressão extrínseca, um por fístula retovaginal e um por
etocolite ulcerativa em franca atividade.

Resultados: Neste estudo foi observado que o tempo de
ntubação do ceco é maior em mulheres que em homens
p = 0,045). Em pacientes com IMC acima de 30, o tempo de
ntubação foi aproximadamente metade se comparado com
MC menor. Uma possível explicação para isso pode ser a
elação entre a quantidade de gordura visceral e um melhor
uporte para o cólon, o que facilita a passagem do colonoscó-
io. A qualidade do preparo do cólon possui grande influência
obre a acurácia do diagnóstico e a efetividade do tratamento.

preparo apropriado foi encontrado em 82,5% dos pacientes
este estudo e em apenas 7,5% foi considerado inadequado
impeditivo de realizar o exame. Não se achou diferença

o preparo com manitol e lactulose em relação ao tempo de
ntubção cecal e não houve casos suficientes para correla-
ionar o uso de poicossulfato de sódio. Constipação e abuso
e laxativos podem estar relacionados a uma maior dificul-
ade de intubação do ceco devido à sua relação com sigmoide
edundante. Entretanto, no presente estudo, apenas 1 paciente
presentou melanose coli pelo uso crônico de laxante. A maio-
ia dos exames realizados foram considerados normais (42,4).
entre os que apresentaram alterações, a mais frequente foi
oença diverticular (21,2%) e pólipos (9,1%). Segundo a lite-
atura, as complicações mais comuns da colonoscopia são
angramentos pós polipectomia e perfuração colônica. No
ntanto, não foram observadas complicações a curto prazo
os pacientes submetidos ao presente estudo.

Conclusão: Diversos são os fatores relacionados à dificul-
ade de intubação cecal. Foi observado neste trabalho que o
MC e sexo está relacionado direta e indiretamente à facilidade
ao tempo de realização do exame.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.277
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COLONOSCOPIA POR CÁPSULA: IMPACTO NO
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA

Miguel José Mascarenhas Saraiva Jr., Rolando
Pinho, Miguel José Mascarenhas Saraiva

Laboratório ManopH, Porto, Portugal

Introdução: A endoscopia por cápsula revolucionou o
diagnóstico e terapêutica da patologia gastrointestinal. A
evolução desta técnica acrescentou em 2007 a possibilidade de
avaliação do colon, constituindo, em situações definidas, uma
alternativa à colonoscopia, o gold standard. A cápsula endos-
cópica do colon (CEC) tem vindo a desenvolver-se, estando
dirigida para os casos de colonoscopia direta incompleta,
deteção de pólipos e diagnóstico/vigilância de doença inflama-
tória intestinal. Os autores relatam a experiência de 10 anos
com esta técnica, focando os seus resultados.

Objetivo: Avaliar o impacto diagnóstico e terapêutico da
CEC.

Material e métodos: estudo retrospetivo que incluiu os
doentes que realizaram cápsula endoscópica do colon, dispo-
sitivo PillCamTM Colon (1◦ e 2 a gerações) e PillCamTM Crohn,
de acordo com o protocolo estabelecido, durante 10 anos. Parâ-
metros avaliados na inclusão: sexo, idade, motivo para CEC
e tipo de preparação intestinal realizada. No final os resulta-
dos alcançados, o grau de preparação intestinal, a mudança
de conduta terapêutica e a segurança do procedimento foram
avaliadas.

Resultados: No período de estudo foram incluídos 81 doen-
tes, com média etária de 41,9 anos (12-94 anos). Os principais
motivos para realização de CEC foram a suspeita de Doença
Inflamatória Intestinal (DII) (28/81), vigilância de DII (33/81),
colonoscopia incompleta (6/81), o rastreio de CCR (12/81) e ane-
mia (5/81). A visualização completa do colon foi possível em
82,7% dos doentes e a preparação do colon foi boa em 85,2%.
Nos doentes com suspeita de DII detetou-se DII do delgado
em 7/28) e colite em 1. Nos casos de rastreio de CCR foram
detetados pólipos em 4/12. Nos 6 casos de exame por colonos-
copia incompleta foram detetados pólipos em 2 e câncer em
1. Em 49,4 dos casos houve mudança de conduta terapêutica
com base nos achados. Os achados extracólicos também foram
relevantes (45,7%). Como complicação, registou-se apenas um
caso de lesão cólica associada à preparação intestinal.

Conclusão: A experiência aqui relatada confirma o valor da
CEC, com potencial diagnóstico e terapêutico reconhecidos e
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CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA
CORPÓREA COM O TEMPO DE INTUBAÇÃO
DO CECO NA COLONOSCOPIA

Carolina Natali Martins, Dayanne Alba
Chiumento Zimmer, Flávio de Queiroz Silva,
Paula Buozzi Tarabay, Gustavo Sevá-Pereira,
Joaquim José Oliveira Filho, David Emilio Vera
Olivares

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Campinas, SP,
Brasil

Objetivo: Analisar a interferência do Índice de Massa Cor-
pórea (IMC) no tempo de realização do exame de colonoscopia.

Métodos: foram avaliados 321 pacientes submetidos a
colonoscopia em hospital público no período de fevereiro a
dezembro de 2017. Foram excluídos: pacientes com cirurgia
cólica prévia (44), pacientes com preparo inadequado (10) e
pacientes cujo exame não atingiram o ceco (34), resultando
em uma amostra de 233 pacientes. Dividimos o tempo de
realização de exame em até 6 minutos, de 6 a 10 minutos e
maior que 10 minutos. Cada paciente teve seu IMC calculado
e classificado segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Resultados: Em 59,2% o IMC encontrava-se entre sobre-
peso e obesidade grau I. A idade variou entre 15 e 87 anos. A
média de idade foi 57,02 anos e o desvio padrão de 13,90 anos.
Os exames foram realizados pelo mesmo endoscopista. 104
pacientes eram homens (44,6%) e 129 eram mulheres (55,4%).
Como resultado, 120 pacientes (51,5%) encontravam-se com
tempo total de realização de colonoscopia em até 6 minu-
tos, 64 (27,5%) no tempo de 6 a 10 minutos e 49 (21%) com
tempo maior que 10 minutos. Dos 64 (27,5% da amostra) com
exame realizado entre 6 a 10 minutos, 1 apresentava-se com
baixo peso, 18 eutróficos, 28 com sobrepeso, 12 com obesidade
classe I, 2 com obesidade classe II e 3 com obesidade classe
III. Dos 49 com exame realizado acima de 10 minutos (21%), 4
apresentavam-se com baixo peso, 21 eutróficos, 16 com sobre-
peso, 5 com obesidade classe I, 3 com obesidade classe II e
nenhum paciente se enquadrava na obesidade classe III.

Conclusão: Não foi encontrada uma relação significativa
entre o tempo de intubação do ceco e o IMC (p = 0,041, -
amostra pouco representativa). Com base na nossa amostra,
o menor tempo de realização de colonoscopia foi observado
em pacientes com sobrepeso. Embora haja uma tendência
numérica que mostra uma possível relação entre o IMC e o
tempo de intubação do ceco, o nosso trabalho não encontrou

uma associação significativa, devido aos poucos participantes,
necessitando novas pesquisas sobre este tema.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.279
8;38(s1):114–164
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ILEOSCOPIA NO RASTREAMENTO DE
CÂNCER COLORRETAL EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

Sebastião Dutra de Morais Junior, Oswaldo de
Moraes Filho, Flavia Berford Leão dos Santos
Goncalves de Oliveira, Camila Oliveira
Barbosa, Antonio Carlos Nobrega dos Santos,
Romulo Medeiros de Almeida, João Batista de
Sousa

Hospital Universitário de Brasília (HUB),
Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Objetivo: Estudar os achados anormais no íleo terminal nas
colonoscopias realizadas com indicação de rastreamento.

Método: Foram avaliados os achados endoscópicos no íleo
terminal em uma série consecutiva de indivíduos assintomá-
ticos que se submeteram à colonoscopia no período de janeiro
de 2003 a dezembro de 2017.

Resultados: Neste período foram realizadas 5695 colonos-
copias sendo 1174 com indicação de rastreamento, o que
corresponde a 20,6% do total de exames realizados. O íleo
terminal foi intubado em 697 (59,3%).O íleo terminal estava
endoscopicamente normal em 687 (98,6%) dos casos e em
10 (1,4%) indivíduos havia descrito alguma alteração. Foram
descritos três (03) exames com hiperplasia linfoide, um (01)
divertículo de íleo terminal, dois (02) pólipos sésseis de 1 a
2 mm e três (03) com ileíte.

Discussão: Nesse estudo procurou-se avaliar a incidên-
cia de achados anormais no íleo terminal em colonoscopias
realizadas para rastreamento do câncer colorretal. Foram
realizados 1174 exames para esse fim com intubação ileal
ocorrendo em 697 exames. Houve alteração naileoscopiaem
apenas em 10 indivíduos (1,4%), o que se aproxima dos acha-
dos na literatura.A colonoscopia é considerada o padrão ouro
para rastreamento de câncer colorretale demonstrou ser efici-
ente para diminuir incidência desse câncer. O exame tem sido
indicado para rastreamento em indivíduos a partir dos 50 anos
de idade. Contudo, em publiação recente, a American Can-
cerSociety recomenda o início aos 45 anos de idade.O exame
é realizado com intuito deidentificar lesões pré-malignas e
ressecá-las sempre que possível ou ainda diagnosticar lesões
malignas já instaladas, além de outros possíveis achados
anormais, sendo considerado completo se houver intubação
cecal. A intubação ilealpor vezes demanda tempo para ser
realizada, o que aumenta a duração do exame, e os pou-
cos achados patológicos tornam esse passo questionável na
realização de colonoscopia para rastreamento de câncer color-
retal. Apesar de descrito na literatura achados anormais na
ileoscopia de exames para rastreamento em torno de 4%, o
achado de alterações no nosso serviço foi de apenas 1,4%.É

importante ressaltar que se trata de um serviço com residên-
cia médica e que a maior parte dos exames é realizada por
médicos residentes e a intubação ilealtem seu espaço para
treinamento.
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Conclusão: Com base nos resultados deste estudo é pos-
ível concluir que os achados anormais no íleo terminal em
olonoscopias para rastreamento são raros.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.280

L29

NCIDÊNCIA DE PÓLIPOS EM
ESERVATÓRIOS ILEAIS NA POLIPOSE
DENOMATOSA FAMILIAR. ANÁLISE
ETROSPECTIVA

aria de Lourdes Setsuko Ayrizono, Priscila
átali Moraes, Michel Gardere Camargo, João

osé Fagundes, Raquel Franco Leal, Carlos
ugusto Real Martinez, Cláudio Saddy
odrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
ampinas, SP, Brasil

Objetivo: Analisar a incidência de adenomas em Reservató-
io Ileal (RI) em pacientes com Polipose Adenomatosa Familiar
PAF).

Método: Estudo retrospectivo dos doentes com PAF subme-
idos à cirurgia de RI entre 1984 e 2018.

Resultados: No período, foram confeccionados RI em 103
oentes, sendo 79 (76,7%) em J, 15 (14,6%) em S e 9 (8,7%) em
upla Câmara. A maioria era do sexo feminino (58,2%) e a
édia de idade por ocasião da cirurgia foi de 30,3 anos. No

companhamento pós-operatório, foram realizadas reserva-
orioscopias em 64 (62,1%) pacientes, com achado de pólipos
denomatosos em 35,9%, não sendo observada neoplasia em
enhum deles. Dos pacientes com adenomas em RI, 69,6%
ram do sexo feminino e 34,8% tinham diagnóstico prévio de
denocarcinoma em pólipo ressecado na colonoscopia pré-
operatória ou no espécime cirúrgico. Todos apresentavam
denomas em duodeno e 13% evoluíram com tumor desmoide.

Conclusão: A ocorrência de adenomas em RI foi relativa-
ente frequente, ocorrendo principalmente no sexo feminino
associada a adenomas duodenais, em nossa casuística.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.281

L30

NDICADORES DE QUALIDADE EM
OLONOSCOPIAS REALIZADAS EM UM
OSPITAL DE ENSINO

itória Espíndola Leite Borges, Sebastião
utra de Morais Junior, Oswaldo de Moraes
ilho, Natascha Mourão Moreira, Bruno
ugusto Alves Martins, Andre Campos
ernandes, João Batista de Sousa

Hospital Universitário de Brasília (HUB),
niversidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil
Objetivo: Estudar os indicadores de qualidade em colonos-
opias realizadas em um hospital de ensino.

Método: Foram estudados os resultados de 5323 colonos-
opias realizadas consecutivamente de março de 2003 a maio
38(s1):114–164 131

de 2017. Os dados foram extraídos de uma base de dados cole-
tada prospectivamente e na revisão dos prontuários médicos
incluindo os laudos dos exames endoscópicos e anatomopa-
tológicos. Foram avaliadas as características demográficas, a
indicação, o tipo e a qualidade do preparo intestinal realizado.
Foram estudados os índices de intubação cecal, intubação
ileal, achados endoscópicos, identificação de pólipos adeno-
matosos em indivíduos assintomáticos, realização de biópsias
em indivíduos com diarreia crônica, realização de biópsias
em pacientes com doença inflamatória intestinal, ressecção
endoscópica de pólipos sésseis/pediculados de até 2 cm.

Resultados: A média de idade de toda a amostra foi de
50 ± 20,19 anos. Dentre os 5323exames, 3.311(62,2%) foram
realizados em mulheres. 2813(52,8%) tiveram indicação com o
objetivo de diagnóstico, 1299 (24,4%) para rastreamento, 1183
(22,2%) para vigilância e 28(0,5%) para terapêutica. A intubação
cecal foi realizada em 95,13%,a taxa de pólipos adenomato-
sos identificados em exames de rastreamento foi de 20,61%,
realização de biópsias de colón em indivíduos com diarreia
crônica ocorreu em 59,3% dos casos; 100% dos pacientes com
doença inflamatória intestinal foram submetidos a biópsias
seriadas; e em 95% dos indivíduos com pólipos < 2 cm, foi
tentada ressecção endoscópica.

Conclusão: Com base nos dados deste estudo é possível
concluir que os as colonoscopias realizadas nesta instituição
de ensino tem bons índices de qualidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.282

TL31

MUCOSECTOMIA ENDOSCÓPICA DE LESÕES
COLORRETAIS GIGANTES: EXPERIÊNCIA DE
CENTRO ESPECIALIZADO

André Antonio Abissamra a,b, Giovanni
Gustavo de Souza Avansini a,b, Matheus
Carpenedo Frare a,b, Thiago Maicon Matos de
Oliveira Rodrigues a,b, Beatriz Kawano de
Oliveira a,b, Leidiane Gomes Dias a,b, Rossini
Fernandes Lyria a,b

a Hospital Regional de Presidente Prudente,
Presidente Prudente, SP, Brasil
b Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
Presidente Prudente, SP, Brasil

Introdução: Trabalho que objetiva relatar a eficácia, resul-
tados e complicações da Mucosectomia Endocópica (EMR) em
pólipos colorretais e “LST’s” gigantes (> 4 cm) realizados em
centro especiliazado.

Materiais e métodos: Todas Mucosectomias Endoscópi-
cas realizadas no serviço entre 2014 a 2018 para pólipos e
\\“lst’s\\” gigantes (> 4 cm), com seguimento mínimo de 3-6
meses com colonoscopia. Foram avaliadas taxas de ressecção
em bloco x piecemeal, recorrência, AP (anatomopatológico)
prévio x AP pós ressecção, taxas e formas de complicações
do procedimento. Devido a indisponibilidade local de cromos-

copia virtual e magnificação de imagem, 5 lesões de aspecto
macroscópico benigno, mesmo sem AP, foram submetidas
à ressecção após tatuagem da margem inferior com tinta
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nanquin. Dessa forma lesões diagnosticadas com Adenocar-
cinoma poderiam ser tratadas posteriormente.

Resultados e discussão: Total de 20 lesões gigantes foram
ressecados em 20 pacientes, variaram entre 4-7 cm (média
4,3 cm). Tipo de lesão mais frequente foram Pólipos de Base
Larga (45%) seguido pelos LST’s granulares (40%). Local mais
frequente das lesões foi o Reto (40%) seguido pelo Ceco (20%).
Todas as lesões foram ressecadas em uma única sessão. A
técnica que foi predominantemente utilizado foi ressecção
em Piece-meal (90%), devido à dificuldade técnica em reali-
zar ressecção em bloco única (10%). Das 20 lesões ressecadas,
a maioria teve AP benigno (80%), sendo a grande maioria Ade-
noma Tubulo-Viloso (60%). Apenas uma lesão foi apontada
como Adenocarcinoma na biópsia pré-ressecção. Porém no
AP pós-ressecção, constatou-se 3 Adenocarcinomas in situ e
1 Adenocarcinoma invasor. Quanto ao controle da hemorra-
gia no procedimento, foi necessário uso de hemoclip em 70%
dos casos. Houve 1 caso (5%) de perfuração intestinal no pós-
-procedimento precoce, onde foi necessária Hemicolectomia
Direita para reparo da lesão. Quanto ao seguimento, foi obser-
vado recidiva em 3/19 pacientes (16%). Recidiva em 3 meses,
ocorreu em 2/19 pacientes (11%). Seguimento em 6 meses foi
totalizado em 13 pacientes, sendo que destes 3/13 (23%) apre-
sentaram recidiva. Entre as lesões recidivadas, notou-se que
não houve diferença estatística entre as lesões LST e lesões
polipoides.

Conclusão: EMR ainda é um procedimento com adequada
eficácia, com baixa taxa de complicações e que pode evitar um
grande número de cirurgias de grande porte para ressecção de
pólipos e “LST’s” gigantes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.283

TL32

O IMPACTO DA COLONOSCOPIA COM
MAGNIFICAÇÃO DE IMAGENS NA CONDUTA
DE LESÕES NEOPLÁSICAS COLORRETAIS
EXTENSAS

Fábio Shiguehissa Kawaguti, Cintia Mayumi
Sakurai Kimura, Carlos Frederico Sparapan
Marques, Caio Sergio Rizkallah Nahas,
Rodrigo Ambar Pinto, Fauze Maluf-Filho,
Sergio Carlos Nahas

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Resumo: A avaliação eficiente em predizer o risco de
invasão é fator determinante para o sucesso na ressecção
endoscópica das neoplasias colorretais precoces. A colonos-
copia com cromoscopia e magnificação de imagem permite a
avaliação do padrão de criptas da superfície das lesões, e atra-
vés da sua classificação, predizer o seu diagnóstico histológico.

Objetivo: Avaliar a acurácia da cromoscopia com
magnificação em prever o diagnóstico histológico através
da classificação do padrão de criptas em neoplasias colorre-

tais extensas, e sua importância em indicar o melhor tipo de
tratamento, endoscópico ou cirúrgico.

Métodos: Estudo retrospectivo a partir de banco de dados
coletados prospectivamente em centro de referência oncoló-
8;38(s1):114–164

gico, de pacientes avaliados entre abril de 2009 e junho de
2015. Pacientes com neoplasias colorretais superficiais com
alto risco de invasão submucosa submetidos à colonosco-
pia com magnificação foram incluídos no estudo. Neoplasias
colorretais superficiais com alto risco de invasão submucosa
foram definidas como pólipos sésseis, deprimidos ou lesões
de crescimento lateral (LST) maiores que 20 mm.

Resultados: Um total de 123 lesões foram incluídos no
estudo, com tamanho médio de 54.0 ± 37.1 mm. A avaliação
através da cromoscopia com magnificação e classificação do
padrão de criptas apresentou sensibilidade de 73,3%, espe-
cificidade de 100%, valor preditivo positivo de 100%, valor
preditivo negativo de 96,4% e acurácia de 96,7% em predi-
zer a profundidade da invasão neoplásica e consecutivamente
direcionar o paciente para o melhor tratamento, cirúrgico
ou endoscópico. Do total de casos avaliados, 63 eram locali-
zados no reto e destes, 33 foram submetidos à ressonância
magnética (RM) de pelve, sendo que em 31 deles o estadia-
mento foi T2. Destes 31 pacientes T2 à RM, 22 deles (70,1%)
foram diagnosticados como não invasivos à cromoscopia com
magnificação e ressecados por dissecção submucosa endos-
cópica, todos com critérios de cura no diagnóstico histológico
final.

Conclusão: A avaliação de lesões neoplásicas colorre-
tais extensas através de colonoscopia com cromoscopia e
magnificação apresenta alta acurácia e pode ser decisiva em
indicar o melhor tratamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.284
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS
COLONOSCOPIAS DE UM SERVIÇO
HOSPITALAR TERCIÁRIO: ANÁLISE DE 4208
LAUDOS

Manuela Pereira Liger, Sabina Aparecida
Alvarez de Paiva, Paulo Henrique Pisi, Maira
Barra Benjamim, Diogo Peres Martins Soares,
Igor Cardoso Baima, Lucas Consentino de
Martins

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, SP, Brasil

Objetivo: Analisar as variáveis dos resultados dos exames
de colonoscopia de um Hospital Terciário, realizados entre
2011 e 2018.

Material e métodos: Trata-se de um estudo transversal e
retrospectivo no qual foram analisados 4208 laudos de colo-
noscopia, de um Hospital Terciário, entre 2011 e 2018. As
seguintes variáveis foram estudadas: gênero, faixa etária,
exame completo ou incompleto, hipótese diagnóstica, ori-
gem pública ou privada, quantidade e localização de pólipos,
presença de complicações, preparo adequado ou ruim. No
estudo, alguns pacientes foram submetidos a mais de um
exame em tempos distintos e existiram também laudos com

mais de um diagnóstico.

Resultados: Foram avaliados 4208 laudos de colonoscopia.
A maioria dos laudos foi do gênero feminino, totalizando 2653
(63%) e 1555 (37%) do gênero masculino. Houve predomínio na
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aixa etária de 50 a 70 anos (51,23%). O número de colonos-
opias completas foi de 3747 (89%) e 461 (11%) incompletas,
endo como, a formação de alça no aparelho, a principal causa
e não progressão do colonoscópio (43%). A principal hipótese
iagnóstica encontrada nos exames foi doença diverticular
os cólons 1352 (30,9%) seguida da presença de pólipos 917

20,9%). Em relação a localização dos pólipos, foram encontra-
os 252 pólipos no cólon sigmóide (26%) e a minoria, 47(5%), no
eco, com o predomínio de 780 (81%) do tipo séssil sobre 186
19%) do tipo pediculado, sendo que alguns pacientes apre-
entavam pólipos de ambos os tipos. Dentre todos os exames
ealizados, ocorreram apenas 6 complicações, sendo 2 hipo-
ensões com bradicardia, 2 perfurações e 2 sangramentos após
olipectomia. Houve prejuízo em 5% dos exames devido ao
reparo inadequado do cólon.

Conclusão: A epidemiologia do serviço analisado condiz
om a literatura, comprovando que a faixa etária mais pre-
alente para realização do exame de colonoscopia é entre 50 e
0 anos. Há também maior incidência da doença diverticular
os cólons e pólipos colônicos acima da 5 a década de vida. A

ocalização dos pólipos predomina no cólon sigmóide e a mor-
ologia séssil é a mais comum. A frequência de complicações
pequena quando comparada a tamanha relevância diagnós-

ica e terapêutica que esse exame representa para o estudo do
rato digestivo baixo.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.285
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ROGRAMA DE TREINAMENTO EM
OLONOSCOPIA DO RESIDENTE DE
OLOPROCTOLOGIA

atheus Duarte Massahud, Suyanne
hyerine da Silva Lopes, Pedro Jose
uimaraes Cardoso, Renata Magali Ribeiro
illuzio Ferreira, Matheus Matta Machado
afra Duque Estrada Meyer, Aurea Cassia
ualberto Braga, Gabriella Oliveira Lima

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo
orizonte, MG, Brasil

Objetivo: Descrever o programa e a curva de aprendizado
o residente de Coloproctologia na realização dos exames
urante os dois anos de residência médica.

Introdução: A colonoscopia é o exame padrão ouro para
astreamento e prevenção de câncer colorretal além do diag-
óstico e tratamento de outras doenças do cólon. É essencial
o Coloproctologista, seguindo critérios de qualidade, o domí-
io na indicação, execução e interpretação do exame.

Métodos: Registro de dados pré-definidos das colonosco-
ias realizadas pelos médicos residentes do serviço, durante
s dois anos de residência, após acompanharem 100 exames
ealizados pelo preceptor e após a retirada do aparelho em
utros 100 exames.

Resultados: Foram realizadas um total de 258 colonosco-

ias pelo Residente A e 232 pelo Residente B até a presente
ata. Com 60% dos pacientes do sexo feminino e 40% mascu-

ino. Média de idade dos pacientes: 62,09 anos (16 a 92 anos). A
ndicação mais frequente foi o rastreamento de câncer color-
38(s1):114–164 133

retal. O tempo médio de subida: 12,52 minutos. O tempo médio
de descida: 10,82 minutos. Taxa de intubação cecal: 92,66%. A
causa mais comum para exames incompletos foi o preparo
inadequado, seguido por tumores obstrutivos. Taxa de poli-
pectomia de 44,1%. Ajuda do preceptor para intubação cecal
(residente A): 50 primeiros exames = 22 (44%); 51◦ ao 100◦ = 9
(18%); 101◦ ao 150◦ = 7 (14%); 151◦ ao 200◦ = 6 (12%); 201 ao
258◦ = 2 (3,44%). Ajuda do preceptor para intubação cecal (resi-
dente B): primeiros 50 exames = 27 (54%); 51◦ ao 100◦ = 14 (28%);
151◦ ao 200◦ = 5 (10%); 201◦ ao 232◦ = 2 (6,25%).

Conclusão: A colonoscopia é um exame essencial para ras-
treamento e prevenção de câncer colorretal e para as outras
doenças do cólon. A curva de aprendizado do médico residente
é longa e exige um grande número de exames. É necessá-
rio que o médico residente possa alcançar a sua excelência
seguindo um programa eficaz de treinamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.286

TL35

RASTREAMENTO ORGANIZADO DO CÂNCER
COLORRETAL: COMPARAÇÃO DE DOIS
VALORES DE CORTE DO TESTE
IMUNOQUÍMICO FECAL (FIT)

Adriana Vaz Safatle Ribeiro a,b, Maurício P.
Sorbello a,b, Vinicius Pfuetzenreiter a,b,
Afonso Henrique Silva e Sousa Junior a,b, José
Eluf Neto a,b, Sérgio Carlos Nahas a,b, Ulysses
Ribeiro Jr a,b

a Departamento de Gastroenterologia, Faculdade
de Medicina (FM), Universidade de São Paulo
(USP), São Paulo, SP, Brasil
b Departamento de Epidemiologia, Faculdade de
Medicina (FM), Universidade de São Paulo (USP),
São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O câncer colorretal (CRC) representa a terceira
neoplasia maligna mais comum em homens e a segunda em
mulheres no Brasil. Estádios avançados (III e IV) representam
mais de 60% dos casos ao diagnóstico. Programas de rastrea-
mento através de teste imunoquímico fecal quantitativo (FIT),
demonstram alta sensibilidade em outros países.

Objetivos: Avaliar os achados colonoscópicos, incluindo
lesões neoplásicas e pré-neoplásicas, em uma população FIT
positiva; comparar tais achados em dois valores de corte do
FIT: entre 50 e 99 ng/mL e maiores que 100 ng/mL.

Métodos: Realização de estudo piloto de um programa
de rastreamento organizado para o CRC, através do FIT,
em uma população assintomática. Indivíduos entre 50 e 75
anos, moradores de um bairro da zona leste de São Paulo,
foram convidados a participar. Pacientes com FIT positivo
(nível maior ou igual a 50 ng/mL) foram encaminhados para
realização de colonoscopia. Endoscópios de alta definição e
com magnificação foram utilizados para os procedimentos.

Resultados: De um total de 10000 pessoas, 8539 já foram

submetidas ao FIT. 661/8539 (7,7%) pacientes tiveram FIT
positivo. Destes, 473 (71,4%) pacientes foram submetidos
à colonoscopia até o momento. 61,1% dos pacientes eram
mulheres, 47% eram brancos e a média de idade foi de 62 anos.
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O preparo intestinal de acordo com a escala de Boston foi 8
ou 9 em 96% dos pacientes. A taxa de detecção de adenoma
foi 59,6% (282 pacientes). 163 (34,5%) pacientes apresentavam
2 ou mais adenomas (2 a 16 adenomas por paciente), e 127
(26,8%) foram considerados adenomas avançados. 51 (10,8%)
pacientes apresentavam lesões malignas, incluindo 17 lesões
avançadas e 34 precoces. 159/473 (33,6%) pacientes apresen-
tavam FIT entre 50 e 99 ng/mL, e destes, 7 pacientes (4,4%)
tinham lesões malignas. 314 (66,4%) apresentavam FIT maior
que 100 ng/mL, e destes, 44 (14%) tinham lesões malignas.
Dos 282 pacientes com adenomas, 87 (30,9%) apresentavam
FIT entre 50 e 99 ng/mL. Dos 127 pacientes com adenomas
avançados, 29 (22,8%) apresentavam FIT entre 50 e 99 ng/mL.
13,7% (7/51) dos pacientes com lesões malignas e 18,2% dos
pacientes com adenoma avançado tiveram FIT entre 50 e 99
ng/ml.

Conclusões: 1. Resultados parciais demonstraram alta
taxa de detecção de adenoma e adenocarcinoma em uma
população FIT positiva; 2. Deve-se empregar o valor de corte
do FIT de 50 ng/ml, desde que haja estrutura para realização
de maior número de colonoscopias.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.287
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RESSECÇÃO DE EXTENSA NEOPLASIA RETAL
PRECOCE COM COMPONENTE CICATRICIAL
ATRAVÉS DE DISSECÇÃO SUBMUCOSA
ENDOSCÓPICA E POCKET CREATION
METHOD

Ossamu Okazaki, Fábio Shiguehissa
Kawaguti, Cintia Mayumi Sakurai Kimura,
Caio Sergio Rizkallah Nahas, Carlos Frederico
Sparapan Marques, Fauze Maluf-Filho, Sergio
Carlos Nahas

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Resumo: A ressecção endoscópica de lesões com compo-
nente cicatricial (recidivadas ou parcialmente ressecadas) está
relacionado à maior dificuldade técnica, maior taxa de even-
tos adversos e menor taxa de ressecção em monobloco. Nesse
contexto, a dissecção submucosa endoscópica (ESD) através
da técnica de pocket-creation method (PCM) pode ser útil. A téc-
nica consiste em fazer pequena incisão marginal e dissecar a
submucosa abaixo da lesão quase na totalidade, terminando
a incisão da mucosa normal que contorna a lesão apenas ao
final do procedimento.

Descrição do caso clínico: A.D.J., 65 anos, sexo masculino e
sem comorbidades, apresentou alteração do hábito intestinal,
que motivou investigação diagnóstica. Realizou colonoscopia
que evidenciou lesão de crescimento lateral (LST) granu-
lar nodular em reto, a 8 cm da borda anal. Foi realizada
macrobiópsia com alça de polipectomia da parte nodular da
lesão. Anatomopatológico da macrobiópsia evidenciou ade-

noma tubuloviloso com displasia de baixo grau. Paciente foi
encaminhado para serviço oncológico de referência, sendo
submetido a colonoscopia com magnificação que evidenciou
extensa LST granular nodular em reto, com retração cicatricial
8;38(s1):114–164

central, ocupando 70% da circunferência do órgão, medindo
aproximadamente 12 cm, e com padrão de criptas tipo Vi (não
invasivo).Foi indicada ressecção local através de ESD, pela téc-
nica de PCM que transcorreu sem intercorrências. Paciente
evoluiu bem e recebeu alta no 20 dia pós-operatório. Anato-
mopatológico do espécime dissecado: adenoma túbulo-viloso
com displasia de alto grau, tamanho total de 12 cm no maior
eixo, invasão angiolinfática ausente e margens de ressecção
livres de neoplasia.

Discussão: A técnica de PCM consiste na dissecção
endoscópica do plano submucoso sem abertura da mucosa
periférica da lesão na totalidade, o que impede a dispersão
do fluido injetado, permite o acesso tangencial da muscu-
lar própria e estabiliza o endoscópio dentro do pocket . No
caso descrito, a técnica de PCM foi fundamental para viabi-
lizar a ESD de lesão com histórico de ressecção parcial. Nas
áreas de fibrose intensa, a manutenção da camada submucosa
espessa e possibilidade de tração dos tecidos com a extremi-
dade do endoscópio permitiu a dissecção endoscópica com
segurança.

Conclusão: A ressecção através de ESD de neoplasia
precoce de reto com antecedente de manipulação pré-
via e fibrose submucosa intensa é facilitada pela técnica
de PCM.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.288
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ASPECTO DA ENDOSCOPIA NA DOENCA DE
CROHN

Rommel Ribeiro Lourenco Costa

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil

Morgagni há cerca de 150 anos descreveu um conjunto de
lesões, que hoje conhecemos como sugestivas da doença de
Crohn (DC). Mesmo com os avanços do conhecimento médico,
a etiologia não é totalmente esclarecida. Acredita-se que a
inflamação crônica seja resultado de uma reação autoimune.
Trata-se de uma enfermidade crônica com grande leque de
sinais e sintomas e por isso de difícil diagnóstico. Tem cará-
ter bimodal, acometendo duas faixas etárias (entre a 2 a e a
3 a décadas de vida e a partir da sexta). Dessa forma, tem
grande impacto socioeconômico, uma vez que tem predileção
por um grupo ativo da sociedade. Nosso estudo visou compre-
ender o aspecto de bambu da mucosa gástrica em pacientes
com DC, avaliando relações existentes entre tratamento, ativi-
dade da doença e parâmetros laboratoriais, com este achado.
E assim contribuir com o diagnóstico. Avaliamos, no período
de outubro de 2017 a março de 2018, 14 pacientes de maneira
prospectiva, dentre portadores ou não de DC. Os pacientes
selecionados foram submetidos a EDA no setor de endosco-
pia de um hospital terciário. Analisamos 14 exames (EDA),
divididos em dois grupos; 07 portadores de DC e 07 não por-
tadores de DC (N-DC). Dos pacientes com diagnóstico prévio
de Doenca de Crohn, cinco pacientes apresentaram alteração

endoscópica compatível com aspecto em bambu. Nenhum
dos pacientes no grupo controle apresentaram este aspecto. O
aspecto de mucosa em bambu, descrito na doença de crohn,
devido sua alta prevalência neste grupo, pode ser utilizado
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uso de um inibidor químico mostrou ser eficaz ao diminuir
significativamente a ativação do ERE.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.291
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omo critério diagnóstico, principalmente nas situações de
uvidosas e outros exames complementares inconclusivos.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.289
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SPECTOS EMOCIONAIS RELACIONADOS A
ACIENTES COM DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
NTESTINAIS: UM ESTUDO AMBULATORIAL

runo Lorenzo Scolaro, Matheus Copi
imura, Everson Fernando Malluta, Daniel
ury Ogata, Barbara Tortato Piasecki

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
C, Brasil

Objetivo: Avaliar a prevalência dos aspectos emocionais
m pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais
DII) atendidos em um ambulatório multidisciplinar.

Método: Foram analisados 75 pacientes portadores de DII,
companhados a nível ambulatorial, de maio de 2017 a maio
e 2018. Foram incluídos pacientes com confirmação diag-
óstica de DII com idade superior a 18 anos. Gestantes ou
utrizes foram excluídos. Para a caracterização dos dados
mostrais foi utilizada análise descritiva por meio do cálculo
e média e desvio-padrão, quartis para as variáveis quantita-
ivas e frequências e proporções para as qualitativas. Através
e pesquisa analítica, prospectiva e de corte transversal a
oleta foi realizada através da aplicação do Termo de Con-
entimento Livre e Esclarecido, Protocolo Sociodemográfico e
línico, Escala de Imagem Corporal (BIS) e Escala de Autoes-

ima de Rosenberg.
A BIS avalia a preocupação relacionada com a imagem cor-

oral. Nela são avaliados aspectos afetivos, comportamentais
cognitivos. Constituída por 10 questões, respondidas numa

scala de Likert de quatro pontos, variando de 0 (nada) a
(muito). A pontuação total varia entre 0 e 30, sendo que

ontuações mais elevadas indicam maior preocupação com
s alterações na imagem corporal resultantes da doença e/ou
os tratamentos. A escala de Rosenberg é um método uni-
imensional capaz de quantificar o nível de autoestima em
aixo, médio ou alto. Constituída por 10 itens, sendo 5 refe-
entes a uma visão positiva de si mesmo e 5 referentes a uma
isão autodepreciativa. A pontuação varia de 10 a 60 pontos e
escore é diretamente proporcional ao nível de autoestima.

ontuações < 26 indicam uma autoestima baixa, valores entre
6 e 35 indicam autoestima média e pontuação > 35 indica
utoestima alta.

Resultados: O sexo feminino mostrou-se predominante
60%) e a média de idade dos pacientes foi de 49,96 anos,
ariando de 20 a 78 anos. Não fumantes compuseram 96% da
mostra. Em relação às DII, a DC mostrou-se mais prevalente
61,3%). Na escala de BIS, a pontuação geral que obteve maior
requência foi zero, compondo 29,3% da amostra. Na Escala de
osenberg, 92% apresentaram o nível de autoestima “Alta” e
enhum paciente foi classificado com baixa autoestima.
Conclusão: Ao constatar que 92% dos pacientes apresen-
aram autoestima alta e que 29% afirmaram que em nada a
oença teria alterado sua autopercepção corporal, observamos
38(s1):114–164 135

a importância do atendimento multidisciplinar no ambulató-
rio de DlI.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.290
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AVALIAÇÃO DO ESTRESSE DE RETÍCULO
ENDOPLASMÁTICO NA MUCOSA
INTESTINAL DE PACIENTES COM DOENÇA
DE CROHN

Bruno Rodrigues Lima, Livia Bitencourt
Pascoal, Andressa Coope, Maria de Lourdes
Setsuko Ayrizono, Michel Gardere Camargo,
João José Fagundes, Raquel Franco Leal

Laboratório de Investigação em Doença
Inflamatória Intestinal, Serviço de Coloproctologia,
Faculdade de Ciências Médicas (FCM),
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Introdução: O retículo endoplasmático (RE) é responsável
pela síntese e processamento de proteínas secretoras e de
membrana. As proteínas incapazes de adotar o estágio de
conformação adequado são impedidas de sair do RE e são
encaminhadas para a via de degradação, levando ao estresse
do RE (ERE). Estudos de associação gênica e de meta-análise
mostram que o ERE possivelmente se correlaciona com a pato-
genia da doença de Crohn (DC).

Objetivo: Investigar a ocorrência do ERE em mucosa intes-
tinal de pacientes com DC, e avaliar o efeito de um inibidor
químico sobre sua ativação.

Casuística e método: Foram coletadas biópsias por colo-
noscopia da mucosa intestinal de pacientes com DC (grupo
DC) e pacientes sem doenças inflamatórias intestinais (grupo
controle). Realizou-se cultivo celular para avaliação do ERE e
sua potencial resolução com inibidor químico. Realizaram-se
testes não paramétricos para a análise estatística, com signi-
ficância quando p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa local.

Resultados: Foram coletadas amostras de 10 pacientes com
DC em atividade (CDEIS ≥ 5) e de 4 controles. Após 6 h de tra-
tamento em cultura, foi observada uma diferença significativa
na ativação das vias PERK e IRE-1 no grupo DC. O tratamento
com inibidor químico levou a uma diminuição significativa na
expressão dos genes responsáveis pela ativação das vias.

Conclusão: A ativação das principais vias do ERE sugere
um papel na manutenção do processo inflamatório na DC. O
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AVALIAÇÃO DOS FATORES NUTRICIONAIS
ENVOLVIDOS NA EVOLUÇÃO CLÍNICA DE
PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN

Marina Moreira de Castro a,b, Maria de
Lourdes Setsuko Ayrizono a,b, Ligiana Pires
Corona a,b, Michel Gardere Camargo a,b,
Claudio Saddy Rodrigues Coy a,b, Marciane
Milanski a,b, Raquel Franco Leal a,b

a Laboratório de Investigação em Doença
Inflamatória Intestinal, Serviço de Coloproctologia,
Faculdade de Ciências Médicas (FCM),
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil
b Laboratório de Distúrbios do Metabolismo,
Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA),
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Limeira, SP, Brasil

Introdução: A doença de Crohn (DC) apresenta alguns
distúrbios nutricionais, como a desnutrição, perda de
peso e deficiências nutricionais, e torna-se importante a
determinação da composição corporal para auxiliar no diag-
nóstico nutricional e avaliar o grau de desnutrição.

Objetivo: Avaliar a composição corporal e ingestão dietética
de pacientes com DC em remissão e em atividade.

Método: Foram avaliados 21 pacientes com DC em ativi-
dade (DCA) e 22 em remissão (DCR), e incluído um grupo
Controle (CTR) com 16 indivíduos saudáveis. A atividade da
doença foi avaliada pela colonoscopia e enterorressonância.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa local. Os dados antropométricos avaliados foram: peso
atual (PA), estatura, circunferência da panturrilha (CP), circun-
ferência do braço (CB) e dobra cutânea tricipital (DCT). Foram
calculados o Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência
muscular do braço (CMB) e área muscular do braço (AMB) e
o porcentual de perda de peso. A avaliação do consumo ali-
mentar foi realizada através do Recordatório Alimentar de 24
horas.

Resultados: Foi demonstrada diferença entre os três gru-
pos avaliados em relação ao IMC (p < 0,001), verificando que
os grupos CTR (28,61 Kg/m2) e DCR (26,10 Kg/m2) estavam
com sobrepeso, e os pacientes do grupo DCA (21,87 Kg/m2)
eutróficos. Também houve diferença nos parâmetros CB, DCT,
CMB e AMB entre os grupos, sendo que as menores médias
foram no grupo DCA. Já em relação ao porcentual de perda
de peso, não foi evidenciada perda de peso significativa ou
grave nos últimos 3 meses. Em relação à análise da inges-
tão alimentar, o consumo energético do grupo CTR foi menor
em relação ao grupo DCA (p = 0,034). O consumo de carboi-
drato apresentou valores abaixo da recomendação, e valores
do consumo de proteína acima da recomendação para os três
grupos. Porém, quando realizada análise do consumo pro-
teico considerando gramas de proteína por quilograma de
peso corporal (g/ptn/Kg), o grupo DCA apresentou valores

adequados (1,5 g/ptn/Kg), segundo a recomendação do Con-
senso de Nutrição para a DII. O consumo de lipídios do grupo
DCR foi significativamente maior (p = 0,028) em comparação
8;38(s1):114–164

ao grupo DCA. O consumo médio de fibras estava abaixo da
recomendação e de colesterol acima do recomendado para
todos os grupos.

Conclusão: Apesar da desnutrição não ter sido observada
segundo o IMC; o grupo em atividade da DC apresentou o
estado nutricional mais comprometido de acordo com as
variáveis CB, DCT, CMB e AMB.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.292
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DA
RESOLVINA D2 EM PACIENTES COM DOENÇA
DE CROHN

Livia Bitencourt Pascoal a,b, Bruno Rodrigues
Lima a,b, Luis Eduardo Miani Gomes a,b, João
José Fagundes a,b, Claudio Saddy Rodrigues
Coy a,b, Licio Augusto Velloso a,b, Raquel
Franco Leal a,b

a Laboratório de Investigação em Doença
Inflamatória Intestinal, Serviço de Coloproctologia,
Departamento de Cirurgia, Faculdade de Ciências
Médicas (FCM), Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil
b Laboratório de Sinalização Celular, Faculdade de
Ciências Médicas (FCM), Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil

Introdução: A resolução da inflamação é um processo
finamente regulado e mediado por mediadores lipídicos espe-
cializados na pró-resolução (SPMS), incluindo a resolvina D2
(RvD2). O papel imunomodulador dos SPMS em doenças infla-
matórias crônicas está sendo investigado.

