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Descrição do caso: Paciente BGN, sexo masculino, 76 anos,
elatos de caso

12

uberculose perianal - um desafio
iagnóstico

.C. Savio, M.D. Rossoni, A.S. Brenner, A.
aldin Junior, P. Borges, M.C. Sartor, N.L.
óbrega, G.M. Nicollelli

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba,
R, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de tuberculose perianal em

aciente jovem e hígido salientando a importância do diag-
óstico e tratamento adequado.

Descrição do caso: Masculino, 39 anos, encaminhado ao
mbulatório de Coloproctologia por lesão perianal dolorosa
om 2 anos de evolução. Sem comorbidades ou cirurgias pré-
ias e refere história de etilismo. Apresentava duas lesões
lceradas na margem anal, uma de 5 cm de diâmetro no
uadrante posterior esquerdo e outra de 2 cm no quadrante
osterior direito com bordos irregulares discretamente eleva-
os e fundo limpo. Houve suspeita clínica de doença de Crohn

DC) e neoplasia do canal anal e foram realizadas biópsias.
xame anatomopatológico evidenciou granulomas, sugerindo
C, porém a reação de PCR (Polymerase Chain Reaction) teci-
ual para pesquisa de Mycobacterium tuberculosis foi positiva,
ensível a Rifampicina. Paciente negava contato prévio com
uberculose. Sem queixas respiratórias e negava episódios de
ebre ou sudorese noturna. Raio X de tórax evidenciou opaci-
ades fibroretráteis nos lobos superiores. Sorologias para HIV,
epatites e lues foram negativas. Hemograma, função hepá-
ica e renal também eram normais. Ileocolonoscopia normal.

aciente iniciou tratamento com esquema RIPE (Rifampicina,
soniazida, Pirazinamida e Etambutol) e evoluiu com melhora
rogressiva do quadro. Após 3 meses de tratamento o paciente

� 68◦ Congresso Brasileiro de Coloproctologia, realizado no período 18
237-9363/
teve cicatrização completa da lesão e encontra-se assintomá-
tico, completando esquema RIPE de 12 meses.

Discussão e Conclusão(ões): A tuberculose extrapulmonar
corresponde a menos de 15% dos casos, sendo menos de
1% deles no trato gastrointestinal. O acometimento anorre-
tal é muito raro e normalmente tem associação à tuberculose
pulmonar (mas nem sempre se apresenta com sintomas res-
piratórios). A doença ocorre principalmente em indivíduos
imunocomprometidos, dentre eles os portadores do vírus HIV
e usuários de drogas imunossupressoras. Entretanto, como
é ilustrado neste relato de caso, também deve entrar no
diagnóstico diferencial das lesões ulceradas perianais em
pacientes jovens e sem comorbidades. O diagnóstico diferen-
cial é extenso e pode ser difícil a diferenciação especialmente
da doença de Crohn.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.002

514

Tumor estromal gastrointestinal (gist) de
canal anal - relato de caso

I.R.M.D.A. Lima, F.B. Beraldo, J.D. de Almeida,
M.V.P.R. Silvino, P.S. Rahe, V.C.S. Soares, A.V.
Calheiros, R.C.D. Galvão

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar relato de caso de um tumor estro-

mal gastrointestinal localizado no canal anal, sintomático,
que foi submetido a ressecção endoanal.
a 21 de setembro de 2019, Fortaleza, CE, Brasil.

ex-tabagista, etilista social, com queixa de proctalgia há 5
meses, associada a sensação de corpo estranho em região
anal, com relato de alteração do hábito intestinal (diarreia)



j). 2 0
2 j coloproctol (rio

há 1 ano. Ao toque retal e anuscopia apresentava lesão nodu-
lar endurecida em parede lateral esquerda, a 4 cm da borda
anal, no limite superior do esfíncter interno. O paciente foi
submetido a remoção do nódulo, realizada por acesso tran-
sanal, com ressecção de parede total a nível de canal anal,
incluindo tecido gorduroso mesorretal. No pós-operatório evo-
luiu sem intercorrências. Em seguimento ambulatorial, o
paciente não mais referiu proctalgia ou qualquer outra sinto-
matologia colorretal anormal. Ao estudo anatomopatológico,
observou-se estrutura nodular medindo 1,7 x 1,7 x 1,6 cm, não
foram detectadas necrose e atividade mitótica, margens foram
coincidentes com a lesão. O estudo imuno-histoquímico evi-
denciou positividade nas técnicas MX CD 117, MX VIMENTINA,
MX CD 34 e MX KI-67 (positivo focal 2 %), achados compatíveis
com GIST.