Objetivo: Avaliar o papel da RvD2 sérica em pacientes com
DC em remissão e em atividade.

Método: Para este estudo, foram selecionados 38 pacientes
com DC, sendo 18 pacientes em remissão e 20 pacien-
tes em atividades. A atividade da doença foi determinada
por ileocolonoscopia ou enteroressonância. O grupo con-
trole foi composto por 10 pacientes sem doença inflamatória.
Realizou-se dosagem dos níveis séricos da RvD2 pelo método
de imunoensaio enzimático de competição. Para análise esta-
tística, utilizou-se teste não paramétrico, com p < 0,05. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados: Dos pacientes incluídos no estudo, 55% do
grupo em remissão, 60% do grupo em atividade e 40% do grupo
controle eram do sexo masculino. A média de idade dos paci-
entes no grupo em remissão foi de 41,2 (20-63) anos, no grupo
em atividade da DC foi de 39,1 (22-61) anos e no grupo controle
foi de 43,1 (23-69 anos). Dos pacientes com DC, 55% do grupo
em remissão e 75% daqueles em atividade estavam sendo
tratados com terapia biológica e imunossupressor. Foi eviden-
ciado neste estudo um aumento dos níveis séricos da RvD2 em
pacientes com DC em remissão e em atividade quando com-
parados ao grupo controle (p < 0,001). Verificamos ainda nos

pacientes tratados com imunossupressores uma diminuição
dos níveis séricos da RvD2 em pacientes com DC em remissão
quando comparados com DC em atividade (p < 0,05).
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Conclusão: Estes resultados sugerem a participação da
vD2 em resposta ao processo inflamatório da DC e fornecem
erspectivas de novas abordagens fundamentadas em SPMS
ara modular a inflamação crônica.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.293
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VALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE
NFLIXIMABE EM PACIENTES COM DOENÇA
E CROHN POR IMUNOENSAIO DE FLUXO
ATERAL

uis Eduardo Miani Gomes, Francesca Ramos
a Silva, Livia Bitencourt Pascoal, Renato
azarin Ricci, Maria de Lourdes Setsuko
yrizono, Claudio Saddy Rodrigues Coy,
aquel Franco Leal

Laboratório de Investigação em Doença
nflamatória Intestinal, Serviço de Coloproctologia,
epartamento de Cirurgia, Faculdade de Ciências
édicas (FCM), Universidade Estadual de
ampinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil

Introdução: Os testes de monitoramento das
oncentrações séricas de Infliximabe (IFX), cuja medição
a concentração do fármaco em um ponto de tempo pré-

especificado, têm se mostrado relevante no manejo clínico
tual das doenças inflamatórias intestinais (DII), entretanto,
inda são pouco utilizados no âmbito nacional.

Objetivo: Avaliar os níveis séricos de IFX de pacientes com
oença de Crohn (DC) que utilizam essa terapia e que fazem
companhamento em Ambulatório de Hospital Terciário.

Casuística e método: Foram incluídos 40 pacientes com
C submetidos à terapia com IFX em fase de manutenção.
rata-se de estudo observacional. A atividade da doença foi
eterminada por ileocolonoscopia ou enteroressonância. A
oleta do sangue periférico foi realizada antes da aplicação
o IFX. Realizou-se dosagem dos níveis séricos de IFX pelo
étodo de imunoensaio de fluxo lateral (LFA - Lateral Flow
ssay). Utilizou-se teste não paramétrico para análise estatís-

ica, com p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
m Pesquisa.

Resultados: Do total de pacientes incluídos, 55% eram do
exo masculino, sendo 12 do grupo em atividade da DC e 10 do
rupo em remissão. A média de idade dos pacientes no grupo
m atividade da DC foi de 35,5 (19-59) anos, e no grupo em
emissão, foi de 42,5 (18-61) anos. O tempo médio de uso do
FX foi de 53 (4 -192) meses. Considerando-se o nível sérico
e IFX, não houve diferença entre os grupos em remissão e
tividade (p > 0,05). Dos 22 pacientes em atividade, 5 apre-
entaram níveis subterapêuticos da droga, 4 apresentaram
íveis terapêuticos e 13 pacientes acima da janela terapêutica.
os 18 em remissão, 9 apresentaram níveis subterapêuticos
a droga, 3 apresentaram níveis terapêuticos e 6 pacientes
cima da janela terapêutica. Assim sendo, apenas 7 pacientes

presentaram níveis de IFX em dose terapêutica (3-7 �g/mL).
ão houve correlação entre os níveis de IFX e a atividade
a DC (p > 0,05). Também, não houve diferença significativa
uanto ao uso do biológico associado ao imunossupressor
38(s1):114–164 137

(IMS). Entretanto quando a terapia combinada (IFX e IMS) foi
analisada nos grupos atividade e remissão isoladamente, o
principal achado foi o elevado número de pacientes em ati-
vidade, com níveis de IFX acima do nível terapêutico, apesar
de estarem em terapia com imunossupressor.

Conclusão: O monitoramento de drogas biológicas com os
níveis de fármacos pode possibilitar um gerenciamento tera-
pêutico mais singularizado, com o melhor ajuste das doses e
possivelmente maior economia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.294
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COMPLICAÇÕES NO PÓS-OPERATÓRIO EM
PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA
INTESTINAL EM USO DE ANTI-TNF

Alexander de Sá Rolim, Gabriela Fonseca
Lopes, Rogerio Freitas Lino de Souza, Hugo
Watte, Angelo Cecchini, Laercio Robles, Isaac
Correa Neto

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Objetivo: Avaliar a relação de complicações pós-cirúrgicas
em pacientes com DII e o uso de anti-TNF no período de até
30 dias de pós-operatório, a partir do ato cirúrgico, visando
às condições clínicas do paciente, classificação da DII e do
procedimento cirúrgico realizado.

Método: Estudo clínico observacional, retrospectivo e
quantitativo, com a avaliação de prontuário eletrônico de
pacientes cirúrgicos em uso de Anti-TNF, especificamente
Infliximabe e Adalimumabe atendidos em um hospital uni-
versitário da cidade de São Paulo. Os pacientes foram
estratificados em sexo, idade, classificação da doença, his-
tórico de tabagismo, tipo de cirurgia, sendo comparados os
procedimentos: cirurgia eletiva/cirurgia de urgência, cirurgia
orificial, entre outros.

Resultado: Foram analisados dados de 45 pacientes entre
2015 e Junho de 2018, sendo 84% portadores de Doença de
Crohn (DC) e o restante de Retocolite Ulcerativa (RCUI). A
média de idade foi de 33,68 anos, com 51,11% do sexo femi-
nino e somente 1 paciente tinha passado de tabagismo. 59,1%
dos pacientes utilizaram Infliximabe como terapia biológica,
29,54% utilizaram Adalimumab e 11,36% utilizaram ambas as
medicações como arsenal terapêutico. Em relação aos proce-
dimentos cirúrgicos, 57,78% dos casos foram realizados devido
doença orificial e 42,22%, devido presença de abdome agudo
inflamatório, abdome agudo perfurativo, estenoses intesti-
nais, entre outros. 75,55% das cirurgias foram realizadas
eletivamente e 24,45%, em caráter de urgência, sendo que do
total dos procedimentos cirúrgicos, 17,7% dos casos tiveram
complicações no primeiro mês de pós operatório, não ocor-
rendo nenhum óbito dentro deste período.

Conclusão: Observou alta prevalência de pacientes jovens
com DII e em uso de Anti-TNF que foram submetidos à cirur-
gias, contudo com baixa incidência de complicações no pós

operatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.295
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COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À INFUSÃO
DE IMUNOBIOLÓGICOS ANTI-TNF ALFA EM
PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA
INTESTINAL

Mardem Machado de Souza, Nathalia Leite
Oliveira Zeitoun, Karla Renata Ayumi Kato,
Julia Bedôr Jardim Bastos de Paula Cavalcante,
Nathálya Gonçalves dos Santos, Paola Patricia
Knippelberg Escobar

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM),
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT),
Cuiabá, MT, Brasil

Objetivo: Avaliar complicações relacionadas à infusão de
imunobiológicos anti- TNF em pacientes com doença infla-
matória intestinal em acompanhamento entre dezembro de
2017 e junho de 2018.

Métodos: Foram incluídos no presente estudo todos os
pacientes que realizam acompanhamento no ambulatório de
DII no nosso serviço, e que realizaram infusão de imunobio-
lógicos anti-TNF entre dezembro/2017 e junho/2018, sendo 22
pacientes em uso de Infliximabe (IFX) e 5 em uso de Adalimu-
mabe (ADA).

As reações infusionais foram divididas em:

Reação infusional leve: cefaleia, rash/urticária, prurido, náu-
seas
Reação infusional grave: dispneia, cianose, sudorese, cefaleia
intensa, necessitando de interrupção da medicação.

Resultados: Do total de 27 pacientes submetidos à infusão
de imunobiológicos, 2 apresentaram reações adversas ao uso
de IFX, sendo uma leve e outra grave, e 1 ao uso de ADA, com
infecção oportunista pelo vírus da varicela zoster.

A reação infusional leve apresentou como sintomas urti-
cária/eritema e prurido, não requerendo interrupção da
medicação, enquanto a reação infusional grave demonstrou
sintomas como dispneia, cianose, sudorese, cefaleia intensa.

Conclusão: Os fármacos Infliximabe e Adalimumabe são
anticorpos monoclonais, ou seja, são proteínas que reconhe-
cem e se ligam ao Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-alfa),
envolvido no processo de inflamação. Dessa maneira, esses
fármacos auxiliam na diminuição e no controle de processos
inflamatórios, por isso são utilizados na conduta terapêu-
tica da DII. A aplicação de anti- TNF� subcutânea está mais
relacionada à ocorrência de reações locais, porém, essas não
constituem contraindicações a manutenção da terapia. As
reações agudas relacionadas à infusão de biológicos anti-TNF�

podem ser muito graves, e não estão somente relacionadas à
infusão endovenosa.

Reações adversas ocorrem tanto por meio de mercanismos
alérgicos, IgE mediados (urticária, broncoespasmo, hipotensão
e taquicardia), quanto por mecanismos não alérgicos (rubor,
diaforese, calafrios, náuseas, cefaleia e dor torácica). A tera-

pia com imunobiológicos é eficaz no tratamento de pacientes
diagnosticados com DII, no entanto, seu uso pode resultar
em diversos efeitos adversos, cuja intensidade pode variar
8;38(s1):114–164

de leve à grave. O seguimento desses pacientes é fundamen-
tal em serviços especializados, assim como, a preparação
e antecipação de eventos nocivos durante a infusão dessas
medicações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.296
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DIAGNÓSTICO TARDIO DE DOENÇA DE
CROHN EM PACIENTES OPERADOS DE
RESERVATÓRIO ILEAL

Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono, Raquel
Franco Leal, João José Fagundes, Michel
Gardere Camargo, Carlos Augusto Real
Martinez, Natália Sayuri Mukai, Claudio
Saddy Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Objetivo: Análise retrospectiva dos pacientes com reto-
colite ulcerativa (RCU) submetidos à retocolectomia e
reservatório ileal (RI) que apresentaram achados anatomopa-
tológicos ou evoluíram com manifestações clínicas sugestivas
de Doença de Crohn (DC).

Método: No período de 1983 a 2017, 79 pacientes com RCU
foram submetidos a 82 cirurgias de RI (3 re-reservatórios),
sendo que 15 (18,98%) evoluíram como DC, com diagnóstico
histopatológico confirmado em 11: quatro na proctectomia,
dois em enterectomia, dois na biópsia do RI, um no espécime
da retocolectomia, um em abscesso perianal e um outro no
reservatório excisado.

Resultados: Todos os doentes tinham diagnóstico pré-
-operatório de RCU e oito tinham colectomia préviaà cirurgia
do RI (5 por megacólon tóxico, 2 por agudização da doença
e 1 por hemorragia). Nove (60%) pacientes eram do sexo
feminino e a média de idade foi de 30,93 (13-65) anos por
ocasião da confecção do RI. Ileostomia não foi fechada em
um doente devido abscesso e fístulas perianais. No segui-
mento tardio, 11 pacientes apresentaram manifestação da
DC, sendo mais frequente a ocorrência de fístulas perianais
e fístula reservatório-vaginal. Quatro doentes necessitaram
de ileostomia derivativa, sendo que um deles posteriormente
necessitou da retirada do RI devido manutenção da sepse
pélvica. Dois doentes realizaram enterectomia segmentar
por recidiva da doença no íleo e 3 ainda não apresentaram
manifestação clínica da DC. A maioria dos pacientes com
doença está em uso de terapia biológica e apresentam qua-
lidade de vida satisfatória. Um doente teve diagnóstico de
carcinoma papilífero de rim e dois perderam seguimento, 4
e 7 anos após o diagnóstico de DC, mas na época estavam
assintomáticos.

Conclusão: A incidência de DC em doentes operados de RI é
relativamente frequente e, nesta casuística, ocorreu principal-
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.297



0 1 8;

T

D
I
P
C
C

I
T
P
d
N

t
m
D
d
í

p
a

a
s
S
c
i

d
l
a
e
í
5

l
a
r
u
(
e
e
m

o
p
l

h

j coloproctol (rio j). 2

L46

OENÇA DE CROHN PERIANAL: QUAL É A
MPORTÂNCIA DAS CIRURGIAS
ROGRAMADAS ASSOCIADAS A TERAPIA
OM IMUNOBIOLÓGICOS PARA REMISSÃO
OMPLETA?

dblan Carvalho de Albuquerque, Paola
rindade Meinicke, Natália Belló Maciel,
aula Toledo de Almeida, Alexandre Andrade
a Silva Cherao, Rafaela Cavalcante das
eves Barbosa, Lucas Rodrigues Boarini

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A doença de Crohn (DC) é uma inflamação do
rato gastrointestinal que pode acometer da boca ao ânus. A

anifestação perianal ocorre em 17- 43% dos pacientes com
C. A remissão perineal completa é um desafio em função
a heterogeneidade das manifestações clínicas e dos elevados

ndices de recidiva.
Objetivos: Avaliar a porcentagem pacientes com remissão

erianal completa obtida por meio das cirurgias programadas
ssociada a terapia com de imunobiológico.

Métodos: Estudo retrospectivo descritivo realizado no
mbulatório de doença inflamatória intestinal, através de revi-
ão de prontuários, em um hospital terciário do estado de
ão Paulo, no período de março/2010 a maio/2018. Remissão
ompleta foi definida como ausência de trajetos fistulosos e
nflamação no canal anal ou região inter glútea.

Resultados: Nessa amostra de pacientes com o diagnóstico
e DC perineal submetidos e submetidos ao Exame Procto-

ógico sob Anestesia foi de 155. Dois porcento dos pacientes
presentam DC perianal exclusiva. A distribuição dos paci-
ntes quanto a localização da doença luminal foi de 30%
leocólica, 28% do íleo terminal, 25% colônica, 7,8% cólon-reto,
,4% retal e 3,1% íleo-retal.

Quarenta e cinco pacientes (29%) foram excluídos da aná-
ise de remissão perineal completa pela perda de seguimento
mbulatorial. Dos 110 pacientes, 70 pacientes (63,3%) tive-
am remissão perineal completa e desses 19,1% estão em
so de Infliximabe (IFX) + Azatioprina (AZA) e Adalimumabe

ADA) + AZA, 18% em uso de ADA, 15,65% em uso de IFX, 12%
m uso de AZA, 4,3% estão sem medicação no momento, 3,4%
m uso de Sulfassalazina (SSZ), 0,8% SSZ + ADA, Ustequino-
abe, Vedolizumabe, Mesalazina (MSZ) e MZS + ADA.
Conclusão: Nesse estudo a remissão perineal completa foi

btida em 63,6% dos pacientes. Sendo a associação de cirurgias

rogramadas e o tratamento medicamentoso com imunobio-

ógicos efetivos para a indução da remissão perianal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.298
38(s1):114–164 139
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DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL E
GESTAÇÃO

Idblan Carvalho de Albuquerque, Rafaela
Cavalcante das Neves Barbosa, Lucas
Rodrigues Boarini, Alexandre Andrade da
Silva Cherão, Paola Trindade Meinicke

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Muitas mulheres com doença inflamatória
intestinal (DII) são diagnosticadas no período fértil e geral-
mente tem medo sobre o efeito da doença e o planejamento
familiar. A DII em atividade pode causar complicações na
gestação e no parto, como risco de prematuridade, baixo peso
e parto cesariano. Durante a gestação, um terço das pacientes
não piorará a atividade da doença e, um terço terá remissão
dos sintomas. Mas a gestante com atividade da doença não
deve parar as medicações devido ao risco de complicações na
gestação.

Objetivo: Avaliar os aspectos clínicos e complicações das
gestantes com DII.

Método: Estudo retrospectivo descritivo realizado no
ambulatório de doença inflamatória intestinal do serviço de
coloproctologia de um hospital terciário do estado de São
Paulo, através de análise de questionário respondido por
mulheres que fazem acompanhamento e que passaram em
consulta no período de 08 de maio a 12 de junho de 2018.

Resultados: Foram atendidas 17 mulheres que tiveram pelo
menos uma gestação no período de diagnóstico da DII, sendo
52% com doença de Crohn (DC) e 47% com retocolite ulcerativa
(RCU). Das pacientes com DC, 22% tinham doença perianal. A
idade média das gestantes foi de 31 anos e a média do tempo
de início da doença até a primeira gestação em vigência da
comorbidade foi de 4 anos.

Em relação a via de parto, 70% (12) das mulheres tiveram
via cesariana, 11% (2) ainda estavam em vigência da gestação
(18 e 26 semanas) e 5%, parto via vaginal.

Em relação a complicações na gestação, 11% tiveram parto
prematuro (< 37 semanas), 11% de aborto, 5% de pré-eclampsia
e, 11% de complicações neonatais: um óbito após infecção res-
piratória e um neonato com hidrocefalia. Quando analisado o
uso de biológico, 29% estavam fazendo uso dessa medicação,
sendo que apenas uma paciente parou a medicação no ter-
ceiro trimestre da gestação. Ainda em relação ao biológico, de 4
pacientes que continuaram a medicação no terceiro trimestre,
apenas um bêbe foi vacinado 6 meses após o nascimento.

Conclusão: A DII aumenta o risco de complicações mater-
nas como prematuridade e aborto. Observou-se também um

alto índice de parto cesariano, não sendo possível avaliar a real
indicação desta via de parto nas pacientes estudadas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.299
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de múltiplos achados e o EPA permite o adequado diagnóstico
e tratamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.301
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EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS
INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS EM UM
SERVIÇO TERCIÁRIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Idblan Carvalho de Albuquerque, Alexandre
Andrade da Silva Cherao, Rafaela Cavalcante
das Neves Barbosa, Paola Trindade Meinicke,
Lucas Rodrigues Boarini, Bruna Lima Daher

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é um
desafio de saúde pública devido internações recorrentes,
cirurgias frequentes e gasto elevado com o tratamento
medicamentoso. Com exceção de países desenvolvidos, a
caracterização da população de pacientes com DII permanece
incerta, por este motivo, estudos epidemiológicos descritivos
são necessários em países em desenvolvimento para o conhe-
cimento das características clínicas da população estudada.

Objetivos: Descrever os aspectos clínicos de pacientes com
DII em hospital no estado de São Paulo.

Métodos: Estudo retrospectivo descritivo realizado no
ambulatório de DII do serviço de coloproctologia de um hospi-
tal terciário, através da análise de questionário e levantamento
de dados de prontuários dos pacientes atendidos no período
de fevereiro a maio de 2018.

Resultados: Foram estudados 212 pacientes, deste 42,9%
eram portadores de retocolite ulcerativa (RCU) e 57,1% doença
de Crohn (DC). O grupo da RCU apresenta média de idade de
49,2 anos, sendo 65% de mulheres. A proctite foi observada
em 37,3%, a colite esquerda e colite extensa representam res-
pectivamente 23,2% e 39,5%. O antecedente familiar de DII
ocorreu em 7% e 21,9% possuem manifestações extraintes-
tinais. A maioria (60%) faz uso de salicilatos, pouco mais de
14% fazem uso de medicações biológicas. A média de idade
na DC é de 39,2 anos, 16,5% possuem antecedentes familiares.
A maioria diagnosticado entre 17 e 40 anos e 42,1% tem aco-
metimento de íleo e cólon. Cirurgia abdominal foi realizada
em 52% dos pacientes e perianal em 45%. Os Anti-TNFs foram
utilizados em 70% dos pacientes, destes 35,5% associados à
azatioproina.

Conclusão: Foi observado um número maior de pacientes
com doença de Crohn na amostra analisada, a maioria em
uso de medicações biológicas e com diagnóstico realizado na
faixa etária entre 17- 40 anos. A RCU demonstrou ser mais

prevalente no sexo feminino e os derivados do 5-ASA foram a
principal medicação prescrita.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.300
8;38(s1):114–164
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EXAME PROCTOLÓGICO SOB ANESTESIA NA
DOENÇA DE CROHN: PERFIL DOS PACIENTES
ATENDIDOS EM UM SERVIÇO PÚBLICO E UM
PARTICULAR EM SALVADOR/BA

Natalie Fernanda Baqueiro Sena, Jamile
Caramello Ortins Sampaio, Alexandre Lopes
de Carvalho, Lina Maria Goes de Codes, Vitor
Lúcio de Oliveira Alves

Hospital Universitário Professor Edgard Santos
(HUPES), Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Salvador, BA, Brasil

Introdução: A doença de Crohn (DC) é uma doença infla-
matória crônica frequentemente associada a manifestações
perianais em cerca de 30% destes pacientes. O exame proc-
tológico sob anestesia (EPA) é fundamental para identificar a
extensão do acometimento e realizar o tratamento adequado.

Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes submetidos ao
EPA em hospital universitário e hospital privado na Bahia.

Métodos: Realizado um estudo descritivo retrospectivo
com 33 pacientes no período de março de 2016 a maio de 2018
através da revisão de prontuários.

Resultados: Realizado um total de 43 EPAs. A média de
idade na realização do EPA foi de 34,6 anos, tendo sido mais
frequente no sexo feminino (57,6%). O achado mais frequente
foi a presença de fístulas anorretais (81,4%) e o tratamento
principal foi o implante de seton (62,8%). A principal indicação
cirúrgica (60,5%) foi a avaliação adequada da doença perianal
com identificação e drenagem de trajetos fistulosos para início
dos imunobiológicos.

Discussão: O implante de setons em fístulas anorretais
complexas associadas à DC visa a preservação esfincteriana
de pacientes que tem alto risco de desenvolver incontinên-
cia fecal devido ao caráter recorrente e crônico da doença. No
manejo da DC fistulizante perianal, a terapia biológica associ-
ada ao EPA tornou-se o padrão ouro no tratamento desta forma
da doença. A realização prévia do EPA antes do imunobioló-
gico está associada à boa resposta clínica e maiores taxas de
remissão das fístulas.

Conclusão: A forma perianal da DC pode vir acompanhada
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imunes no TAM de pacientes com DC que podem estar parti-
cipando da fisiopatogenia da doença.
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XPLORANDO AS TAXAS DE ESTOMAS NA
OENÇA DE CROHN NA ERA DOS
IOLÓGICOS: UM ESTUDO POPULACIONAL
EMPORAL

aulo Gustavo Kotze a,b, Ramir Luan Perin a,b,
hristopher Ma a,b, Abdulelah Almutairdi a,b,
ivine Tanyingoh a,b, Remo Panaccione a,b,
ilaad G. Kaplan a,b

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
PUC-PR), Curitiba, PR, Brasil
IBD Unit, University of Calgary, Canada

Introdução: As taxas de cirurgia na doença de Crohn (DC)
ão conflitantes, com discrepâncias entre estudos populaci-
nais e séries retrospectivas. Com os avanços no tratamento
línico, as taxas de formação de estomas em relação ao tempo
ecessitam ser reavaliadas, principalmente na era dos bioló-
icos.

Método: Estudo populacional conduzido entre abril de 2002
março de 2009, utilizando o banco de dados de resumos de

lta da região “Calgary Health Zone”, Alberta, Canadá. Iden-
ificamos pacientes adultos (≥ 18 anos) internados por DC
ue realizaram estomas intestinais (n = 427). A taxa anual de
riação de estomas foi calculada dividindo-se o número de
stomas pela prevalência estimada da DC para cada ano fis-
al. Análise temporal foi realizada com a taxa de criação de
stomas e mudança de percentual anual (APC), com intervalos
e confiança de 95%, com um modelo linear com distribuição
oisson. A análise foi então estratificada entre estomas criados
e forma eletiva versus emergencial. Análise estatística: pro-
rama Joinpoint Regression Program (Version 4.5.0.1, National
ancer Institute).

Resultados: A taxa de criação de estomas foi de 1.9 por 100
essoas-ano (PY) (95% CI: 1.5, 2.5). A taxa de criação de estomas
ntre 2002 e 2009 teve tendência para redução em média 5.8%
or ano (95% CI: −11.4%, 0.2%), de uma taxa de 2.3 estomas
or 100-PY (95% CI: 1.8, 3.0) em 2002 para 1.6 estomas por 100-
Y (95% CI: 1.3, 2.1) em 2009. Classificando-se pela indicação
irúrgica, a taxa de estomas de emergência diminuiu signifi-
ativamente entre 2002 e 2009 com uma APC de −14.6% (95%
I: −22.8%, −5.6%). Em contraste, as taxas de estomas eleti-
os permaneceram estáveis com uma APC de 3.1% (95% CI:
2.8%, 9.4%). Em paralelo, houve ainda redução dos estomas

emporários (APC: −3.2% [95% CI: −6.2%, −0.1%]), com as taxas
e estomas permanentes com discreto aumento (APC: -+2.8%

95% CI: −2.6%, +8.6%]).
Conclusões: Neste estudo populational temporal, demons-

ramos uma redução significativa nas taxas de estomas de
mergência na doença de Crohn,com uma mudança de para-
igma associada a um aumento das taxas de estomas eletivos
a era dos biológicos. Da mesma forma, houve redução de

stomas temporários e discreto aumento dos estomas defi-
itivos no período do estudo.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.302
38(s1):114–164 141
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IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL
TRANSCRICIONAL IMUNOLÓGICO DO
TECIDO ADIPOSO MESENTERIAL DE
PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN

Francesca A. Ramos Silva, Lívia Bitencourt
Pascoal, Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono,
Claudio Saddy Rodrigues Coy, Azucena Salas,
João José Fagundes, Raquel Franco Leal

Laboratório de Investigação em Doença
Inflamatória Intestinal, Serviço de Coloproctologia,
Departamento de Cirurgia, Faculdade de Ciências
Médicas (FCM), Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil

Introdução: A doença de Crohn (DC) é uma doença
multifatorial caracterizada por inflamação granulomatosa
transmural que afeta principalmente o íleo terminal e o cólon.
O espessamento do tecido adiposo mesenterial (TAM) próximo
à área intestinal afetada é uma característica da DC.

Objetivo: Avaliar marcadores inflamatórios no TAM de
pacientes com DC correlacionando com o seu papel na pato-
gênese desta doença.

Material e método: Foi realizado estudo transcricional total
por meio de RNA sequencing (RNAseq), e os genes de interesse
foram validados em uma coorte independente por PCR em
tempo real (RT-PCR). Trinta e um pacientes com DC ileoce-
cal operados participaram do estudo, sendo obtidas amostras
de TAM da região ileal do espécime cirúrgico. Destes, 8 paci-
entes compuseram a coorte do RNAseq e 23, a de validação
biológica. O grupo controle foi composto por pacientes opera-
dos por outras doenças que não DII (4 RNAseq e 13 RT-PCR).
Somente amostras com número de integridade de RNA (RIN)
maior que sete foram utilizadas. A análise de bioinformática
foi realizada por meio do software DESeq. A análise preliminar
do RNAseq se fundamentou em uma análise exploratória com
agrupamento por meio de clusters hierárquicos e visualização
por meio da análise dos componentes principais (PCA). Para
as demais análises estatísticas, utilizou-se teste não paramé-
trico, com p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa.

Resultados: A análise do RNAseq mostrou aumento nos
níveis transcricionais de CD79A (FC:14,64), presente em célu-
las linfocíticas B e aumento de CTLA4 (FC:4,93), relacionado
com a inibição de células T, presente em células tolerogênicas,
no TAM de pacientes com DC quando comparados ao grupo
CTR. Esses achados foram validados na coorte independente
por RT-PCR: CD79A (p = 0,0417) e CTLA4 (p = 0,0012).

Conclusão: Este estudo demonstrou pela primeira vez a
predominância de células B em detrimento a outras células
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.303
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LESÕES ANATÔMICAS ESFINCTERIANAS NA
ULTRASSONOGRAFIA ENDOANAL
TRIDIMENSIONAL: CORRELAÇÃO COM
INCONTINÊNCIA FECAL NOS PACIENTES
COM DOENÇA DE CROHN PERIANAL

Umberto Morelli, Maria de Lourdes Setsuko
Ayrizono, Raquel Franco Leal, Claudio Saddy
Rodrigues Coy

Grupo de Coloproctologia, Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil

Introdução: A incidência de Doença de Crohn Perianal
(DCP) varia entre 20% e 25% dos pacientes com doença de
Crohn. A avaliação padrão da DCP consiste no exame clí-
nico, associado frequentemente a exame sob anestesia, e
complementado com exame de imagem como Ressonância
Magnética Nuclear ou Ultrassonografia Endoanal (USEA).

Objetivo: Avaliar as lesões esfincterianas na DCP, utilizando
a USEA, e correlacionar estes achados com a Incontinência
Fecal (IF), por meio do escore de Jorge-Wexner.

Casuística e método: Estudo transversal observacional,
com pacientes com DCP, maiores de 18 anos, de ambos os
sexos. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação clí-
nica e responderam a um questionário para o cálculo do escore
de Jorge-Wexner. Realizou-se USEA 2 D e 3 D, sendo também
quantificados os escores de Starck e de Starck modificado por
Caldaro.

Resultados: Quarenta pacientes foram incluídos no estudo,
sendo 26 (65%) do sexo feminino, com média de idade de
32,98 (19-57) anos. Dez doentes (25%) apresentavam apenas
envolvimento perianal da doença; 11 (27,5%) também tinham
acometimento do reto; sete (17%), ileocólico; seis (11%), do íleo
e seis (11%), do cólon. A média do escore de Jorge-Wexner foi
de 4,18, do escore de Starck de 9,88 e de Starck Modificado de
11,93.

Conclusão: Pacientes com DCP apresentaram significati-
vas lesões anatômicas do aparelho esfincteriano, porém não
houve correlação destas com a ocorrência de IF. O compri-
mento da lesão do esfíncter anal interno e o tamanho das
lesões do esfíncter anal (interno e externo) tiveram correlação
com o escore de Jorge-Wexner, podendo ser preditores da ocor-

rência de IF após procedimentos cirúrgicos, neste grupo de
pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.304
8;38(s1):114–164
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MANIFESTAÇÕES REUMÁTICAS EM DOENÇA
INFLAMATÓRIA INTESTINAL: A
EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS DE UM CENTRO
TERCIÁRIO DE REFERÊNCIA

Miguel José Mascarenhas Saraiva Jr., Emanuel
Dias, Bruno Fernandes, Patrícia Andrade,
Amadeu Corte Real, Susana Lopes, Fernando
Magro, Guilherme Macedo

Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar de
São João, Faculdade de Medicina, Porto, Portugal

Introdução e objetivos: As manifestações reumáticas da
patologia gastrointestinal, particularmente da doença infla-
matória intestinal, além de poderem dificultar a abordagem
diagnóstica, complicam o curso natural da história da doença
primária, encerrando muitas vezes um prognóstico sombrio
devido à afeção multiorgânica que muitas vezes comportam.

Materiais: Foram avaliados retrospectivamente todos os
pacientes com diagnóstico simultâneo de doença inflama-
tória intestinal e patologia reumática, no período de tempo
compreendido entre 2007 e 2017. Para esse efeito, foram
pesquisados todos os doentes com os seguintes diagnósti-
cos reumatológicos confirmados (ICD9): Artrite Reumatóide;
Poliartrite Indiferenciada; Espondilite Anquilosante; Espon-
dilartrite; Artrite Psoriática; Polimialgia Reumática; Doenças
Difusas do Tecido Conjuntivo; LES; Esclerose Sistémica;
Síndrome de Sjögren; Vasculite; Doença de Behçet; Gota;
Pseudogota; Osteoartrose; com um diagnóstico de patologia
gastrointestinal/hepático concomitante confirmado.

Sumário dos resultados: De uma amostra de 2169
pacientes seguidos, simultaneamente em consulta de Gas-
trenterologia e Reumatologia, identificaram-se 51 pacientes
com os requisitos supramencionados, sendo que 3 pacientes
foram excluídos após exclusão subsequente de doença reumá-
tica. A maioria dos doentes eram do sexo feminino (58,3%). A
idade média na altura do diagnóstico foi de 53.2 anos (intervalo
29-91 anos). Relativamente às manifestações reumatológi-
cas: diagnóstico de artrite reumatóide em 13 doentes (27.1%),
espondilartrite em 13 doentes (27.1%), espondilite anquilo-
sante em 5 doentes (10.4%), poliartrite indiferenciada em 4
doentes (8.3%), LES em 4 doentes (8.3%), artrite psoriática em
2 doentes (4.2%) e outros diagnósticos (2.1%%) em 7 doentes
(esclerose sistémica, síndrome de Sjögren, vasculite, doença
de Behçet, gota, osteoartrose e doenças do tecido conjuntivo).
Adicionalmente, 27.1% dos pacientes efectuaram terapêutica
com biológico.

Conclusões: Atendendo a que 2.2% dos pacientes, seguidos
em ambas as especialidades, apresentam doença inflamatória
intestinal e patologia reumatológica simultânea, é fundamen-
tal, caracterizar o impacto e repercussões terapêuticas que
advém do “overlap” clínico entre patologias. Com o efeito,
estudos retrospectivos que permitam aferir o impacto epide-

miológico das manifestações reumatológicas em doentes com
doença inflamatória intestinal são de capital importância.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.305
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ERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES
E DOENÇA DE CROHN ATENDIDOS EM UM
ERVIÇO DE REFERÊNCIA

aniéla Oliveira Magro, Lilian Vital Pinheiro,
ichel Gardere Camargo, Marcello Imbrizi
abello, Carlos Augusto Real Martinez, Maria
e Lourdes Setsuko Ayrizono, Claudio Sady
odrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
ampinas, SP, Brasil

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de portadores
e Doença de Crohn (DC) atendidos em um centro de referên-
ia.

Material e métodos: Estudo de uma coorte dinâmica de
ujeitos com DC atendidos em um centro de referência em
oença Inflamatória Intestinal. Os dados foram obtidos do
rontuário eletrônico da instituição. Avaliou-se as variáveis
eferentes as características pessoais, clínicas e cirúrgicas na
rimeira consulta.

Resultados: Foram estudados 279 DC, sendo 50,9% do sexo
asculino. 49,1% pertenciam a faixa etária entre 30-49 anos,

7,1% eram da raça branca e 2,5% eram fumantes. Quanto
o estado nutricional, 14,5% apresentaram baixo peso (IMC <
0 kg/m2) e 30,6% sobrepeso/obesidade (IMC ≥ 25 kg/m2). As
anifestações extra intestinais mais frequentes foram: artral-

ia 25,1% e eritema nodoso 2,5%. O acometimento perianal
correu em 24,4% e megacolon tóxico em 0,7%. Uso de medi-
amentos: Mezalazina 25,8%; Azatioprina 62,0% (interrupção
In) 12,5%); Metotrexato 4,3% (In 41,7%); Infliximable (INFX)
5,1% (In 23,5%); Adalimumable (ADA) 33,3% (In 26,9%); Cer-
olizumable 1,4% (In 25,0%); Vedolizumable 1,07% (In 33,3%) e
uso de corticoide nos últimos 6 meses foi de 13,3%. Fizeram
so de mais de um biológico 9,3%, sendo que, 18,2% In Ada e
5,3% In INFX A grande maioria dos pacientes foi submetida a
irurgia (63,4%), sendo 44,6% perianal e 36,7% com derivação
ntestinal. A internação correspondeu a 7,9%, sendo que, 40,9%
stavam em uso de corticoide e apenas 31,8% dos internados
presentaram albumina > 3 mg/dL.

Conclusões: A descrição do perfil epidemiológicos de por-

adores de DC é de extrema importância no delineamento da
oença em nosso meio e dessa forma auxiliar em seu manejo.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.306
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES
DE DOENÇA DE CROHN DE ACOMETIMENTO
PERIANAL EM UMA COORTE MUNICIPAL
PAULISTA

Dayanne Alba Chiumento Zimmer, Flávio de
Queiroz Silva, Paula Buozzi Tarabay, Gabriela
Domingues Andrade Ribeiro, Joaquim José
Oliveira Filho, Gustavo Sevá-Pereira, Marcello
Imbrizi Rabello

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Campinas, SP,
Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes em
tratamento de Doença de Crohn (DC) com manifestação peria-
nal, em acompanhamento em um ambulatório especializado
em doença inflamatória intestinal de Campinas – SP.

Método: Foram avaliados prontuários de pacientes por-
tadores de DC em segmento ambulatorial e posteriormente
selecionados aqueles com comprovado acometimento peri-
anal. As variáveis analisadas foram: idade, localização e
comportamento da doença, terapia atual e prévia e comor-
bidades associadas.

Resultados: Dos 43 pacientes com DC, 25,5% tinha doença
perianal, configurando a amostra final. Destes, 54,5% eram do
sexo masculino. A idade média dos pacientes ao diagnóstico
foi de 39 anos (±11,1). A média de tempo de diagnóstico foi
de 6,25 anos (±6,25). Quanto a localização da doença, 91%
tinham doença colônica e os demais, Ileocolônica. A mai-
oria (63,6%) dos pacientes tinha doença de comportamento
inflamatório (B1 de Montreal), 18,2% estenosante (B2) e 18,2%
com padrão penetrante. Apesar da baixa prevalência do fenó-
tipo penetrante, 30% dos pacientes tinham doença fistulosa
perianal. Observamos que apesar do diagnóstico de doença
de Crohn, muitos dos pacientes (64%) faziam uso de mesa-
lazina previamente a admissão ao ambulatório, todos eles
com manifestações de doença ativa. Atualmente 30% fazem
uso de mesalazina tópica associada a imunoterapia, visando
melhora dos sintomas perianais. 55% dos pacientes fazem
uso de terapia biológica e 9% em uso de azatioprina. 36% dos
pacientes fazem uso de antibioticoterapia e terapia com corti-
costeroides, em preparo para terapia direcionada à DC. Quase
metade dos pacientes (45%) já necessitaram intervenção cirúr-
gica. Quanto a doenças associadas relevantes, um paciente
tinha diagnóstico de HIV e hepatite B, mas doenças infecciosas
locais não foram a causa do acometimento perianal.

Conclusão: Evidenciamos uma prevalência de doença
perianal semelhante aos dados da literatura. Existe maior
associação da doença colônica com o acometimento peria-
nal. A maioria dos pacientes necessitou de terapia biológica
(anti Fator de Necrose Tumoral) e uma proporção importante
dos pacientes já haviam sido submetidos à intervenções cirúr-
gicas, demonstrando maior severidade de doença. A doença
perianal confere gravidade à Doença de Crohn, e o estudo

epidemiológico destes pacientes se mostra importante para
o maior conhecimento deste grupo de pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.307
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES
DE RETOCOLITE ULCERATIVA ATENDIDOS
EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Daniéla Oliveira Magro, Natalia Sayuri Mikai,
Lilian Vital Pinheiro, Michel Gardere
Camargo, Marcello Imbrizi Rabello, Maria de
Lourdes Setsuko Ayrizono, Claudio Sady
Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de portadores
de Retocolite Ulcerativa (RCU) atendidos em um centro de
referência.

Material e métodos: Estudo de uma coorte dinâmica de
sujeitos com RCU atendidos em um centro de referência em
Doença Inflamatória Intestinal. Os dados foram obtidos do
prontuário eletrônico da instituição. Avaliou-se as variáveis
referentes às características pessoais, clínicas e cirúrgicas na
primeira consulta.

Resultados: Foram estudados 118 indivíduos, sendo 57,6%
do sexo feminino. 44,9% pertenciam a faixa etária entre
40-59 anos, 86,4% eram da raça branca, 5,1% eram fuman-
tes e 8,5% apresentaram antecedentes familiares para RCU.
Quanto ao estado nutricional, 9,3% apresentaram baixo peso
(IMC < 20 kg/m2), 35,6% sobrepeso/obesidade (IMC ≥ 25 kg/m2)
e 1,7% obesidade mórbida (IMC ≥ 40 kg/m2). As manifestações
extra intestinais mais frequentes foram: artralgia 21,2%,
colangite esclerosante 2,5%; espondilite anquilosante 1,7%
e eritema nodoso 1,7%. Uso de medicamentos: mesala-
zina/sulfassalazina 71,2% (Interrupção (In) 30,9%); Azatioprina
41,5% (In 5,9%); Infliximable 21,2% (In 16,0%); Adalimumable
17,7% (In 23,8%); Certolizumable 0,84%; Vedolizumable 1,7% e
o uso de corticoide nos últimos 6 meses foi de 17,8%. Fizeram
uso de mais de um biológico 5,08%. O percentual de pacien-
tes submetidos à cirurgia foi de 19,5%, sendo a mais comum
reservatório ileal (62,5%). A internação nos últimos seis meses
correspondeu a 5,9%.

Conclusões: As informações obtidas a partir do perfil epide-
miológico são importantes para a caracterização de aspectos

clínicos da doença e dessa forma auxiliam na condução tera-
pêutica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.308
8;38(s1):114–164
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RELAÇÃO DA QUANTIDADE DE MUCINAS,
SACCHAROMYCES CEREVISIAE E
MICROBIOTA INTESTINAL NA DOENÇA DE
CROHN

Daniéla Oliveira Magro, Andrey Santos, Dioze
Guadagnini, Lilian Vital Pinheiro, Carlos
Augusto Real Martinez, Mario José Abdala
Saad, Claudio Sady Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Objetivo: Comparar a interação da microbiota intesti-
nal, Saccharomyces cerevisiae e mucinas em individuos com
Doença de Crohn (DC) e controles saudáveis (GS) que vivem
no mesmo domicílio.

Métodos: Estudo transversal com 18 indivíduos com CD
e 18 controles saudáveis. Foram realizadas 5 biópsias do
colon transverso. Tanto a colonoscopia quanto o IADC foram
empregados para avaliar a atividade da DC. Mucinas foram
analisadas através de: Ácido Periódico de Schiff para identifi-
car a expressão tecidual das mucinas neutras, e a técnica do
Alcian blue para identificar a expressão total das mucinas áci-
das. O DNA bacteriano, presente nas fezes, foi extraido com kit
DNA Plus de PSP Spin Stool. A diversidade microbiana foi exa-
minada através da análise da região V3-V4 do gene 16S rRNA.
A identificação do DNA de Saccharomyces cerevisiae foi reali-
zada através do qPCR. Dados clinicos, classificação da doença,
medicamentos e comorbidades foram coletados.

Resultados: Todos os DC encontravam-se em remissão clí-
nica pelo IADC (51,03 ± 38,44) e 72,3% pela colonoscopia. A
média de idade no GS e DC foi de 51,95 ± 10,17 vs 39,44 ± 17,05
anos, respectivamente (p = 0,003). Não houve diferença entre
os grupos e IMC (GS = 26,9 ± 5,85 vs DC = 22,87 ± 4,35; p = 0,07).
O número de unidade taxonomica operacional (OTUs) foi
maior no GS do que nas amostras do grupo CD (GS:
457,37 ± 74,9 vs CD 385,62±107,6; p = 0,025). A análise da micro-
biota intestinal não apresentou alteração significativa na
proporção dos filos Firmicutes e Bacteroidetes. Por outro lado,
o DC apresentou maior abundância do filo de Proteobacteria
(4,2% ± 0,79 GS vs 7,5% ± 1,32 CD) e uma redução do filo Ver-
rucomicrobia (0,78% ± 0,29 GS vs 0,05% ± 0,02 CD). O grupo
DC apresentou redução relativa dos gêneros Akkermansia,
Odoribacter, Roseburia, Oscillospira e Ruminococcus. Tanto as
mucinas ácidas (GS = 39,84 ± 7,41 vs DC = 44,86 ± 7,30; p = 0,002)
como as neutras (GS = 32,40 ± 5,35 vs DC = 39,67 ± 6,78;
p ≤ 0,005) foram maiores nos DC. A concentração do fungo
Saccharomyces cerevisiae foi maior no GS (p ≤ 0,005).

Conclusões: Os DC apresentaram menor diversidade
microbiana, principalmente com relação aos gêneros envol-
vidos na degradação de mucinas (Akkermansia, Odoribacter
e Roseburia) o que poderia explicar a maior concentração
destas. Este é um dos primeiros estudos que demontra uma
menor concentração de S. cerevisiae em DC em remissão e o pri-

meiro comparando DC e controles saudáveis (GS) que vivem
no mesmo domicílio.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.309
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ÉRIE DE CASOS DE REAÇÃO CUTÂNEA À
PLICAÇÃO DO ADALIMUMABE

runo Lorenzo Scolaro, Claudia Theis, Beatriz
avalheiro Bonatelli, Everson Fernando
alluta, Munique Kurtz de Mello, Ana Paula

avassori, Barbara Tortato Piasecki

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
C, Brasil

Introdução: Considerado um anticorpo recombinante
onoclonal IgG1, o adalimumabe, neutraliza a atividade do

ator de necrose tumoral alfa (TNF-�) ao se ligar ao mesmo.
or se tratar de uma droga totalmente humana, é esperado
ue cause pouca resposta imunológica ou insignificante. Os
feitos adversos mais importantes relacionados ao seu uso são
índrome nefrótica, indução de doença pulmonar intersticial,
itopenias, elevação de transaminases e reações alérgicas,
endo estas últimas raras (1,5 a 11%).

Relato de caso: Relata-se uma série de casos de 3 paci-
ntes femininas, de 25, 32 e 36 anos, com Doença de Crohn
oderada a severa evoluindo com o uso de biológico, o ada-

imumabe. A 1 a, em uso de 6-mercaptopurina associado ao
umira. A seguinte, fez uso prévio de Azatioprina sendo inter-

ompido devido pancreatite, usando apenas Adalimumabe.
última, 36 anos, em uso de Azatioprina e Adalimumabe.

presentaram reação cutânea adversa após a aplicação da
edicação, essa fora uma reação eritematosa com diâmetro

e cerca de 7 cm, com calor, edema brilhoso e dor ao toque,
em sintomas sistêmicos. As lesões duravam cerca de 3 dias,
utolimitadas, mas com recorrência e piora progressiva dos
intomas a cada aplicação. Realizada terapêutica com Mome-
asona tópica e com Loratadina sistêmica, sem melhora do
uadro, além da não aplicação da ampola recém tirada do
ongelador, e de ajustes no intervalo das doses. Após falha de
odas as tentativas e persistência e progressão dos sintomas,
ora optado por suspensão e mudança de medicação.

Discussão: Os casos aqui relatados, vão de encontro ao
ue a literatura expõe, ao trazer 3 casos de reações cutâneas
o local da aplicação, relacionadas ao uso do adalimumabe,
s quais são raras e inespecíficas dessa medicação. Quanto
os excipientes da sua formulação, não foram encontrados
studos demonstrando reações cutâneas associadas a sua
plicação e, desta forma, não há base científica, até o presente
omento, para atribuí-los como causa. Assim, a terapêutica

e restringiria a sintomáticos, sem a necessidade da suspen-
ão da droga, o que não foi possível nos casos. Além disso,
progressão das lesões a cada aplicação da droga sugere o

isco de evolução para um quadro mais grave, o que sustenta
necessidade de substituição da medicação.

Conclusão: Nota-se a carência de estudos quanto a causa
essas reações cutâneas, a fim de elucidar o seu manejo,

evido ao dano causado pela necessidade de troca ou suspen-
ão da droga.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.310
38(s1):114–164 145
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VEDOLIZUMABE NA INDUÇÃO E
MANUTENÇÃO DA REMISSÃO NA DOENÇA
DE CROHN: UM ESTUDO PILOTO
OBSERVACIONAL E MULTICÊNTRICO

Rodrigo Bremer Nones a,b,c,d,e,f,g, Juliano
Coelho Ludvig a,b,c,d,e,f,g, Antonio Carlos da
Silva Moraes a,b,c,d,e,f,g, Marco Antonio
Zeroncio a,b,c,d,e,f,g, Cristina Flores a,b,c,d,e,f,g,
Paulo Gustavo Kotze a,b,c,d,e,f,g, Ramir Luan
Perin a,b,c,d,e,f,g

a Hospital Universitário Cajuru (HUC), Curitiba,
PR, Brasil
b Clinica ESADI, Blumenau, SC, Brasil
c Hospital Copa D’Or, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
d Clínica Privada, Natal, RN, Brasil
e Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil
f Hospital Nossa Senhora das Graças, Curitiba, PR,
Brasil
g Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: Vedolizumabe (VDZ) é um anticorpo mono-
clonal anti-integrina alfa4-beta7 que bloqueia a migração
leucocitária para a parede intestinal. Sua eficácia foi docu-
mentada na indução e manutenção da remissão na doença de
Crohn (DC), em estudos pivotais. Há poucos dados em paci-
entes brasileiros com VDZ na DC. O objetivo deste estudo foi
avaliar a eficácia do VDZ na indução e manutenção da remis-
são em portadores de DC.

Método: Estudo retrospectivo e observacional, de uma
coorte de portadores de DC provenientes de 8 centros de refe-
rência no Brasil. Critérios de inclusão: pacientes com DC que
foram tratados com VDZ em algum momento do seu segui-
mento, por mais de 12 semanas. Variáveis analisadas: idade,
gênero, duração da doença, classificacão de Montreal, medi-
cacões prévias, remissão e resposta clínicas, eventos adversos
e óbitos. Reposta clínica foi definida como queda no índice
de Harvey-Bradshaw (HBI) ≥ 3 pontos. Remissão clínica foi
definida como HBI ≤ 4.

Resultados: 52 pacientes (31 do gênero feminino) foram
analisados, com média de idade de 42,76 (19-88) anos e
duração da doença de 126,84 (12-480) meses. Pela classificacão
de Montreal, fenótipos mais comumente observados foram:
A2, L3 e B1, com DC perianal em 30,76%. A maioria (88,46%)
tinha uso prévio de anti-TNF. 3 pacientes foram excluídos
para análise de eficácia devido a ileostomias. Remissão clí-
nica (52 semanas) foi observada em 46,15% (12/26) e resposta
foi observada em 50% (13/26). 13 pacientes foram considera-
dos não respondedores primários, e 12 apresentaram perda
secundária de resposta. Eventos adversos foram observados
em 36,57% (19/52) e dois casos de reações infusionais foram
relatados.

Conclusões: VDZ foi eficaz na indução e manutenção da

remissão e resposta clínicas em uma população refratária de
portadores de DC. Esse estudo descreve uma das primeiras



). 2 0 1
146 j coloproctol (rio j

séries de casos sobre a droga em pacientes brasileiros com a
doença.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.311
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VEDOLIZUMABE NA INDUÇÃO E
MANUTENÇÃO DA REMISSÃO NA
RETOCOLITE ULCERATIVA: UM ESTUDO
PILOTO OBSERVACIONAL E MULTICÊNTRICO

Fernanda da Silva Barbosa a,b,c,d,e, Ramir Luan
Perin a,b,c,d,e, Paulo Gustavo Kotze a,b,c,d,e,
Eron Fabio Miranda a,b,c,d,e, Cristina
Flores a,b,c,d,e, Aderson Omar Mourão Cintra
Damião a,b,c,d,e, Fábio Vieira Teixeira a,b,c,d,e

a Hospital Universitário Cajuru (HUC), Curitiba,
PR, Brasil
b Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil
c Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de
Medicina (FM), Universidade de São Paulo (USP),
São Paulo, SP, Brasil
d GastroClinica, Marília, SP, Brasil
e Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR), Curitiba, PR, Brasil

Introdução: Vedolizumabe (VDZ) é um anticorpo mono-
clonal anti-integrina alfa4-beta7 que bloqueia a migração
leucocitária para a parede intestinal. Sua eficácia foi docu-
mentada na indução e manutenção da remissão na retocolite
ulcerativa inespecífica (RCUI), em estudos pivotais. Não há
dados em pacientes brasileiros com VDZ na RCUI. O obje-
tivo deste estudo foi avaliar a eficácia do VDZ na indução e
manutenção da remissão em portadores de RCUI.

Método: Estudo retrospectivo e observacional, de uma
coorte de portadores de RCUI provenientes de 8 centros de
referência no Brasil. Critérios de inclusão: pacientes com RCUI,
tratados com VDZ em algum momento do seu seguimento,
por mais de 12 semanas. Variáveis analisadas: idade, gênero,
duração da doença, extensão da doença, medicacões concomi-
tantes, remissão e resposta clínicas, eventos adversos e óbitos.
Reposta clínica foi definida como queda no escore parcial de
Mayo ≥ 2 pontos. Remissão clínica foi definida como escore
parcial de Mayo ≤ 2.

Resultados: 38 pacientes foram analisados, com média de
idade de 39,3 anos (18-74) e duração da doença média de 109,13
meses (15-360). A maioria dos pacientes era do gênero mas-
culino (63,15%), apresentava pancolite (fenótipo E3 - 50%), e
utilizou anti-TNF previamente (76,31%). Na semana 52, remis-
são clínica foi observada em 41,17% (7/17) e resposta clínica
em 52,94% (9/17). 6 pacientes foram considerados não res-
pondedores primários, e 9 apresentaram perda secundária de
resposta. Colectomias foram descritas em 4 pacientes. Even-
tos adversos ocorreram em 9 pacientes, e houve 1 óbito por
sepse de foco indeterminado.
Conclusões: VDZ foi eficaz na indução e manutenção da
remissão e resposta clínicas em uma população refratária de
portadores de RCUI. Esse estudo consiste em uma das primei-
8;38(s1):114–164

ras descrições de dados sobre a droga em pacientes brasileiros
com RCUI.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.312
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PRESENÇA DE NEOPLASIA INTRAEPITELIAL
ANAL EM PACIENTES COM FATORES DE
RISCO PARA CONTAMINAÇÃO POR HPV
ANAL

Valesca de Souza Ueoka Sobreira, Hélio
Moreira Júnior, José Paulo Teixeira Moreira,
Ayr Nasser Júnior, Marcos Antônio de Souza
Júnior, Malú Aeloany Dantas Sarmento,
Marcos Tavares de Oliveira Júnior, Pedro Ivo
Calegari

Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal
de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil

Objetivo: Esse estudo tem como objetivo principal estratifi-
car a citologia anal como exame importante na prevenção de
neoplasias de canal anal.

Método: Foi desenvolvido um trabalho observacional,
transversal. Incluindo pacientes que realizam sexo anal
receptivo em ambos os sexos, soropositividade para o HIV,
imunossupressão e mulheres com HPV vaginal. Esses pacien-
tes foram submetidos a coleta de citologia anal com escova e
introdução da mesma por 4 cm em direção ao reto e rotação
de 360 graus. A amostra foi encaminhada em lâmina (fixada
com álcool) para avaliação em eosina-hematoxicilina.

Resultados: Foram selecionados 21 pacientes, do total de
pacientes, 33.33% eram do sexo feminino e 66.66% do sexo
masculino. A média de idade foi de 34.42 anos e ao serem
questionados por sintomas perianais e anais, estes apresen-
taram: 19.01% dor; 23.80% sangramento anal; 38.09% prurido
e 57.14% sem queixas. Um questionário pré-estabelecido foi
aplicado, questionados sobre a prática de sexo anal, uso de
camisinha no ato sexual e histórico de outras doenças sexual-
mente transmissíveis fora ao HPV: 33.33% não praticavam sexo
anal receptivo e 66.66% praticavam; 71.42% não utilizavam
a camisinha e 28.57% utilizavam; 4.76% já tiveram hepatite
C, 19.04% sífilis e 28,57% foram diagnosticados com HIV. A
média de parceiros sexuais durante a vida foi de 16.57 par-
ceiros/paciente e 15 (71.42%) já haviam sido diagnosticados
previamente com HPV. Dentre os que já tiveram HPV: 46.66%
trataram com ácido tricloroacético (ATA) 90%, 40.00% reali-
zaram eletrocauterização, 6.66% utilizaram Podofilina 20% e
6.66% não realizaram tratamento. Foi realizado exame físico
em todos os pacientes e 11 pacientes apresentaram condiloma
à inspeção anal. A citologia anal coletada foi encaminhada
para avaliação da patologia e das 21 amostras: 6 apresenta-
vam neoplasia intraepitelial anal de baixo grau; 11 exames
sem alterações consideráveis; nenhum exame com neoplasia
intraepitelial de alto grau e 4 amostras não foram analisadas
por desistência do paciente em continuar com o estudo.
Conclusão: O resultado da citologia anal aplicado nesses
pacientes com fatores de risco apresentou 35.29% de positivi-
dade para neoplasia intraepitelial anal, um resultado bastante
expressivo para uma amostra pequena. Apesar da incidência
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e carcinoma espinocelular de canal anal e ânus ser baixo
2 casos / 100.000 pessoas), esses métodos preventivos dimi-
uirão o ônus de um tratamento oncológico e aumentarão a
xpectativa de vida.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.313
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VALIAÇÃO DA INCONTINÊNCIA ANAL E
UAS CONSEQUÊNCIAS NA QUALIDADE DE
IDA - ESTUDO NA POPULAÇÃO DE UM
MBULATÓRIO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

uilherme Grabin Granero a,b,c, Marleny
ovaes Figueiredo de Araujo a,b,c, Carla Baioni
onadio a,b,c, João Luiz Brisotti a,b,c

Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr.
aulo Prata, Barretos, SP, Brasil
Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP,
rasil
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de
arretos, Barretos, SP, Brasil

Introdução: Incontinência anal (IA) é a queixa de perda
nvoluntária de fezes e/ou flatos e é uma queixa que afeta a
ualidade de vida dos pacientes nas esferas física, psicológica
social. Alguns estudos mostram não haver necessariamente

orrelação entre os graus de gravidade da incontinência e
lteração na qualidade de vida dos pacientes.

Objetivo: Avaliar a relação entre os graus de incontinência
nal e o impacto na qualidade de vida dos indivíduos acometi-
os, a partir de escalas quantitativas e qualitativas já validadas
a literatura.

Metodologia: O estudo é do tipo epidemiológico analí-
ico transversal envolvendo pacientes de ambulatório de
tenção secundária. Foi aplicado questionário de dados pes-
oais/médicos e, nos pacientes com queixas de incontinência
nal (a sólidos, líquidos ou gases; soiling; perdas insensíveis;
rgência evacuatória), também foi aplicada a escala de incon-
inência de Jorge-Wexner e questionário de qualidade de vida
ara incontinência anal (FIQL). O questionário FIQL é ferra-
enta validada na língua portuguesa para a avaliação de

ualidade de vida em pacientes com IA, abordando 4 aspectos:
stilo de vida, comportamento, depressão e constrangimento.
escala Jorge-Wexner é a mais utilizada para avaliar graus de

A. Os pacientes foram divididos em 2 grupos: IA leve (score
-9) e moderada/grave (score 10-20).

Resultados: Foram aplicados 420 questionários sendo 262
acientes do sexo feminino (63,4%) e idade mediana de 56 anos

18 a 97 anos). Oitenta pacientes (19,1%) apresentavam queixas
e incontinência anal. Dentre 70 pacientes que responderam
escala de Jorge-Wexner, 49 (70%) apresentavam IA leve. Dez
acientes não apresentavam sintomas de IA que constam
a escala utilizada (urgência, soiling ou perdas insensíveis).
média dos aspectos avaliados no FIQL foram, respectiva-
ente nos grupos IA leve e moderada/grave: estilo de vida
,32 (dp 0,94) vs2,42 (dp1,09), comportamento 3,06 (dp0,88) vs
,13 (dp0,87), depressão 3,3 (dp0,87) vs 2,32 (0,97) e constrangi-
ento 3,04 (dp0,91) vs 2,23 (0,95); todas as comparações foram

statisticamente significativas (p < 0,05). Avaliando os pacien-
38(s1):114–164 147

tes com queixas de urgência fecal, houve diferença apenas no
fator comportamento no FIQL (p = 0,004).

Conclusão: Na população estudada houve relação direta
entre a severidade da IA conforme escala de Jorge-Wexner e
a qualidade de vida, segundo a classificação em IA leve e IA
moderada/grave.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.314
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA
INCONTINÊNCIA ANAL EM POPULAÇÃO DE
AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Marleny Novaes Figueiredo de Araújo a,b,c,
Guilherme Grabin Granero a,b,c, Carla Baioni
Bonadio a,b,c, João Luiz Brisotti a,b,c

a Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr.
Paulo Prata, Barretos, SP, Brasil
b Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP,
Brasil
c Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de
Barretos, Barretos, SP, Brasil

Introdução: Incontinência anal (IA) é a queixa de perda
involuntária de fezes e/ou flatos, com frequência descrita na
literatura de 1 a 20%. É um sintoma que afeta a qualidade
de vida dos pacientes nas esferas física, psicológica e social.
Parece haver pouca indagação de profissionais de saúde a
respeito desta queixa, assim como vergonha de os pacientes
relatarem esta queixa para seus médicos ou agentes de saúde.

Objetivo: Avaliar a prevalência da incontinência anal, em
seus diferentes graus de gravidade, na população de um ambu-
latório de serviço de atenção secundária.

Metodologia: O estudo é do tipo epidemiológico descri-
tivo e transversal envolvendo pacientes de ambulatório de
atenção secundária. Foi aplicado questionário de dados pes-
soais/médicos e, nos pacientes com queixas de incontinência
anal (a sólidos, líquidos ou gases; soiling; perdas insensíveis;
urgência evacuatória), também foi aplicada a escala de incon-
tinência de Jorge-Wexner.

Resultados: Foram aplicados 420 questionários, sendo 262
pacientes do sexo feminino (63,4%) e idade mediana de 56
anos (18 a 97 anos. 80 pacientes (19,1%) apresentavam queixas
de incontinência anal. Dentre estes, 48 (60%) apresentavam
queixas de soiling, 48 (60%) de incontinência para gases, 46
(57,5%)%) de urgência, 24 (30%) de incontinência para líquidos,
23 (28,8%) de incontinência para sólidos e 23 (28,8%) de perdas
insensíveis. Apenas 15 pacientes (18,8%) procuraram atendi-
mento médico devido a esta queixa. Dentre os motivos citados
para não procurar atendimento, o principal foi acreditar que
o sintoma era normal (12 pacientes - 15%), além de outros
como não achar necessário atendimento médico (3,8%) e por
vergonha (2,5%). Outros motivos citados foram dificuldade de
atendimento médico e acreditar que medicações ou doenças
eram a razão da queixa. Dentre os pacientes com IA, 49 (70%)

apresentavam IA leve (score Wexner < 10) e 21 (30%) apresen-
tavam IA moderada a grave (score Wexner ≥ 10). Dez pacientes
apresentavam apenas sintomas de urgência e/ou soiling, não
gerando pontuação para o score de Jorge-Wexner.
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Conclusão: Em nosso estudo a incidência de IA foi seme-
lhante à descrita na literatura, com a maioria das queixas
relacionadas a soiling, urgência e IA para gases. O fato de a
maioria dos pacientes apresentarem incontinência anal leve
e acreditarem ser normal a presença de tal sintoma possivel-
mente contribui para a falta de busca de atendimento para a
queixa.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.315
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AVALIAÇÃO DAS DISFUNÇÕES DO
ASSOALHO PÉLVICO UTILIZANDO O
SISTEMA DE QUANTIFICAÇÃO DE
PROLAPSOS DE ÓRGÃOS PÉLVICO (POP-Q)
COMPARANDO COM ULTRASSONOGRAFIA
TRANSLABIAL DINÂMICA (USTD)

Sthela Murad Regadas a,b, Francisco Sergio P.
Regadas a,b, Sara Arcanjo Lino Karbage a,b,
Rafaella Alcantara Alves Melo a,b, Juliana
Bezerra Farias a,b, Milena Macedo De
Sousa a,b, Marcelo Mendes Ribeiro a,b

a Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil
b Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil

Introdução: A avaliação das disfunções do assoalho pél-
vico consiste na detecção dos sintomas envolvidos, no exame
clínico completo e associação com um exame dinâmico. A
USTD é um método amplamente utilizado no diagnóstico das
disfunções dos 3 compartimentos do assoalho pélvico.

Objetivo: Verificar a correlação do POP-Q com USTD e com
os sintomas na avaliação das disfunções do assoalho pélvico.

Métodos: Pacientes, feminino, com sintomas de disfunções
do assoalho pélvico foram avaliadas clinicamente e pelo POP-
-Q, em que o prolapso de órgãos pélvicos é definido como a
descida da parede vaginal anterior e/ou posterior e/ou ápice
da vagina em direção ao plano do hímen pelo uroginecolo-
gista. Foram considerados os prolapsoscom estadiamento3II.
Posteriormente, foram avaliadas por coloproctologista que
desconheciam os achados do POP-Q. Avaliadas com escore de
constipação da Cleveland Clinic (CCF), consideradas sintomá-
ticas CCF37 e submetidas USTD. As imagens foram obtidas no
plano sagital, em repouso e durante Valsalva para visualização
do púbis, uretra, bexiga, vagina, útero, canal anal e reto.
Uma linha de referência é traçada paralela à margem ínfero-
-posterior da sínfise púbica, para medição do descenso dos
órgãos pélvicos. Medida no repouso e na Valsalva para deter-
minar deslocamento do colo vesical e uterino. A retocele
é medida por uma linha traçada pelo eixo do canal anal
até o maior abaulamento na parede anterior do reto (grau
III > 2,1 cm). A intussuscepção caracterizada por protusão da
parede do reto para luz. Anismus redução do ângulo anorretal.
Foi calculado a correlação entre POP-Q, USTD e sintomas.

Resultados: Incluídas 15 pacientes, idade média 55,6
3
anos, 07 pacientes apresentavam SCCC 7. Identificada

intussuscepção em 2 pacientes, retocele em 5 e anismus
em 7 com USTD. Houve concordância em 73% das pacien-
tes com prolapso parede anterior (PPA) e 60% das pacientes
8;38(s1):114–164

com prolapso parede posterior (PPP) quando comparados POP-
-Q e USTP. Pacientes com queixas urinárias corresponderam
a 40% das pacientes com PPA identificados tanto no POP-Q
quanto USTP. Pacientes com CCF37 corresponderam a 60% das
pacientes com retocele e/ou anismus identificadas no USTP.
Conclusão: Não há correlação completa entre os achados
POP-Q com USTP e com os sintomas. Entretanto, é necessá-
rio complementar o exame físico com o exame dinâmico e
comparar com os sintomas para identificação completa das
disfunções do assoalho pélvico possibilitando a escolha da
terapêutica adequada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.316
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CORRELAÇÃO DOS ACHADOS DE
ULTRASSONOGARFIA ANORRETAL
TRIDIMENSIONAL E RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA COM PREPARO NA AVALIAÇÃO
DE ENDOMETRIOSE RETAL

Murilo Tomiyoshi a,b, Barbara Pereira de
Lara a,b, Karina Correa Ebrahim a,b, Fabiano
Taakaki Emori a,b, Gustavo Kurachi a,b,
Doryane Maria dos Reis Lima a,b, Univaldo
Etsuo Sagae a,b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz,
Toledo, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Introdução: O objetivo deste estudo foi correlacionar os
achados da ultrassonografia anorretal tridimensional com os
achados da ressonância magnética nuclear de pelve com pre-
paro intestinal em mulheres com suspeita de endometriose
profunda.

Método: Este é um estudo prospectivo, observacional duplo
cego, transversal que avaliou 34 pacientes do sexo feminino
portadoras de endometriose pélvica e com suspeita de acome-
timento intestinal, no período de março de 2016 a abril de 2018.
As pacientes foram inicialmente submetidas à ultrassonogra-
fia anorretal tridimensional com o aparelho BK com aquisições
tridimensionais com preparo retal. A ressonância foi realizada
com aparelho de alto campo (1.5 Tesla) com cortes multipla-
nares de alta resolução espacial enfatizadas na ponderação T2
e T1 com supressão do sinal da gordura. Todas as pacientes
receberam preparo intestinal e foi utilizado contraste vaginal
e retal. As variáveis analisadas foram: a presença sugestiva de
foco de endometriose na parede retal e/ou gordura periretal.
Em seguida foi realizado o teste de concordância LEE-KAPPA
entre os dois exames.

Resultados: A média da idade das pacientes foi de 38, 5
(28-50). Foram encontradas em 22 pacientes do exame ECO
3 D focos de endometriose periretal, em 7 focos de endometri-
ose na gordura periretal e em 7 não foram encontrados focos
sugestivos de endometriose. A ressonância em 24 pacientes
foram encontrados focos na gordura periretal, 9 na parede

retal e 3 não foram evidenciados focos de endometriose. O
resultado do teste de correlação LEE KAPPA mostra o inter-
valo de confiança de 95% variando de 0,56 a 0,89, com índice
KAPPA de 0,76 mostrando a boa relação entre a ECO 3 D e a
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essonância. Conclui-se haver uma boa relação entre o exame
e eco 3 D com a ressonância na avaliação de pacientes com
ndometriose profunda.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.317
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ORRELAÇÃO ENTRE O QUADRO CLÍNICO,
ANOMETRIA ANORRETAL
OMPUTADORIZADA E ULTRASSONOGRAFIA
NDOANAL 360 GRAUS NOS PACIENTES COM
NCONTINÊNCIA ANAL

osé Bahia Filho, Renata Bahia Sapucaia,
ucca Bahia Sapucaia

Clínica Dr. José Bahia Sapucaia, Salvador, BA,
rasil

Introdução: A incontinência anal se caracteriza pela
ncapacidade de controlar gases e/ou fezes, envolvendo meca-
ismos complexos e geralmente multifatoriais. Esse distúrbio
ompromete a qualidade de vida, se manifestando mais no
exo feminino que no masculino.

Objetivo: Objetivamos correlacionar o quadro clínico, com
s achados Manometricos e ultrassonográficos nos pacientes
studados no Serviço de fisiologia Anorretal.

Método: Foram avaliados 60 pacientes, sendo 52 do sexo
eminino e 08 do sexo masculino, com idade variando de 25
82 anos de idade, submetidos ao Score da Cliviland Clininic

ncontinence, à avaliação Manométrica Anorretal, com apare-
ho de 08 canais e a Ultrassonografia Endoanal 360 graus.

Discussão: Todos os pacientes com diagnóstico clínico de
ncontinência anal, tiveram alguma alteração manometrica,
eja no tônus ou contração voluntária, ou nos dois parâmetros,
ndependente do sexo ou idade, ou comorbidade associada,
em como alguma alteração nos achados ultrassonográficos,
efererentes a afilamento dos musculos esfíncter interno e
xterno, bem como descontinuidade dos mesmos, seja iso-
adamente ou associada, sendo que no Csexo feminino, a
omorbidade mais fequente foi o parto natural com episio-
omia.

Conclusão: Desta forma, concluimos que existe uma
orrelação entre o quadro clínico e os achados Manométricos
ultrassonográficos nos pacientes portadores de incontinên-

ia anal e que dentre as variáveis no sexo feminino, o parto
atural, vem assumindo um papel preponderante e no sexo

asculino, as lesões pós-cirúrgicas são os fatores mais res-

onsáveis pela incontinência.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.318
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ESTUDO DE PACIENTES PORTADORES DE
INCONTINÊNCIA FECAL E CORRELAÇÃO
ENTRE QUEIXAS CLÍNICAS, ACHADOS
MANOMÉTRICOS E ULTRASSONOGRÁFICOS

Malú Aeloany Dantas Sarmento, Hélio
Moreira Júnior, José Paulo Teixeira Moreira,
Ayr Nasser Júnior, Valesca de Souza Ueoka
Sobreira, Pedro Ivo Calegari, Livia Gomes
Carmignolli

Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal
de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil

A incontinência fecal, definida como perda do controle
voluntário das fezes, é um grande problema social e de
higiene. Afeta entre 1 e 15% dos adultos e 1,1 a 1,3% das
pessoas com mais de 65 anos, impondo limitações e queda
na qualidade de vida. Sua real prevalência é provavelmente
subestimada, já que a abordagem do sintoma é dificultada
pelo constrangimento que tal afecção acarreta. A continên-
cia fecal é resultado da atividade coordenada entre o reto e
os esfíncteres anais e depende não só destes, mas também
da sensibilidade retal, tempo de trânsito intestinal, consis-
tência das fezes e das condições do reservatório retal. Uma
vez manifestada a incontinência fecal, sua severidade deve
ser identificada. Classificar a incontinência não é tarefa fácil
e inúmeros autores propuseram escalas e questionários para
melhor graduar tal sintomatologia. Por vezes, não é possí-
vel estabelecer a etiologia da disfunção, sendo necessários
métodos diagnósticos como manometria anorretal, tempo de
latência do nervo pudendo, ultrassonografia endoanal, entre
outros. A correlação dos dados manométricos com a gravidade
dos sintomas de incontinência fecal e seu valor prognóstico
foram objeto de muitos estudos na última década, apresen-
tando, muitas vezes, resultados conflitantes. O objetivo deste
trabalho é estudar a correlação entre achados pressóricos
manométricos e a sintomatologia da incontinência fecal, prin-
cipalmente quanto ao seu grau de intensidade e gravidade.
Foi realizado estudo retrospectivo, no período de Janeiro de
2014 a fevereiro de 2018, com 132 portadores de incontinência
fecal, provenientes do ambulatório de coloproctologia do Hos-
pital das clínicas, Universidade Federal de Goiás. Não houve
significância estatística na relação entre os sintomas de incon-
tinência fecal e os achados manométricos de sensibilidade
retal, complacência, capacidade e pesquisa do reflexo inibi-
tório retoanal. Tentar estabelecer uma relação entre achados
manométricos apenas e a sintomatologia da incontinência
fecal torna-se um desafio, pois é de amplo conhecimento
que a fisiologia da incontinência fecal ainda é pobremente
compreendida. A correlação entre os dados manométricos e
a sintomatologia da incontinência fecal esteve relacionada
principalmente aos parâmetros pressóricos e, neste quesito,
a maior gravidade da incontinência fecal esteve diretamente
relacionada com a diminuição das pressões de repouso, porém

o mesmo não ocorreu em relação às pressões de contração na
amostra estudada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.319
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TL68 INTERFERÊNCIA DA MUSCULATURA
ACESSÓRIA NO RESULTADO DA
MANOMETRIA ANORRETAL

José Bahia Filho

Clínica Dr. José Bahia Sapucaia, Salvador, BA,
Brasil

A manometria anorretal computadorizada é um impor-
tante exame na avaliação da musculatura do canal anal e na
pesquisa dos reflexos reto inibitório anal. É um exame muito
utilizado na investigação das doenças funcionais do apare-
lho digestivo. O objetivo do trabalho, é mostrar a importância
da execução da manometria de forma correta, sem a inter-
ferência dos musculos acessórios, os quais comprometem o
resultado e podem dar falsos resultados. Foram avaliados 450
pacientes, de janeiro de 2018 a junho de 2018, no Serviço de
Fisiologia anorretal, em Salvador-ba, posicionando os paci-
entes em decúbito lateral esquerdo com flexão de ambas as
coxas em direção do abdome, com o objetivo de neutralizar
a ação da musculatura glútea, orientando o paciente a não
contrair o abdome, e para tal, usamos eletrodos de superfí-
cie para captação de atividade muscular. Fazemos a medida
do tonus basal e contração voluntária, simples e mantida, e a
pesquisa do reflexo reto esfincteriano. A partir daí, solicitamos
que contraia usando os musculos acessórios, que para tanto,
desfazemos a flexão da coxa sobre o abdome o que favorece a
contração glútea.

Como resultado, observamos uma alteração que varia de
15 a 35 mmHg no valor da contração voluntária. Desta forma,
conclui-se que o exame de manometria computadorizada
anorretal, exige uma consciência perineal e é examinador
dependente, devendo ser respeitado os rigores técnicos para
não gerar falsos diagnósticos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.320
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NEUROESTIMULAÇÃO SACRAL EM
INCONTINENCIA FECAL. EXPERIENCIA
INICIAL

Luiz Henrique Cury Saad a,b, Walmar Kerche
Oliveira a,b, Mauro Masson Lerco a,b

a Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade
Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, SP, Brasil
b Clínica Saad, São Paulo, SP, Brasil

A incontinência fecal é uma situação frequente (1,4-18% da
população geral) e com grandes repercussões físicas e emo-
cionais. Na falha do tratamento clínico conservador tem se
buscado terapias que se aproximem do ideal. A terapia deve-
ria ser efetiva, com duração à longo prazo, minimamente
invasiva, risco baixo comparado ao benefício, melhorar ou
aprimorar todos os fatores do problema e largamente dispo-
nível e utilizável. A neuroestimulação sacral tem se mostrado
altamente eficaz em todos estes aspectos para pacientes com

incontinência fecal, obstipação com dissernegia de assoalho
pélvico e síndrome de ressecção anterior baixa do reto. Mate-
rial e método: Neste estudo 23 pacientes foram submetidos ao
8;38(s1):114–164

implante de neuroestimulador sacral, sendo 19 devido incon-
tinência fecal. Os pacientes eram 83% sexo feminino e idade
média de 52,4 anos (32-77 anos). Pacientes foram submetidos à
avaliação clínica, principalmente, score de incontinência fecal
de Jorge-Wexner, exame de manometria anorretal, ultrassono-
grafia endoanal e eletromiografia anorretal. Todos os pacientes
apresentavam score de Jorge Wexner acima de 15 e haviam
sido submetidos ao tratamento clínico conservador, inclusive
com várias sessões de biofeedback. Seis pacientes (31%) eram
portadores de defeitos esfincterianos submetidos a esfinc-
teroplastia anal e com recidiva clínica da incontinência. O
seguimento pós implante foi de 2 a 28 meses, sendo que em 15
(79%) foi superior a 6 meses e em 6(32%) acima de 18 meses.
Resultados: 72% dos pacientes referiram melhora clínica do
quadro de incontinência acima de 70% e 20% acima de 90%.
O score de Jorge –Wexner baixou em média 59%. Os porta-
dores de defeito esfincteriano submetidos a esfincteroplastia
anal obtiveram queda do score de Jorge-Wexner em média
de 53%. Conclusão: neuroestimulação sacral é um tratamento
efetivo para pacientes portadores de incontinência fecal, não
responsivos ao tratamento clinico conservador, mesmo porta-
dores de defeito esfincteriano. Os benefícios terapêuticos são
sustentados em médio prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.321
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NEUROMODULAÇÃO SACRAL: TRATAMENTO
DAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO.
RESULTADOS E COMPLICAÇÕES

Sthela Murad Regadas a,b, Francisco Sergio P.
Regadas a,b, Lara Burlamaqui Veras a,b,
Rafaella Alcantara Alves Melo a,b, Juliana
Bezerra Farias a,b, Milena Macedo de Sousa a,b,
Marcelo Mendes Ribeiro a,b

a Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil
b Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil

Introdução: As disfunções do assoalho pélvico interferem
diretamente na qualidade de vida dos pacientes, podendo
ser tratadas a partirda neuromodulação sacral, técnica mini-
mamente invasiva que permite a modulação dos nervos e
músculos do assoalho pélvico.

Objetivo: Avaliar os resultados da neuromodulação sacral
no tratamento das disfunções do assoalho pélvico.

Método: Foram incluídos no estudo, pacientes com sinto-
mas de incontinência fecal (IF), urinária (IU) e/ou evacuação
obstruída (EO) isolados ou associados que não responderam ao
tratamento clinico e à reabilitação do assoalho pélvico, e foram
submetidos à neuromodulação sacral. Foi realizada avaliação
clínica com o escore da Cleveland Clinic de incontinência fecal
(IFCCF) e Constipação (CCCF) e o diário miccional associado à
manometria anorretal e ultrassom-3D anorretal. Os pacientes
foram submetidos ao implante de eletrodos na raiz sacral-S3

na fase I-Teste e avaliadas de acordo com a resposta nos esco-
res utilizados, num período de 2 a 3 semanas. Implantado o
marcapasso definitivo quando houve ≥ 50% de melhora dos
sintomas.
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Resultados: Incluídas 23 pacientes, média idade 66 anos,
endo 11 submetidas a parto vaginal. 02 pacientes com cirurgia
révia da coluna; 01 esfincteroplastia e prévio AVC associado
alteração na função motora do membro inferior esquerdo.

esão parcial do esfincter anal externo em 4 casos. Apresen-
avam IF e IU em 6 casos; IF e EO em 4; IU, IF e EO em 5;
F em 7; EO 1.A média de pressão de repouso de 25 mmHg

pressão voluntária máxima de 66 mmHg. Todas as pacien-
es foram submetidos ao implante definitivo. A mediana do
FCCF reduziu 10 vs. 1 (p < 0.0001). A mediana CCCF reduziu
0 vs. 3 (p < 0.0001). 5 pacientes permaneceram com urgên-
ia urinária. A média da amplitude do estimulo 1,9 Mv. Não
ouve complicações na fase teste ou definitiva. Paciente da
auda equina apresentou urina em jato continuo, sem uso de
onda vesical e melhora continua dos movimentos do MIE na
aciente do AVC. Seguimento 12 meses.

Conclusão: A neuromodulação sacral é um tratamento efe-
ivo nas disfunções do assoalho pélvico, mesmo nos casos com

últiplas disfunções. Nesta casuística, os pacientes apresen-
aram melhora expressiva dos sintomas, sem evidência de
omplicações. Deve ser considerada como uma opção tera-
êutica no tratamento das disfunções do assoalho pélvico
efratárias aos tratamentos convencionais. É necessário man-
er o seguimento dessas pacientes para manter os resultados
empre adequados.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.322
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ERFIL EPIDEMIOLOGICO E FUNCIONAL DOS
ACIENTES PORTADORES DE CONSTIPAÇÃO
ECAL

arbara Bazzano a,b, Murilo Tomiyoshi a,b,
arina Correa Ebrahim a,b, Barbara Pereira de
ara a,b, Univaldo Etsuo Sagae a,b, Gustavo
urachi a,b, Doryane Maria dos Reis Lima a,b

Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz,
oledo, PR, Brasil
Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Objetivo: Delimitar o perfil epidemiológico dos pacientes
ortadores de constipação fecal utilizando avaliação funcional
ela eletromanometria anorretal.

Métodos: Estudo retrospectivo com análise prospectiva dos
ados envolvendo 153 pacientes com constipação fecal crô-
ica (escore de Werner) com média de idade 47 anos, avaliados
m um serviço de Gastroenterologia no período de agosto de
016 a novembro de 2018. Os pacientes foram submetidos à
letromanometria anorretal pela equipe de coloproctologista
tilizando aparelho Alacer de 8 canais com perfusão con-
inua de água. Não foi realizado o preparo anterior e nem
oque retal. Os pacientes foram deitados em decúbito late-
al esquerdo e em seguida medido o canal anal e pedido para
aciente fazer um repouso seguido de contração voluntária,
ontração sustentada, esforço evacuatório e medido o reflexo

eto esfincteriano, a sensibilidade e a capacidade retais. As
ariáveis analisadas foram: pressão de repouso e de contração
a presença ou ausência de anismus.
38(s1):114–164 151

Resultados: Foram estudados 153 pacientes. A média do
escore de constipação de Werner no grupo das mulheres foi
de 14 (1 a 26), e no de homens de 13,5 (4 a 20). O anismus foi
encontrado em 91 mulheres e 15 homens. A média da pressão
de repouso no grupo das mulheres foi de 41,7 mmHg (13,6-119),
e no de homens de 45,7 (16,5-110,8). A média de pressão total
de contração voluntária no grupo das mulheres foi de 109,2
(19,7-241), e no grupo de homens foi de 166,3 (66,7-298,3). Não
houve diferença estatística significativa entre as pressões de
repouso de mulheres e homens quando aplicado teste t stu-
dent com p = 0.2618. Houve diferença estatística significativa
entre as pressões totais de contração voluntária de mulheres e
homens quando aplicado teste t student com p < 0.0001. Não
houve diferença estatística significativa entre a presença ou
não de anismus entre mulheres e homens quando aplicado
teste t student com p = 0.5418. Conclui-se que a pressão de
contração voluntária foi maior no grupo dos homens quando
avaliados paciente com constipação crônica e houve maior
prevalência de anismus no grupo das mulheres.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.323
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO E FUNCIONAL DOS
PACIENTES PORTADORES DE
INCONTINENCIA FECAL

Murilo Tomiyoshi a,b, Barbara Bazzano a,b,
Karina Correa Ebrahim a,b, Barbara Pereira de
Lara a,b, Univaldo Etsuo Sagae a,b, Gustavo
Kurachi a,b, Doryane Maria dos Reis Lima a,b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz,
Toledo, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Objetivo: Delimitar o perfil epidemiológico dos pacientes
portadores de incontinência fecal utilizando avaliação funci-
onal pela eletromanometria anorretal.

Métodos: Estudo retrospectivo com análise prospectiva dos
dados envolvendo 187 pacientes com média de idade 63 anos
(21-92). Foram avaliados em um serviço de Gastroenterologia
no período de março de 2015 e abril 2018 de Cascavel – PR.
Os pacientes foram submetidos à eletromanometria anorre-
tal por uma equipe de coloproctologista utilizando aparelho
alacer de 8 canais com perfusão continua de água. Não foi
realizado o preparo anterior e nem toque retal. Os pacien-
tes eram deitados em decúbito lateral esquerdo e em seguida
foi medido o canal anal e pedido para paciente fazer um
repouso seguido de contração voluntária, contração susten-
tada, esforço evacuatório e medido o reflexo reto esfincteriano,
a sensibilidade e a capacidade retais. As variáveis analisa-
das foram pressão de repouso e de contração em mmHg e a
presença ou ausência de anismus.

Resultados: Foram estudados 168 pacientes, sendo 27
homens e141 mulheres com média de idade de 64 anos para
o sexo feminino (26-92 anos) e 60 anos para o sexo masculino

(21-87). A média da pressão de repouso no grupo das mulhe-
res foi de 37 mmHg (10-85), e no de homens de 32,3 mmHg
(10-83). A média de pressão total de contração voluntária no
grupo das mulheres foi de 67,1 mmHg (1-214), e no grupo de



). 2 0 1
152 j coloproctol (rio j

homens foi de 97 mmHg (14-310). Não houve diferença estatís-
tica significativa entre as pressões de repouso de mulheres e
homens quando aplicado teste t Student com p = 0,3754. Houve
diferença estatística significativa entre as pressões totais de
contração voluntária de mulheres e homens quando aplicado
teste t Student com p = 0,0019. Não houve diferença estatística
significativa entre anismus entre mulheres e homens quando
aplicado o teste t Student com p = 0,2648.