Discussão e Conclusão(ões): Os tumores estromais gas-
trintestinais (gastrointestinal stromal tumors – GISTs) são
a neoplasia mesenquimal mais comum do trato digestivo.
As localizações mais comuns são: estômago (60 %), intestino
delgado (30%) e colo/reto (5 %). Quando sintomático, sua clí-
nica pode ser extremamente variável, dependendo de sua
localização, tamanho e padrão de crescimento. A avaliação
imuno-histoquímica e a morfologia são a base para seu diag-
nóstico. Cerca de 95% desses tumores são positivos para o c-Kit
(CD 117) e/ou DOG-1, e 70 % são positivos para CD 34. Para
GISTs primários, a cirurgia continua sendo a única medida
terapêutica curativa, suficiente para cura em 60% dos casos.
Para qualquer tumor ≥ 2 cm, é recomendada a excisão cirúr-
gica. Nos tumores < 2 cm a cirurgia só é recomendada em casos
sintomáticos; para os assintomáticos, indica-se vigilância
endoscópica a cada 6–12 meses se não houver características
de alto risco. Para os GISTs retais, no entanto, as diretrizes
da European Society for Medical Oncology (ESMO) recomen-
dam independentemente do tamanho, porque o risco de GIST
retal é alto e o controle local é crítico. As classificações mais
utilizadas para estratificar o risco de recidiva e/ou metástases
à distância são as de Fletcher e de Miettinen, que conside-
ram tamanho, índice mitótico e localização do tumor. É sabido
que a localização do GIST tem valor prognóstico, com tumores
colônicos mais frequentemente apresentando curso desfavo-
rável com metástase e/ou morte. O risco de recidiva é maior
no primeiro ano após a cirurgia e é recomendado seguimento
periódico com exames de imagem. O aparecimento de novas
lesões, aumento de mais de 10% do tamanho dos tumores ou
a identificação de pequenos nódulos no interior destes são
sinais de doença em progressão.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.003

259

Adenocarcinoma mucinoso de apêndice:
relato de caso

K.d.B. Penteado, M. Aniceto, M.M.S. Craveiro,
L.H.C. Saad, R.S. Hossne, A.B. Neto, C.A.

Castro, W.K. de Oliveira

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
SP, Brasil
1 9;39(s1):1–164

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Neoplasias malignas de apêndice são raras,

com baixa incidência e clínica inespecífica, correspondendo
a 0,2%–0,5% de todos os tumores do trato gastrointestinal.
Seu diagnóstico é histológico e há três tipos mais frequen-
tes: tumores carcinoides, adenocarcinoma e adenocarcinoide.
Objetivo desse relato e alerta para possíveis casos dessa
doença.

Descrição do caso: Paciente, 46 anos, sexo feminino, admi-
tida no PS referência da região, em abril de 2016, com história
de dor abdominal há três dias, localizada em fossa ilíaca
direita, sem irradiação ou outros sintomas associados. Ao
exame físico paciente estável e dor em fossa ilíaca direita, sem
irritação peritoneal. Realizado analgesia, solicitado laboratori-
ais e exame de imagem, que evidenciaram sinais de apendicite
aguda, sendo paciente submetida à apendicectomia conven-
cional. No intraoperatório caracterizada como apendicite grau
II. No retorno de acompanhamento foi checado exame histoló-
gico que evidenciou adenocarcinoma mucinoso do apêndice,
cujo estadiamento foi pT3 pNx pMx. Após diagnóstico novos
exames para reestadiamento foram realizados sem sinais de
metástase, então foi indicado intervenção cirúrgica comple-
mentar, sendo a paciente submetida à hemicolectomia direita
e linfadenectomia. Reestadiada como T3N0M0 e encaminhada
para terapia adjuvante. Paciente mantém acompanhamento
oncológico até o momento, sem sinais de acometimento neo-
plásico secundário.

Discussão e Conclusão(ões): A neoplasia maligna de apên-
dice é uma doença rara, que vem aumentando sua incidência.
O diagnóstico clínico é difícil pela inespecificidade dos seus
sintomas, simulando em cerca de 70% dos casos quadro
de apendicite aguda. Sendo assim, surpreende o cirurgião
tanto no intraoperatório como no pós operatório com o
resultado do anatomopatológico. Após diagnóstico definitivo
deve considerar alguns pontos para programação terapêu-
tica, como diâmetro do tumor, localização do apêndice, idade
do paciente, presença de metástase, nível de acometimento
histológico e, além disso, descartar tumores colorretais sin-
crônicos ou metacrônicos, que são relativamente frequentes.
O tratamento cirúrgico é a melhor opção, proporcionando
aumento da sobrevida global. Na maioria dos casos se faz
necessário uma segunda intervenção cirúrgica mais agres-
siva. Após reabordagem com novos laudos histopatológicos
é possível determinar necessidade de terapia adjuvante. Os
casos de adenocarcinoma difuso com metástases sistêmicas
são considerados irressecáveis, indicado tratamento paliativo.
O prognóstico do adenocarcinoma de apêndice é determinado
pelo estádio, além disso, esse tipo de tumor apresenta uma
alta taxa de recorrência. A neoplasia primária de apêndice é
rara e difícil suspeição pré-operatória, o que dificulta seu diag-
nóstico. Assim, é indispensável à realização do anatomopato-
lógico das apendicectomias para seu diagnóstico e indicação
de terapêutica oportuna. Publicação de relatos com casos raros

auxilia na ampliação do conhecimento dessa doença.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.004
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amartomas de células de schwann em reto:
ma lesão benigna rara