Conclusão: A pressão de contração voluntária em homens
portadores de incontinência fecal encontra-se maior quando
comparados com mulheres.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.324

TL73 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E FUNCIONAL
DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA
ORIFICIAL

Barbara Bazzano a,b, Karina Correa
Ebrahim a,b, Murilo Tomiyoshi a,b, Barbara
Pereira de Lara a,b, Univaldo Etsuo Sagae a,b,
Gustavo Kurachi a,b, Doryane Maria dos Reis
Lima a,b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz,
Toledo, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Objetivo: Avaliar os pacientes portadores de patologia
orificial submetidos a tratamento cirúrgico após avaliação fun-
cional com manometria.

Método: Trata-se de um estudo retrospectivo com análise
prospectiva dos dados envolvendo portadores de patologia
orificial, submetidos a cirurgia e que realizaram eletromano-
metria anorretal num serviço de coloproctologia entre março
de 2013 a maio de 2018. Foram estudados 143 pacientes, sendo
44 homens e 99 mulheres com média de idade de 44,6 anos
(variando de 22 a 78). Os pacientes foram submetidos a ele-
tromanometria anorretal por um aparelho Alacer de 8 canais
com perfusão continua de água. As variáveis analisadas foram:
pressão de repouso e de contração e a presença ou ausência
de anismus.

Resultados: Cento e dezenove pacientes tinham realizado o
exame como pré-operatório de hemorroidectomia (80 mulhe-
res e 39 homens). Oito pacientes como pré-operatório de
fissurectomia (6 mulheres e 2 homens), 11 pacientes por fistu-
lectomia, 12 pacientes por plicoma e 3 por lesão anal. A média
da pressão de repouso no pré-operatório de hemorroidectomia
foi de 58,5 mmHg (variando de 11-110,5), no de fissurectomia
foi de 64,8 mmHg (variando de 45-104,6), 47,2 mmHg no de
fistulectomia (variando de 41-70,5 mmHg), 55,8 mmHg no de
plicoma (variando de 44,6-7) e 47,5 mmHg no de lesão anal
(variando de 42.9- 50,9). A média da pressão de contração
no pré-operatório de hemorroidectomia foi de 158,8 mmHg
(variando de 70-298,9), no de fissurectomia foi de 171,2 mmHg
(variando de 116,9-232,4 mmHg), 146,1 mmHg no de fistulec-
tomia (variando de 91,8-323,7), 129,35 mmHg no de plicoma

(variando de 86,5-298,9) e 174,7 mmHg no de lesão anal (vari-
ando de 118,2-182,6). Foi aplicado o teste t de ANOVA para
comparar a pressão de repouso e de contração entre os grupos
com achado de p estatisticamente significativo na pressão de
8;38(s1):114–164

repouso (p = 0,001) e não significativo na pressão de contração
(p = 0,8158).

Conclusão: Conclui-se que a pressão de repouso no grupo
dos pacientes no pré-operatório de fissurectomia é maior do
que os pacientes que foram submetidos às outras cirurgias
orificiais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.325
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO
MANOMÉTRICA DOS PACIENTES
PORTADORES DE FISSURA ANAL CRÔNICA?
AVALIAÇÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO
TERCIÁRIO EM SALVADOR-BA

Tássia Mendes Franco, Carlos Ramon Silveira
Mendes, Andre Luiz Santos, Fernanda França
Mendonça de Matos, Antonio Carlos Moreira
de Carvalho, Liane Vanessa Zachariades
Santos Góes, Jamille Eller Andrade Bastista,
Henrique Moura Parreira

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Introdução: A fissura anal é uma lesão benigna, cujo princi-
pal sintoma é a dor anal associado a sangramento anal que se
exacerba durante o ato evacuatório e está associada à hiperto-
nia do esfíncter interno do ânus e à redução do fluxo sanguíneo
da mucosa. Estudos utilizando manometria anorretal indi-
cam que a presença de hipertonia permanente de repouso é o
fator que distingue os pacientes se patologia aguda de crônica,
sendo a esfincterotomia lateral o procedimento cirúrgico mais
indicado para essa situação clínica.

Objetivo: Avaliar os dados epidemiológicos e manomé-
tricos dos pacientes com diagnóstico de fissura anal em
pacientes atendidos em um serviço público em Salvador-BA.

Métodos: Avaliados prontuários de pacientes que tiveram
fissura anal como queixa principal para realizarem a mano-
metria anorretal, entre Abril/2015 e Abril/2018.

Resultados: Foram realizadas 33 manometrias para
avaliação de fissura anal crônica, sendo analisados 18 casos:
11 pacientes do sexo masculino (61%) e 7 do sexo feminino
(39%), com média de 45,8 anos de idade. A análise dos resulta-
dos manométricos revelou de 77,7% apresentaram aumento
da pressão de repouso máxima-PRM, (14 pacientes) e 16,6%
exibiam valores normais. Um paciente apresentou PRM dimi-
nuída, assim como redução na pressão de contração, porém
este tinha historia de 2 cirurgias orificiais prévias que podem
ter íntima relação com tais achados. A pressão de contração
máxima esteve elevada em 55,5% dos casos (10 pacientes).
O Canal funcional variou de 1 a 4 cm, sendo o comprimento
de dois centímetros o mais prevalente (7 pacientes). Sensi-
bilidade e capacidade retal estavam preservadas em 78% e
94% dos pacientes analisados, respectivamente. Apenas cinco
pacientes apresentavam sinais manométricos sugestivos de

anismus (28%) e em 1 paciente não foi possível análise da
pressão de expulsão. Observado ainda que 5 pacientes rea-
lizaram exame por queixa de constipação, sendo identificado
ao exame físico hipertonia em todos eles. Adicionalmente, o
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eflexo inibitório retoanal estava presente em 17 dos 18 paci-
ntes.

Conclusão: Os resultados corroboram com a literatura,
obre o papel principal da hipertonia do esfíncter interno e
ambém da hipercontratilidade do esfíncter externo na fis-
ura anal crônica, sendo a manometria anorretal um exame
mportante para avaliação dos esfíncteres. Além dissoo, indi-
idualizar o tratamento a ser proposto de acordo com os
arâmetros clínicos é peça fundamental na otimização dos
esultados finais.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.326
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ISTÚRBIOS EVACUATÓRIOS EM IDOSOS
TENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE
SPECIALIDADES EM GERIATRIA DE
OSPITAL DE ENSINO

saac J.F. Correa Neto, Mariana Campello de
liveira, Jessica Mocerino, Henrique Carvalho
Silva Figueiredo, Vanessa Santos

anfranchi, Thales Ranieri Pedroso, Laercio
obles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Os distúrbios da evacuação, seja a incontinên-
ia anal ou a constipação intestinal, representam alterações
o assoalho pélvico bastante frequente na população em geral
mais comumente naqueles com fatores de risco, ou seja,

m idosos, mulheres com passado obstétrico, comorbidades,
ntecedente de radioterapia pélvica, diabéticos, acamados,
istória de cirurgias orificias, dentre outros.

Objetivo: Analisar a incidência de distúrbios do assoalho
élvico em pacientes geriátricos atendidos no Ambulatório de
specialidades Médicas (AME) do Hospital Santa Marcelina e
orrelacionar as afecções do assoalho pélvico com sintomas
e depressão nessa faixa etária.

Metodologia: Estudo prospectivo com entrevista do mesmo
aciente em dois momentos, ou seja, em um primeiro tempo
bteve-se a anamnese subjetiva e em uma segunda análise,
ealizada logo após a primeira, realizou-se um questionário
irecionado abordando de forma objetiva e direta se o paci-
nte referia sintomas de incontinência anal e/ou constipação
ntestinal.

Resultados: Foram analisados de forma aleatória e prospec-
iva 149 pacientes idosos sendo 114 (76,5%) do gênero feminino
média de idade de 77,49 anos nas mulheres (60-103 anos) e

8,31 anos no sexo masculino (60-94 anos).
A incidência de global de incontinência anal foi de 30,87% e

e constipação intestinal de 20,8%, entretanto, apenas 36,95%
os pacientes com o primeiro sintoma referiram a queixa
spontaneamente enquanto no segundo grupo foi de 87,09%.

Verificou-se que 42 pacientes referiram algum grau de
epressão (28,18%) com incidência de 17,14% nos homens e de
1,57% nas mulheres. Desses, 40,47% apresentavam sintomas

e incontinência anal e 9 (21,42%) de constipação intestinal
través de critérios objetivos de ROMA III. Ao se estratificar o
intoma referido de depressão ao sexo, 44,44% das mulheres
om depressão têm incontinência anal e 16,67% apresentam
38(s1):114–164 153

constipação intestinal. Por outro lado, os sintomas são pre-
sentes em pacientes do sexo masculino em 16,67% e 33,33%,
respectivamente.

Conclusão: Verifica-se que a incidência de distúrbios do
assoalho pélvico na população geriátrica é elevada, sobretudo
a incontinência anal que, além disso, não é uma condição rela-
tada pelo paciente de forma natural ao seu médico, tornando
imperiosa a necessidade de saber dos fatores de risco envol-
vidos com esses distúrbios a fim de se propiciar uma melhor
assistência à esses pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.327

TL76

A TERAPIA BIOLÓGICA COM ANTI-TNF-� É
EFICAZ PARA O TRATAMENTO DA COLITE DE
EXCLUSÃO? ESTUDO EXPERIMENTAL EM
RATOS

Lucas de Sena Leme, Bruna Zini de Paula
Freitas, Brunno Augusto Jose da Costa, José
Aires Pereira, Ronaldo Parisi Buainain, Carlos
Augusto Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

Introdução: Igual ao que ocorre nas doenças inflamatórias
intestinais (DII), na colite de desuso (CD) a mucosa do cólon
derivado apresenta alterações estruturais, como atrofia epi-
telial (AE), abscessos de criptas (AC), aumento do infiltrado
inflamatório e maior produção de fator de necrose tumoral-�

(TNF-�). A terapia biológica com anticorpos monoclonais anti-
-TNF-� representa a estratégia terapêutica mais eficaz para
o tratamento clínico das DII, promove a redução do processo
inflamatório, cicatrização epitelial e restabelecimento da inte-
gridade da barreira mucosa cólica. Mas, os efeitos da terapia
com anti-TNF-a ainda não foram avaliados em modelos expe-
rimentais ou portadores de CD.

Objetivo: Avaliar o uso do infliximabe (IFX) nas alterações
inflamatórias da mucosa cólica de ratos submetidos ao desvio
do trânsito intestinal.

Método: 22 Wistar foram submetidos à cirurgia de Hart-
mann; permaneceram por 12 semanas com a derivação fecal
para o desenvolvimento da CD. Foram divididos em três gru-
pos submetidos semanalmente à aplicação SC de SF0,9%
(2,0 ml/sem) e IFX nas doses de 5 e 10 mg/kg/sem, por 5 sema-
nas. Após a conclusão do período de intervenção, todos foram
eutanasiados para retirada de segmentos dos cólons providos
e desprovidos de trânsito fecal. As alterações histopatológicas
foram avaliadas por estudo histológico utilizando a técnica
da hematoxilina-eosina. O escore inflamatório (EI) nos cólons
com e sem trânsito fecal (TF) foi estabelecido considerando-se
as seguintes variáveis: intensidade de AE, presença de AC, no
de células caliciformes nas glândulas cólicas e infiltrado leu-
cocitário mensurados por morfometria computadorizada. O
EI para cada um foi estratificado segundo escala previamente

validada. O infiltrado neutrofílico foi avaliado pela pesquisa
da expressão tecidual da enzima mieloperoxidase (MPO) por
estudo imuno-histoquímico.
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Resultados: Houve menor atrofia epitelial nos segmentos
desprovidos de TF dos tratados com IFX na dose de 10. Nos
segmentos sem TF houve menor perda epitelial, redução na
formação de abscessos em criptas, no infiltrado inflamatório,
das células caliciformes e no EI nos animais tratados com IFX,
independente da concentração utilizada. O conteúdo tecidual
de MPO foi menor no cólon excluso dos ratos tratados com IFX
independente da dose.

Conclusão: O uso de IFX reduziu o processo inflamatório
dos segmentos exclusos de TF sugerindo que a substância
pode ser utilizada como tratamento para os casos graves colite
de desuso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.328
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ANÁLISE PARA VALIDAÇÃO DE UM PLANO
TERAPÊUTICO INDIVIDUALIZADO PELO
SERVIÇO DE COLOPROCTOLOGIA EM UM
HOSPITAL DE ENSINO DE REFERÊNCIA

Isaac J.F. Correa Neto, Henrique Carvalho e
Silva Figueiredo, Mariana Campello de
Oliveira, Thais Yoko Ferreira Koga, Anderson
de A. Maciel, Alexander de Sa Rolim, Laercio
Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: No presente estudo, realiza-se a compreensão
de como se processa a assistência à saúde, nos níveis de espe-
cialidades, apoio diagnóstico e terapêutico, de média e alta
complexidade em um Hospital de Ensino na cidade de São
Paulo.

Objetivos: Identificar quais estratégias de gestão de riscos
utilizadas e discutir a viabilidade e adequação de novas estra-
tégias para compor um protocolo de cuidados e seguimento
dos doentes e consubstancializar um plano terapêutico ampli-
ado e individualizado.

Método: Trata-se de estudo descritivo, exploratório e pros-
pectivo, com total de 30 pacientes portadores de doença
colorretal com necessidade de tratamento cirúrgico de grande
porte acompanhados no ambulatório de Coloproctologia. No
primeiro grupo, será aplicado este protocolo com a ciência
somente do pesquisador. No segundo grupo, analisar-se-ão os
mesmos itens mas dessa vez com a padronização do plano
terapêutico, incluindo os itens que não são realizados pelo
serviço mas que constam no protocolo e com ciência de todos
os envolvidos.

Resultados: Os pacientes eram compostos por maioria do
sexo feminino, representando 60% da amostra; a média de
idade foi de 60,93 anos e, estes, apresentaram um IMC médio
de 26,07Kg/m2. Sessenta e três por cento da amostra era taba-
gista e 56,7% era etilista. O tempo de internação médio foi de
12,5 dias e 13,3% necessitaram de UTI. Não houve óbito após
30 dias da alta hospitalar.

Após a cirurgia, 13% dos pacientes desse primeiro grupo

não receberam a profilaxia TVP/TEP nas primeiras 24 horas,
apresentando um risco aumento em 1,73 vezes de ter o evento
do que os que tiveram retorno da profilaxia (p < 0,005). Além
disso, observou-se que a profilaxia de TVP/TEV no grupo
8;38(s1):114–164

de aplicação do plano terapêutico teve um impacto impor-
tante com Odds Ratio 0,47 (p = 0,006). Apenas 30% do primeiro
grupo realizaram glicemia capilar de horário nas primeiras 24
horas do pós operatório, desses, 20% eram diabéticos e 86,6%
possuíam algum risco para hipoglicemia, sendo que o risco
de hipoglicemia foi inferior no grupo em que se realizou o
controle pormenorizado de glicemia capilar (p = 0,041). Paci-
entes tabagistas tiveram risco aumentado em 1,2 vezes para
complicações durante a internação. Pacientes etilistas apre-
sentaram mais complicações durante o período de internação
hospitalar (p = 0,006).

Conclusão: Observamos a necessidade de se implementar
uma dinâmica hospitalar, com base teórico-cientifica, visando
a elaboração de planos e propostas terapêuticas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.329
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ANTIBIOTICOPROFILAXIA EM CIRURGIAS
ORIFICIAIS EM HOSPITAL PÚBLICO DE
SALVADOR. QUANDO REALMENTE USAR?

Jamille Eller Andrade Batista, André Luiz
Santos, Carlos Ramon Silveira Mendes

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
BA, Brasil

Dentre as diversas medidas de prevenção da infecção de
sítio cirurgicio (ISC), a utilização de antimicrobiano com fins
profiláticos também merece atenção especial. Embora tendo
sua indicação hipertrofiada, a profilaxia apresenta utilidade
em diversas situações. Nos procedimentos cirúrgicos orifi-
ciais que são considerados procedimentos contaminados a
utilização de antimicrobianos profiláticos provocam várias
discussões em cima da sua indicação e a real necessidade.
Nosso objetivo foi demonstrar através da amostra de pacientes
entre março de 2017 a março de2018 que a utilização deve ser
racionada e ponderada conforme a individualização do quadro
clínico de cada paciente.

Foram realizados no período 161 cirurgias orificiais no
período com critério de exclusão de 6 cirurgias de correção
de fístulas reto-vaginais. Dessas foram 91,6% foram Day-
-Hospital,7,10% foram eletivas e 1,3% urgência. Desses o
diagnóstico mais prevalente foi a fístula anorretal com
40,99%,hemorróidascom 38,51%, Cistopilonidal com4,35%,
Fissura anal com 4,35%. O tempo cirúrgico médio foi de 30 a 60
minutos em 60,25% da amostra. A hemorroidectomia corres-
pondeu a 37,2% dos procedimentos, Fistulectomiasa 32,92%,
Fistulotomiaa 4,97%. Em torno de 89,68% dos pacientes não
utilizaram nenhum tipo de antibiótico profilaxiano período,
5,81% utilizaram ciproflorxaci no emetronidazol, 2,58%Cefa-
zolinae 1,94%Ciproflorxacino. Desses os critérios para inclusão
foram a cirurgia de urgência, pacientes imunossuprimidos,
portadores de doença inflamatória intestinal e cardiopatas. A
infecção do leito cirúrgico correspondeu a 2,2% das cirurgias
realizadas. Todas essas foram procedimentos de fistulecto-

mias de internação eletiva em pacientes com HIV e doença
inflamatória intestinal. Foram tratados ambulatoriamente
com medicação antibiótica via oral, limpeza local e banho
de assento. Em nossa amostra anual foi evidenciado que não
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á benefícios em usar antibióticos profiláticos para realização
e cirurgias orificiais. A não administração não aumentou as
axas de infecção e não evidenciaram o desenvolvimento de
atologias como a síndrome defournier. E o seu uso quando
al indicado pode levar o desenvolvimento de resistência e

umento dos custos operacionais de maneira desnecessária.
recomendação, na grande maioria dos casos, é a de que a

ntibioticoprofilaxia seja realizada apenas durante o período
ré-operatório em casos individualizados.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.330
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VALIAÇÃO DO CONTEÚDO TECIDUAL DAS
RAÇÕES GLICÍDICAS E PROTEICAS DAS
UCINAS NA MUCOSA CÓLICA EXCLUSA DE
RÂNSITO INTESTINAL SUBMETIDA À

NTERVENÇÃO COM CLISTERES DE
ESALAZINA DE LIBERAÇÃO RETARDADA

osé Aires Pereira, Daniela Tiemi Sato, Fábio
uilherme Campos, Paula Cristina Steffen
ovelli, Bruna Zini De Paula Freitas, Eduardo
im Goto, Carlos Augusto Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco, Universidade
ão Francisco (USF), Bragança Paulista, SP, Brasil

A colite por ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS) é o
odelo experimental mais utilizado para o estudo das

oenças inflamatórias intestinais (DII). A mesalazina (MEZ)
um derivado aminossalicílico eficaz para o tratamento da

olite ulcerativa. Recentemente, disponibilizou-se a MEZ reco-
erta por polímero de etilcelulose (MMX) com objetivo de
umentar a concentração da droga no cólon. Todavia, até a
resente data, não se conhecem os efeitos da aplicação intrar-
etal da MMX sob as mucinas do epitélio cólico na colite por
NBS.

Objetivo: Avaliamos efeitos de clisteres contendo MMX no
pitélio cólico.

Método: Vinte e quatro ratos foram submetidos à indução
a colite por TNBS e seis, sem indução de colite foram utili-
ados como controle. Os animais com colite induzidaforam
ivididos em 4 grupos segundo receberem a aplicação diá-
ia de clisteres contendo SF 0,9% ou MMX (1,0 g/kg/dia) por
ou 14 dias. A avaliação do processo inflamatório no cólon foi

eita pela técnica da hematoxilina-eosina e a sua graduação
or escala validada. A presença de mucinas neutras e ácidas,
ulfomucinas e sialomucinas foram identificadas pelas técni-
as do PAS, Alcian-Blue e diamina de ferro alto Alcian-Blue.

fração proteica da mucina-2, (MUC-2), foi identificada por
écnica imuno-histoquímica. O conteúdo tecidual de todas as
roteínas foi mensurado por morfometria computadorizada.
s resultados foram submetidos à análise estatística.

Resultados: Nos animais tratados com MMX houve redução
o processo inflamatório mucoso, após 14 dias de trata-
ento em relação aos tratados com SF. Houve redução do
onteúdo de mucinas neutras e ácidas, nos animais subme-
idos à intervenção com MMX e SF, independentemente do
empo de intervenção em relação ao grupo controle. Houve
umento no conteúdo de sulfomucinas e sialomucinas nos
38(s1):114–164 155

tratados com MMX em relação aos tratados com SF. Houve
aumento no conteúdo daproteínaMUC-2 nos animais subme-
tidos à intervenção com MMX após 7 e 14 dias de intervenção
em relação aos tratados com SF.

Conclusões: A aplicação de clisteres com MMX reduz o
processo inflamatório e aumenta o conteúdo das principais
proteínas componentes da barreira de muco do epitélio cólico
na colite induzida experimental induzida por TNBS. Esses
resultados mostram que a aplicação da MMX por clisteres pode
tornar-se estratégia terapêutica interessante de ser utilizada
em portadores de colite ulcerativa distal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.331
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS PROTETORES DO
SUCRALFATO NO CONTEÚDO TECIDUAL DAS
PROTEÍNAS E-CADERINA, B-CATENINA,
CLAUDINA-3, OCLUDINA, ATIVIDADE
ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIOXIDANTE NA
MUCOSA CÓLICA DESPROVIDA DE
TRÂNSITO INTESTINAL

Bruna Zini de Paula Freitas, José Aires Pereira,
Danilo Toshio Kanno, Paula Cristina Steffen
Novelli, Fábio Guilherme Campos, Carlos
Augusto Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco, Universidade
São Francisco (USF), Bragança Paulista, SP, Brasil

As junções intercelulares representam um dos principais
constituintes da barreira epitelial cólica e podem estar danifi-
cadas na colite experimental. As junções de oclusão do epitélio
cólico são formadas pelas proteínas da família das claudinas
e ocludina, enquanto as junções aderentes pelas proteínas E-
-caderina e �-catenina. Estudos mostraram que existe redução
no conteúdo dessas proteínas em modelo experimental de
colite de exclusão (CE). O sucralfato (SCF) vem sendo utilizado
há várias décadas para o tratamento de diferentes formas de
colite. Os efeitos do SCF na manutenção do conteúdo tecidual
das proteínas existentes nas junções de oclusão e de aderên-
cia do epitélio intestinal nunca foram avaliados em modelos
de CE.

Objetivo: Avaliar os efeitos protetores da aplicação tópica
do sucralfato no conteúdo tecidual das proteínas claudina-3,
ocludina, E-caderina, �-catenina, atividade anti-inflamatória
e antioxidante na mucosa cólica com CE.

Método: Trinta e seis ratos foram submetidos ao desvio
do trânsito intestinal por colostomia proximal e fístula na
mucosa distal. Os animais foram divididos em três grupos
após terem recebido enemas diários com solução fisioló-
gica (SF), SCF 1,0 g/kg/dia ou 2,0 g/kg/dia. Cada um desses
grupos experimentais foram divididos em dois subgrupos,
a eutanásia foi realizada após 2 e 4 semanas. A intensi-
dade do processo inflamatório tecidual foi avaliada utilizando
escala de inflamação previamente validada. As proteínas

das junções foram identificadas por técnica imunohistoquí-
mica utilizando-se anticorpos monoclonais específicos para
cada uma. Para comparar resultados obtidos entre os grupos
utilizou-se testes estatísticos.
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dos, a importância da busca por uma melhora constante na
qualidade do serviço prestado na rede pública.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.334
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Resultados: A intervenção do cólon excluso de trânsito
intestinal com SCF, na concentração de 2,0 g/kg/dia por 4
semanas, diminuiu o escore inflamatório e mostrou-se rela-
cionada a concentração utilizada e ao tempo de intervenção.
A intervenção com SCF, em ambas concentrações utilizadas
aumentou o conteúdo das proteínas das junções indepen-
dentemente da concentração utilizada. Não houve variação
no conteúdo tecidual das demais proteínas estudadas com o
tempo de intervenção.

Conclusões: A aplicação de enemas com SCF reduz o escore
inflamatório e o infiltrado neutrofílico, e preserva o conteúdo
tecidual das proteínas estudadas sugerindo que a substância
possua efeito protetor das junções intercelulares em modelo
de colite de exclusão.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.332
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CIRURGIAS DE ACESSO ABDOMINAL
REALIZADAS POR SERVIÇO DE
COLOPROCTOLOGIA EM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO FEDERAL DA BAHIA

Jamile Caramello Ortins Sampaio, Natalie
Fernanda Baqueiro Sena, Lina Maria Goes de
Codes, Alexandre Lopes de Carvalho, Vitor
Lúcio de Oliveira Alves

Hospital Universitário Professor Edgard Santos
(HUPES), Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Salvador, BA, Brasil

Objetivo: Relatar a experiência do serviço de Coloproctolo-
gia de hospital universitário federal da Bahia, na realização de
cirurgias de acesso abdominal em um período de dois anos.

Métodos: Estudo transversal retrospectivo, com dados cole-
tados do prontuário médico dos pacientes submetidos às
cirurgias com acesso abdominal realizadas pelo serviço de
Coloproctologia, no período de março de 2016 a março de 2018.

Resultados: Foram realizadas 63 cirurgias com acesso abdo-
minal, sendo 55 (87,3%) delas via laparotômica e oito (12,7%)
via videolaparoscópica, em um total de 47 pacientes. Destes,
25 (53,2%) do sexo masculino e 22 (46,8%) do sexo feminino;
com idade variando entre 14 e 84 anos (média 57 anos). As
cirurgias se distribuíram da seguinte forma: 12 (19,04%) colec-
tomias direitas, quatro (6,34%) colectomias esquerdas, seis
(9,52%) retossigmoidectomias, 11 (17,46%) colectomias totais,
quatro (6,34%) amputações abdominoperineais do reto, quatro
(6,34%) laparotomias exploradoras e duas (3,17%) videolapa-
roscopias diagnósticas. Foram realizadas ainda nove (14,28%)
confecções de colostomias em alça, sete (11,1%) reconstruções
de trânsito intestinal, uma (1,58%) sacropromontofixação do
reto e duas (3,17%) estricturoplastias. Dentre os diagnósti-
cos, o mais comum foi adenocarcinoma de cólon (36,17%).
Das cirurgias realizadas, observou-se um total de 14 (22,22%)
complicações; dentre elas, quatro clínicas e 10 complicações
cirúrgicas, as quais, seis necessitaram de reabordagem. Das 10

complicações cirúrgicas ocorreram: duas deiscências de anas-
tomose, três eventrações, três ileo adinâmico, uma coleção
intrabdominal, um desabamento de colostomia, uma necrose
8;38(s1):114–164

de cólon descendente, e uma peritonite. Na amostra estudada
observou-se três óbitos.

Conclusão: Os resultados obtidos nesse estudo revelam a
necessidade de reavaliação do serviço de forma continuada,
afim de que se possa melhorar progressivamente a qualidade
de serviço prestado aos pacientes assistidos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.333
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CIRURGIAS DE ACESSO ANORRETAL
REALIZADAS POR SERVIÇO DE
COLOPROCTOLOGIA EM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO FEDERAL DA BAHIA

Jamile Caramello Ortins Sampaio, Natalie
Fernanda Baqueiro Sena, Lina Maria Goes de
Codes, Alexandre Lopes de Carvalho, Vitor
Lúcio de Oliveira Alves

Hospital Universitário Professor Edgard Santos
(HUPES), Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Salvador, BA, Brasil

Objetivo: Relatar a experiência do serviço de Coloproc-
tologia de um hospital universitário de Salvador-Bahia, na
realização de cirurgias de acesso anorretal em um período de
dois anos.

Métodos: Estudo transversal retrospectivo, com dados cole-
tados do prontuário médico dos pacientes submetidos às
cirurgias com acesso anorretal realizadas pelo serviço de Colo-
proctologia, no período de março de 2016 a março de 2018.

Resultados: Foram realizadas 169 cirurgias com acesso
anorretal, em um total de 154 pacientes. Destes, 78 (50,6%)
do sexo masculino e 76 (49,4%) do sexo feminino. A idade
dos pacientes variou entre sete e 81 anos, com uma média
de 45 anos de idade. As principais cirurgias com acesso
anorretal se distribuiram da seguinte forma: tratamento cirúr-
gico de hemorróidas (31,36%), tratamento de fístula anorretal
(24,85%), exame proctológico sob anestesia (16,56%), biópsia
de lesão em canal anal/ânus (8,28%), tratamento de cisto pilo-
nidal (5,32%), esfincterotomia lateral interna (4,14%), cirurgia
de Delorme (2,36%), retossigmoidectomia perineal - proce-
dimento de Altemeier (1,77%), correção de retocele (2,36%),
entre outras (2,95%). O diagnóstico mais comum encontrado
foi a doença hemorroidária (31,36%). Ocorreram um total de
seis complicações, dentre elas, uma trombose hemorroidá-
ria externa, cefaléia pós raquianestesia, um caso de fasceíte
necrotizante perianal, e um acidente vascular cerebral, este,
levando ao único óbito da amostra.

Conclusão: Nesse estudo, observa-se através dos resulta-
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PIDEMIOLOGIA DOS PACIENTES
ORTADORES DE DOENÇAS RETAIS
PERADOS EM HOSPITAL PÚBLICO EM
ALVADOR EM 01 ANO DE RESIDÊNCIA

amille Eller Andrade Batista, André Luiz
antos, Henrique Moura Parreira, Tássia
endes Franco, Carlos Ramon Silveira
endes

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
A, Brasil

As cirurgias orificiais correspondem a cerca de 80% do total
o movimento cirúrgico na especialidade de coloproctologia.
ssim sendo um serviço de qualidade tem que estabelecer
diagnóstico da afecção apresentada pelo paciente, tratá-la
promover o seguimento necessário. O trabalho em ques-

ão pretende demonstrar o perfil das cirurgias proctológicas
ealizadas na instituição no período de março de 2017 a

arço de 2018. Analisando os gêneros, as idades, o regime
e internação, técnicas cirúrgicas mais aplicadas, as comor-
idades e complicações pós-operatórias. Foram realizados no
eríodo 161 cirurgias orificiais. Dessas foram 10,56% foram ele-
ivas e 1,3% urgência. 88,20% foram day-hospital. Tivemos a
redominância de 67,08% do sexo masculino e 32,92% do sexo
eminino. Com idade média de 41,2 anos. Desses o diagnóstico

ais prevalente foi a fístula anorretal com 40,99%, hemorrói-
as com 38,51%, Cisto pilonidal com 4,35%, Fissura anal com
,35% e fístula retovaginal com 2,48%. O tempo cirúrgico médio
oi de 30 a 60 minutos em 60,25% da amostra. A hemorroidec-
omia correspondeu 37,2% dos procedimentos, Fistulectomias

32,92%, Fistulotomia a 4,97%, correção de fístulas retais a
,24% e excisão de cisto pilonidal a 4,35%. Em torno de 91%
os pacientes não utilizaram nenhum tipo de antibioticopro-
laxia. As comorbidades mais presentes foram a Hipertensão
rterial sistêmica em 8,07%, diabetes mellitus em 2%, dislipi-
emia em 2% e fibrilação atrial em 1,24% dos pacientes que
ealizaram o procedimento com reserva de vaga de vaga em
TI. Nenhum paciente da amostra necessitou de transfusão
anguínea durante o ato operatório. A principal complicação
ós operatória foi dor em 48% dos pacientes, sangramento
m 1,84% e infecção do leito cirúrgico em 1,2%. Esse estudo
ocalizou nas cirurgias orificiais por sua representatividade no
niverso cirúrgico da Coloproctologia. Numa retrospectiva de
ano (2017-2018), onde foram coletados e estudados 161 casos
m um serviço de residência de coloproctologia credenciado
ela sociedade demonstrando a necessidade de conhecimento

e seu público assistente para determinar metas em virtude
o aprendizado do residente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.335
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ESTUDO MULTICÊNTRICO DA EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA E ARGENTINA NO TRATAMENTO
CIRÚRGICO DO CISTO PILONIDAL TÉCNICA
MINIMAMENTE INVASIVA

Joana Carolina Saraiva de Paula Pessoa a,b,
Meyline Andrade Lima a,b, Andre Luiz
Santos a,b, Eduardo Costa Cobas a,b, Leonardo
Raul Salim a,b, Luciano Santana de Miranda
Ferreira a,b, Carlos Ramon Silveira Mendes a,b

a Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, Brasil
b Hospital Provincial de Rosario, Santa Fé,
Argentina

Introdução: Ocistopilonidal é uma infecção da pele e do
tecido subcutâneo, secundário a um processo inflamatório
crônico que ocorre com frequência na região sacrococcigena,
geralmente associado à presença de pêlos nesta região. É
mais comum no sexo masculino e mais frequente na terceira
década. Ocorrência é associada a obesidade, sedentarismo
e inflamação local ou trauma. O tratamento é eminente-
mente cirúrgico com diversas formas de realização. Tendo
excelentes resultados com a técnica endoscópica para o tra-
tamento de fístula anorretais, Meineiro e colaboradores em
2013, desenvolveram a mesma técnica para o tratamento do
cisto pilonidal. Com o intuito de melhores resultados estéticos
e menos morbidade.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo mostrar a
eficácia do tratamento endoscópico de cisto pilonidal.

Materiais e métodos: Estudo prospectivo, casuística repre-
sentada por 67 pacientes que tiveram como indicação o
diagnóstico de cisto pilonidal. Os pacientes foram submeti-
dos a procedimento cirúrgico no Hospital Provincial de Rosário
em Santa Fé na Argentina e no Hospital Santa Izabel em Sal-
vador no Brasil, no período de junho de 2014 a março de 2018.
O material utilizado: fistuloscópio Meinero, fabricado pelaKarl
Storz GmbH(Tuttlingen, Alemanha), um obturador, um eletrodo
monopolar, uma escova e pinça endoscópica.

Resultados: Dos 67 pacientes, 67% (45 pacientes) eram
do sexo masculino sendo 33% (22 paciente) do sexo femi-
nino, com média de idade 25 anos(17 a 45 anos). T empo
cirúrgico com média de 40 minutos (20 a 120 minutos) e
tempo de cicatrização médio de 4 semanas (3 a 12 semanas).
Complicações cirúrgicas foram apresentada por 7% da amos-
tra (5 pacientes) e recidivas da doença foram diagnosticada em
9% (06 pacientes) dos pacientes da amostra.

Conclusão: O tratamento endoscópico do cisto pilonidal

apresenta bom resultados cirurgicos, com muitas vantagens
comparado as outras técnicas cirurgicas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.336
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EXISTE CORRELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA
DE ENDOMETRIOSE DO APÊNDICE, DO ÍLEO
TERMINAL E DO CECO?

Oswaldo de Moraes Filho, Amanda Costa da
Cunha, Júlia Santiago França, Arthur Disegna,
Frederico José dos S. Correa, João Batista de
Sousa, Romulo Medeiros de Almeida

Hospital Universitário de Brasília (HUB),
Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Objetivo: Avaliar a correlação entre a presença de focos de
endometiose no apêndice cecal, no íleo terminal e no ceco.

Método: Estudo retrospectivo por meio da análise dos
prontuários pacientes submetidas a videolaparoscopia para
o tratamento de endometriose profunda intestinal no Cen-
tro de Excelência em Endometriose de Brasília, no período
entre janeiro de 2007 e janeiro de 2018. Foram incluídas no
estudo pacientes que apresentavam sintomas como dor pél-
vica, infertilidade ou ambos, e que tiveram a visualização de
lesões sugestivas de endometriose nos exames de ressonância
magnética ou ultrassom transvaginal com preparo intestinal.
A análise estatestica foi realizada no software IBM SPSS Sta-
tistics 25 com o teste qui-quadrado e resultados com p < 0,05
foram considerados estatisticamente significantes.

Resultados: Foram incluídas 372 mulheres com média de
idade de 34 anos (desvio padrão de 5,9 anos). Os exames de
imagem previram a presença de endometriose no apêndice
em apenas um caso no qual havia espessamento da ponta
do órgão visto à ressonãncia magnética. Em todos os outros
o achado foi intraoperatório e observado durante a laparos-
copia e inspeção de toda a cavidade abdominal.58 pacientes
(15,6%) apresentaram focos de endometriose no apêndice, 24
(6,4%) tiveram lesões no íleo e 16 (4,3%) no ceco. Todas as lesões
foram removidas durante o procedimento laparoscópico. Após
análise estatística observamos que quando há lesão de apên-
dice há maior probabilidade de também haver lesão ileal (OR
de 11,82), o que também foi observado para o ceco (OR 14,46).

Conclusão: O apêncide cecal é sítio frequente de
implantação de endometriose profunda e deve ser inspecio-
nado sempre que se realizar laparoscopia para o tratamento
de endometriose, e quando encontrado o ceco e o íleo terminal
também devem ser avaliados, pois há grande probabilidade de

se encontrar também focos endometrióticos no ceco e no íleo
terminal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.337
8;38(s1):114–164
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EXISTE CORRELAÇÃO PRECISA ENTRE A
ALTURA DA DEFLEXÃO PERITONEAL E A
SEGUNDA VÁLVULA RETAL?

Isaac J.F. Correa Neto, Thais Yoko Ferreira
Koga, Anderson de A. Maciel, Mariana
Campello de Oliveira, Alexander de Sa Rolim,
Laercio Robles, Hugo Henriques Watte

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A anatomia da pélvis continua sendo um
desafio para o cirurgião, sendo ocupada por órgãos do trato
intestinal, urológico, ginecológico, vascular e estruturas neu-
rais confinadas em um espaço ósteo-muscular. Dessa forma,
o conhecimento detalhado da anatomia dessa região tem
implicações clínicas e cirúrgicas de capital importância em
diversas especialidades médicas.

Objetivo: Avaliar através de retossigmoidoscopia rígida
se há correlação entre a mensuração da altura da segunda
válvula retal e a deflexão peritoneal durante procedimento
cirúrgico.

Materiais e Métodos: Avaliaram-se, de forma prospectiva,
portadores de neoplasia colorretal no serviço de coloprocto-
logia do departamento de cirurgia geral do Hospital Santa
Marcelina submetidos à cirurgia colorretal abdominal, de tal
forma que durante o procedimento cirúrgico mensurou-se,
através do emprego da retossigmoidoscopia rígida, a altura da
segunda válvula retal e da deflexão peritoneal.

Resultados: Foram avaliados 38 pacientes em um período
de quatro meses operados pelo serviço de coloproctologia com
média de idade de 55,5 anos (30-84 anos).

Ao se comparar a altura da deflexão peritoneal com a 2◦

válvula retal mensuradas pelo aparelho de retossigmoidosco-
pia com a cavidade abdominal íntegra e após a laparotomia,
verificou-se uma concordância substancial com índice de
Kappa de 0,66

Quando se analisou a altura da deflexão peritoneal,
observou-se ser mais baixa em pacientes com IMC superior
a 25 Kg/m2 em ambos os sexos, sendo nos homens o impacto
estatístico superior com relação às mulheres (p < 0,005 × 0,013,
respectivamente). Além disso, verificou-se que mulheres com
mais de dois partos também apresentam uma deflexão peri-
toneal mais caudal que aquelas com menos de dois partos (p
= 0,009).

Conclusão: Através do presente estudo pode-se concluir
que há uma concordância substancial entre a altura da defle-
xão peritoneal e da 2◦ válvula retal e que, além disso, a deflexão

peritoneal é mais baixa em pessoas com sobrepeso e mulheres
com mais de dois partos vaginais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.338
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ECHAMENTO DA PELE EM BOLSA APÓS
ECONSTRUÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL:
STUDO RETROSPECTIVO

osilma Gorete Lima Barreto, Graziela Olivia
a Silva Fernandes, Marcelo Travassos Pinto,
ébora Pinheiro de Andrade, Nikolay Coelho
a Mota, Giordano Bruno Meireles de Oliveira,

oão Batista Pinheiro Barreto

Hospital Universitário Presidente Dutra, São Luís,
A, Brasil

Introdução: Uma das complicações mais comuns após a
irurgia de reconstrução do trânsito intestinal é a infecção
e sítio cirúrgico com taxas na literatura que variam de
% a 41%. A técnica ideal para o fechamento da ferida do
stoma após a reconstrução do trânsito intestinal tem sido
ebatida, descrevendo-se o fechamento convencional (FC) e o
echamento em bolsa (FB), sendo este descrito por Banerjee

consiste no fechamento parcial da ferida, mantendo uma
bertura central para drenagem que cicatrizará por segunda
ntenção.

Objetivo: Determinar as taxas de infecção de sítio cirúrgico,
o local do estoma prévio, utilizando a técnica de fechamento
a pele em bolsa após reconstrução do trânsito intestinal.

Métodos: Estudo retrospectivo realizado através de uma
evisão dos prontuários de 140 pacientes que foram submeti-
os à reconstrução do trânsito intestinal no período de janeiro
015 a dezembro de 2017 no Hospital Universitário Presidente
utra com fechamento da ostomia em bolsa.

Resultados: Foram avaliados que 101 pacientes (72,1%)
oram portadores de colostomia e 39 de ileostomia (27,9%),
endo que 78,3% dos pacientes foram do sexo masculino e
1,7%, do sexo feminino. A média de idade foi de 38 anos (8-87
nos). O tempo de permanência da colostomia foi, em média,
6,8 meses(4 – 51 meses). O tempo médio de internação foi de
,7 dias (3-47 dias). Dentre os pacientes avaliados, observou-
se que 14 (10%) pacientes tiveram infecção de sítio cirúrgico,
endo 9 pacientes (6,4%) na ferida operatória mediana e 5
3,6%) na ferida operatória do fechamento em bolsa da osto-

ia.
Conclusão: O presente estudo retrospectivo vem corroborar

om a literatura, que mostra até 41%, sobre a taxa de infecção
o sítio cirúrgico no local prévio do estoma utilizando a técnica
o fechamento em bolsa. Considerando ser uma taxa baixa
3,6%), pode-se inferir que essa técnica é segura para o fecha-
ento do estoma após reconstrução do trânsito intestinal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.339
38(s1):114–164 159
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MUCOPEXIA ANAL DE BAIXO CUSTO

Anne Jamylle de Almeida Cabral, Aline
Ribeiro Teixeira Cavalcante, Maurício José de
Matos e Silva, Antônio Lucas das Mercês
Filho, Luiz Eduardo Lemos da Silva, Camila
Glenda Dantas de Medeiros Cunha

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil

Objetivo: Avaliar a eficácia do tratamento cirúrgico da
Doença Hemorroidária (DH) e do Prolapso Mucoso Interno
(PMI) sem uso de materiais cirúrgicos de alto custo.

Método: Foram selecionados pacientes DH Grau II e III com
PMI circunferencial e queixas de prolapso, evacuação obs-
truída, proctalgia e hematoquezia, entre os anos de 2016 e
2017. As cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião. Os
pacientes foram submetidos a preparo mecânico do colón
com solução de Monofosfato de Sódio no dia anterior e 4 h
antes da cirurgia. Após raquianestesia e sedação venosa, o
paciente foi colocado preferencialmente em posição Canivete.
Quando observado retocele, foi realizada ressecção do tecido
redundante de forma a uniformizar com o restante da mucosa
prolapsada. Nos pacientes portadores de DH volumosa e san-
grante, em que a hemorroidopexia isoladamente não seria
suficiente para aliviar os sintomas, optou-se por complemen-
tar com a técnica de Obando. O tratamento do PMI foi feita
através de uma sutura contínua de mucosa e submucosa com
início a 2 cm acima da linha denteada até a observação da
plicatura total do prolapso, utilizando o fio Poliglactina 3.0
nos quadrantes lateral direito, lateral esquerdo, linha média
posterior e linha média anterior. Os pacientes receberam alta
hospitalar após 24 h do procedimento cirúrgico e foram rea-
valiados no 1◦, 15◦ e 30◦ dias de pós-operatório (DPO) e no
primeiro ano de cirurgia. Durante a consulta, os pacientes
foram questionados sobre sangramento, dor, recidiva do pro-
lapso, dificuldade em evacuar e o grau de satisfação de 0 a
10 em relação ao procedimento além de serem submetidos ao
exame físico proctológico.

Resultados: Foram inclusos 6 pacientes (4 pacientes do
sexo feminino, 2 do sexo masculino), com média de idade de
56,8 anos (46 a 66 anos). Todos os pacientes receberam alta
após 24 h da cirurgia, sem complicações associadas a dor local
ou sangramento. Um paciente teve sangramento via retal no
9◦ DPO porém sem indicação de reoperação. No 15◦ DPO, duas
pacientes referiram mucorreia com odor fétido e desconforto
anal, sendo tratadas com antibioticoterapia e analgesia orais,
apresentando bons resultados. Após um ano, nenhum paci-
ente refere dor ou recidiva dos sintomas, referindo ótimo grau
de satisfação referente ao tratamento cirúrgico.
Conclusão: É possível o sucesso no tratamento cirúrgico de
DH e PMI sem uso de dispositivos de alto custo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.340
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MUDANÇA NA TÉCNICA DE FECHAMENTO
DO SÍTIO DO ESTOMA, IMPACTA NA TAXA
DE INFECÇÃO E PERMANÊNCIA
HOSPITALAR?

Rosilma Gorete Lima Barreto, Graziela Olivia
da Silva Fernandes, Marcelo Travassos Pinto,
Débora Pinheiro de Andrade, João Batista
Pinheiro Barreto, Nikolay Coelho da Mota,
Vinicius Pereira Aguiar

Hospital Universitário Presidente Dutra, São Luís,
MA, Brasil

Introdução: A infecção do sítio cirúrgico é considerada
uma das complicações mais comuns após a cirurgia de
reconstrução do trânsito intestinal, com taxas na literatura
que variam de 0% a 41%. Não existe na literatura uma téc-
nica ideal, descrevendo-se o fechamento convencional (FC)
e o fechamento em bolsa (FB), descrito por Banerjee e que
consiste em manter uma abertura central para drenagem que
cicatrizará por segunda intenção.

Objetivo: Comparar as taxas de infecção de sítio cirúrgico,
no local do estoma prévio, utilizando a técnica de fecha-
mento da pele em bolsa e o fechamento convencional, após
reconstrução do trânsito intestinal.

Métodos: Estudo retrospectivo realizado, revisão de pron-
tuário de 88 pacientes submetidos à reconstrução do trânsito
intestinal no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014,
utilizando a técnica de fechamento convencional (Grupo I); e
140 pacientes que foram submetidos à reconstrução do trân-
sito intestinal no período de janeiro 2015 a dezembro de 2017
com fechamento do sítio da ostomia em bolsa (Grupo II).
Ambos foram realizados no Hospital Universitário Presidente
Dutra.

Resultados: Grupo I 70 pacientes (79,5%) foram portado-
res de colostomia e 18 de ileostomia (20,5%), sendo que 81,8%
dos pacientes eram do sexo masculino. A média de idade foi
de 37,6 anos (13-74 anos). O tempo médio de permanência da
ostomia foi de 16,3 meses (3 – 108 meses). O tempo médio de
internação foi de 11,6 dias (2-61 dias). Neste grupo 26 (29,5%)
pacientes tiveram infecção de sítio cirúrgico na ferida operató-
ria com o fechamento convencional. No Grupo II fechamento
em bolsa, 101 pacientes (72,1%) eram portadores de colostomia
e 39 de ileostomia (27,9%), sendo que 78,3% dos pacientes eram
do sexo masculino. A média de idade foi de 38 anos (8-87 anos).
O tempo médio de permanência da ostomia foi 16,8 meses (4
– 51 meses). O tempo médio de internação foi de 8,7 dias (3-47
dias). Apenas 5 pacientes neste grupo apresentaram infecção
de sítio cirúrgico (3,6%).

Conclusão: A mudança na técnica de fechamento do sítio
do estoma mostrou neste trabalho redução na taxa de infecção

do sítio cirúrgico, de 29,5% para 3,6%, assim como redução no
tempo de internação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.341
8;38(s1):114–164
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RETALHO CUTÂNEOS NA ABORDAGEM DE
CISTOS PILONIDAIS COMPLEXOS: SÉRIE DE 4
CASOS E REVISÃO DE LITERATURA

Izabella Cristina Cristo Cunha a,b, Fernanda
Mielotti da Silva a,b

a COLIC, São Paulo, SP, Brasil
b Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A abordagem de cistos pilonidais complexos
é frequente na Coloproctologia. É imprescindível o conhe-
cimento de técnicas especificas. O retalho romboide os de
avanço demonstram-se como técnicas úteis e versáteis nestes
casos.

Objetivo: Demonstrar a abordagem de uma série de casos
com rotação de retalhos realizados por cirurgiões coloprocto-
logistas, a evolução e complicações.

Método: Análise retrospectiva de 04 casos, sinais de
recidiva locorregional avançada com possível fechamento pri-
mário considerado tenso e a ressecção seguida de cicatrização
secundária estimada em tempo prolongado, comprometendo
a qualidade de vida.

Técnica: 3 casos femininos, número de abordagens pré-
vias variou de 1 a 3, de 6 meses a 5 anos. A descrição da
técnica cirúrgica e uma análise crítica dos resultados são apre-
sentadas. Em dois casos, optou-se pelo retalho de Limberg
modificado e nos demais retalho de avanço V-Y.

Resultados: Todos evoluíram com áreas de deiscência pós-
-operatória, sendo as áreas maiores no retalho romboide. A
área de deiscência correspondeu em todos os casos a menos
que 20% da área mobilizada. Foi necessário a reabordagem
cirúrgica de um caso para ressutura superficial. As demais
deiscências foram manejadas clinicamente com curativos. A
dor pós-operatória foi presente em 75% dos casos, sendo 2
casos com dor pós-operatória moderada, controlada com anal-
gésicos simples e AINES. A média de internação foi de 5 dias,
maior por conta do caso da reabordagem. Não houve relato de
hematomas, infecções de ferida operatória ou complicações
maiores. O tempo de cicatrização variou de 2 semanas a 2
meses. O nível de satisfação foi de 100%, assim como o relato
da melhora na qualidade de vida.

Discussão: o retalho romboide evolui com índice relativo de
deiscência maior que o retalho V-Y, atribuído ao formato rom-
boide mais tenso na região afetada, bem como assimetria dos
casos. A dor pós-operatória foi comum, porém não se apresen-
tou grave. Deiscências são comuns, porém de manejo clinico
favorável, sem comprometimento do resultado cirúrgico.

Conclusão: Os retalhos propiciam resultados seguros e
favoráveis, mesmo quando executados por médicos Coloproc-
tologistas. Devem ser considerados como técnica em cistos
recidivados com grandes áreas de ressecção envolvida. Apesar

das complicações presentes, estas apresentam-se menores,
com boa cicatrização e altos índices de satisfação do paciente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.342
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RATAMENTO CIRÚRGICO DE MESOTELIOMA
ERITONEAL ATRAVÉS DE CIRURGIA
ITORREDUTORA E QUIMIOTERAPIA
IPERTÉRMICA INTRAPERITONEAL: UMA
ÉRIE DE CASOS

enato Gomes Campanati, Lívia Cardoso Reis,
abriel Braz Garcia, Kelly Cristine de Lacerda
odrigues Buzatti, Ana Carolina Parussolo
ndré, Bernardo Hanan, Rodrigo Gomes da
ilva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
inas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Objetivo: O tratamento do mesotelioma peritoneal sofreu
rande impacto após o advento da cirurgia citorredutora e qui-
ioterapia hipertérmica intraperitoneal. O presente estudo

isa relatar uma série de casos de pacientes submetidos a
irurgia para o tratamento do mesotelioma peritoneal.

Métodos: Foi realizada análise retrospectiva dos pacientes
ubmetidos a laparotomia com intenção curativa para malig-
idades peritoneais em um centro oncológico de referência
o Brasil. Para a análise final foram incluídos pacientes com
nátomo-patológico confirmatório de mesotelioma perito-
eal, assim como com padrão imunohistoquímico sugestivo,

sto é, calretinina e WT-1 positivos. Os pacientes foram avali-
dos quanto ao grau da doença, particularidades operatórias
sobrevida.

Resultados: Ao longo do período, 90 pacientes foram
ubmetidos a laparotomia com intenção de tratamento de
eoplasias peritoneais, sendo 9 deles (10%) com diagnóstico
e mesotelioma peritoneal. A idade variou entre 20 e 71 anos,
om mediana de 43 anos, sendo 6 pacientes do sexo feminino.
ois pacientes do sexo masculino não foram submetidos a
eritonectomia em função da extensão da doença, um de 20 e
utro de 70 anos. O índice de carcinomatose peritoneal variou
ntre 11 e 20 em 3 pacientes e entre 21 e 39 nos outros 6,
endo que, do total de pacientes, 7 foram submetidos a cirurgia
itorredutora e quimioterapia intraperitoneal com cisplatina
citorredução completa ou quase completa (completeness of

ytoreductive score 0 ou 1).
Na ocasião desse estudo, 3 pacientes haviam falecido,

endo 1 por complicações após episódio de obstrução intes-
inal e outros 2 por progressão de doença. O restante dos
acientes permanece em acompanhamento sem evidências
e recidiva.

Conclusão: O mesetelioma peritoneal é uma afecção rara e
ue requer tratamento cirúrgico agressivo com utilização de
irurgia citorredutora e quimioterapia hipertérmica intraperi-
oneal com cisplatina e, em casos de citorredução completa ou

uase completa, a taxa de sobrevida é comparável a de outras
alignidades peritoneais.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.343
38(s1):114–164 161
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TRATAMENTO ENDOSCOPICO DO CISTO
PILONIDAL EM CRIANÇAS

José Bahia Filho, Lucca Bahia Sapucaia,
Renata Bahia Sapucaia, Luciano Ferreira,
Carlos Ramon Mendes

Clínica Dr. José Bahia Sapucaia, Salvador, BA,
Brasil

O cisto pilonidal é uma doença crônica muito comum, vari-
ante do cisto dermoide, e aparece habitualmente na região
sacrococcígea. Recebe esse nome por ter no seu conteúdo
pelos, fragmentos de pele, glândulas sebáceas e sudorípa-
ras. Quando o acúmulo desse material inflama, dando sinais
de infecção, gera um abscesso, que carece de tratamento
cirúrgico. O objetivo desse trabalho é mostrar a aplicação da
cirurgia endoscópica na correção do cisto pilonidal, com uma
abordagem menos invasiva, com menor área de ressecção
tecidual. 06 pacientes, 04 do sexo masculino e 2 feminino,
com idades variando de 6 a 14 anos, com cisto pilonidal
com infecção crônica, foram submetidos a Episit (Tratamento
Endoscópico do Cisto Pilonidal). Os Pacientes são coloca-
dos em decúbito ventral, sob anestesia geral, identifica-se o
orifício de drenagem do cisto e inicia com a passagem do
fistuloscópio, estudando o trajeto do cisto. Realiza então, a
curetagem do trajeto, remoção dos pelos e hemostasia com
eletrocauterio do trajeto. No tempo mínimo de 40 dias e
máximo de 64 dias, os orifícios externos cicatrizaram comple-
tamente, melhorando bastante a recuperação pós cirurgica.

A técnica Episit, reduziu sobre maneira, o tamanho da
ferida cirúrgica, com um tempo de cicatrização bem menor
do que a tecnica convencional, com os mesmos indices de
recidiva da literatura.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.344

TL93

ANOPLASTIA COM AVANÇO DO PLICOMA:
UMA NOVA TÉCNICA PARA O TRATAMENTO
DA FISSURA ANAL CRÔNICA

Carlos Walter Sobrado Junior, Vivian Regina
Guzela, José Américo Bacchi Hora, Lucas
Faraco Sobrado, Sérgio Carlos Nahas, Ivan
Cecconello

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
(FM), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo,
SP, Brasil

Objetivo: Algumas técnicas de anoplastia são descritas
para reconstituir o canal anal e a junção mucocutânea em
pacientes portadores de fissura anal crônica submetidos à fis-
surectomia. Diferentes tipos de retalhos cutâneos de variada
complexidade podem apresentar complicações relacionados
à tensão na linha de sutura, suprimento sanguíneo defici-

ente, deiscência, fibrose, defeitos cicatriciais extensos na área
doadora e distúrbios funcionais. O objetivo deste trabalho é
descrever uma nova técnica de anoplastia com a utilização do
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plicoma anal na confecção do retalho, que dispensaria inci-
sões na pele sã adjacente, naqueles portadores de fissura anal
crônica refratários ao tratamento conservador.

Métodos: Quinze pacientes de baixo risco cirúrgico (Ameri-
can Society of Anesthesiologists - ASA I e II), portadores de fissura
anal crônica refratária ao tratamento clínico (administração
tópica de agentes bloqueados de canal de cálcio e otimização
do hábito intestinal com medidas dietéticas e emolientes
orais), com dados pressóricos esfincterianos manométricos
normais, foram selecionados para o estudo. Após consenti-
mento, esses pacientes foram submetidos à fissurectomia e
anoplastia com avanço do plicoma sentinela.

Resultados: Dos quinze pacientes selecionados, dez eram
do sexo feminino (66,7%) e os demais do sexo masculino
(33,3%). Treze pacientes apresentavam fissuras posteriores
(86,7%) e os demais na região anterior. Não houveram
complicações no intra ou pós-operatório em nenhum dos
quinze casos. Manometria anorretal foi realizada entre o 60◦e
o 90◦ pós-operatório em todos os pacientes com achado de
pressão de repouso de 60,5 ± 9,2 mmHg e a cicatrização
completa ocorreu entre 90 a 180 dias. O tempo médio de segui-
mento foi de 29 meses (12 a 56 meses) e neste período não foi
observada incontinência anal ou recidiva.

Conclusão: Fissurectomia e anoplastia com avanço do pli-
coma parece ser um procedimento seguro e eficiente para
o tratamento da fissura anal crônica, podendo ser utilizado
em pacientes selecionados de forma ambulatorial a baixo
custo. Os resultados preliminares mostram altos índice de
cicatrização e baixa morbidade. Deve-se considerar como
limitações da técnica a necessidade da presença de um pli-
coma para confecção do retalho e o pequeno número de
pacientes avaliados até o momento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.345

TL94

COMPLICACIÓN INFECCIOSA GRAVE LUEGO
DE LA LIGADURA CON BANDA ELÁSTICA
PARA HEMORROIDES: REPORTE DE UN CASO
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Carina Chwat, Guillermo Rosato, Robertino
Basso, Diego Valli, Flavia Alexandre, Gustavo
Lemme, Marcelo Terres

Hospital Universitário Austral, Buenos Aires,
Argentina

Introducción: La ligadura con banda elástica es un pro-
cedimiento para el manejo de hemorroides grado I-III, de
bajo costo, efectivo, sin requerimiento de internación. Sus
complicaciones, cuando presentes, son habitualmente leves.
Aunque poco comunes, existen complicaciones graves asocia-
das a este procedimiento. El objetivo de este estudio es realizar
una revisión de las complicaciones infecciosas de la ligadura
con banda elástica,características comunes de presentación y
opciones de tratamiento en aquellos que sufren estas compli-

caciones.

Descripción del caso: Se expone el caso de un hombre de 71
años de edad que presentó una sepsis pelviana severa poste-
rior a la realización de una ligadura con banda elástica. A las 48
8;38(s1):114–164

horas del procedimiento consulta por dolor perianal, dificultad
miccional y fiebre. Se realiza el drenaje quirúrgico de ambas
fosas isquiorrectales, luego de lo cual intercurre con shock sép-
tico, realizándose unalaparotomía,drenaje de retroperitoneo,
colostomía sigmoidea y abdomen abierto y contenido.

Discusión: Se han descripto complicaciones sépticas poste-
riores a escleroterapia y crioterapia hemorroidal, ligadura con
banda elástica, hemorroidectomia convencional y con sutura
mecánica. Se presentan los casos reportados en la litera-
turadesepsis pelviana severa,pileflebitis, abscesos hepáticos,
tétanosy endocarditis infecciosapost-procedimiento. La pro-
gresión o la persistencia del dolor anal, dificultad miccional,
edema perineal y/o genital fueron signos y síntomas comunes
que en todos los pacientes que presentaron sepsis perineal.

Conclusión: Es importante conocer las complicaciones
infecciosas mayores y su presentación clínica, para realizar
un diagnóstico y tratamiento precoz de las mismas, para dis-
minuir su elevada morbilidad o mortalidad.ón: La ligadura con
banda elástica es un procedimiento para el manejo de hemor-
roides grado I-III, de bajo costo, efectivo, sin requerimiento
de internación. Sus complicaciones, cuando presentes, son
habitualmente leves. Aunque poco comunes, existen compli-
caciones graves asociadas a este procedimiento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.346

TL95 CORREÇÃO DE RETOCELE COM
MACROLIGADURA ELÁSTICA

Andressa Marmiroli Garisto, Antonio Jose
Tiburcio Alves Junior, Luciane Hiane de
Oliveira, Jose Alfredo Reis Junior, Sergio Oliva
Banci, Joaquim Simões Neto, Jose Alfredo
Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Introdução: A síndrome da evacuação obstruída é definida
como uma contração paradoxal ou relaxamento inapropriado
da musculatura do assoalho pélvico durante o ato defecatório,
podendo causar danos ao septo retovaginal que, associa-
dos à fraqueza das fáscias musculares que constituem o
assoalho pélvico, propiciam ao prolapso de órgão pélvico,
incluindo a retocele. Quando não há resposta aotratamento
clínico com mudança de hábitos alimentares e comportamen-
tais, biofeedback, administração de toxina botulínica e terapias
alternativas, indica-se o tratamento cirúrgico para retocele. A
fibrose promovida pela macroligadura, amplamente conhe-
cida pelo seu uso no tratamento da doença hemorroidária,
leva a necrose da mucosa prolapsada e ao reforço da parede
anterior do reto, sendo uma nova opção terapêutica para a
retocele.

Objetivo: O objetivo desse estudo prospectivo é avaliar a
resposta ao tratamento de retocele com macroligadura elás-
tica.

Métodos: Quinze pacientes foram submetidas à macroli-
gadura elástica para correção de retocele a nível ambulatorial,

com sedação e anestesia local. Realiza-se macroligaduras con-
secutivas na parede anterior do reto através da aspiração da
mucosa retal anterior redundante com aparelho de sucção e
posterior aplicação de anéis de borracha. Em 10 a 14 dias a liga-
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ura se desprende por necrose, retificando a parede anterior
o reto e proporcionando fibrose de tecido local, com conse-
uente reforço do septo retovaginal.

Resultados: Dentre as 15 pacientes avaliadas, como prin-
ipais complicações pós- peratórias observou-se dor em 4
acientes (26,6%), tenesmo em 8 (53,3%) e sangramento anal
utolimitado em 6(40%). Até o momento, após seguimento
e 18 meses, pode-se observar melhora no ato evacuatório e
usência de recidiva ao exame físico.

Conclusão: O uso da macroligadura elástica não
equer internação hospitalar, apresenta menor índice de
omplicações pós-operatórias, permite o retorno precoce às
tividades diárias e tem índice de satisfação significativo
ntre as pacientes. No entanto, a amostra submetida a essa
écnica cirúrgica ainda é pequeno e o tempo de seguimento
urto.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.347

L96 EXPERIÊNCIA EM ULTRASSONOGRAFIA
NDOANAL NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM
ALVADOR-BA

oana Carolina Saraiva de Paula Pessoa, Andre
uiz Santos, Meyline Andrade Lima, Eduardo
osta Cobas, Andre Araujo de Medeiros Silva,
arlos Ramon Silveira Mendes

Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, Brasil

Introdução: A ultrassonografia endoanal é um dos princi-
ais exames de imagem para avaliação do canal anal, sendo

ndicado para avaliação anatômica do canal anal e para diag-
óstico de patologias. O aparelho de ultrassonografia 2 D com

magem em 360O vem mostrando bastante eficácia, mesmo
endo utilizado principalmente para avaliar o canal anal e com
penas corte axiais.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo mostrar
perfil dos pacientes submetidos a ultrassom endoanal 2 D,

uas principais indicações e resultados.
Materiais e métodos: No período de junho de 2017 a junho

e 2018, foram submetidos ao exame 113 pacientes que tive-
am como indicação para realização do exame dor anal, fístula
nal, incontinência, abscesso e neoplasia, em Salvador, Bahia.
om o aparelho da marca Prometheus, com o probe endoanal
i Dimensional de 360O, com frequência entre 12 a 15 MHz em
ortes axiais.

Resultados: A casuística foi representada por 113 pacien-
es, sendo 65 (57%) do sexo masculino e 48 (43%) do sexo
eminino, a média de idade foi de 47 anos (18 a 93 anos).
s principais indicações para o exame foram: 74 pacientes
om fístula anal (65%), 18 com suspeita de incontinência(17%),
2 com abscesso(11%), 05 com neoplasia(4%) e 04 com dor
nal(3%). Dos exames solicitados apenas três exames vieram
ormais, sendo 110 exames (97%) apresentaram algum tipo de
chado e 101 exames confirmaram seu diagnóstico.

Conclusão: A prevalência do exame foi maior no sexo mas-

ulino. A principal indicação do exame foi para fístula anal.
ultrassom endoanal 2 D mostrou bons resultados, com bas-

ante eficácia nos diagnósticos encontrados, contribuindo na
ecisão terapêutica, assemelhando-se a ressonância nuclear
38(s1):114–164 163

magnética, tendo como vantagem ser mais fácil, rápido, de
baixo custo e seguro.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.348

TL97 FATORES CIRÚRGICOS E ANATÓMICOS
RELACIONADOS A RECIDIVA DE FÍSTULAS
ANORRETAIS: ESTUDO DE 60 CASOS

Izabella Cristina Cristo Cunha a,b, Fernanda
Mielotti da Silva a,b

a COLIC, São Paulo, SP, Brasil
b Hospital Geral de Pedreira, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Fístulas anorretais apresentam-se como pato-
logia comum. É preocupação primordial a técnica adotada e
índices de recidiva, bem como presença de complicações gra-
ves.

Objetivo: Estudar retrospectivamente os casos cirúrgicos de
fístulas do serviço, bem como analisar os fatores associados a
maior recidiva.

Métodos: Analisados todos os casos cirúrgicos operados
para correção de fístula perianal pela Coloproctologia, no total
de 60 pacientes. Excluídos casos relacionados a outras patolo-
gias de base e os de dados insuficientes.

Resultados: Foram estudados o total de 60 casos, após apli-
cados os critérios de exclusão. Houve prevalência do sexo
masculino, 73% dos casos, com predomínio da faixa etária
de 26 a 35 anos. A média de idade foi de 42 anos. A técnica
operatória preferida foi a fistulotomia, seguida de retalho e
passagem de seton respectivamente. A recidiva global foi de
68%, compatível com a literatura geral. Quando estudados a
descrição do trajeto, observa-se trajetos simples em 77% dos
casos. A maioria dos orifícios foi de localização mediana pos-
terior. Em 23% dos casos foi encontrado comprometimento
de fossa isquiorretal associado. Quando feito cruzamento dos
dados com a recidiva, observou-se maior índice de recidiva
em maior número de trajetos e presença de comprometi-
mento de fossa anal. Não houve diferença na recidiva quanto a
localização do esfíncter interno. Observou-se ainda maior ten-
dência a recidiva quanto maior a distância do orifício interno.
A recidiva foi maior no grupo retalho, (45% grupo retalho x 8%
do grupo fistulotomia), atribuídos a desenvolvimento inicial
da técnica nos primeiros casos e uso de materiais inadequados
inicialmente, que foram evoluídos com o decorrer da téc-
nica. Mesmo a recidiva sendo alta neste grupo, foi passível o
resgate cirúrgico na imensa em grande parte dos casos, inclu-
sive com novo retalho. A mortalidade geral foi zero. Apenas
2 casos desenvolveram abscesso anorretal com necessidade
de internação após a cirurgia corretiva, porém evoluiu sem
gravidade. Não foram detectados caso de incontinência grave.

Conclusão: A fistulotomia apresenta-se como técnica pre-
ferencial nas fístulas simples, segura e com recidiva ínfima,
se adequadamente indicada. O retalho mucoso apresentou-se
como técnica segura e eficaz, com índice geral de recidiva de
médio de 30%, o que diminui consideravelmente com a experi-
encia do cirurgião, porem passível de resgate cirúrgico seguro,

sem complicações maiores.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.349
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TL98

TRATAMENTO DE FÍSTULAS RETOVAGINAIS
COMPLEXAS: EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
DE COLOPROCTOLOGIA TERCIÁRIO NO
BRASIL

Gabriela Maciel Cordeiro, Renato Gomes
Campanati, Lívia Cardoso Reis, Kelly Cristine
de Lacerda Rodrigues Buzatti, Magda Maria
Profeta da Luz, Beatriz Deoti e Silva
Rodrigues, Rodrigo Gomes da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Objetivos: Analisar a experiencia do HC/UFMG no trata-
mento de fístulas retovaginais.

Métodos: Revisão de literatura acerca do tratamento de fís-
tula retovaginal e análise retrospectiva de dados referentes aos
casos realizados em um hospital terciário no Brasil no período
de 2005 a 2017.

Resultados: A análise dos dados, foi realizada de forma
analítica e descritiva. O número total de participantes incluí-
dos no estudo foi 43. A média de idade foi 50,07 anos. De acordo
com a etiologia, observou um predomínio das actínicas (33%),
seguido de pós-cirúrgicas (17%), doenças inflamatórias intes-
tinais e diverticulite. Em relação às abordagens realizadas, 24
pacientes (55,81%) necessitaram da confecção de um estoma
(seja temporário ou definitivo) associado ou não à correção
primária da fístula. Dos pacientes submetidos a tratamento
específico, 38,1% pacientes necessitaram de mais de uma abor-
dagem cirúrgica. A média de abordagens para tratamento de
fístula foi de 3,6 e na maioria dos casos, sem resolução com-
pleta da fístula. A taxa de sucesso global nas pacientes que
receberam algum tratamento específico da fístula retovaginal
foi de 42,85%. Dentre os pacientes submetidos a abordagem via
abdominal, seja por meio de retalhos de peritônio ou omento,
associados ou não â ressecção intestinal, a taxa de sucesso foi
45,45%. Naqueles que receberam retalho de Martius, taxa de
sucesso foi de 40% e entre os reparos endorretais, o sucesso
foi de 33,33%.

Conclusão: A fístula retovaginal é uma condição de trata-
mento desafiador para cirurgiões colorretais e ginecologistas.
Sendo assim, é fundamental que o cirurgião tenha conheci-
mento sobre as inúmeras técnicas disponíveis para o reparo, e
que ele e o paciente estejam preparados para possíveis falhas
de tratamento e a necessidade de outras intervenções cirúrgi-
cas. As evidências disponíveis para adequada indicação das
abordagens cirúrgicas são limitadas, consistindo principal-

mente em séries de casos.

A escolha da técnica cirúrgica apropriada para o reparo
deve ser realizada após consideração da etiologia, complexi-
dade e localização da fístula ao longo do septo retovaginal,
8;38(s1):114–164

bem como a presença de defeito concomitante do esfínc-
ter anal externo e integridade dos tecidos locais. Além disso,
deve ser dada uma consideração adicional aos resultados de
estudos que sugerem que as taxas de falha aumentam drasti-
camente após múltiplos procedimentos falhados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.350

TL99

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 233 PACIENTES
REFERÊNCIA DOS A UM AMBULATÓRIO
TERCIÁRIO, COMO QUEIXAS
PROCTOLÓGICAS SE TRADUZEM EM
DIAGNÓSTICOS

Marcelo Alexandre Pinto de Britto, Isabelle
Kristal Grala Souza e Silva, Bruna Brandão de
Farias, Camila Furtado Hood, Camila Tlustak
Soares, José Ricardo de Souza Soares Júnior

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Pelotas,
RS, Brasil

Objetivo: Conhecer as características dos pacientes refe-
renciados com queixas proctológicas a um serviço terciário
de Coloproctologia na cidade de Pelotas-RS; correlacionar
queixas mais comuns com as impressões diagnósticas após
atendimento especializado.

Método: Estudo retrospectivo, descritivo, com dados de
prontuários de 233 pacientes com queixas orificiais enca-
minhados à primeira consulta entre 2014 e 2017; utilização
de formulário padronizado de primeira consulta como ins-
trumento, visando uniformidade de registo em ambiente
acadêmico.

Resultados: Metade dos pacientes tinha entre 40 e 60 anos,
com discreto predomínio do sexo feminino. História familiar
de neoplasia colorretal foi relatada por 11% dos pacientes.
Tabagismo ativo foi relatado por 19,7% dos pacientes, e 11,6%
eram ex-tabagistas. A comorbidade mais comumente refe-
rida foi hipertensão (33,5%). Em relação às queixas principais,
58,4% relatavam algum grau de sangramento, e a impressão
diagnóstica foi de doença hemorroidária em quase metade
destes pacientes. A dor anal foi a segunda queixa mais comum
(46,8%). Quando esse sintoma ocorria em associação ao san-
gramento, a porcentagem de pacientes com achado de fissura
anal aumentou de 13,6% para 25%, em comparação aos casos
em que havia sangramento sem relato de dor.

Conclusão: Apesar do uso de prontuário estruturado, houve
falhas de registro. Conhecer a demanda e diagnósticos mais
mico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.351
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MPUTAÇÃO ABDOMINOPERINEAL DE RETO
OR VIDEOLAPAROSCOPIA EM PACIENTE
UPEROBESO

atalia Sayuri Mukai, Priscila Natali Moraes,
aria de Lourdes Setsuko Ayrizono, Carlos
ugusto Real Martinez, Raquel Franco Leal,
laudio Saddy Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
ampinas, SP, Brasil

Paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, com antece-
entes pessoais de diabetes, hipertensão e obesidade mórbida
rau III (IMC 60). Teve o diagnóstico de adenocarcinoma de reto
istal, com invasão da parede vaginal posterior. Foi submetida
amputação abdominoperineal com excisão total do mesor-

eto por videolaparoscopia, com uso de pinça monopolar.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.353

L02

PLICABILIDADE DO VERDE DE
NDOCIANINA NA EXCISÃO TOTAL DO

ESORRETO EM AMPUTAÇÃO
BDOMINOPERINEAL DO RETO: RELATO DE
ASO

uis Gustavo Capochin Romagnolo, Marcos
inicius Araujo Denadai, Felipe Daldegan
iniz, Maximiliano Cadamuro Neto, Carlos
ugusto Rodrigues Véo

Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Introdução: A identificação de determinadas estruturas
natômicas no intraoperatório pode se tornar trabalhosa

m determinadas situações. Existem diversos métodos de
apeamento intraoperatório para utilização em cirurgias con-

encionais e cirurgias minimamente invasivas, notadamente

237-9363/
o verde de indocianina, já disponível para uso em cirurgias
minimamente invasivas.

Relato de caso: B.F.S.A., 62 anos, sexo feminino, ASA I,
diagnosticada com adenocarcinoma moderadamente dife-
renciado de reto baixo à 2 cm da margem anal. Submetida
a neoadjuvância (5FU-LV + radioterapia com dose de 54 Gy)
com término em 03/04/2018. Apresentou resposta parcial
na invasão de canal anal e músculo elevador do ânus.
Submetida a Amputação abdominoperineal do reto videola-
paroscópica com auxílio de verde de indocianina intratumoral
pré-operatória.

Discussão: o mapeamento intraoperatório com verde de
indocianina permitiu a correta identificação de linfonodos
mesorretais e a completa excisão do mesorreto, não evidenci-
ando captação em linfonodos pélvicos laterais ou em outros
sítios abdominais.

Conclusão: O uso de verde de indocianina auxiliou na
correta identificação de planos anatômicos corretos em
amputação de reto videolaparoscópica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.354

VL03

ASPECTOS TÉCNICOS DA COLECTOMIA
DIREITA ROBÓTICA COM ANASTOMOSE
INTRACORPÓREA

Renato Gomes Campanati a,b, Lívia Cardoso
Reis a,b, Bernardo Hanan a,b, Kelly Cristine de
Lacerda Rodrigues Buzatti a,b, Sergio Eduardo
Alonso Araújo a,b, Rodrigo Gomes da Silva a,b

a Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil
b Rede Mater Dei de Saúde - Mater Dei Contorno,
Belo Horizonte, MG, Brasil
Introdução: A colectomia direita minimamente inva-
siva, seja por laparoscopia ou robótica, é relacionada a
recuperação pós operatória mais acelerada, menor tempo de
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internação e desfechos oncológicos similares. Além disso, a
realização de anastomose íleo-cólica intracorpórea favorece
a recuperação pós-operatória, especialmente no que con-
cerne à ferida operatória, tanto com redução das taxas de
infecção de sítio cirúrgico quanto redução de hérnias incisio-
nais. O presente vídeo objetiva demonstrar aspectos técnicos
da colectomia direita com anastomose íleo-cólica por via
robótica.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 43 anos, com
história de anemia assintomática e achado na colonoscopia
de pólipo séssil circunferencial, não ressecável, cujo anátomo-
-patológico demonstrou adenoma túbulo-viloso com displasia
de alto grau. Tomografias computadorizadas de estadiamento
sem sinais de metástases.

Foi submetida à colectomia direita robótica com anas-
tomose íleo-cólica látero-lateral isoperistáltica grampeada
intracorpórea e extração do espécime cirúrgico por incisão de
Pfannenstiel, com uso da plataforma robótica XI.

Discussão: A via de acesso minimamente invasiva apre-
senta inúmeros benefícios em relação a abordagem cirúrgica
laparotômica e inclusive já está consolidada em diversos pro-
tocolos de recuperação pós operatória acelerada. O advento da
cirurgia robótica apresenta inúmeros benefícios em relação
a cirurgia convencional laparotômica, embora ainda faltem
estudos prospectivos e controlados que demonstrem bene-
fícios a longo prazo em relação a laparoscopia. A realização
de anastomose intracorpórea permite a extração do espécime
cirúrgico por incisões menores e menos mórbidas, com alguns
trabalhos demonstrando menor dor pós operatória, menor
taxa de infecção de sítio cirúrgico e menor incidência de hérnia
incisional.

Conclusão: A utilização de plataformas robóticas mais
modernas facilita a realização minimamente invasiva
da colectomia direita, além de facilitar a realização da
anastomose intracorpórea gerando grandes benefícios na
recuperação pós operatória dos pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.355

VL04

ASPECTOS TÉCNICOS DA RESSECÇÃO DE
TUMORES PRÉ-SACRAIS ATRAVÉS DE
ABORDAGEM POSTERIOR À KRASKE

Renato Gomes Campanati, Lívia Cardoso Reis,
Bernardo Hanan, Kelly Cristine de Lacerda
Rodrigues Buzatti, Antonio Lacerda Filho,
Rodrigo Gomes da Silva, Magda Maria Profeta
da Luz

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: O espaço pré-sacral é definido posteriormente
pela fáscia de Waldeyer, anteriormente pela fáscia própria do
reto e lateralmente pelos limites da parede lateral da pelve,
que contém os vasos ilíacos internos e ureteres. Em função

da existência de tecidos de diferentes origens embriológi-
cas, múltiplas massas podem se desenvolver nessa topografia,
normalmente classificadas como congênitas, inflamatórias,
neurogênicas, ósseas ou outras. Em virtude da possibilidade
8;38(s1):165–191

de degeneração maligna, muitas dessas lesões devem ser tra-
tadas cirurgicamente.

O presente trabalho visa demonstrar um vídeo de ressecção
por via posterior de um tumor retrorretal volumoso.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 30 anos, com
achado de abaulamento na região glútea esquerda e perineal
posteriormente ao reto com diagnóstico durante o parto nor-
mal. Ao toque retal notava-se grande rechaço do reto anterior
e lateralmente a direita. Submetida a propedêutica com res-
sonância magnética da pelve com achado de lesão cística,
multiloculada, em topografia retrorretal, compatível com diag-
nóstico de tailgut cyst, com extensão cranial até o nível de S2.
Apesar da altura da lesão em relação às vértebras sacrais, foi
optado pela abordagem cirúrgica por via posterior à Kraske. A
paciente evoluiu sem intercorrências no pós-operatório.

Discussão: Uma vez que 30 a 40% das lesões pré-sacrais são
malignas e as benignas podem sofrer degeneração neoplásica,
esses tumores devem ser submetidos a ressecções cirúrgicas.
Tradicionalmente, lesões acima do nível de S4 devem incluir
uma abordagem cirúrgica abdominal ou combinada abdomi-
noperineal. Entretanto, o emprego da abordagem cirúrgica de
Kraske permite exposição adequada para certas lesões císticas
que se extendem acima de tal limite, conforme demonstrado
no vídeo exposto.

Conclusão: Um adequado planejamento pré-operatório é
essencial para a abordagem cirúrgica de tumores retrorretais
a fim de se permitir procedimentos com menor morbidade e
ressecção completa dessas lesões.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.356
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ASPECTOS TÉCNICOS DO RETALHO
VERTICAL DO MÚSCULO RETO ABDOMINAL
MODIFICADO POR VIDEOLAPAROSCOPIA

Renato Gomes Campanati, Gabriel Braz
Garcia, Gabriela Maciel Cordeiro, Ana
Carolina Parussolo André, Bernardo Hanan,
Magda Maria Profeta da Luz, Rodrigo Gomes
da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A introdução da amputação abdominoperineal
do reto extraelevadora (AAP-EE) foi proposta para diminuir as
taxas de margem circunferencial positiva após a ressecção
de neoplasias de reto e canal anal. Em função da maior
ressecção perineal e da dificuldade no fechamento primário
do defeito, inúmeras técnicas foram propostas para se evi-
tar complicações da ferida operatória desde a colocação de
telas até confecção de retalhos musculares ou miocutâneos.
A interposição de retalho vertical do músculo reto abdominal
modificado se apresenta como boa opção por oferecer tecido
sem tensão e livre de irradiação para o fechamento do defeito
perineal. O presente trabalho visa demonstrar aspectos téc-

nicos relacionados a liberação do músculo reto abdominal
através da videolaparoscopia.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 60 anos,
diagnosticada com adenocarcinoma de reto distal, cerca de
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cm da borda anal, com acometimento da musculatura esfinc-
eriana ao exame físico. Estadiamento clínico com achado de
eoplasia ao nível da transição anorretal, com acometimento
os músculos esfíncter externo e interno do ânus e 4 linfono-
os mesorretais positivos, sem invasão vascular extramural
u linfonodos pélvicos laterais positivos. Após discussão mul-
idisciplinar, foi submetida a quimioterapia e radioterapia
eoadjuvantes, com dose total de 5040cGy.

A paciente foi submetida a AAP-EE videolaparoscópica,
om liberação do músculo reto abdominal direito e fixação do
esmo durante o tempo perineal da operação.
Discussão: A reconstrução perineal com uso de retalhos

usculares ou miocutâneos apresenta menores taxas de
icatrização retardada e deiscência perineal. O retalho vertical
o músculo reto abdominal modificado não inclui a ressecção
e ilha de pele, subcutâneo e fáscia abdominal anterior, muitas
ezes prescindindo de abordagem em conjunto com a cirur-
ia plástica, uma vez que a anatomia da parede abdominal
mais familiar ao cirurgião colorretal e sem necessidade de

ncisão ou manipulação de locais distantes do sítio cirúrgico,
omo ocorrem com outros retalhos como o glúteo, o grácil e o
udendo interno.

Conclusão: O retalho vertical do músculo reto abdominal
odificado na reconstrução após AAP-EE é uma alternativa no

echamento perineal e sua liberação através da videolaparos-
opia é factível e segura.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.357
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SPECTOS TÉCNICOS E REFERÊNCIAS
NATÔMICAS NA EXCISÃO TOTAL DO
ESORRETO POR VIA ROBÓTICA

enato Gomes Campanati a,b, Lívia Cardoso
eis a,b, Bernardo Hanan a,b, Kelly Cristine de
acerda Rodrigues Buzatti a,b, Sergio Eduardo
lonso Araújo a,b, Rodrigo Gomes da Silva a,b

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
inas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil
Rede Mater Dei de Saúde - Mater Dei Contorno,
elo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A cirurgia robótica vem ao encontro das
roposições atuais da cirurgia, em que se busca realizar
rocedimentos com reduzido trauma operatório e a rápida
ecuperação do paciente. Tida como forma de evolução
a cirurgia minimamente invasiva, tem como finalidade
umentar a capacidade operatória de realizar determinados
ovimentos cirúrgicos, permitindo maior precisão e des-

reza cirúrgica. As vantagens da cirurgia robótica são várias:
ealização de procedimentos de alta complexidade de modo

ais simples, redução no trauma orgânico e tecidual, com
iminuição da morbidade e do tempo de recuperação e maior
acilidade na execução de determinados procedimentos cirúr-
icos. A excisão total do mesorreto consiste na ressecção

ompleta do tecido visceral mesorretal até o nível dos mús-
ulos elevadores do ânus. Desde a sua introdução, as taxas
e sobrevida e de recidiva pélvica em pacientes submetidos à
irurgia de câncer de reto apresentaram melhora substancial,
38(s1):165–191 167

tornando esse o tratamento gold standardde pacientes com
tumores localizados nos terços inferior e médio do reto. O pre-
sente caso visa demonstrar os aspectos técnicos e referências
anatômicas na excisão total do mesorreto por via robótica.

Descrição do caso: Paciente, sexo masculino, com diag-
nóstico de adenocarcinoma de reto médio, submetido a
quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes seguido de
ressecção anterior do reto com excisão total do mesorreto
robótica com a utilização da plataforma XI.

Discussão: No contexto do manejo minimamente inva-
sivo do câncer de reto, são considerados pontos críticos a
preservação esfincteriana, a morbidade cirúrgica, a radica-
lidade de ressecção e as taxas de recorrência local e de
sobrevida acumulada. A literatura demonstra que resultados
equivalentes e ate mesmo superiores as técnicas aberta e
laparoscópica quanto à morbimortalidade, radicalidade cirúr-
gica, preservação esfincteriana e desfechos oncológicos a
curto prazo. A eficácia da preservação autonômica durante
a operação de proctectomia pode estar otimizada com o
emprego do robô.

Conclusão: A excisão total do mesorreto por técnica
robótica em pacientes com adenocarcinoma de reto extrape-
ritoneal é uma cirurgia exequível e segura. A utilização da
plataforma robótica minimiza as principais dificuldades técni-
cas da cirurgia videolaparoscópica para o câncer de reto. Ainda
faltam estudos prospectivos e controlados para a análise de
resultados a longo prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.358
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CIRURGIA ENDOSCÓPICA TRANSANAL
COMO TRATAMENTO DEFINITIVO EM
LESÕES NEOPLÁSICAS DE RETO

Rafael Vaz Pandini, Guilherme Cutait de
Castro Cotti, Carlos Frederico Sparapan
Marques, Ulysses Ribeiro Junior, Caio Sergio
Rizkallah Nahas, Sergio Carlos Nahas, Ivan
Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A cirurgia endoscópica transanal (TEM/TEO)
oferece acesso para ressecção de lesões benignas e malignas
em estádio inicial localizadas no reto com as vantagens de
baixa morbidade.

Descrição do caso: Paciente masculino de 49 anos, com
diagnóstico de lesão volumosa e amolecida a 4 cm da borda
anal. Submetido em outro serviço à tentativa de ressecção por
colonoscopia sem sucesso e por via transanal clássica tam-
bém sem sucesso. Estadiamento com tomografias, RNM pelve
e USG endoanal e colonoscopia com magnificação de ima-
gem sugeria a presença de lesão precoce, cT1N0. Optado então
por abordagem transanal com TEO. Paciente posicionado em
decúbito lateral esquerdo, tendo em vista a localização da

lesão em parede póstero-lateral esquerda e identificada lesão
de 3 cm de extensão à 3,0 cm da borda anal, ocupando 30%
da luz do órgão. Delimitado margem de resseção 1,0 cm além
da lesão seguido de ressecção complete com espessura total
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da parede do reto com exposição do mesorreto e musculatura
esfincteriana. Realizado fechamento primário com fio farpado
número 2.0. Não houve intercorrências durante o procedi-
mento nem no pós-operatório, tendo o mesmo recebido alta
no 3◦ PO. O exame anatomopatológico demontrou a presence
de um adenoma viloso com displasia de alto grau, medindo 3,1
x 2,2 cm de diâmetro, Ausência de neoplasia invasiva, margem
de ressecção cirúrgica livre (menor margem de 0,6 cm).

Discussão: O emprego da cirurgia endoscópica transanal
com TEO possibilitou a realização de abordagem local com
sucesso mesmo após tentativas por colonoscopia e via tran-
sanal clássica prévias falharem.

Conclusão: O tratamento transanal de lesões precoces deve
ser realizado por coloproctologistas treinados e afeitos com
as diversas técnicas disponíveis. Em especial na suspeita de
lesões precoces volumosas deve-se priorizar a ressecção tran-
sanal com emprego TEM/TEO.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.359
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COLECTOMIA DIREITA
VIDEOLAPAROSCÓPICA COM
ILEOTRANSVERSO ANASTOMOSE
EXTRACORPÓREA

Aline Costa Mendes de Paiva, Rafael Vaz
Pandini, Sergio Silveira Junior, Rodrigo Ambar
Pinto, Sergio Carlos Nahas, Ivan Ceconello,
Cintia Mayumi Sakurai Kimura

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A ressecção laparoscópica de cólon é superior
à cirurgia aberta em relação à dor pós-operatória, recuperação
e menor tempo de internação hospitalar.

Objetivo: Demonstrar a técnica cirúrgica em colectomia
direita videolaparoscópica com anastomose extracorpórea.

Método: F.D.B., 72 anos, antecedente de hernioplastia ingui-
nal direita há 10 anos, queixa de dor em hipogástrio em cólica,
pós prandial, há 1 ano, associado a fezes em fita e perda pon-
deral de 8 kg em 4 meses. Colonoscopia com lesão ulcerada
em cólon ascendente, biópsia confirmando adenocarcinoma.
Realizou TC de tórax, abdome e pelve demonstrando massa
em região do cólon ascendente e linfonodomegalias em
região mesentérica, ausência de lesões à distância. Submetido
à Colectomia direita videolaparoscópica com ileotranverso
anastomose extracorpórea. Passado trocater de 11m umbili-
cal, além de 3 trocartes de 5 mm em QSD, QID, QIE e de 12m
em QSE. Durante inventário da cavidade observada lesão em
cólon ascendente de 8 cm, ausência de sinais de carcinoma-
tose ou metástases hepáticas. Iniciado com a liberação do
folheto medial do mesocólon direito até cólica média e duo-
deno. Descolamento medial até goteira parietocolica direita e
cranialmente até retrocavidade. Clipagem e secção do tronco
íleo-cólico junto à origem na mesentérica superior. Dissecção

da fascia de Toldt e ligadura com clips dos ramos direitos da
cólica media. Descolamento do intercoloepiplóico, liberando o
ângulo hepático até o transverso distal, dissecção do mesoco-
lon e preparo do íleo e do colón transverso. Observado pequeno
8;38(s1):165–191

sangramento em ramo da cólica média tratado com clipe.
Ampliada incisão mediana com 5 cm, exteriorizado o cólon
dissecado protegendo a parede. Confeccionada anastomose
íleo-transverso à Barcelona anisoperistáltica com endogia,
seguida de secção do íleo terminal e cólon transverso com
grampeador endogia e retirada da peça. Anatomopatologico:
adenocarcinoma invasivo de cólon, margens livres, metásta-
ses em 7 de 34 linfonodos ressecados, pT3 pN2b.

Resultado: Paciente evoluiu sem complicações no pós-
-operatório, boa aceitação da dieta e evacuações preservadas,
alta hospitalar no 7◦ PO.

Conclusão: Em pacientes com comorbidades que justifi-
quem menor tempo operatório, indisponibilidade de material
laparoscópico adequado, ou cirurgião com pouca experiência
em endossuturas, a realização de anastomose extracorpórea
oferece uma alternativa segura para reconstrução nas colec-
tomias.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.360
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DIFICULDADES TÉCNICAS NO USO DE
PORTAL ÚNICO PARA RESSECÇÃO LOCAL
ULTRA-BAIXA

Natasha Garcia Caldas, Nimer Ratib Medrei,
Andre Araujo de Medeiros Silva

Hospital da Região Leste (HRL), Brasília, DF, Brasil

Introdução: O câncer colorretal é o terceiro tumor maligno
em incidência em ambos os sexos mundialmente. A despeito
da alta incidência, o câncer de colorretal é altamente curável
quando detectado em fases iniciais, por isso se recomenda
a realização de colonoscopia como método de rastreio, de
forma a permitir o diagnóstico precoce e tratamento ade-
quado.A excisão local é utilizada para os tumores retais
precoces, sendo a técnica TAMIS considerada segura. É uti-
lizada tanto em tumores malignos (T1-T2) quando em lesões
benignas, evitando as morbidades relacionadas aos procedi-
mentos cirúrgicos invasivos.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 64 anos,
procurou o ambulatório de coloproctologia com queixa de
fezes com sangue há 05 meses, em todas as evacuações, sem
presença de dor ou esforço evacuatório, sem alterações do
hábito intestinal. Ao toque retal, observada presença de apa-
rente irregularidade mucosa das 2 as 5 horas, móvel e presença
de sangue em dedo de luva. Colonoscopia evidenciou lesão
plana de reto inferior, com biópsia demonstrando adenoma
tubular com displasia de alto grau em mucosa de reto. USG
evidenciando tumor a 04 cm da margem anal, envolvendo 30%
da circunferência real. RNM evidenciou tumoração de reto sem
comprometimento de camada muscular ou de planos gordu-
rosos mesorretais. Linfonodos negativos. Submetida a cirurgia
minimamente invasiva transanal (TAMIS) para excisão local
da lesão, com margens livres.

Discussão: A utilização de ressecção transanal por portal

único requer expertise técnica, pois muitas vezes é difícil a
distinção do plano correto de dissecção. Consequentemente,
é possível entrar no plano errado de ressecção, o que pode
resultar em sangramento, lesão de nervos autonômicos e até
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esmo lesão de órgãos adjacentes. Entender e reconhecer a
natomia local facilita a dissecção segura e acurada do proce-
imento.

Conclusão: A utilização da técnica TAMIS na excisão local
e tumores retais precoces é uma opção promissora, que
em demonstrado resultados oncológicos satisfatórios além
e benefícios na qualidade de vida do paciente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.361
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XCISÃO TOTAL DO MESORRETO
APAROSCÓPICA COM O USO DO AIRSEAL

arcelli Tainah Marcante, Sérgio Eduardo
lonso Araújo, Ana Sarah Portilho, Bruna
orba Vailati, Victor Edmund Seid

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
rasil

Cerca de 60% das neoplasias do intestino grosso estão
ocalizadas no reto.A excisão total do mesorreto (ETM) mini-

amente invasiva beneficia os pacientes com câncer do reto
or estar associada a melhores desfechos cirúrgicos imediatos
a segurança oncológica. Com o avanço da tecnologia novas

pções surgem visando melhores resultados, diminuição de
empo operatório e favorecimento para a operação. O apare-
ho insuflador AirSealaparece com esse propósito. No presente
ídeo, demonstra-se a técnica de retossigmoidectomia com
xcisão total do mesorreto totalmente laparoscópica, com o
mprego do insuflador AirSeal. Foi realizada anastomose colo-
nal término-terminal mecânica e ileostomia de proteção em
m paciente do sexo masculino, portador de adenocarcinoma
o reto distal que foi submetido a tratamento neoadjuvante
submetido ao procedimento 12 semanas após o término da

adioterapia. O estadiamento era yrmT3N0. Observou-se que
om o uso do insuflador o tempo operatório diminui consi-
eravelmente devido a alguns fatores a se considerar: não
á “embaçamento” da câmera – o que é muito importante
a dissecção do reto, não há perda de pneumoperitônio em
enhum momento e com isso a cirurgia torna-se eficiente e
iligente. Em contra ponto vemos, por enquanto, a indisponi-
ilidade e alto custo do aparelho.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.362
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XCISÃO TOTAL DO MESORRETO
RANSANAL (TAMIS-TME)

arcelli Tainah Marcante, Sérgio Eduardo
lonso Araújo, Ana Sarah Portilho, Bruna
orba Vailati, Victor Edmund Seid

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
rasil
Desde o primeiro relato de proctectomias endoscópicas
ransanais realizado em cadáveres suínos (Sylla e cols., 2008)
té a primeira experiência clínica (Sylla e cols., 2010), plata-
ormas de acesso endoscópico transanal rígidas ou flexíveis
38(s1):165–191 169

(TAMIS, do inglês Transanal Minimally Invasive Surgery)
podem ser usadas para a realização dessa operação e per-
sistem controvérsias sobre qual a mais adequada, assim
como permanece sob debate as melhores indicações para
empregar a técnica. De qualquer forma, sabe-se que a exci-
são total do mesorreto (ETM) pode ser especialmente difícil
quando realizada por via de acesso exclusivamente abdo-
minal, ainda que laparoscópica ou robótica, para pacientes
obesos do sexo masculino, portadores de tumores distais situ-
ados na face anterior do reto e com pouca ou nenhuma
resposta ao tratamento neoadjuvante. Nessas situações, a
excisão total do mesorreto transanal, conforme demonstrado
por experiências na literatura e em estudos comparativos,
se apresenta como uma alternativa atraente.Demonstra-se
no presente vídeo a realização de TAMIS-TME para o tra-
tamento cirúrgico de paciente do sexo feminino portadora
de adenocarcinoma do reto médio (rmT2N0). A excisão total
do mesorreto empregando uma plataforma flexível como no
presente caso é definida como TAMIS-TME. Nessa operação,
procede-se a uma abordagem abdominal e transanal para
completar a ETM. A plataforma SILSPortTM(Medtronic Covi-
dien) foi empregada para a ETM transanal e com a ajuda do
insuflador AirSeal o tempo tornou-se mais fácil. O reto dis-
tal foi inicialmente ocluído por sutura em bolsa e a dissecção
retal no sentido cranial feita com o auxílio do pneumorreto.
Ao término da dissecção “retrógrada”, todo o cólon esquerdo
mobilizado foi exteriorizado pela rima anal. O espécime foi
trans-secionado e procedeu-se à confecção de uma anasto-
mose coloanal término-terminal com emprego do grampeador
circular. No presente caso, a abordagem por TAMIS-TME pare-
ceu acertada devido à localização do tumor na parede anterior
do reto médio/distal. Embora a segurança oncológica associ-
ada a TAMIS-TME necessite ser validada em um número maior
de casos de preferência em estudos multicêntricos prospecti-
vos, desafios de implementação estão previstos uma vez que
a TAMIS-TME deve ser uma indicação para casos selecionados
onde se espera um obstáculo associado à ETM por videolapa-
roscopia ou robótica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.363
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EXENTERAÇÃO PÉLVICA COMPLETA POR VIA
ROBÓTICA

Guilherme Cutait de Castro Cotti, Fabricio
Ferreira Coelho, Rafael Ferreira Coelho,
Rodrigo Jose de Oliveira, Rafael Vaz Pandini,
Sergio Carlos Nahas, Ivan Cecconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Palavras-chave: Recidiva pélvica; exenteração pélvica

Introdução: A presença de tumor com invasão de órgãos
pélvicos adjacentes em geral representa uma contraindicação

para abordagem minimamente invasiva para a maioria dos
cirurgiões. O emprego da cirurgia robótica pode representar
uma alternativa que permita ofertar as vantagens da cirurgia
minimamente invasiva para este grupo de pacientes. O obje-
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reduzir a recorrência local, mas ainda não se provou significa-
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tivo deste vídeo é demonstrar a realização de uma exenteração
pélvica completa por via totalmente robótica.

Descrição do caso: Paciente masculino, 70 anos, com
diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 9 sub-
metido à tratamento radioterápico com bloqueio hormonal
em 2008. Em 2015 evoluiu com recorrência local, tendo sido
submetido à prostatectomia radical robótica. Em 2016 apre-
sentou nova recorrência extensa, tratada inicialmente com
quimioterapia. Contudo, evoluiu com fístula urinária para
o reto com manifestação clínica por perdas urinárias pelo
ânus e infecções urinárias de repetição com sepsis. Após
ampla discussão das possibilidades, optado por realização
de exenteração pélvica completa por via robótica, a qual
foi realizada com sucesso. Demonstra-se no vídeo as van-
tagens associadas ao emprego do robô numa abordagem de
tumor recidivado na pelve e na reconstrução, com confecção
de colostomia úmida. A retirada da peça foi realizada pelo
períneo e, desta forma, não houve necessidade de incisão
abdominal. O paciente apresentou boa recuperação, tendo
recebido alta no 7 PO.

Discussão: O emprego da laparoscopia no manejo de
pacientes que necessitem de resseções multiviscerais pél-
vicas esbarra em limitações técnicas. O desenvolvimento e
treinamento na cirurgia robótica, com as vantagens da ampli-
tude de movimentos das pinças articuladas parece facilitar
a realização deste tipo de procedimento, tanto na fase de
ressecção quanto para a reconstrução.

Conclusão: A realização de exenteração pélvica completa
por via robótica é procedimento factível nas mãos de equipe
multidisciplinar experiente e permite oferecer as vantagens
associadas ao acesso minimamente invasivo para pacientes
que necessitam de procedimentos de grande porte e alta
complexidade, que em geral são realizados por laparotomia
clássica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.364
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HEMICOLECTOMIA DIREITA
VIDEOLAPAROSCÓPICA EM TUMOR
LOCALMENTE AVANÇADO DE CECO

Michel Gardere Camargo, Lilian Vital
Pinheiro, Sandro Nunes Angelo, Raquel
Franco Leal, Maria de Lourdes Setsuko
Ayrizono, Carlos Augusto Real Martinez,
Claudio Saddy Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Relatamos caso de paciente do sexo feminino de 53 anos de
idade, sendo portadora de tumor localmente avançado de ceco
com invasão da parede abdominal. Foi realizada ressecção em
bloco com hemicolectomia direita videolaparoscópica e anas-

tomose ileocólica isoperistáltica mecânica, com boa evolução
pós-operatória.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.365
8;38(s1):165–191
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LINFADENECTOMIA LATERAL PÉLVICA EM
NEOPLASIA DE RETO BAIXO

Rafael Vaz Pandini, Andre Luiz Gioia Morrell,
Lucas Cata Preta Stolzemburg, Guilherme
Cutait de Castro Cotti, Ulysses Ribeiro Junior,
Sergio Carlos Nahas, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O acometimento linfonodal lateral pélvico no
câncer de reto é considerado como doença regional quando
acomete a cadeia ilíaca interna, quando acomete outra região
pélvica lateral existe a controversa se a metástase seria consi-
derada como locorregional ou à distância. Outra discussão é se
o procedimento diminuiria a recorrência local e teria impacto
na sobrevida.

Objetivo: Demonstrar a técnica de linfadenectomia late-
ral pélvica direita em um caso de neoplasia de reto baixo
submetido à amputação abdominoperineal de reto pós QRDT
neoadjuvante.

Método: A.J.M. 56 anos, com queixa de hematoquezia, puxo
e tenesmo e perda ponderal. TR com lesão tocável e extensa
desde 4,0 cm da borda, circunferencial. RNM demonstra lesão
a 4,5 cm da BA que se estende-se por 10 cm. A lesão estende-
-se além da camada muscular própria destacando-se extensão
extramural de 22 mm. Sinais de infiltração do músculo eleva-
dor do ânus à esquerda. Extensão ao esfíncter externo: plano
interesfincteriano em risco. Linfonodos presentes, com sinal
heterogêneo/bordas irregulares, compatíveis com acometi-
mento neoplásico, em número de 3. Destacam-se linfonodos
laterais pélvicos malignos, com sinal heterogêneo na cadeia
obturatória direita. Estadiamento: rm T4 visceral N1. Fáscia
mesorretal comprometida. Invasão vascular extramural posi-
tiva. Linfonodos laterais pélvicos malignos à direita. TC TAP
sem doença à distância. Realizou QRDT neoadjuvante e rees-
tadiou após 8 semanas com RNM. TRG4. Distando 4,5 cm
da borda anal e a margem distal encontra-se no plano do
anel anorretal. Estende-se por 7,0 cm e encontra-se abaixo da
reflexão peritoneal. Há extensão da lesão que infiltra a mus-
culatura elevadora do ânus à esquerda. Estadiamento: yrm T
4N0. Fáscia mesorretal comprometida. Invasão vascular extra-
mural positiva. Não se observam linfonodos laterais pélvicos
acometidos. Paciente submetido à amputação abdominope-
rineal de reto com reconstrução em gluteal fold bilateral e
linfadectomia lateral pélvica direita. AP: Ausência de metás-
tase em 0/12 linfonodos.

Resultado: Paciente evoluiu bem com alta no 10◦ PO, FO
perineal em bom aspecto e colostomia funcionante, sem inter-
corrências na internação.

Conclusão: A linfadenectomia lateral pélvica ou o trata-
mento com quimiorradioterapia parece conferir benefícios em
tiva em melhorar a sobrevida do paciente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.366
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identificação dos linfonodos laterais pélvicos neste caso de
cancer de reto localmente avançado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.368
j coloproctol (rio j). 2

L15

PAPEL DA RESSECÇÃO CIRÚRGICA NO
ONTROLE DA SÍNDROME CARCINÓIDE
ARA TUMORES NEUROENDÓCRINOS DO
ETO METASTÁTICOS

line Costa Mendes de Paiva, Letícia Nobre
opes, Rafael Vaz Pandini, Cintia Mayumi
akurai Kimura, Rodrigo Ambar Pinto, Sergio
arlos Nahas, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
aulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Tumores neuroendócrinos (TNEs) do reto
epresentam 34% das neoplasias neuroendócrinas gastroin-
estinais e possuem bons índices de sobrevida global, porém o
apel da cirurgia do sítio primário em casos estádio IV, quanto
o impacto na sobrevida ainda não é bem estabelecido.

Descrição do caso: M.S.O., 47 anos, sexo feminino, há 18
eses com dor em cólica no abdome inferior e perda pon-

eral de 12 kg em 6 meses. TC tórax, abdome e pelve com
últiplas lesões hepáticas heterogêneas hipovascularizadas

segmentos VIII, V e IV) e nódulo sólido hipervascularizado
e 2 cm no segmento VI, além de espessamento parietal focal
o reto a 7 cm da borda anal e linfonodomegalia regional.
iópsia da lesão hepática consistente com TNE metastático.
NM de pelve identificou lesão expansiva medindo 2 cm, a
,5 cm da borda anal, margem distal acima do anel anor-
etal. Colonoscopia com lesão de aspecto subepitelial, com
iópsia confirmando o sítio primário. Após o diagnóstico
e TNE metastático, realizou quimioterapia com Ocreotide
AR 20 mg/dia, evoluindo com progressão das lesões hepá-
icas e manutenção dos sintomas gastrointestinais, sendo
ncaminhada ao serviço de Coloproctologia. Submetida a
etossigmoidectomia VLP através da dissecção médio lateral
o mesentério, com ligaduras da artéria e veia mesentéricas

nferior, seguida de excisão total do mesorreto. Anastomose
oloanal com grampeador CDH 29 a 2 cm da BA. Drenada pelve
om realização de ileostomia de proteção. Anatomopatológico
e tumor neuroendócrino de baixo grau, positividade para cro-
ogranina, sinaptofisina e KI67 < 2%. Paciente apresentou boa

volução pós-operatória, recebeu alta no 6◦ PO. Retorno ambu-
atorial com melhora dos sintomas e boa adaptação a ostomia.

Discussão: Os TNE retais possuem prognóstico favorável
om sobrevida em 5 anos de até 72%. A síndrome carcinoide
rara na doença colorretal, sendo o tratamento de escolha

s análogos de somatostatina. Em tumores de baixo grau com
etástases, principalmente hepática, uma ressecção paliativa

om linfadenectomia apresenta nível de evidência 1 na litera-
ura, visto que tais pacientes podem necessitar de ressecção
or obstrução ou sangramento. O transplante hepático é uma
pção terapêutica, desde que na ausência de doença extra-
hepática e que o tumor primário seja removido antes do
ransplante.

Conclusão: A ressecção do sitio primário em TNE metas-
ático deve ser considerada, a fim de evitar potenciais
omplicações e na perspectiva curativa do transplante hepá-
ico.
ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.367
38(s1):165–191 171

VL16

O PAPEL DO VERDE DE INDOCIANINA NA
REALIZAÇÃO DA LINFADENECTOMIA
LATERAL PÉLVICA POR LAPAROSCOPIA

Vinicius Campos Duarte, Rafael Vaz Pandini,
Guilherme Cutait de Castro Cotti, Lucas Cata
Preta Stolzemburg, Sergio Carlos Nahas, Ivan
Cecconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O tratamento do câncer de reto localmente
avançado com comprometimento de linfonodos laterais pél-
vicos implica em geral na realização de neoadjuvância com
quimiorradioterapia seguido do tratamento cirúrgico com
realização de linfadenectomia lateral pélvica (LLP) associada
à excisão total do mesorreto (ETM), que pode ser realizada por
via minimamente invasiva.Contudo, muitas vezes pode haver
dificuldade na determinação da extensão da linfadenectomia
lateral.O verde de indocianina (ICG) é o único agente de flu-
orescência aprovado para o uso humano e pode ser utilizado
para mapeamento da drenagem linfática através da injeção
peri-lesional.O objetivo deste caso foi avaliar a tentativa de
mapeamento dos linfonodos laterais pélvicos com o emprego
do ICG durante a reliazação da LLP bilateral com ETM.

Descrição do caso: Paciente de 62 anos, feminina, portadora
de adenocarcinoma de reto distal acometendo linha pectínea,
com estadiamento inicial cT3N2M0, fáscia mesorretal acome-
tida, invasão vascular extramural positiva e acometimento de
cadeia lateral pélvica esquerda. Realizou quimiorradioterapia
de curso longo, seguido de reestadiamento após 8 semanas
que mostrou aparente ausência de resposta (TRG4, yT3cN2M0,
margem circunferencial positiva, invasão vascular extramural
positiva e linfonodos laterais pélvicos bilaterais). Submetida
à amputação abdominoperineal de reto com linfadenectomia
pélvica lateral bilateral, no intraoperatório após injeção de
ICG peritumoral e venoso. O emprego do ICG perilesional não
auxiliou na identificação dos linfonodos laterais pélvicos. Não
houve intercorrências durante a cirurgia.A reconstrução peri-
neal foi realizada pela equipe de cirurgia plásitica com retalho
de gluteal fold. O anatomopatológico mostrou presença de res-
posta patológica completa, foram dissecados 8 linfonodos à
direita e 5 linfonodos à esquerda apenas com lagos de mucina
acelular sem neoplasia. O mapeamento de linfonodos não se
mostrou útil. Não houve disfunção urinária ou sexual.

Discussão: É possível que o extensor comprometimento
neoplásico nas cadeias laterais pélvicas neste caso associado
ao emprego da tratamento neoadjuvante com quimiorradi-
oterapia possam limitar o papel do ICG no mapeamento
linfonodal das cadeias laterias pélvicas.

Conclusão: A injeção de ICG peri-lesional não auxiliou na
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VL17

PALABRAS CLAVE: EXENTERACION
PELVIANA, LAPAROSCOPIA

Altuna Sebastian, Ballarin Martin, Valli Diego,
Rosato Guillermo, Lemme Gustavo, Terres
Marcelo

Hospital Universitário Austral, Buenos Aires,
Argentina

Palabras clave: Exenteracion pelviana; Laparoscopia

Introducción: En pacientes con tumores ginecológicos
recurrentes o avanzados, realizar una exenteración pelviana
cuando la enfermedad esta confinada a la pelvis puede ofre-
cer una sobrevida libre de enfermedad a los 5 años de hasta
el 50%. La opción de construir una neo vagina contribuye a
mejorar la calidad de vida de estos pacientes y debe ofrecerse
aun en pacientes sexualmente inactivas.

Objetivos: Presentar el procedimiento de exenteración
totalmente laparoscópica y la confección de una neo vagina
con colon sigmoides.

Descripción del caso: Paciente de 48 años con diagnós-
tico de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado
de cuello de útero Estadio IB2. En Enero de 2016 se realizó
linfadenectomia lumboaortica retroperitoneal y Quimioradi-
oterapia concurrente con cisplatino y braquiterapia. 9 meses
de finalizado tratamiento presenta enfermedad central recur-
rente/persistente, se procede una Histerectomía Radical tipo
C1 con linfadenectomia pelviana bilateral. En Enero de 2018
recurrencia central en cúpula vaginal. Se decide en consenso
con paciente y equipo multidisciplinario realizar resección en
bloque de vagina, recto y cistectomía parcial, con reimplante
de ambos uréteres, confección de neo vagina con colon sig-
moides, y colostomía terminal en fosa iliaca izquierda. Egreso
hospitalario al 7◦ día postoperatorio sin complicaciones. Actu-
almente (Mayo 2018) sobrevida sin evidencia de recaída y con
aceptable calidad de vida.

Discusión: En los casos de recurrencia o persistencia de
cáncer de cuello uterino localizada a la pelvis está indicada
la exenteración pelviana, la cual tiene una sobrevida libre
de enfermedad a los 5 años del 50%. La implementación de
esta cirugía como paliación es controversial, tradicionalmente
está asociada a una alta morbilidad, complicaciones sépticas
y riesgo de vida, como así también a hospitalizaciones prolon-
gadas.

Conclusiones: En casos de recurrencia o persistencia de
cáncer de cuelo uterino, confinado a la pelvis, la exenteracion
pelviana con intención curatiava es una opción. La confección
de una neo vagina con colon sigmoides permite a los paci-

entes una aceptable la calidad de vida frente al impacto que
representan estas cirugías.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.369
8;38(s1):165–191
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PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM BOLSA
ILEAL EM J LAPAROSCÓPICA PARA
TRATAMENTO DE POLIPOSE ADENOMATOSA
FAMILIAR

Rafael Vaz Pandini, Fabio Guilherme Caserta
Marysael de Campos, Rodrigo Ambar Pinto,
Cintia Mayumi Sakurai Kimura, Sergio Carlos
Nahas, Ivan Ceconello

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
(FM), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo,
SP, Brasil

Resumo: A polipose adenomatosa familiar é uma doença
autossômica dominante caracterizada pela presença decente-
nas de pólipos adenomatosos no cólon, os quais podem evoluir
para malignização ao longo dos anos. O tratamento definitivo
para pacientes com essa condição é a colectomia total ou proc-
tocolectomia total, a depender da quantidade de pólipos no
reto.

Objetivo: Demonstrar a proctocolectomia total com bolsa
ileal com reservatório em J para o tratamento de polipose ade-
nomatosa familiar.

Métodos: Paciente T.S.C., 29 anos, com polipose adeno-
matosa familiar desde 2010, após falecimento da mãe, tio
materno e irmãos foram diagnosticados com a mesma pato-
logia. Foi encaminhado para o nosso serviço há 2 anos, com
diarreia nos últimos 6 meses, com sangue e perda de 5 kg.
Possuía colonoscopia que mostrava múltiplos pólipos sés-
seis e pediculados desde a linha pectínea até o ceco, sem
aspecto de neoplasia maligna. O paciente foi submetido à
proctocolectomia total com bolsa ileal em J e ileostomia de
proteção videolaparoscópica. Inicia-se o procedimento com
identificação e ligadura da a. e v. ileocólica, seguindo-se com
dissecção do mesocólon direito, liberando-o do retroperitô-
nio, descolamento parietocólico à D e abertura do intercólon
epiplóico, liberando também o cólon transverso. São iden-
tificadas a. e v. cólica média, as quais são ligadas. Após,
mobiliza-se o ângulo de Treitz, para identificação e ligadura
da v. mesentérica inferior. O mesocólon esquerdo é dissecado,
sendo liberado do retroperitônio e termina-se o descolamento
do intercólon epiplóico, liberando também o ângulo espênico.
Em seguida, identifica-se e liga-se a a. mesentérica inferior.
Libera-se a goteira parietocólica esquerda, em seguida par-
tindo para a dissecção do reto até o plano dos mm. Elevadores.
Realizado grampeamento do reto com grampeador laparoscó-
pico articulado. Realiza-se uma incisão de Pfannenstiel, por
onde se exterioriza o cólon e é realizado o grampeamento
do íleo terminal, retirando-se a peça. É confeccionada então
uma bolsa ileal em J. Em seguida, fecha-se a incisão e a anas-
tomose é realizada sob visão laparoscópica e é exteriorizada
uma ileostomia em alça de proteção.
Resultados: O paciente teve boa evolução, recebendo alta
no 9◦ pós-operatório. O resultado anatomopatológico da peça
mostrou múltiplos adenomas com displasia de baixo e alto
grau.
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Conclusão: A proctocolectomia total com reservatório ileal
m J por via laparoscópica é factível e apresenta bons resulta-
os.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.370
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ECONSTRUÇÃO DE TRÂNSITO INTESTINAL
IDEOLAPAROSCÓPICA POR SINGLE-PORT
SSOCIADO A MAPEAMENTO VASCULAR
OM VERDE DE INDOCIANINA: RELATO DE
ASO

uis Gustavo Capochin Romagnolo, Felipe
aldegan Diniz, Marcos Vinicius Araujo
enadai, Maximiliano Cadamuro Neto,
arlos Augusto Rodrigues Véo

Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Introdução: O uso de verde de indocianina endovenosa
omo indicador de adequada perfusão sanguínea intraope-
atória já é estabelecido, permitindo uma adequada tática
irúrgica em ressecções ou reconstruções do trânsito intes-
inal.

Relato de caso: F.C.M. 69 anos, sexo masculino, sub-
etido a colectomia total com ileostomia terminal vide-

laparoscópica por Hemorragia Digestiva Baixa (DDC pan-
olônica) sem instabilidade hemodinâmica. Após 90 dias
ubmeteu-se a reconstrução de trânsito intestinal (ileorreto
nastomose ao nível do promontório sacral) por videola-
aroscopia e single port (local da ileostomia). Apresentou
oa evolução pós-operatória com alta no 3◦ dia após a
irurgia.

Discussão: Neste vídeo demonstra-se a aplicabilidade do
erde de indocianina na viabilidade vascular de dois segmen-
os intestinais a serem anastomosados, procurando identificar
reas isquêmicas não visíveis a olho nu que poderiam compro-
eter a vascularização da anastomose.
Conclusão: O verde de indocianina se mostrou eficaz

m reconstrução de trânsito intestinal por videolaparoscopia
través de técnica single-port.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.371
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ESSECÇÃO ENDOSCÓPICA TRANSANAL DE
XTENSA LESÀO DE CRESCIMENTO LATERAL
O RETO

ichel Gardere Camargo, Lilian Vital
inheiro, Sandro Nunes Angelo, Raquel
ranco Leal, Maria de Lourdes Setsuko
yrizono, Carlos Augusto Real Martinez,
laudio Saddy Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
ampinas, SP, Brasil
Relato de caso de paciente do sexo masculino de 73 anos
e idade, portador de extensa lesão de crescimento lateral no
38(s1):165–191 173

reto. Foi realizada ressecção endoscópica transanal com boa
evolução peri-operatória.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.372

VL21 RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA
TRANSANAL POR VÍDEO DE TUMOR DE RETO
T2

Natalia Sayuri Mukai, Michel Gardere
Camargo, Sandro Nunes Ângelo, Raquel
Franco Leal, Maria de Lourdes Setsuko
Ayrizono, Carlos Augusto Real Martinez,
Claudio Saddy Rodrigues Coy

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil

Paciente do sexo feminino, de 74 anos de idade, com ante-
cedente de DPOC grave e de neoplasia avançada de pulmão.
Teve diagnóstico de neoplasia de reto T2N0. Devido à falta
de condições clínicas para neoadjuvância e ao alto risco para
cirurgia radical, optou-se por realizar ressecção local por via
transanal por vídeo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.373
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RETALHO VERTICAL DO MÚSCULO RETO
ABDOMINAL MODIFICADO POR VIA
LAPAROTÔMICA: ASPECTOS TÉCNICOS

Renato Gomes Campanati, Gabriel Braz
Garcia, Magda Maria Profeta da Luz, Ana
Carolina Parussolo André, Bernardo Hanan,
Kelly Cristine de Lacerda Rodrigues Buzatti,
Rodrigo Gomes da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A introdução da amputação abdominoperineal
extraelevadora do reto (AAP-EE) visa determinar espécimes
cirúrgicos com menor incidência de margem circunferencial
positiva. Apesar do benefício oncológico e menor incidência
de margens acometidas, essa técnica resulta na confecção
de maior defeito perineal e, portanto, maior incidência de
complicações precoces, como cicatrização retardada, seromas
e abscessos, e complicações tardias, especialmente a hérnia
perineal.

Dentre várias técnicas propostas para o fechamento do
períneo, a interposição de retalhos musculares ou miocu-
tâneos possibilitam o fechamento do defeito perineal sem
tensão e com um tecido de boa viabilidade.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 54 anos,
admitido com quadro de dor anal e lesão vegetante em topo-
grafia de borda anal, com lesão tocável até cerca de 5 cm
da margem anal. Biópsia compatível com adenocarcinoma
e estadiamento local com neoplasia localmente avançada,

acometendo complexo esfincteriano e fossa ísquio-anal, com
cerca de 7 linfonodos aumentados em gordura mesorretal.
Estadiamento à distância com tomografia computadorizada
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sem sinais de implantes secundários. Após discussão mul-
tidisciplinar, foi submetido à quimioterapia e radioterapia
neoadjuvantes, com dose total de 5040cGy. Em virtude de múl-
tiplas cirurgias abdominais prévias, foi optado pela AAP-EE por
via laparotômica, 8 semanas após o término da neoadjuvân-
cia. Após o tempo abdominal do procedimento, foi realizada
liberação do músculo reto abdominal direito e preparado o
retalho, que foi devidamente fixado no defeito pélvico após
o tempo de ressecção perineal. Em função da necessidade de
ressecção de área circunjacente de pele acometida pela neo-
plasia foi necessário a realização de retalho de pele da região
glútea.

Discussão: O retalho vertical do músculo reto abdominal
modificado foi proposto por Singh et al. e se apresenta como
ótima alternativa para reconstrução após a AAP-EE. Especial-
mente em pacientes submetidos a radioterapia pélvica, essa
técnica implica na interposição de tecido não irradiado no
defeito pélvico. Além disso, a realização de tal retalho pode
ser realizado pelo coloproctologista uma vez que envolve a
anatomia de uma região mais familiar ao cirurgião colorretal.

Discussão: A interposição do músculo reto abdominal para
a reconstrução perineal após AAP-EE é uma ótima alterna-
tiva para o fechamento pélvico e diminuição de possíveis
complicações locais da ferida operatória.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.374

VL23

RETOSSIGMOIDECTOMIA COM RESSECÇÃO
INTERESFINCTERIANA E ANASTOMOSE
COLOANAL RETARDADA TOTALMENTE
ROBÓTICA

Armando Geraldo Franchini Melani a,b, Paulo
Bertulucci a,b, Luis Gustavo Capochin
Romagnolo a,b

a IRCAD América Latina - Unidade Rio de Janeiro,
Américas Medical City, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
b Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP,
Brasil

Introdução: A importância da radicalidade no tratamento
cirúrgico para o cancer de reto vendo exaustivamente traba-
lhada desde a descrição da amputação abomino perineal por
Miles e a partir da Excisão total do mesoreto por Heald isso
se intensificou ainda mais. Porem com o advento de novas
tecnologias e da neoadjuvância, essa radicalidade cirúrgica
se transformou em cirurgias mais preservadoras e portanto
melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Neste vídeo
demonstramos a utilização da ferramenta robótica associado
a preservação esfincteriana e realização de uma anastomose
coloanal retardada assim não necessitando de derivação pro-
tetora.

Relato do caso: M.S.C.P.,masculino,54anos,com queixa de
sangramento anal há 6 meses,realizou colonoscopia que iden-
tificou uma lesão vegetante à 4 cm da borda anal, realizado

biopsia confirmando adenocarcinoma moderadamente dife-
renciado. Estadiamento inicial cT3N0M0 indicado tratamento
de neoadjuvância. Indicado Retossigmoidectomia Robótica
com dissecação interesfincteriana e anastomose coloanal
8;38(s1):165–191

retardada para evitar derivação intestinal. Realizado o pro-
cedimento acima relatado totalmente robótico inclusive a
dissecção interesfincteriana.

Discussão: Neste vídeos mostramos a utilização da plata-
forma robótica vem sendo muito divulgada para o tratamento
cirúrgico do cancer de reto, priciplamnate pela qualidade de
imagem, movimentos precisos e identificação de estouras
com mais facilidades em pacientes mais obesos, garantindo
uma ergonomia ao cirurgião naquelas cirurgias que seriam
claramente mais difíceis por laparoscopia ou mesmo por lapa-
rotomia.A utilização da plataforma robótica para a realização
da dissecção externa interesfincteriana também vem em auxi-
liar ao extremo com as mesmas vantagens citadas acima.
Acrescentando a tudo isso, a realização da anastomose coloa-
nal retardada apresenta-se como uma opção viável em casos
selecionados de pacientes para evitar uma derivação e uma
nova cirurgia para a reconstrução intestinal no futuro.

Conclusão: O uso da plataforma robótica para o tratamento
do cancer de reto distal cada vez mais se afirma como uma boa
opção de acesso, porém em casos selecionadosa associação
com a anastomose coloanal retardada pode mostrar benefícios
ainda melhores.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.375
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RETOSSIGMOIDECTOMIA LAPAROSCOPICA
COM ANASTOMOSE COLORRETAL ULTRA
BAIXA POR NEOPLASIA DE RETO DISTAL

Danilo Daud, Natalia Barros Pinheiro

Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil

Em 2009, Ramos et al. mostrou que a ressecção anterior
do reto baixa ou ultrabaixa com excisão total do mesorreto e
preservação dos nervos pélvicos, seguida de anastomose colo-
-anal com bolsa colônica em J por duplo grampeamento, é
vista como “padrão ouro” desse inicio do milênio para o trata-
mento do câncer colorretal.

Resumo clinico: Masculino, 80 anos, apresenta há cinco
meses sangramento retal cuja colonoscopia evidenciou uma
lesão neoplásica a cerca de 6 cm da margem anal. Relata
ter sido submetido a prostatectomia robótica por neopla-
sia de próstata em 2015. O estadiamento foi realizado com
tomografia computadorizada de tórax que evidenciou raros
micronódulos pulmonares esparsos, um calcificado (seque-
lar) no lobo inferior esquerdo e os demais sem calcificações,
inespecíficos, ressonância magnética do abdome e pelve onde
obervou-se uma formação cística com paredes discretamente
espessadas, medindo 4,3 cm, junto aos vasos ilíacos à direita,
sugestiva de linfocele; lesão expansiva polipoide, localizada
na parede anterior do reto (11 hr a 1 hr), que dista 5,5 cm
da borda anal e a sua margem distal está localizada cerca
de 2,0 cm do anel anorretal e tem extensão longitudinal de
4,0 cm e sua margem cranial está localizada abaixo da refle-
xão peritoneal. A lesão estende-se por 10 mm além da camada

muscular (rmT3c), sendo visualizado um linfonodo mesorretal
discretamente heterogêneo, suspeito (rmN1). A porção mais
infiltrativa da lesão está localizada à 1 hora e tem distância
mínima de 2 mm para a fáscia mesorretal. A fáscia mesorretal
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Conclusão: A vigilância ativa com avaliações meticulosas
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stá livre. Existem sinais de invasão vascular extramural de
eias de médio calibre. Não se identificam linfonodos laterais
élvicos suspeitos. O CEA era 14 microgramas/L.

Impressão e conduta: Trata-se de um paciente idoso, com
denocarcinoma de reto baixo cT3N1 (linfonodo contido na
áscia mesoretal). Discutido amplamente com o paciente e sua
amília sobre os pros e contras entre o tratamento neoadju-
ante versus tratamento cirúrgico, onde em conjunto com a
ncologia foi optado pela retossigmoidectomia laparoscópica
om confecção de ileostomia protetora temporária. Realizado
etossigmoidectomia por via laparoscópica com anastomose
olorretal ultrabaixa com linfadenectomia e confecção de ile-
stomia protetoria. Evolui bem sem intercorrências com alta
o 7 PO para seguimento ambulatorial.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.376
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ETOSSIGMOIDECTOMIA ROBÓTICA COM
NASTOMOSE BAIXA E EXTRAÇÃO DA PEÇA
IA VAGINAL

arcos Vinicius Araujo Denadai, Felipe
aldegan Diniz, Maximiliano Cadamuro
eto, Carlos Augusto Rodrigues Véo, Luis
ustavo Capochin Romagnolo

Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Introdução: A importância da radicalidade no tratamento
irúrgico para o cancer de reto vendo exaustivamente tra-
alhada desde a Excisão total do mesoreto por Heald.Porem
om o advento de novas tecnologias e da neoadjuvância, essa
adicalidade cirúrgica se transformou em cirurgias mais pre-
ervadoras e portanto melhorando a qualidade de vida dos
acientes.

Relato de caso: Sexo feminino, 58 anos, com tumor de reto à
cm da borda anal. RNM: cT3N+M0. Recebeu tratamento Neo-
djuvante com RT/QT com resposta parcial da lesão. Após 12
emanas submetida à cirurgia. Realizado Retossigmoidecto-
ia Robótica com anastomose baixa e ileostomia de proteção
extração da peça via vaginal com uso de dispositivo plástico
rotetor de parede abdominal, cirurgia totalmente via robótica
om single docking, com alta no terceiro dia. Anatomopatoló-
ico: ypT3 N 1 M0, indicado QT adjuvante.

Discussão: Nestes vídeos mostramos a utilização da plata-
orma robótica vem sendo muito divulgada para o tratamento
irúrgico do câncer de reto, principalmente pela qualidade de
magem, movimentos precisos e identificação de estruturas
om mais facilidades em pacientes mais obesos, garantindo
ma ergonomia ao cirurgião naquelas cirurgias que seriam
laramente mais difíceis por laparoscopia ou mesmo por lapa-
otomia, até mesmo para suturas.

Conclusão: O uso da plataforma robótica para o tratamento
o cancer de reto distal cada vez mais se afirma como uma boa
pção de acesso, assim com a extração vaginal mantemos em
lguns casos a cicrurgia totalmente robótica sem incisões e por
sso garantimos menos dor no pós opertório e estéticamente
dequada com resultados oncológicos satisfatórios.
ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.377
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RETOSSIGMOIDECTOMIA VLP COM ETM E
ANASTOMOSE COLOANAL MANUAL, COM
VERDE DE INDOCIANINA APÓS
RECRUDESCIMENTO DE CÂNCER DE RETO
EM VIGILÂNCIA ATIV

Aline Costa Mendes de Paiva, Rafael Vaz
Pandini, Letícia Nobre Lopes, Carlos Frederico
Sparapan Marques, Sergio Carlos Nahas, Ivan
Ceconello, Lucas Cata Preta Stolzemburg

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A quimioradioterapia neoadjuvante (QRT)
seguida de cirurgia pode resultar em uma resposta patológica
completa em até 15–30% dos casos. Novas tendências suge-
rem a possibilidade de seguimento clínico após QRT em casos
de boa resposta tumoral.

Método: O.C.G., feminino, 55 anos, hipertensa, com diag-
nóstico prévio de doença policística hepatorrenal. Paciente
com queixa de hematoquezia e tenesmo há 1 ano, reali-
zou colonoscopia com achado de lesão vegetante a 2 cm
da borda anal (BA), estadiamento inicial T3bN0M0. Indicada
terapia neoadjuvante com 5 FU, e radioterapia totalizando
5040cGy. Reestadiada após 8 semanas com toque retal (TR),
TC tórax e abdome e RNM pelve. Ao TR identificada cica-
triz em parede posterior a 4 cm BA, avaliado como resposta
clínica completa (cCR), assim como na RNM de pelve e retos-
copia. Proposta então vigilância ativa com retorno mensal para
TR e exames de imagem seriados. Após 11 meses de cCR,
TR com espessamento em cicatriz prévia confirmada recru-
descência com retoscopia evidenciando lesão plano-elevada
adjacente à cicatriz, com vasos irregulares na superfície (bióp-
sia: adenocarcinoma). Encaminhada para resgate cirúrgico:
retossigmoidectomia VLP com excisão total do mesorreto,
dissecção interesfincteriana e anastomose coloanal manual
com ileostomia de proteção. No ato cirúrgico utilizado verde
de indocianina peritumoral com injeção de 0,2 ml em cada
quadrante por anuscopia. No tempo perineal incisão ao
nível de linha pectínea 1 cm abaixo do tumor, dissecção
interesfincteriana cincunferencial até cavidade abdominal,
exteriorizado peça via anal. Confirmação de margens livres
por congelação. Realizada anastomose coloanal manual, con-
firmada vascularização da área da anastomose através da
injeção de verde de indocianina IV. Anatomopatológico foi
conclusivo para adenocarcinoma tubular invasivo, ypT2N0,
margens livres. Paciente com boa evolução, recebeu alta no
8◦ PO.

Resultado: O sucesso da estratégia de observação depende
de um seguimento criterioso, e da identificação oportuna de
falha da cCR, garantindo a eficácia dos tratamentos de resgate.
A vigilância ativa com TR, endoscopia e RNM é uma estraté-
gia precisa para identificar o recrudescimento da lesão nos
pacientes em que a preservação do órgão é considerada após
QRT.
dos pacientes com cCR são cruciais para o sucesso das estra-
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tégias de tratamento e garantir o resgate cirúrgico efetivo
quando necessário.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.378
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TÁTICA CIRÚRGICA PARA A LIBERAÇÃO DO
ÂNGULO ESPLÊNICO POR VIA ROBÓTICA:
DEVE SER DIFERENTE DA LAPAROSCÓPICA?

Renato Gomes Campanati a,b, Lívia Cardoso
Reis a,b, Bernardo Hanan a,b, Kelly Cristine de
Lacerda Rodrigues Buzatti a,b, Sergio Eduardo
Alonso Araújo a,b, Rodrigo Gomes da Silva a,b

a Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil
b Rede Mater Dei de Saúde - Mater Dei Contorno,
Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: O desenvolvimento de técnicas minimamente
invasivas foi um dos mais importantes avanços da cirurgia
moderna. Além do evidente e desejado efeito cosmético, den-
tre os benefícios para o paciente, tem-se a diminuição da dor
pós-operatória e do tempo de internação, retorno mais pre-
coce às atividades habituais e a diminuição das complicações
infecciosas e das resultantes de menor trauma parietal.

A introdução do robô na pratica médica, seguiu essa ini-
ciativa, e a cirurgia robótica atualmente têm contribuído
para maior precisão nos procedimentos operatórios, colabo-
rando na ampliação do campo de visão tridimensional em
intervenções que necessitam de maior destreza do cirurgião. A
liberação do ângulo esplênico é um tempo operatório delicado
uma vez que trata de área de pior acesso tanto por lapa-
roscopia quanto por via robótica. O presente trabalho visa
demonstrar aspecto técnicos desse tempo operatório por via
robótica e apresentar diferenças dessa com a abordagem habi-
tual por via laparoscópica.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, com
diagnóstico de adenocarcinoma de reto médio, submetido
à quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes seguido de
ressecção anterior do reto com excisão total do mesorreto
robótica com a utilização da plataforma XI.

Discussão: A realização de alguns tempos operatórios difí-
ceis por videocirurgia foi facilitada pelo uso do robô. No
entanto, algumas limitações foram observadas, como a neces-
sidade de reajustar o robô para a realização de alguns tempos
operatórios, resultando em significativo aumento do tempo
cirúrgico. Isso é observado na mobilização da flexura esplê-
nica, que muitas vezes tem que ser completada pela técnica
de laparoscopia tradicional. No entanto, como demonstrado
no vídeo apresentado, é possível a realização do ato com dock
único de maneira precisa rápida e com menor curva de apren-
dizado.

Conclusão: A cirurgia robótica consiste em uma nova fer-
ramenta na abordagem do câncer reto e tem a possibilidade
de superar as limitações da cirurgia laparoscópica. O robô, ao

proporcionar maior precisão de movimentos, a visualização
tridimensional e estável do campo operatório e a reprodução
dos movimentos do punho humano, pode facilitar a dissecção
8;38(s1):165–191

do ângulo esplênico, quando comparado a técnica laparoscó-
pica convencional ou a demais plataformas robóticas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.379
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BENEFÍCIOS DA COLECTOMIA
LAPAROSCÓPICA COM PRESERVAÇÃO DA
ARTERIA RETAL SUPERIOR, NA DOENCA
DIVERTICULAR

Barbara Pereira de Lara a,b, Univaldo Etsuo
Sagae a,b, Gustavo Kurachi a,b, Doryane Maria
dos Reis Lima a,b, Vitor Sagae a,b, Ivan Roberto
Bonotto Orso a,b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz,
Toledo, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto da preservação da artéria
retal superior em colectomia videolaparoscópicas por doenças
diverticular.

Métodos: Trabalho prospectivo realizado no período de
01/2000 a 06/2017,foram avaliados 64 pacientes (35 mulheres
e 29 homens). A média de idade foi de 60 anos (37-90). Em
60, foram realizados retossigmoidectomia e, destes, 55 com
liberação do ângulo esplênico. Quatro casos de colectomia
total, 2 por sangramento maciço e 2 por se tratar de doença
diverticular avançada em todo o cólon, todos os casos com
preservação da artéria retal superior (PARS). Dezesseis pacien-
tes foram operados de emergência. Todos foram submetidos
à videocolectomia. A técnica cirúrgica utilizada foi aborda-
gem medial do cólon, com identificação e ligadura da veia
mesentérica. Todos os casos foram identificados e preservação
da artéria retal superior dos nervos hipogástricos e o ure-
ter. A secção do reto peritoneal foi realizada, logo abaixo da
transição retossigmoide com endogrampeador linear. A anas-
tomose foi realizada com grampeador circular 31 ou 33 mm,
após a verificação da integridade da arcada de Rioland pela téc-
nica de duplo grampeamento. Em todos os casos foi realizado
reforço da anastomose com sutura em dois planos utilizando
fio PDS 3.0, ou vicryl 000. O teste do borracheiro e do azul para
testar integridade da anastomose foram feitos de rotina.

Resultados: Um total de 9 pacientes apresentaram
complicações pós-operatórias, sendo 4 casos de sangramento
anal precoce, 1 deles foi realizado cauterização endoscópica
com transfusão de hemácias e outros resolveram espontane-
amente. Houve 1 caso de estenose da anastomose, que foi
tratado com dilatação endoscópica. Em 1 caso houve infecção
da ferida operatória, que evoluiu com abscesso de parede
abdominal com necessidade de drenagem, em 2 houve abs-
cesso pélvico, sendo necessária drenagem percutânea e 1 caso
de reoperação precoce no primeiro pós-operatório por lesão
inadvertida de intestino delgado. Não foram observadas fístu-
las e complicações urinárias. O tempo médio de seguimento
pós-operatório foi de 38 meses.
Conclusão: Os autores demonstram a factibilidade da
preservação da artéria retal superior na colectomia laparos-
cópica em casos eletivos e urgências na doença diverticular
com resultados promissores tanto na redução da incidência de
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ístulas quanto nos distúrbios funcionais com a preservação
ambém das inervações.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.380

L29

IVERTICULITE AGUDA -
ETOSSIGMOIDECTOMIA POS DRENAGEM
RIENTADO POR CT

uiz Carlos Benjamin do Carmo, Renato
arretto Ferreira da Silva, Sergio
ontscharow, Jaqueline Alcantara Marin
emos

Hospital e Maternidade São Luiz Unidade Itaim,
ão Paulo, SP, Brasil

Os autores apresentam casos de Diverticulite complicada
om abcesso intra cavitário, em que inicialmente foi realizado

drenagem orientado por tomografia associado a antibio-
icoterapia e posteriormente a Retossigmoidectomia Vídeo
aparoscópico com anastomose primária sem colostomia ou
leostomia de proteção Todos os pacientes evoluiram bem e
vitamos um tratamento em dois tempo, ressecção e colosto-
ia e posteriormente a reconstrução do transito.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.381
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IVERTICULITE AGUDA COMPLICADA -
ELAÇÃO COM A BEXIGA

uiz Carlos Benjamin Docrmo, Renato
arretto Fereira da Silva, Sergio Gontscharow,

aqueline Alcantara Marin Lemos

Hospital e Maternidade São Luiz Unidade Itaim,
ão Paulo, SP, Brasil

Os autores apresentam casos em vídeos, de pacientes com
iverticulite Aguda complicadas em que existia uma ade-

ência muito grande com a bexiga, inclusive apresentando
intomatologia urinárias e alguns já apresentando fístula de
igmoide com a bexiga, onde foi realizado a Retosigmoidecto-
ia Vídeo laparoscópico e sem a realizaçào de rafia da bexiga.e

om anstomose primária e todos os pacientes evoluiram
em.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.382
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IVERTICULITIS DE MECKEL-ABORDAJE
APAROSCÓPICO

ora Achaval, Carla Veja, Flavia Alexandre,
uillermo Rosato

Hospital Universitário Austral, Buenos Aires,

rgentina

Introducción: El divertículo de Meckel es la anomalía con-
énita del tracto gastrointestinal más frecuente .Ocurre en 2%
38(s1):165–191 177

al 3% de la población.Es un diverticulo verdadero ya que posee
las tres capas del intestino.

Habitualmente asintomatico.
Objetivo: Presentar la resolucion laparoscopica de una

diverticulitis de Meckel y su correlacion imagenologica.
Descripcion de caso: Paciente de 33 años de edad que con-

sulta por dolor abdominal de 36 horas de evolución asociado
a náuseas y equivalentes febriles.

Ningúnantecedente personal de relevancia. Al examen
físico presentaba un abdomen blando depresible, doloroso en
fosa ilíaca derecha con defensa sin reacción peritoneal.

Laboratorio: sin alteraciones. Ecografía abdominal: Sin hal-
lazgos patologicos.

Tomografía computada: A nivel del flanco derecho se
observa imagen ovoidea de 18 x 10 mm con densidad grasa
adyacente a asa ileal asociada a rarefacción de los planos gra-
sos mesentéricos. Este hallazgo podría atribuirse a proceso
inflamatorio dedivertículode Meckel. Abordaje laparoscopico:
Se confirma divertículo de Meckel complicado. Se realiza ente-
rectomia en cuña y sutura manual monoplano extramucoso
extracorporea. Postoperatorio: en sala de internación gene-
ral. Dieta líquida al segundo día y blanda al tercero. Egreso
hospitalario en el cuarto día postoperatorio.

Discusion: El diverticulo de Meckel es habitualmenteasin-
tomático y su diagnóstico es incidental debido a algún estudio
por imágenes o cirugía abdominal por otras patologías. Las
complicaciones clínicas más frecuente en niños y adultos
jóvenes es la hemorragia. Otras a complicaciones del mismo
como: 1) diverticulitis,2)obstrucción intestinal por inversión
diverticular,3) intususcepción,4) vólvulos, 5)torsión, son más
frecuentes en adultos. La dificultad diagnostica sigue siendo
un desafio en la practica medica aun en nuestros dias. La
ecografia abdominal,la tomografia computada,la centellogra-
fia y la angiografia son herramientas complementarias de
diagnóstico frente a la sospecha de un diverticulo de Meckel
complicado. a enterectomia en cuña previene la posibilidad de
dejar mucosa ectopica residual.

Conclusiones: La cirugia laparoscopica es una opcion tera-
peutica minimamente invasiva para la resolucion de una
diverticulitis de Meckel. Los hallazgos en la tomografía com-
putada en el contexto clínico contribuyen al diagnostico y
tratamiento oportunos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.383
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RESSECÇÃO COLÔNICA LAPAROSCÓPICA NA
DOENÇA DIVERTICULAR COMPLICADA

Eduardo Endo, Rubens Valarini, Henrique
Luckow Invitti, Ana Helena Bessa Gonçalves
Vieira, Rodnei Bertazzi Sampietro, Antonio
Carlos Trotta, Sérgio Brenner

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
(HUEC), Curitiba, PR, Brasil
Introdução: Apesar do advento de lavagem laparoscópica
na diverticulite e de relatos de bons resultados com a téc-
nica, estudos recentes ainda demonstram que esta técnica
pode apresentar falhas no controle da infecção, resultando
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em aumento de taxa de reoperações e necessidade de dre-
nagem percutânea subsequente. Por outro lado, ressecção
colônica videolaparoscópica em mãos experientes mostra-se
uma opção segura na doença diverticular complicada.

Descrição do caso: Apresentaremos em vídeo editado,
cirurgia em paciente com doença diverticular complicada,
com abscesso intra-abdominal, tratado com sucesso com
ressecção colônica videolaparoscópica.

Discussão: A cirurgia laparoscópica na doença diverticular
complicada está relacionada com baixas taxas de morbidade
pós-operatória e taxas de conversão relativamente baixas,
tornando-se o tratamento padrão em diversos serviços. O
debate na comparação com a lavagem laparoscópica segue em
voga e tem sido discutido caso a caso.

Conclusão: Com o aumento da experiência em videola-
paroscopia, a ressecção laparoscópica mostra-se uma opção
segura em casos de diverticulite com abscesso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.384
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RETOSSIGMOIDECOMIA VLP NO
TRATAMENTO DA DOENÇA DIVERTICULAR
COMPLICADA

Miller Barreto de Brito e Silva, Letícia Nobre
Lopes, Rafael Vaz Pandini, Sergio Eduardo
Alonso Araujo, Sergio Carlos Nahas, Ivan
Ceconello, Cintia Mayumi Sakurai Kimura

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A doença diverticular tem incidência crescente
na população idosa, ocorrendo em apenas 5% dos casos em
pacientes com menos de 40 anos. Nesta população a doença
costuma estar mais relacionada à evolução para diverticulite
aguda e suas complicações, sendo a fístula colovesical uma
das mais frequentes.

Objetivo: Demonstrar a viabilidade da via laparoscópica
no tratamento cirúrgico da fístula colovesical pós-diverticulite
aguda.

Métodos: P.R.S., masculino, 36 anos. Paciente com dois epi-
sódios de dor em fossa ilíaca esquerda, associada à febre, há
3 anos. Há 2 anos iniciou pneumatúria e fecalúria, com piora
progressiva, associados à infecção urinária de repetição. Inves-
tigado em serviço externo: USG abdome com espessamento da
parede vesical e conteúdo espesso em seu interior; Colonosco-
pia: divertículos em retossigmoide e colite erosiva segmentar
em sigmoide, sem evidência de orifício fistuloso (biópsia:
inflamação crônica; ausência de neoplasia); TC abdome e
pelve: discreto espessamento na parede de cólon sigmoide
próximo à bexiga. Encaminhado ao serviço de coloproctolo-
gia, indicado tratamento cirúrgico. Achados intraoperatórios:
região distal do cólon sigmoide bastante endurecida e aderida
à parede póstero-lateral esquerda da bexiga correspondendo
à fístula colovesical. Realizada ligadura dos vasos mesentéri-

cos inferiores e liberação do ângulo esplênico. Abordada área
de intensa aderência e fibrose com auxílio de bisturi harmô-
nico, não sendo possível identificação de plano de disseção,
com abertura inadvertida do cólon, sem contaminação da
8;38(s1):165–191

cavidade. Não identificado orifício em parede vesical, sendo
realizado teste com azul de metileno via sonda vesical sob
pressão, sem extravasamento. Completada retossigmoidec-
tomia, seguida de anastomose mecânica término-terminal
colorretal com CDH 29.

Resultados: Paciente com boa evolução no PO, sendo man-
tida sonda vesical de demora durante 5 dias. Recebeu alta no
6◦ PO com diurese espontânea após retirada da sonda. Boa
aceitação da dieta oral, apresentando evacuação com fezes
pastosas. Ferida operatória em bom aspecto.

Conclusão: A presença de fístula colovesical pós-
-diverticulite tem como tratamento padrão a abordagem
cirúrgica. Apesar das dificuldades técnicas relacionadas à
presença de intenso processo inflamatório local e alterações
anatômicas, quando em realizada em centros de referên-
cia a via laparosópica se mostra a melhor alternativa de
tratamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.385
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A IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO
TÉCNICA NO TRATAMENTO DA DOENÇA
HEMORROIDÁRIA: VÍDEO DE CIRURGIA AO
VIVO PARA TREINAMENTO DE RESIDENTES

José Américo Bacchi Hora, Miller Barreto de
Brito e Silva, Aline Costa Mendes de Paiva,
Rafael Vaz Pandini, Fabio Guilherme Caserta
Maryssael de Campos, Sergio Carlos Nahas,
Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A hemorroidectomia é o procedimento mais
definitivo para o tratamento de hemorróidas grau III e
IV sintomáticas. Ao longo dos anos, várias modificações
foram feitas na técnica original a fim de obter melhores os
resultados.

Objetivo: Visando difusão da técnica correta, este vídeo de
cirurgia ao vivo foi apresentado no curso sobre doenças orifi-
ciais oferecido pela Sociedade Brasileira de Coloprocotologia
aos residentes do segundo ano de coloproctologia.

Métodos: C.S.S., 32 anos, sexo feminino, hígida, cirurgia
cesariana e colocação de prótese mamária prévias, queixa de
sangramento retal esporádico e dor anal há 2 anos. Ao exame
proctológico observados 3 mamilos hemorroidários externos
Grau IV às 12, 4 e 9 h, além de 2 mamilos internos, esfincter
com leve hipertonia. Paciente submetida a Hemorroidectomia
à Ferguson, sob raquianestesia, em posição de semilitoto-
mia. Realizada secção da pele em fuso ao redor do mamilo
hemorroidário, dissecção da musculatura esfincteriana do
complexo hemorroidário com bisturi elétrico. Realizado ponto
transfixante na base do mamilo hemorroidario com Vicryl 2-
0, seguido de ligadura e secção do mesmo. Fechamento da
mucosa com Vicryl 4.0 à Ferguson. Repetido o procedimento

para todos os mamilos, seguido de revisão da hemostasia e
aplicação de curativo estéril.

Resultado: Paciente recebeu alta no 1◦ PO, com bom con-
trole álgico, ferida operatória em bom aspecto. No retorno
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mbulatorial paciente negava novos episódios de sangra-
ento e dor.
Conclusão: O fechamento da ferida na técnica a Fergus-

on ajuda a reduzir a dor pós-operatória e assegura uma
icatrização mais rápida. A hemorroidectomia fechada com
erguson ainda pode ser considerada o padrão ouro ao qual
utras técnicas são comparadas, sendo procedimento de
otina da Coloproctologia. O emprego da técnica correta pre-
ine complicações em pós-operatório imediato e tardio.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.386
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ORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA
RETRORRETAL POR OPERAÇÃO
RANSANAL ENDOSCÓPICA

arley Ribeiro Feitosa, Rogerio Serafim Parra,
mar Féres, José Joaquim Ribeiro da Rocha,
aquel Fernandes Coelho

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
niversidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
P, Brasil

Introdução: A fístula uretrorretal (FRU) é complicação
ncomum e, na maioria dos casos, decorrente da prosta-
ectomia radical. O tratamento é habitualmente cirúrgico,
om risco de recorrência e impacto na qualidade de vida. O
bjetivo deste vídeo é demonstrar o primeiro caso de FRU
ós-prostatectomia radical, tratado por operação transanal
ndoscópica (OTE).

Descrição do caso: Homem, 67 anos. Submetido a
rostatectomia radical aberta por adenocarcinoma de prós-
ata. Apresentou peritonite grave e choque no primeiro
ós-operatório por deiscência da sutura vesico uretral e
erfuração retal. Realizado laparotomia com lavagem da cavi-
ade, colostomia em alça e sondagem vesical de demora. Após
ecuperação, evoluiu com saída de urina pelo ânus. Exame
roctológico demonstrou orifício retal anterior, a 5 cm da rima
nal, de 1.5 cm de diâmetro ecom fibrose adjacente. Submetido
OTE em posição de canivete. Realizado dissecção e remoção
e tecido fibroso, com exposição dos orifícios uretral e retal.
ptou-se por rafia em planos, interpondo folheto de pericárdio
ovino entre a sutura uretral e retal. Permaneceu com sonda
esical por dois meses, que foi removida após confirmação
o fechamento completo da fístula, sem estenose. A colosto-
ia foi fechada um mês após retirada da sonda vesical, sem

ntercorrências.
Discussão: Diversas técnicas podem ser utilizadas para
tratamento cirúrgico da FRU, entretanto os princípios

irúrgicos incluem: 1) exposição do trajeto fistuloso, com des-
ridamento de tecidos fibróticos e isquêmicos; 2) dissecção
uidadosa das estruturas anatômicas envolvidas; 3) sutura
mpermeável; 4) síntese em planos separados; 5) sutura sem
ensão e sem sobreposição; 6) retalhos bem vascularizados;
) drenagem urinária adequada. A derivação fecal, antes ou

pós a correção, é controversa. Este é o primeiro relato do uso
a OTE para essa finalidade e o método oferece boa exposição
o campo operatório, mobilidade satisfatória para o cirurgião
38(s1):165–191 179

e baixa invasividade, já que dispensa abordagem abdominal
combinada.

Conclusão: A OTE é pouco invasiva, sem morbidades adici-
onais e eficaz na correção da FRU pós-prostatectomia radical.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.387
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CORREÇÃO DE FÍSTULA RETOVAGINAL
PÓS-DRENAGEM DE BARTOLINITE ATRAVÉS
DE FISTULECTOMIA VIA TRANSVAGINAL
COMO PRIMEIRA OPÇÃO DE TRATAMENTO

Letícia Nobre Lopes, Rafael Vaz Pandini, Aline
Costa Mendes de Paiva, Miller Barreto de Brito
e Silva, Rodrigo Ambar Pinto, Sergio Carlos
Nahas, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: As fístulas retovaginais representam um desa-
fio para cirurgiões e determinam grande morbidade para as
pacientes.

Objetivo: Demonstrar que a técnica através do reparo trans-
vaginal, para pacientes com função esfincteriana preservada,
pode garantir bons resultados.

Métodos: G.B.S.M., 25 anos. Hemorroidectomia excisional
há 6 anos e Bartolinite drenada previamente, nulípara, com
queixa de saída de fezes pela vagina há 5 anos e diversos
episódios de infecção urinária. Índice de incontinência fecal
0/20. Negava fecalúria e pneumatúria. Ao exame proctoló-
gico presença de mamilos hemorroidários externos ás 4, 5
e 7 h sem sinais de trombose, orifício em canal anal ás 12 h,
a 3 cm da borda anal e orificio na linha média próximo ao
introito vaginal, com drenagem de pequena quantidade de
secreção espessa, tônus esfincteriano preservado. Realizou
investigação com videodefecograma identificado eixo anor-
retal preservado, mobilidade anorretal presente às manobras
de contração, continência adequada à Valsalva e bom rela-
xamento do músculo puborretal. TC de abdome e pelve com
contraste VR com acúmulo de contraste iodado na vagina,
como sinal indireto de fístula. Paciente submetida à fistulec-
tomia via vaginal, iniciado procedimento identificando trajeto
transesfincteriano, em parede anterior, com estilete entre os
orifícios. Realizada incisão em fuso ao redor do orifício fistu-
loso vaginal, seguida de dissecção do trajeto com tesoura, em
direção à base da fístula, preservando a parede do reto. Reali-
zados dois pontos transfixantes com PDS 2-0 na base do trajeto
fistuloso, seguido de sua ressecção, aproximação das camadas
musculares em 3 planos, perpendiculares entre si, com pontos
em X de PDS 3-0 nas duas primeiras camadas e caprofyl 3-0 na
camada mais superficial. Revisada hemostasia e aproximação
da mucosa vaginal com chuleio de vicryl 3-0. Estilete reintro-
duzido pelo orificio do canal anal, sem progressão, conferindo
a oclusão completa do trajeto fistuloso.

Resultados: Paciente recebeu alta no 4◦ PO, com evacuações

pastosas, sem dor evacuatória e sem drenagem vaginal, sem
evidências de fístula até o momento no acompanhamento
ambulatorial.
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indicações sendo a técnica correta de fundamental importân-
cia na prevenção de complicações e recidiva.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.390
180 j coloproctol (rio j

Conclusão: Em pacientes com função esfincteriana preser-
vada, sem abordagens prévias, a fistulectomia com abordagem
transvaginal é uma opção adequada com bons resultados no
tratamento das fístulas retovaginais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.388
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HEMORROIDECTOMIA EXCISIONAL COM
LIGASURETM- VÍDEO DEMONSTRATIVO DE
CIRURGIA AO VIVO PARA CURSO DE
RESIDENTES DA SBCP

Rafael Vaz Pandini, Aline Costa Mendes de
Paiva, George Felipe Bezerra Darce, Cintia
Mayumi Sakurai Kimura, Sergio Eduardo
Alonso Araujo, Sergio Carlos Nahas, Ivan
Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A doença hemorroidária afeta até um quarto
de todos os adultos, existem inúmeras intervenções para
o seu tratamento. Recentemente, foram introduzidas novas
alternativas de tratamento de hemorroidas, como a hemor-
roidectomia excisional com LigasureTM, visando reduzir os
danos, mantendo ou melhorando os resultados. A escolha
do tratamento deve ser adaptada ao indivíduo com base na
escolha do paciente, habilidade do cirurgião e grau da doença
hemorroidária.

Objetivo: Vídeo de cirurgia ao vivo apresentado no curso
sobre Doenças orificiais oferecido pela Sociedade Brasileira de
Coloprocotologia aos residentes do segundo ano de Coloproc-
tologia.

Método: E.A.S., 51 anos, antecedente de cardiomiotomia
com fundoplicatura por megaesôfago chagásico, dislipi-
dêmico. Paciente com queixa de sangramento, prolapso
hemorroidário e dor evacuatória intermitente há cerca de
2 anos, referindo continência esfincteriana preservada. Ao
exame proctológico observados plicomas em borda anal, 3
botões hemorroidários internos às 3 h, 7 h e 11 horas. Paci-
ente submetido à Hemorroidectomia excisional de mamilos
grau IV às 3, 7 e 11 horas, sob raquianestesia, profilaxia com
Cefoxitina, em posição de semi-litotomia. Incisão da pele em
raquete/fuso ao redor de mamilo hemorroidário, dissecção
da musculatura esfincteriana do complexo hemorroidário
com Ligasure. Realizada secção do pedículo com Ligasure e
fechamento da mucosa com vicryl 4.0 à Ferguson. Repetido
procedimento para demais mamilos hemorroidários. Secção
de plicoma anal às 6 h, revisão de hemostasia e realização de
curativo com gelfoam e gaze.

Resultado: Paciente recebeu alta no 1◦ PO, em boas
condições clínicas, bom controle álgico e ferida operatória em
bom aspecto.

Conclusão: A hemorroidectomia fechada com dispositivos
de corte diatérmico ou ultrassônico pode diminuir o sangra-
mento e a dor no pós-operatório, possibilitando recuperação
mais rápida para os pacientes.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.389
8;38(s1):165–191
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HEMORROIDOPEXIA POR PPH – VÍDEO
DEMONSTRATIVO DE CIRURGIA AO VIVO
PARA CURSO DE RESIDENTES DA SCCP

Cintia Mayumi Sakurai Kimura, Rafael Vaz
Pandini, Letícia Nobre Lopes, José Américo
Bacchi Hora, Carlos Frederico Sparapan
Marques, Sergio Carlos Nahas, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A doença hemorroidária acomete 4% da
população mundial, sendo uma das principais queixas
nos ambulatórios de coloproctologia. Visando reduzir o
tempo cirúrgico, sangramentos, dor pós-operatória e rápida
recuperação funcional, novas técnicas cirúrgicas vem sendo
desenvolvidas, com destaque atualmente ao PPH. Vídeo de
cirurgia ao vivo apresentada no curso sobre Doenças Orifici-
ais oferecido pela Sociedade Brasileira de Coloprocotologia aos
residentes do segundo ano de Coloproctologia.

Objetivo: Demonstrar a padronização técnica da hemorroi-
dectomia com PPH.

Métodos: J.O.L., masculino, 63 anos. Paciente com ante-
cedente de doença hemorroidária interna grau II submetido
a duas ligaduras elásticas prévias, sem melhora, mantendo
prolapso, agora redutível apenas ao toque, sendo indicado
tratamento cirúrgico. Negava sangramento ou distúrbios da
continência fecal. Ao exame proctológico, identificados 3
mamilos hemorroidários internos às 3, 5 e 9 h. Realizada
sutura em bolsa englobando mucosa e submucosa com ponto
contínuo de prolene, 2 cm acima da linha pectínea. Introdu-
zido grampeador PPH, com ajuste da sutura e grampeamento
sem intercorrências, com produto de ressecção íntegro e
homogêneo. Controle rigoroso da hemostasia e curativo local.

Resultados: Paciente sem intercorrências no pós-
-operatório, com ferida operatória em bom aspecto, sem
sangramentos e com bom controle álgico, recebendo alta no
1◦ PO.

Conclusão: Também conhecida como hemorroidopexia,
o PPH apresenta bons resultados quando respeitadas as
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RESERVAÇÃO ESFINCTERIANA NO
RATAMENTO DA FÍSTULA ANAL
OMPLEXA – LIFT

thela Maria Murad Regadas a,b, Nathalia
ranco Cavalcanti a,b, Francisco Sergio
inheiro Regadas a,b, Lusmar Veras
odrigues a,b, Felipe Ramos Nogueira a,b, Jose

ader Mendonça Filho a,b

Hospital Universitário Walter Cantídeo (HUWC),
niversidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
E, Brasil
Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil

Introdução: A ligadura do Trajeto no espaço interesfinc-
érico foi inicialmente descrito em 1993 por Philips e foi
implificada por Rojanasakul em 2007. O primeiro cirurgião
ropôs a excisão do componente extraesfinctérico do trajeto
stuloso, enquanto o segundo sugeriu a curetagem. Esta téc-
ica denominada LIFT (ligadura interesfincteriana do trajeto
stuloso) tem sido utilizada como primeira linha no tra-
amento da fístula anal com preservação esfincteriana por

uitos cirurgiões no mundo todo.
Objetivo: Demonstração da anatomia e detalhes da técnica

IFT realizada para tratamento da fístula anal complexa.
Método: Operação de LIFT realizada em 3 pacientes do sexo

eminino, portadoras de fístula anal Trans-esfinctérica com-
lexa, cujas foram submetida à avaliação com o ultrassom
norretal Tridimenssional (US-3D) e manometria anorretal no
ré e no pós-operatório. A técnica consiste na identificação
o posição do trajeto fistuloso, o orifício fistuloso externo (OE)
da cateterização com estilete para visualização do orifício

stuloso interno. Identificação do espaço inter-esfinctérico e
ealização de uma incisão curva na pele de aproximadamente
cm. Abertura do espaço interesfinctérico com identificação
o trajeto fistuloso, isolamento e ligadura proximal e dis-
al do trajeto por transfixação com fio de poliglactina, 2-0.
ecção do trajeto fistuloso e ligadura dos cotos proximais
distais do trajeto. Injeção de H202 para confirmação da

igadura eficaz do trajeto, sem vazamento. Aproximação do
spaço interesfincterico e da pele no local da incisão pré-
ia. Realizada abertura e curetagem do OE e trajeto fistuloso
emanescente.

Resultados: O US-3D demonstrou 3 fístulas Anais Trans-
esfincterica, localizada uma no quadrantes ânterolate-
al esquerdacom comprometimento de 60% da muscula-
ura esfincteriana, duas outras no quadrante ânterolateral
ireito na posição para-vaginal com comprometimento
e 100% da musculatura esfincteriana. As pressões anais
ormais. Realizada a operação do LIFT conforme téc-
ica descrita sem intercorrências. Pacientes apresentaram
icatrização completa no período máximo de 3 meses,
em complicações. Realizado novo US-3D após 3 meses
a cicatrização, evidenciando fibrose no espaço interes-
nctérico e no local do trajeto remanescente. Seguimento

m ano.

Conclusão: A técnica cirúrgica foi eficaz com a vantagem
a preservação esfincteriana em paciente do sexo feminino,
38(s1):165–191 181

jovem com e história previa de parto vaginal e fístula Trans-
-esfinctérica complexa

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.391
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRÓIDAS
PELA TÉCNICA DE DESARTERIALIZAÇÃO
HEMORROIDÁRIA TRANSANAL SEM O USO
DO ULTRASSOM DOPPLER

Mychelly de Sá Carvalho, Alexande da Silva
Nishimura, Evelyn Cristina Rosa da Granja
Batalini, Larissa dos Santos Gonçalves Gil,
Mariana David Hackel, Desiree Piccoli de
Oliveira, Marcelo Carlos de Sá Carvalho

Santa Casa de Ourinhos, Ourinhos, SP, Brasil

Objetivo: A cirurgia para tratamento hemorroidário
Desarterialização Hemorroidária Transanal (THD) é indicada
para tratar as hemorróidas de grau 2, 3 ou 4. A cirurgia
é realizada sem cortes, onde é utilizado o Ultrassom Dop-
pler para identificação dos plexos hemorroidários, depois
de identificados irá ser realizada a desarterialização com
pontos contínuos. Esse trabalho tem como objetivo apre-
sentar um vídeo livre com a descrição da realização desse
procedimento executado pelo residente do segundo ano de
cirurgia geral sob supervisão de um coloproctologista, onde
executamos este procedimento sem o uso do ultrassom
Doppler.

Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo através da
análise de prontuários de pacientes que foram submetidos a
tratamento cirúrgico executados por médicos residentes do
segundo ano de Cirurgia Geral de um Hospital do interior de
São Paulo sob supervisão de um coloproctologista, entre o
período de janeiro de 2015 a maio de 2018.

Resultados: Foram analisados 70 prontuários, o qual os 25
pacientes deste estudo apresentavam hemorróida grau II, 33
grau III, e 12 apresentavam hemorróida grau IV, a técnica ope-
ratória utilizada em todos os casos foi a desarterelização dos
plexos hemorroidários através da hemorroidopexia sem o uso
do ultrassom doppler devido tratar- se de pacientes do sistema
único de saúde (SUS) e não termos os equipamentos disponí-
veis para realização desse procedimento, os resultados obtidos
no nosso serviço foram: sexo: feminino 48, masculino 32; faixa
etária média de 36 anos; o tempo cirúrgico variou entre 30-
50 minutos; de complicações apresentamaram tenesmo em 8
casos, plicoma residual em 2 casos, sangramento em 1 caso,
fecaloma em 1 caso; a média de internação hospitalar de 1 dia;
retorno no trabalho em média de 8 dias; 50 pacientes recebe-
ram alta ambulatorial após o primeiro retorno, 15 receberam
alta após 15 dias de acompanhamento e 5 pacientes após 1
mês de seguimento; as principais queixas no retorno ambu-
latorial eram proctalgia moderada, com melhora ao uso de
sintomáticos.

Conclusão: Os resultados obtidos no nosso serviço, mos-

traram que a THD sem o uso do Ultrassom Doppler é factível
de ser executada, o qual obtivemos bons resultados cirúrgi-
cos. No qual o paciente tem menos dor no pós operatório,
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uma opção segura para o tratamento de procidência de reto
mesmo em pacientes com muitas comorbidades.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.394
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retorno mais precoce as atividades, e alta ambulatorial mais
precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.392
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TRATAMENTO CIRÚRGICO VIA PERINEAL DO
PROLAPSO TOTAL DO RETO

André Luigi Pincinato, Alexandre Andrade da
Silva Cherao, Rafaela Cavalcante das Neves
Barbosa, Paola Trindade Meinicke, Bruna
Lima Daher, Fernanda Bellotti Formiga,
Idblan Carvalho de Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O prolapso retal é definido como uma protru-
são da parede retal através do orifício anal resultante de um
distúrbio do assoalho pélvico. Considerado de espessura total
quando há envolvimento de todas as paredes do intestino.
Sua etiologia apesar de não ser bem compreendida apresenta
duas teorias, Moschowitz (1912) propôs ser uma hérnia de
deslizamento e Davadhar (1965) uma intussepção simétrica
retorretal. Apresenta picos bimodais, sendo as mulheres mais
afetadas, principalmente maiores de 50 anos e multíparas. O
tratamento conservador raramente resulta no controle do pro-
lapso. Dentre as abordagens cirúrgicas, incluem a abordagem
perineal e a abdominal. A decisão do procedimento ideal deve
ser individualizada devido seu caráter benigno visando o risco
perioperatório e qualidade de vida. Os resultados gerais das
cirurgias abdominais são superiores podendo utilizar diversas
técnicas como operação de Lahaut, retopexia e segmoidec-
tomia (Frykman e Goldberg), sacropromontofixação e podem
ser realizadas tanto por laparotomia como por laparosco-
pia. Tradicionalmente abordagem perineal é reservada para
idosos, pacientes com comorbidades moderadas ou graves,
pois podem ser realizados sob anestesia local e é geralmente
bem tolerado por ser menos invasivo. As abordagens perine-
ais envolvem redução do orifício anal (Thiersch), ressecção
da mucosa (Délorme), e retossigmoidectomia perineal (Alte-
meier).

Objetivos: Demonstrar através de dispositivos áudio-
-visuais procedimentos cirúrgicos via perineal para o trata-
mento de prolapso total do reto.

Métodos: Realizado gravações de vídeo e imagens de pro-
cedimentos cirúrgicos via perineal para o tratamento de
prolapso total do reto em um hospital terciário no estado de
São Paulo.

Discussão: No vídeo será apresentado três técnicas para o
tratamento cirúrgico perineal para prolapso total do reto, pri-

meiro a técnica de retossigmoidectomia perineal (Altemeier),
Tiersch e, por último, cirurgia de Delorme.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.393
8;38(s1):165–191
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CIRURGIA DE ALTEMEIER PARA
TRATAMENTO DE PROCIDÊNCIA DE RETO

Leticia Nobre Lopes, Rodrigo Ambar Pinto,
Cintia Mayumi Sakurai Kimura, Lucas
Catapreta Stolzenburg, Sergio Carlos Nahas,
Ivan Ceconello

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
(FM), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo,
SP, Brasil

Introdução: A cirurgia de Altemeier, ou retossigmoidec-
tomia perineal, é uma cirurgia com bons resultados para o
tratamento da procidência de reto, sendo indicada sobre-
tudo para pacientes mais idosos e com mais comorbidades,
devido a baixa morbidade associada ao procedimento Obje-
tivo: demonstrar a cirurgia de Altemeier para o tratamento da
procidência de reto.

Métodos: Paciente J.A.R., homem, 66 anos, com ante-
cedente de insuficiência renal crônica dialítica, doença
policística hepatorrenal, hipertensão, revascularização mio-
cárdica há 25 anos e procidência de reto há 4 anos, com
score de Wexner de 20/20. Ao exame, apresentava prolapso de
parede total do reto de 10 m, o qual era redutível com mano-
bras digitais. Tinha uma manometria anorretal que mostrava
hipotonia acentuada do esfíncter interno e demais parâmetros
dentro da normalidade.

O procedimento se inicia com uma incisão circunferencial
na mucosa a 2 cm da linha pectínea, abrindo toda a parede do
reto. Prossegue-se então com uma dissecção no sentido cranial
até a altura do fundo de saco, com abertura do mesmo. Ligam-
-se os vasos rente à parede do reto e sigmoide até que não
haja mais redundância. Neste momento, realiza-se a secção
do sigmoide e anastomose coloanal manual.

Resultados: O paciente teve boa evolução no pós-
-operatório, não necessitando de leito de UTI. Apresentou
evacuação espontânea no 3◦ pós-operatório e recebeu alta
hospitalar no 5◦ pós-operatório. Atualmente, encontra-se no
3◦ mês pós-operatório, sem recidiva da procidência, bom tônus
de repouso porém com urgência evacuatória.

Conclusão: A retossigmoidectomia perineal Altemeier é
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aceitáveis à excelentes no longo prazo, especialmente em
pacientes com idade menor que 50 anos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.396
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RITÉRIOS TÉCNICOS PARA IMPLANTE
DEAL DA NEUROMODULAÇÃO SACRAL NO
RATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO
SSOALHO PÉLVICO

thela Murad Regadas a,b, Francisco Sergio
inheiro Regadas a,b, Lusmar Veras
odrigues a,b, Lara Burlamaqui Veras a,b,
afaella Alcantara Alves Melo a,b, Marina
urad Regadas a,b, Carolina Murad

egadas a,b

Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil
Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
ortaleza, CE, Brasil

Introdução: A neuromodulação sacral está indicada como
erapêutica de escolha para pacientes com Incontinência fecal
/ou associada a outros distúrbios do assoalho pélvico que não
esponderam ao tratamento clinico.

Objetivo: Descrever a técnica do implante do eletrodo qua-
ripolar na raiz Sacral-S3, visando uma reposta adequada a
aixos estímulos elétricos em uma pacientecom disfunções
o assoalho pélvico.

Métodos: Paciente, 44 anos, 2 partos vaginais, com sinto-
as de incontinência fecal, escore da Cleveland Clinic 11/20,

score de Constipação da Cleveland Clinic de 12/30 e incon-
inência urinária. À manometria anorretal, baixas pressões

ao ultrassom anorretal, lesão parcial do esfíncter anal
xterno anterior. Sem melhora após o tratamento clínico e à
eabilitação do assoalho pélvico. Submetida à fase I, paciente
m decúbito ventral, com elevação da região lombossacra, sob
edação e anestesia local. Procede-se a marcação dos pon-
os anatômicos, bilateralmente, localizados a 9 cm acima da
onta do cóccix, correspondendo a junção sacrilíaca, e na

inha média, posicionado a 2 cm lateralmente corresponde ao
orame S3, confirmando com aradioscopia. Introdução da agu-
ha a 1,5 cm acima dessa marcação, com angulação de 60◦.

posição da agulha em S3 é confirmada pela radioscopia e
erificada a resposta motora adequada em glúteos e hálux em
ada lado. É escolhido o lado com a melhor resposta e o menor
stímulo. Procede-se à colocação de fio guia e o dilatador. A
ntrodução do eletrodo deve ser acompanhada por radiosco-
ia, posicionando 3 polos distais ao longa da raiz sacral e um
olo no forame S3. São realizados testes para avaliar a resposta
m cada polo. Realiza-se a tunelização do eletrodo para uma
ncisão de 3 cm abaixo da crista ilíaca ipsilateral ao implante.
utra tunelização contralateral é realizada para conexão do
stimulador externo. Segue-se a programação com o menor
stímulo que tolerar.

Resultados: Após 15 dias, houve melhora maior70% dos
intomas e foi indicado o implante definitivo. Realizado sob
edação e anestesia local, abertura da incisão previa da pele
exposição do eletrodo. Após a secção do extensor externo,

onecta-se diretamente o eletrodo com a bateria que fica posi-
ionada sob o tecido subcutâneo. Sem complicação.
Conclusão: A técnica é eficaz para tratamento dos dis-
úrbios do assoalho pélvico com melhora expressiva dos
38(s1):165–191 183

sintomas. No entanto, necessita da realização do implante na
posição adequada para obtenção da melhor resposta.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.395
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ESFINCTEROPLASTIA ANAL COM
RECONSTRUÇÃO EM ZETAPLASTIA

Rafael Vaz Pandini, Renan Rosetti Muniz,
Leticia Nobre Lopes, Rodrigo Ambar Pinto,
Isaac Jose Felippe Correa Neto, Sergio Carlos
Nahas, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Esfíncteroplastia anal anterior é o tratamento
de escolha para incontinência fecal associado ao defeito do m.
esfíncter externo.

Objetivo: Demonstrar a técnica de esfincteroplastia anal,
perineoplastia com reconstrução com retalho em zetaplastia.

Método: Paciente, 49 anos, feminina, 5 partos vaginais pré-
vios e uma episiotomia, referindo incontinência anal com
Score 15/20, Exame com presença de hipotonia importante
do esfíncter anal interno (EAI) e da contração do esfíncter
anal externo (EAE) e presença de cloaca. Manometria com
pressão de repouso 18,1 mmHg pressão de contração do EAE
29,8 mmHg. Pressão total de contração voluntária 47,9 mmHg.
USG endoanal: Falha anterior do esfíncter anal interno de 240◦

e do esfíncter externo do ânus de 139◦. Técnica: Incisão em V
na pele bilateral nas laterais do períneo- Incisão transversa no
corpo perineal. Liberação dos Flaps para o retalho em zeta-
plastia Dissecção do septo retovaginal e separação entre a
parede vaginal e a parede anterior do reto até 6 cm da BA,
secção da vagina Dissecção dos cabos musculares do esfínc-
ter anal externo. Aproximação do assoalho perineal (fibrose,
tecido conjuntivo e resquícios dos m. esfíncter anal interno,
transverso do períneo) com PDS 2.0. Aproximação dos cabos
musculares bilateral do m. esfíncter externo anteriormente
com PDS 2.0. Sutura da vagina com vicryl 3,0 e sutura de septo
retogavinal com vicryl 2.0. Sutura entre o ânus e o períneo
reconstruído com vicryl 3.0. Aproximação dos flaps de zeta-
plastia com vicryl 3.0 e fechamento da pele com nylon 4.0.

Resultados: Paciente evoluiu bem, Recebeu alta no 3◦ PO.
Apresentou mínima deiscência da FO, sem sinais infecciosos.
Avaliação funcional será realizada ambulatorialmente.

Conclusão: Esfíncteroplastia anterior tem resultados de
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RETOPEXIA ANTERIOR COM TELA PARA
TRATAMENTO DA PROCIDÊNCIA RETAL

Rafael Vaz Pandini, Cintia Mayumi Sakurai
Kimura, Rodrigo Ambar Pinto, Sergio Carlos
Nahas, Aline Costa Mendes de Paiva, Isaac
José Felippe Correa Neto, Ivan Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A cirurgia é o tratamento de escolha para a
procidência retal. Múltiplos procedimentos cirúrgicos existem
para o tratamento da procidência retal. A retopexia anterior
com colocação de tela videolaparoscópica é uma das opções
existentes para o tratamento desta.

Descrição do caso: A.B.P.Q. 70 anos, feminina. Queixa de
prolapso em reto e incontinência fecal. Score de incontinên-
cia 19/20, Bristol 4, com 2 evacuações ao dia. Diabética, IAM
prévio. EF com procidência retal de 5 cm, esfíncter com hipo-
tonia moderada e ausência de lesões tocáveis. Colonoscopia
evidenciando doença diverticular não complicada, e manome-
tria anorretal com discreta hipotonia do esfíncter anal externo
(55,6 mmHg). Submetida a retopexia anterior com colocação
de tela de polipropileno e fixação no reto e no promontó-
rio. Paciente em Lloyd-Davis, identificação do promontório,
abertura da reflexão peritoneal lateral à direita e anterior,
dissecção do espaço retovaginal e septo retovaginal até o nível
próximo ao introito vaginal, sutura da tela de polipropileno no
reto distal com 6 pontos de Ethibond 3.0, sutura da parede
posterior da vagina com a tela com 2 pontos de vicryl 3.0,
sutura da região proximal da tela de polipropileno de 15 cm
no promontório, fechamento da brecha peritoneal com vicryl
3.0.

Discussão: Paciente evoluiu bem com alta no 3◦ PO, sem
intercorrências.

Conclusão: A retopexia ventral com colocação de tela VLP
é uma alternativa para a procidência retal, tem recorrência
na literatura em torno de 0 a 16% e complicações em torno
de 3 a 40%, com melhora da incontinência anal em média de
45% no índice de incontinência, embora não exista consenso

em qual procedimento é mais eficaz em relação recorrência,
funcionamento intestinal e risco operatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.397
8;38(s1):165–191
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DA PROCIDÊNCIA
DE RETO COM INCONTINÊNCIA ANAL -
CIRURGIA DE DELORME ASSOCIADA À
ESFINCTEROPLASTIA

Rafael Vaz Pandini, Rodrigo Ambar Pinto,
Cintia Mayumi Sakurai Kimura, Lucas
Catapreta Stolzenburg, Sergio Carlos Nahas,
Ivan Ceconello

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
(FM), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo,
SP, Brasil

Introdução: A procidência de reto acomete principalmente
mulheres idosas e multíparas. Pode causar incontinência
fecal, comprometendo a qualidade de vida. O tratamento
cirúrgico é a única forma de tratamento definitivo e a
cirurgia de Delorme é uma opção eficaz e com baixa
morbidade.

Objetivo: Demonstrar a cirurgia de Delorme associada a
esfincteroplastia para o tratamento de procidência de reto com
incontinência anal.

Métodos: Paciente A.C.O., 71 anos, mulher, com antece-
dente de retossigmoidectomia por megacólon chagásico e
colectomia direita por brida, ambos há 13 anos. Há 7 anos fui
submetida a miotomia com fundoplicatura por megaesôfago
e, no mesmo ano, a uma sacropromontofixação por procidên-
cia de reto. Após 4 anos, evoluiu com recidiva da procidência
associada a incontinência anal, com score de Wexner de 17/20.
Ao exame, notava-se prolapso de parede total do reto à mano-
bra de Valsalva com 3 cm de extensão. A paciente tinha uma
colonoscopia normal e uma manometria que mostrava canal
anal ausente, reflexo inibitório reto-anal duvidoso, hipotonia
das pressões de repouso e de contração voluntária e sinais de
contração paradoxal do puborretal. Optou-se por um acesso
perineal devido às cirurgias abdominais prévias. O proce-
dimento começa com a paciente em posição de litotomia,
sob raquianestesia. Realiza-se uma incisão na mucosa 1 cm
acima da linha pectínea, com desenluvamento da mucosa e
com exposição da camada muscular. É realizada então pli-
catura da camada muscular circunferencialmente, reduzindo
o prolapso. Optou-se por realizar plicatura do m. esfíncter
interno do ânus em sua porção posterior, como parte da
esfincteroplastia. Procede-se então com a sutura da mucosa,
fechando a incisão.É feita uma incisão transversa no corpo
perineal, com exposição do m. esfíncter externo do ânus e pli-
catura do mesmo. Em seguida, é realizado o fechamento do
períneo.

Resultados: A paciente evoluiu bem, porém demorou a
apresentar evacuação espontânea, tendo sido necessário rea-
lizar enema no 6◦ pós-operatório. Recebeu alta no 10◦ pós
operatório, com bom trânsito intestinal e ferida em bom
aspecto. Atualmente encontra-se no 8◦ mês após a cirurgia,
com melhora da incontinência (score de Wexner de 11) e sem
recidiva da procidência.
Conclusão: A cirurgia de Delorme é uma opção segura
para o tratamento da procidência do reto, principalmente
em situações em que a via abdominal é dificultosa e
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e o progressivo aumento da habilidade de sutura intracorpórea
pelos laparoscopistas.
j coloproctol (rio j). 2

ode ser associada a esfincteroplastia no mesmo tempo
irúrgico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.398
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SFINCTEROPLASTIA COMO TRATAMENTO
E INCONTINÊNCIA FECAL

hristiane Diva Campos Veneroso, Anna
aroline Guerro, Jorge Benjamin Fayad,
uciana Paes Peixoto Netto, Rinaldo Prates
eriard, Renata Rocha Barbi, Cristine Maria
os Santos Quintas

Hospital Federal de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

Introdução: A incontinência fecal é uma condição inca-
acitante e de significativas repercussões sócio-econômicas.
uitos destes pacientes apresentam história clínica de lesão

o músculo esfíncter anal externo, seja de origem iatrogênica,
raumática ou obstétrica. Para estes casos, após estabelecer
ue não existe dano neurológico e que as fibras musculares do
sfíncter remanescente possuem função contrátil preservada,
esfincteroplastia anterior é a opção de tratamento cirúrgico
e escolha.

Caso clínico: ASN, feminino, 59 anos, G10 PN7 PC1 A2,
presentando urgência e incontinência fecal após trauma obs-
étrico, com falha do esfíncter na região mediana anterior
o exame proctológico. Submetida a esfincteroplastia, com
elhora importante da hipotonia ao toque retal e remissão

ompleta dos sintomas em 2 meses.
Discussão: Completa avaliação do paciente com inconti-

ência fecal é fundamental para estabelecer a melhor conduta
erapêutica, realizando anamnese detalhada, exame físico, e
valiação da anatomia e fisiologia da musculatura esfincte-
iana através de exames complementares. A esfincteroplastia
nterior por sobreposição de cotos musculares foi descrita por
arks e McParthin e, 1971 e modificada posteriormente por
lade, sendo a técnica mais utilizada atualmente. O índice de
ucesso deste procedimento é de 50 a 80% e a recidiva aumenta
radativamente após 3 a 5 anos da cirurgia. Este fato pode ser
tribuído à degeneração tecidual decorrente da idade, esti-
amento da cicatriz e a progressiva deteriorização do nervo
udendo. Nova esfincteroplastia pode trazer bons resultados
m aproximadamente metade desses pacientes.

Conclusões: Tivemos resultado satisfatório na esfinctero-
lastia realizada para incontinência fecal de paciente com

esão anal, influenciando positivamente em sua qualidade de
ida. Considerando que o índice de recidiva aumenta após
lguns anos do tratamento cirúrgico, deve haver acompanha-

ento ambulatorial regular e os resultados monitorizados

través da avaliação da fisiologia anal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.399
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ANASTOMOSE INTRACORPÓREA: TÉCNICA E
RESULTADO

Univaldo Etsuo Sagae a,b, Doryane Maria dos
Reis Lima a,b, Gustavo Kurachi a,b, Vitor
Sagae a,b, Ivan Roberto Bonotto Orso a,b,
Karina Correa Ebrahim a,b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz,
Toledo, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Objetivo: Avaliar benefícios da anastomose intracorpórea
em colectomias esquerda.

Métodos: Estudo retrospectivo realizado entre 03/2011 e
03/2017 que envolveu 45 mulheres e 13 homens com endome-
triose intestinal no segmento retossigmoide com indicação de
cirurgia radical, pacientes obesos /idosos com doenças malig-
nas e também pacientes com doenças benignas. A cirurgia
videolaparoscópica foi realizada por uma equipe de cirurgiões
colorretais com ressecção do retossigmoide com secção do
reto com endogrampeador e colocou-se a ogiva com o perfura-
dor acoplado ou com o fio agulhado preconizado por Oliveira,
Bertulucci e Lacerda (2014) desenvolvido no IRCAD, dentro da
cavidade abdominal e introduziu-se a ogiva na luz do cólon por
uma incisão longitudinal logo abaixo da altura da anastomose,
perfurou-se na parede contra mesenterial com o perfurador
ou agulha e seccionou-se o cólon na altura desejada com
vascularização conservada, a abertura do cólon foi suturada
de rotina antes da sua retirada dentro de um bag. A peça foi
retirada pelo orifício do portal quando menores e meso magro,
em homens. Peças maiores pela incisão de Pfanestiel e em
casos selecionados com vagina favorável, com peças de até
7 cm de diâmetro, idosas, obesas ou jovens com endometriose
com acometimento da vagina.

Resultados: Cinquenta e oito pacientes com seguimento de
2 anos, tempo cirúrgico semelhante, foi utilizada uma carga
de endogrampeador a mais para secção do cólon intracorpó-
rea, não houve fístulas, eliminação de flatus no primeiro dia,
aceitação da dieta no primeiro dia, alta hospitalar média no
terceiro dia. Três casos de sangramento sem necessidade de
intervenção e transfusão, 2 casos de subestenose de anas-
tomose com dilatação endoscópica, não houve infecção de
incisão e abscesso peritoneal.

Conclusão: Os mesmos benefícios da colectomia é
totalmente transferido para a colectomia esquerda, gradativa-
mente esta técnica tem uma forte tendência de tornar-se de
uso rotineiro e preferencial devidos os resultados promissores
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.400
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radical no sigmoide, em lesões múltiplas do retossigmoide, é
factível e proporciona boa qualidade de vida.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.402
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ASPECTOS TÉCNICOS DA RETIRADA DO
ESPÉCIME CIRÚRGICO POR VIA TRANSRETAL
NA RETOSSIGMOIDECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA NA ENDOMETRIOSE
INFILTRATIVA PROFUNDA

Renato Gomes Campanati, Lívia Cardoso Reis,
Magda Maria Profeta da Luz, Bernardo Hanan,
Kelly Cristine de Lacerda Rodrigues Buzatti,
Ana Carolina Parussolo André, Rodrigo
Gomes da Silva

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: Endometriose consiste em uma afecção gine-
cológica comum, atingindo de 5%-15% das mulheres no
período reprodutivo. Essa doença é definida pelo implante de
estroma e/ou epitélio glandular endometrial em localização
extrauterina. A maioria das pacientes apresenta sintomas, em
diferentes intensidades, sendo os principais dismenorréia, dor
pélvica crônica, infertilidade, dispareunia, sintomas intesti-
nais e urinários. O tratamento medicamentoso não promove
a cura ou desaparecimento das lesões, apenas melhora dos
sintomas clínicos e eventualmente o retardo na evolução das
lesões.A cirurgia é a terapêutica de escolha, preferencialmente
por videolaparoscopia. A ressecção das lesões e aderências
permitem uma melhora da qualidade de vida com diminuição
ou extinção da dor e retorno a fertilidade em grande parte das
pacientes.

Descrição do caso: Paciente, sexo feminino, 34 anos, com
relato de dor pélvica crônica. Diagnóstico de endometri-
ose pélvica profunda, refratária a tratamento clinico durante
mais de 6 meses. Submetida a tratamento cirúrgico via
laparoscópica com ressecção de implantes ovarianos e retos-
sigmoidectomia, com extração do espécime cirúrgico por via
retal.

Discussão: A endometriose geralmente apresenta um
padrão assimétrico de distribuição das lesões, com predomí-
nio no compartimento pélvico posterior e do lado esquerdo
da pelve. Como o objetivo principal do tratamento cirúrgico
é o de remover completamente todas as lesões profundas,
a localização das lesões determina a escolha da técnica
cirúrgica em cada caso. A endometriose infiltrativa profunda
frequentemente apresenta lesões infiltrando o septo reto-
vaginal, que muitas vezes requer ressecção cirúrgica para
controle dos sintomas. Uma vez que ocorre normalmente em
mulheres jovens, a retirada da peça por via retal ou vaginal
prescinde da realização de incisão cirúrgica acessória e, conse-
quentemente, possibilidade recuperação pós-operatória mais
acelerada e melhor imagem corporal.

Conclusão: As lesões da endometriose pélvica profunda
têm uma tendência de ser multifocal, afetar preferencial-
mente o compartimento pélvico posterior e comprometer o
reto em uma parcela significativa das pacientes. Uma vez que
uma parcela das pacientes deverão ser submetidas a ressecção

cirúrgica das lesões, a utilização de técnicas minimamente
invasivas e extração transretal do espécime cirúrgico permite
8;38(s1):165–191

melhor cosmese e possivelmente melhor recuperação pós
operatória.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.401
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CIRURGIA CONSERVADORA NO RETO E
RADICAL NO SIGMOIDE EVITA LARS EM
ENDOMETRIOSE PROFUNDA?

Univaldo Etsuo Sagae a,b, Doryane Maria dos
Reis Lima a,b, Gustavo Kurachi a,b, Vitor
Sagae a,b, Barbara Pereira de Lara a,b, Ivan
Roberto Bonotto Orso a,b, Namir Cavalli a,b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz,
Toledo, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Objetivos: Demonstrar a factibilidade e benefícios na
associação de técnica cirúrgica conservadora no reto associ-
ando a ressecção segmentar somente no cólon sigmoide nas
lesões estenosastes, deformantes e múltiplas em pacientes
portadoras de endometriose profunda, com intuito de preser-
var o máximo do reto médio e baixo e evitar suas sequelas
mesmo sendo necessária a ressecção do sigmoide.

Métodos: Dez pacientes portadoras de endometriose infil-
trativa demostrada por exames de imagem, acometendo o
reto médio e ou baixo associado a lesões infiltrativa e defor-
mante no sigmoide, foram submetidas a tratamento cirúrgico
videolaparoscópicas entre 2016 e 2017. A retirada da lesão
no reto foi feita pela técnica de shaving nos nódulos super-
ficiais ou em disco nas lesões profundas que acometem a
camada muscular ou além desta camada. Nas lesões maiores e
profundas associou-se à técnica de shaving de maneira agres-
siva, como único propósito a diminuição do tamanho, camada
espessa e parte endurecida da lesão, com aplicação de sutura
de aproximação nas bordas sadia para caber na mandíbula do
grampeador. Nas lesões no sigmoide, a conduta preconizada
foi a ressecção segmentar. Cinco pacientes submetidas a téc-
nica de shaving no reto e segmentar no sigmoide, outras 5
pacientes foram submetidas a técnica de disco no reto e seg-
mentar no sigmoide com anastomose intracorpórea em duplo
grampeamento e a retirada da peça foi pelo portal de 12 mm
na fossa ilíaca direita em 8 casos e vaginal em 2 casos.

Resultados: O tempo médio de cirurgia foi de 55 minutos.
Não houve necessidade de colocação de dreno contrário. A
média da perda de sangue foi de 80 ml. O tempo de interna-
mento foi de dois dias (1-3). As pacientes foram avaliadas sobre
a função intestinal, sem queixas evacuatórias.

Conclusão: Associação de técnicas, conservadora no reto e
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IRURGIA DE SWENSON MODIFICADA PARA
RATAMENTO DE MEGACÓLON CONGÊNITO

osé Bahia Filho, Lucca Bahia Sapucaia,
odrigo Sapucaia, Paloma Sapucaia,
rhistiano Fraguas, Carlos Ramon Mendes,
enata Bahia Sapucaia, Renata Bahia
apucaia

Clínica Dr. José Bahia Sapucaia, Salvador, BA,
rasil

Introdução: O megacólon congênito, ou doença de Hirsc-
rung, ou Aganglionose, caracteriza-se pela distensão abdo-
inal, ausência de eliminação de fezes, sendo diagnosticado

ela ausência de reflexo reto esfincteriano na manometria
norretal e na biópsia retal, ausência de celulas ganglionares
o plexo de Meisnner e Auerbach.

Objetivo: O objetivo desse vídeo é demonstrar a técnica de
wenson modivicada por videolaparoscopia com anastomose
xterna colo-retal.

Métodos: Foram realizadas 30 cirurgias por essa técnica,
om predominância do sexo masculino, com 19 pacientes, e
no sexo feminino 11 pacientes. As idades variaram de 2 a 6

nos de idade, e tempo de internação de 3 a 20 dias.
Resultados: Os resultados dessa abordagem se mostra-

am bem satisfatórios, reduzindo os custos do procedimento,
umentando a segurança da anastomose, já que é realizada
obre visão direta e manualmente, facil reprodutibilidade

garantia da altura da anastomose há 3 cm da linha
ectínia.

Conclusão: A cirurgia de Swenson por videolaparoscopia,
om anastomose colo-retal externa é bastante eficaz, com
ndices de deiscência diminuídos, com facil reprodutibilidade.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.403
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ORREÇÃO DE HÉRNIA PERINEAL COM
OLOCAÇÃO DE TELA POR
IDEOLAPAROSCOPIA

amir Luan Perin, Ivan Folchini de Barcelos,
ron Fabio Miranda, Fernanda da Silva
arbosa, Renato Vismara Ropelato, Paulo
ustavo Kotze

Hospital Universitário Cajuru (HUC), Curitiba, PR,
rasil

Introdução: A hérnia perineal é definida como um defeito
o assoalho pélvico através do qual as vísceras intra-
abdominais podem protrair. A hérnia perineal pode ser
rimária (congênito) ou secundária (pós-operatório). Apesar
a baixa incidência de HP, várias técnicas cirúrgicas foram
ropostas para preveni-la ou tratá-la, mas nenhuma delas é
onsiderado um tratamento padrão-ouro.
Metodologia: Demonstra um vídeo de correção de hér-
ia perineal videolaparoscópica de um paciente de 92 anos,
om história de adenocarcinoma de reto baixo. Submetido
38(s1):165–191 187

a amputação abdominoperineal do reto videolaparoscópica.
Evoluiu após cerca de 3 meses com hérnia perineal. Feita a
correção da hérnia perineal por via videolaparoscópica após
cerca de 8 meses da primeira cirurgia. Identificação de alças
de intestino delgado em saco herniário prévio, após descola-
mento das mesmas com tesoura a frio, foi posicionada uma
tela composta E/X BARD, não absorvível, com uma camada e
o acabamento em volta de toda tela de ePTFE (politetra-fluor-
-etileno extendido). A tela foi fixada com fio de prolene 3-0
anteriormente no peritônio posterior da bexiga, lateralmente
nos peritônios laterais remanescentes e posteriormente no
promontório. Feita sutura de reforços nas brechas da tela
para evitar interposição de vísceras. Após, posicionou-se o
paciente em posição de litotomia para correção cosmética
da pele, foi retirado o excesso de pele e realizou-se sutura
primária.

Resultados: As vantagens conhecidas da cirurgia minima-
mente invasiva, como menor tempo de internação hospitalar,
taxa reduzida de infecção do ferimento, melhor conforto e
recuperação do paciente e melhores resultados cosméticos,
estão presentes na correção de hérnia perineal por via video-
laparoscópica. O paciente apresentado recebeu alta hospitalar
no segundo dia de pós-operatório, evoluiu sem intercorrên-
cias, sem recidiva até o presente momento e com adequado
resultado estético da ferida perineal.

Conclusão: O tratamento videolaparoscópico da hérnia
perineal é factível e o posicionamento da tela de ePTFE pode
produzir bons resultados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.404
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DIFERENTES ABORDAGENS INTESTINAIS NA
ENDOMETRIOSE PROFUNDA INFILTRATIVA

Thaisa Barbosa da Silva a,b, Luciana Maria
Pyramo Costa a,b, Ivete de Avila a,b, Luciano
Freitas Souza a,b, Kanthya Arreguy Borges de
Sena a,b, Helio Antonio Silva a,b, Liana David
de Matos a,b

a Hospital Biocor, Modi das Cruzes, SP, Brasil
b Hospital Militar de Minas Gerais, Belo Horizonte,
MG, Brasil

A endometriose profunda infiltrativa com obliteração par-
cial ou total da pelve e infiltração intestinal é um achado
relativamente comum nos Serviços de referência dessa
doença, tornando-se um desafio para o coloproctologista.
Trata-se de doença benigna que acomete mulheres em idade
fértil, causando, com frequência, prejuízo à qualidade de vida
das mesmas. O tratamento multidisciplinar é mandatório e o
proctologista tem um papel fundamental nesse processo, uma
vez que deve ser agressivo ao remover completamente todas
as lesões visíveis, mas conservador diante das ressecções
intestinais, evitando, assim, prejuízos funcionais. Os auto-
res mostram uma série de abordagens diferenciadas das

lesões intestinais (retossigmóide, intestino delgado e apên-
dice), dando ênfase tanto aos tipos de ressecções possíveis
(ressecção segmentar convencional e intracorpórea, ressecção
a disco simples e duplo e shaving) quanto às técnicas de
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lógico, trazendo benefícos para um tratamento mais eficaz e
evitando multiplas intervenções.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.408
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reconstrução do trânsito, visando sempre cirurgia completa
e minimamente invasiva.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.405

VL54

ENDOMETRIOSE DE SEPTO RETOVAGINAL E
LIGAMENTO UTEROSSACRO

Rafael Vaz Pandini, Rodrigo Ambar Pinto,
Camila Barião da Fonseca Miyahara, Sergio
Edgar Camões Conti Ribeiro, Ana Luiza Tonisi
Pinto Helito, Sergio Carlos Nahas, Ivan
Ceconello

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de São
Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A endometriose é definida como glândulas
endometriais e estroma que ocorrem fora da cavidade ute-
rina, geralmente localizadas na pelve, mas podem ocorrer em
vários locais, incluindo intestino, diafragma e cavidade pleu-
ral. Embora não seja maligno, o tecido endometrial ectópico
e a inflamação resultante podem causar dismenorreia, dispa-
reunia, dor crônica e infertilidade. Os sintomas podem variar
de mínimos a severamente debilitantes. A endometriose é
uma doença inflamatória benigna, dependente de estrogênio,
Terapias para dor pélvica relacionada à endometriose incluem
analgésicos, tratamentos hormonais e intervenção cirúrgica.

Descrição do caso: T.F.L. 37 anos, feminina. Queixa de
infertilidade secundária à endometriose, com queixa álgica
e cólicas associadas, refratária ao uso de Pietra. G0P0. USG
com preparo: Útero de 75 cc, Ovário Direito retrocervical, ade-
rido aos ovário contralateral e retossigmóide, com provável
endometrioma de 0,8 cm (ovário de 4 cc). OE retrocervi-
cal, aderido ao ovário contralateral e retossigmoide com
conteúdo hemorrágico e medindo 4,1 × 3,9 × 3,0 cm. Espessa-
mento retrocervical bilateral à direita de 1,2 × 0,6 e à esquerda
de 2,1 × 1,0; aderidos aos ovários. Dilatação serpingiforme ane-
xial esquerda de 6,7 cm com conteúdo espesso tipo vidro
fosco e sem fluxo ao Doppler. Epessamento parietal em região
retossigmóidea distando 8 cm da borda anal, envolvendo mus-
cular própria de 9,7 cm de extensão, envolvendo 40% da
circunferência da alça. Colonoscopia normal. Submetida à
retossigmoidectomia de 10 cm de extensão com anastomose
a 7 cm da borda anal, associado à salpingectomia bilateral, e
ressecção do ligamento uterosacro à direita.

Discussão: Paciente evoluiu bem com alta no 4◦ PO, sem
intercorrências.

Conclusão: A cirurgia proporciona melhora da dor na mai-
oria das mulheres. Em uma revisão sistemática e meta-análise
de 2014 da Cochrane publicado por Duffy et al., mulheres que
foram submetidas à cirurgia laparoscópica apresentaram três
vezes mais probabilidade de relatar melhora da dor em 12

meses do que os controles que foram submetidos apenas à
laparoscopia diagnóstica (73 versus 21%).

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.406
8;38(s1):165–191
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ENDOMETRIOSE INTESTINAL - VAMOS
PRESERVAR O RETO?

Luiz Carlos Benjamin do Carmo, Renato
Barretto Fereira da Silva, Gilberto J. Saba,
Roger Camargo Mariano da Silva, Welly
Minghun Chiang

Hospital e Maternidade São Luiz Unidade Itaim,
São Paulo, SP, Brasil

Os autores com vastas experiência em cirurgia da Endome-
triose profunda com comprometimento do Reto, concluiram
que sempre que possível deve-se evitar a ressecção do Reto
por se tratar de uma doença benigna em pacientes jovens. A
abordagem radical com anastomose baixa pode trazer algum
distúrbio evacuatório ao longo da sua vida. Nossa proposta
associada ao advento da crurgia robótica é demonstrar nossa
tecnica que é conservadora, realizamos a resecção da lesão
associado a escarificação até a camada muscular e rafia extra
mucoso da parede do reto.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.407

VL56

ENDOMETRIOSE PROFUNDA - ABORDAGEM
MULTIDISCIPLINAR

Roger Camargo Mariano da Silva, Gilberto J.
Saba, Renato Barretto Fereira da Silva, Luiz
Carlos Benjamin do Carmo

Hospital e Maternidade Brasil, São Paulo, SP,
Brasil

Os autores apresentam um caso em vídeo, de uma cirur-
gia de endometriose profunda com comprometimento pelvico
importante, realizado atraves da plataforma robótica em que
houve a participação do Coloproctologista, Ginecologista e
Urologista. Sendo esta a tendência atual do tratamento da
Endometriose em que há comprometimentos de orgãos e
estruturas ligadas ao aparelho digestivo, urológico e gineco-
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ÓDULO ENDOMETRIÓTICO COMO
IAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESÕES
ETRORETAIS: DESCRIÇÃO DE DIAGNÓSTICO
TRATAMENTO CIRÚRGICO

arbara Pereira de Lara a,b, Gustavo
urachi a,b, Karina Correa Ebrahim a,b,
nivaldo Etsuo Sagae a,b, Doryane Maria dos
eis Lima a,b

Hospital São Lucas, Cascavel, RS, Brasil
Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Introdução: Endometriose é a presença de tecido endome-
riótico em regiões anatômicas fora do útero e afeta cerca
e 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva. O acome-
imento intestinal está presente entre 5,3% e 12% de todos
s casos de endometriose. Os tumores do espaço extrarre-
al ou retrorretal são raros, sendo sua incidência descrita em
/40.000 internamentos em grandes centros de referência.
ão subdivididos de acordo com sua origem e características
istopatológicas, dentre esses, os cistos endometrióides são
xtremamente raros, tendo poucos casos descritos na litera-
ura. O tratamento consiste na ressecção cirúrgica completa
a lesão, podendo ser realizado via perineal, via abdominal
u combinadas.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 39 anos,
dvogada, com queixa de dificuldade para evacuar, sensação
e evacuação obstruída e sensação de prolapso de mucosa
etal ao evacuar iniciados há 4 anos, com uso diário de laxan-
es desde então. G2P1A1. Realizou perineoplastia e faz uso de
ntidepressivo. Ao toque retal observou-se lesão de aspecto
ístico que ao esforço evacuatório prolapsava e reduzia manu-
lmente. Foi encaminhada então para realização de exames
omplementares. A colonoscopia evidenciou volumosa lesão
ubepitelial de reto distal. A ressonância nuclear magnética
e pelve evidenciou lesão nodular de limites bem definidos
edindo cerca de 4,1 x 4,4 cm localizado posteriormente ao

eto, distando cerca de 4,1 cm da borda anal externa. E a ultras-
onografia transanal tridimensional demonstrou que a lesão
etroretal apresentava envolvimento da parede retal (muscu-
ar própria), no quadrante posterior. Foi submetida à cirurgia
e ressecção transanal, sob raquianestesia e recebeu antibio-
icoprofilaxia de rotina do serviço. A paciente foi colocada em
osição de litotomia, com auxílio de perneias. à introdução
o espéculo anal houve exteriorização da lesão e foi realizada
ressecção simples da mesma. Foi realizado fechamento por
lanos, utilizando fio vycril 3-0. A cirurgia teve duração de 38
inutos e a paciente permaneceu internada por 2 dias, rece-

endo alta hospitalar após esse período. A lesão foi enviada
ara avaliação anatomopatológica, cujo resultado evidenciou
ndometriose cística transmural retal medindo 7,0 X 5,5 x
,0 cm.

Conclusão: A endometriose deve ser incluída no diag-

óstico diferencial de cistos retrorretais, principalmente em
ulheres de idade fértil.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.409
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RETOSSIGMOIDECTOMIA PERINEAL
(CIRURGIA DE ALTEMEIER) ASSOCIADA À
PLASTIA DOS ELEVADORES PARA O
TRATAMENTO DE PROLAPSO COMPLETO DO
RETO

Lucas de Sena Leme, Bruna Zini de Paula
Freitas, Brunno Augusto Jose da Costa,
Roberta Lais dos Santos Mendonça, Danilo
Toshio Kanno, Carlos Augusto Real Martinez

Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, Bragança Paulista, SP, Brasil

O prolapso de reto é definido como a exteriorização do
reto através do ânus. No prolapso completo, o segmento exte-
riorizado assume a forma de um cone, expondo todas as
camadas da parede retal, geralmente, maior que 5 cm. Estu-
dos epidemiológicos estimam uma incidência de 2,5 casos
para 100.000 habitantes mais frequente em mulheres e ido-
sas, e à multiparidade. Porém, pode ainda estar presente em
extremos de idade, na infância, e em adultos, inclusive do
sexo masculino e, em pacientes psiquiátricos. Sua fisiopa-
tologia está relacionada a algumas alterações anatômicas,
caracterizada por intussuscepção de toda parede do reto, asso-
ciado a presença de fundo de saco anormalmente profundo;
sigmoide redundante; hipotonia do assoalho pélvico; mesor-
reto móvel; fraqueza dos esfíncteres anais e elevadores do
ânus; neuropatia do nervo pudendo e frouxidão dos ligamen-
tos laterais do reto. Afeta consideravelmente a qualidade de
vida dos indivíduos, por ter principalmente a constipação
e incontinência como sintomas envolvidos, além da dor e
sangramentos. A simples presença do reto prolapsado deter-
mina dificuldade na continência, uma vez que o orifício
anal encontra-se permanentemente entreaberto, permitindo
a perda involuntária de gases, muco e fezes. O estudo fisio-
lógico do canal anal deve ser realizado, sempre que possível,
com o intuito de investigar a dinâmica funcional da muscu-
latura do assoalho pélvico e, poderá assim, contribuir para
a melhor compreensão dos distúrbios relacionados à conti-
nência e aos mecanismos etiopatogênicos da enfermidade, e
modificar a proposta terapêutica. Em relação ao tratamento,
que é somente cirúrgico, tem o objetivo de evitar o prolapso
propriamente dito, restabelecer a continência anal, tratar a
constipação intestinal, quando possível e presente e, con-
trolar os distúrbios evacuatórios. Existem diversas técnicas,
tanto de abordagem perineal, quanto via abdominal, e ou a
associação de ambas. A retossigmoidectomia perineal (cirur-
gia de Altemeier) é baseada na remoção completa do reto, por
via perineal, indicada principalmente para pacientes idosos,
com várias comorbidades, de alto risco cirúrgico. Apresenta
baixos índices de complicação pós operatória, porém com grau
de recidiva chegando até 16%. Temos como objetivo, apre-
sentar um vídeo mostrando que a técnica proposta acima é
factível, principalmente, numa doente, idosa, ASA 3, que apre-
sentava prolapso completo do reto, vida social reclusa devido

as consequências da doença em questão.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.410
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e a incidência de complicações em relação às cirurgias lapa-
rotômica e laparoscópica convencional.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.412
190 j coloproctol (rio j
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TÉCNICA DE CORREÇÃO DE PROLAPSO DE
ESTOMA POR ABORDAGEM LOCAL COM
GRAMPEADOR LINEAR - ASPECTOS
TÉCNICOS

Nathalia Franco Cavalcanti a,b, Pedro Leão
Araújo Gonçalves Teixeira a,b, André
Bittencourt Goulart a,b, Joaquim Costa
Pereira a,b, Ana Sofia Rocha Cavadas a,b

a Hospital de Braga, Braga, Portugal
b Hospital Universitário Walter Cantídeo (HUWC),
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Introdução: Uma das complicações tardias mais comuns
após a construção do estoma é o prolapso. Embora a maioria do
prolapso possa ser tratada de maneira conservadora, a revisão
cirúrgica é necessária quando ocorre dificuldade no cuidado e
manipulação diária, encarceramento ou estrangulamento. Em
certos casos, a laparotomia e/ou a reversão do estoma não são
apropriadas. Esta apresentação visa informar aos cirurgiões
sobre abordagens seguras e eficazes para a revisão de estomas
prolapsados usando técnicas locais.

Apresentação do caso/ método: Paciente do sexo mascu-
lino, 70 anos, submetido à retossigmoidectomia laparoscópica
com ileostomia de proteção em julho/2014 por neoplasia de
reto médio após neoadjuvância, tendo complicado no pós ope-
ratório precoce por evisceração por sítio de ileostomia e poste-
riormente com estenose de anastomose colorretal refratária à
dilatação endoscópica. Foi tentado realizar fechamento de ile-
ostomia em 2017, tendo complicado com deiscência de anas-
tomose, sendo reabordado cirurgicamente, submetendo-se à
enterectomia e confecção de colostomia terminal, por impos-
sibilidade de reconfecção de anastomose colorretal por status
clínico limitado. Paciente evoluiu com prolapso de colostomia,
dificultando manipulação e cuidados locais adequados, sendo
optado por correção de prolapso de estoma com grampeado-
res lineares, por abordagem cirúrgica local, sem necessidade
de acesso cirúrgico à cavidade abdominal. Utilizando GIA 60-
3,8 disparado verticalmente na lateral bilateral, desta forma,
o segmento prolapso foi transformado em dois semicirculares
(anterior e posterior) e cada um desses retalhos foi amputado
com o GIA 60-3.8, disparado no nível da pele horizontal-
mente. O tempo operatório foi de 7 min e a perda de sangue
foi mínima. Paciente apresentou recuperação pós-operatória
satisfatória, sem complicações ou recorrência de prolapso.

Discussão: Detalhamos passo a passo uma técnica usando
dispositivos grampeadores lineares que podem ser usados
para revisar localmente segmentos de estoma prolapsos e,
portanto, evitar uma laparotomia. O procedimento é tecni-
camente fácil de executar com resultados pós-operatórios
satisfatórios.

Conclusão: Esta técnica cirúrgica oferece uma opção alter-
nativa é eficaz para abordar complicações do prolapso do

estoma com segurança e de forma definitiva, sem necessidade
de acesso à cavidade abdominal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.411
8;38(s1):165–191

VL60 TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE
INTESTINAL COM EXTRAÇÃO DO ESPÉCIME
CIRÚRGICO VIA ORIFÍCIO NATURAL

Denise D’Avila Búrigo, Giancarlo Búrigo,
Gilson Henrique Strobel

Hospital Unimed Criciúma, Criciúma, SC, Brasil

Introdução: A endometriose ocorre devido a implantação
de tecido endometrial de maneira ectópica, que pode ocorrer
na sua forma intestinal, geralmente afetando mulheres jovens
causando quadros álgicos e infertilidade.A via laparoscópica é
uma alternativa atrativa por vários aspectos já conhecidos. A
opção da extração da peça cirúrgica através de orifícios natu-
rais ocorre quando a peça cirúrgica é retirada via vaginal ou
via retal, por exemplo.

Descrição do caso: Mulher, 48 anos, com queixa recorrente
de dor pélvica associada a dispareunia, quadros de diarreia
recorrentes e metrorragia. Durante investigação com equipe
da ginecologia, achado, em ressonância magnética (RM) da
pelve, útero com volume estimado de 308,7 cm3, com pelo
menos três nodulações hipodensas sugerindo lesões mioma-
tosas intramurais com componentes subserosos. Além disso,
lesão de aspecto infintrativo de limites mal definidos na região
retrocervical, tocando o reto posteriormente em extensão
longitudinal de 1,8 cm e 20% da circunferência, a cerca de
10 cm da borda anal com irregularidades da mucosa sugerindo
comprometimento transmural. Achado que se confirmou à
ultrassonografia com preparo intestinal. Indicado tratamento
cirúrgico, realizada histerectomia total com salpingectomia
bilateral e retossigmoidectomia parcial videolaparoscópica,
optado por retirada das peças cirúrgicas via vaginal. Preparo do
coto para instalação de grampeador circular para anastomose
colorretal via vaginal, sem necessidade de incisões abdomi-
nais.

Discussão: Em 1996 foram publicadas as primeiras expe-
riências sobre a retirada de espécimes cirúrgicos via NOSE
– Natural Orifice Specimen Extraction na endometriose. A
técnica clássica envolve a realização de uma incisão de Pfan-
nestiel ou alargamento de um dos portais para a ressecação
colorretal por via laparoscópica para a retirada da peça e para a
preparação da alça para anastomose. A utilização de um orifí-
cio natural para estas funções torna essa etapa desnecessária,
reduzindo possíveis complicações associadas a incisão, dimi-
nuindo também o tempo intraoperatório, além de trazer maior
satisfação estética para a paciente.

Conclusão: O uso de orifícios naturais é factível e pode abre-
viar ainda mais o período de hospitalização, o tempo cirúrgico
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disso, foi possível evitar a ressecção colônica combinando a
dissecção por via aberta e laparoscópica.
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Aderências intraperitoneais se constituem em importante
ausa de complicação pós-operatória nos pacientes que se
ubmetem a cirurgias abdominopélvicas, incluindo infertili-
ade, obstrução intestinal e dor pélvica crônica. Além disto
esafiam os cirurgiões em reoperações extremamente labo-
iosas e delicadas, com alto potencial de morbimortalidade.

presente trabalho objetiva ilustrar pequena experiência
om utilização de membrana bioabsorvível de carboximetil-
elulose ADHESION na prevenção de formação de aderências
ntraperitoneais e submetido à retossigmoidectomia oncoló-
ica por neoplasia de reto inferior com ostomia protetora,
valiação do produto realizado em ocasião de reconstrução
e trânsito videlaparscópica portanto, de alto risco para
ormação de aderências. A despeito do limitado tempo de
eguimento, todos os paciente encontram-se sem sinais de
oença aderencial obstrutiva, não houve mortalidade nem
orbidade relacionada com o método terapêutico.
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Introdução: Fístulas digestivas são complicações frequen-
es de operações abdominais, inclusive após o trauma. A
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abordagem normalmente é cirúrgica e as técnicas minima-
mente invasivas vem sendo empregadas com bons resultados.
Mesmo em pacientes com múltiplas cirurgias prévias a
videolaparoscopia pode ser segura e eficaz. Neste vídeo apre-
sentaremos um caso de fístula colo-cutânea corrigida por
videolaparoscopia.

Descrição do vídeo: Paciente masculino, 30 anos, vítima
de ferimento por arma de fogo na coxa esquerda aos 7 anos
de idade (tiro de espingarda). Na época submetido à lapa-
rotomia exploradora na cidade de origem. Desde a cirurgia
relatava saída de secreção fecalóide por orifício no flanco
direito. Negava comorbidades ou outras cirurgias prévias. Ao
exame havia exposição de mucosa no flanco direito. Foi reali-
zada fistulografia, com injeção de contraste iodado através do
orifício fistuloso, que evidenciou comunicação com o cólon
transverso proximal. Colonoscopia confirmou fístula colo-
-cutânea com orifício interno no cólon transverso proximal,
logo após o ângulo hepático. Realizada abordagem videola-
paroscópica. Após lise de aderências foi localizada a área de
fístula do cólon transverso proximal (vídeo), onde o mesmo
encontrava-se aderido à parede abdominal. Neste momento
optado por realizar dissecção aberta do orifício externo da fís-
tula. A partir do local de exposição de mucosa no flanco direito
foi realizada dissecção cuidadosa, liberando a alça colônica
até acessar a cavidade peritoneal. Após dissecção completa
da alça e reavivamento dos bordos do orifício fistuloso no
cólon foi realizado fechamento primário da parede colônica
em 2 planos. A alça foi reintroduzida na cavidade abdominal
e foi realizada revisão da cavidade por laparoscopia. O paci-
ente teve boa evolução pós-operatória e alta no 3◦ dia após a
cirurgia.

Conclusão e discussão: A abordagem videolaparoscópica
foi empregada com segurança e eficácia nesta situação. Além