.F.C. Amorim, L.A.N. Assis, K.R. Fagundes,
.A.W. Silva, L.R. Pelegrinelli, A.F.R. Zago, R.M.
tchebehere

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

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os hamartomas de células de Schwann de ori-

em mesenquimal foram considerados por muito tempo como
chwannomas ou neurofibromas com base em suas caracte-
ísticas comuns de coloração imuno-histoquímica. O termo
amartoma de células de Schwann (MSCH) foi proposto por
ibson e Hornick em 2009 para descrever um grupo de pólipos
euronais puramente compostos por células de Schwann S-
00, em uma tentativa de distinguir de verdadeiros neuromas.
tualmente, acredita-se que o MSCH não tenha associação
om nenhum distúrbio hereditário. Aqui, descrevemos um
aso de MSCH e discutimos as características morfológicas e
muno-histoquímicas com um diagnóstico diferencial.

Descrição do caso: A.J.S, masculino, 71 anos, procurou aten-
imento no ambulatório de Coloproctologia-HC-UFTM devido
uadro de abaulamento em região perianal com episódios de
aída de secreção. Exame proctológico evidenciando orifício
stuloso externo as 7 horas distando 1 cm da borda anal e
nuscopia com do lesão espraiada em reto baixo. Colonoscopia
27/10/2018) que evidenciou: pólipo de 0.5 cm em ceco, pedicu-
ado, excisado com pinça de alça; Pólipo de 0.5 cm em ângulo
splênico, excisado com pinça de tração; Pólipo plano, de 1 cm
m reto baixo, a 1 cm da borda anal, sendo realizado biópsia
ncisional com pinça de tração. Anatomopatológico: Pólipo em
ngulo esplênico: adenoma tubular com displasia de alto grau;
resença de glândulas focalmente pequenas e irregulares.
ólipo em ceco: adenoma tubular com displasia de baixo grau.
ólipo em reto: proliferação fusocelular na lâmina própria
ugestivo de hamartoma de células de Schwann da mucosa,
onfirmado com imuno-histoquímica (S100 positivo/E29 nega-
ivo).

Discussão e Conclusão(ões): O aumento nas colonoscopias
e rotina resultou na identificação de mais pólipos color-
etais que foram avaliados em maior detalhe, resultando
m um aumento da incidência de hamartomas de células
e Schwann como uma entidade separada. A identificação
atológica dessas lesões com histomorfologia caracterizou-
as como uma entidade única, diferente de outros tumores
enignos da bainha nervosa de origem mesenquimal. Um
iagnóstico de MSCH deve ser feito após a exclusão de outras

esões que se assemelham à proliferação de células fusifor-
es e outros tumores neuronais. Os casos são detectados

rincipalmente como pequenos pólipos que variam de 1 a
mm (média de 5 mm) e estão predominantemente locali-

ados no cólon retossigmoide. Os pacientes são tipicamente
ssintomáticos e nenhum dos casos dos pacientes foi associ-
do a uma síndrome hereditária. MSCH é uma lesão rara que
9;39(s1):1–164 3

pode ser encontrada acidentalmente durante a colonoscopia
de rotina. Embora não haja atualmente nenhuma indicação de
que o MSCH esteja relacionado a síndromes ou malignidades
hereditárias, é importante que os patologistas o incluam no
diagnóstico diferencial para diagnóstico preciso e para preve-
nir tratamentos agressivos ou desnecessários.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.005
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Paniculite mesentérica: relato de caso

G.O. Lima, S.T.D.S. Lopes, M.P. Liger, M.L.
Bicalho, H.A.F. Pinto, M.M.M.M.D.E. Meyer,
I.G. Silva

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

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A paniculite mesentérica é um processo

inflamatório progressivo que envolve o tecido adiposo do
mesentério. A etiologia é desconhecida, mas como fatores cau-
sais tem-se infecção, trauma, cirurgia, isquemia mesentérica
e alterações autoimunes. O objetivo é relatar um caso de dor
abdominal recorrente com diagnóstico controverso de pani-
culite mesentérica após investigação.

Descrição do caso: Paciente, 34 anos, sexo masculino,
queixando dor abdominal. Refere perda ponderal intencional.
Iniciou propedêutica após consulta com gastroenterologista
que sugeriu uma endoscopia digestiva alta sendo evidenciado
gastrite e tratada com omeprazol. Em razão da persistência da
dor foi realizado tomografia computadorizada (TC) de abdome
que visualizou densificação da gordura da raiz do mesenté-
rio com aumento de linfonodos. Foi solicitado ressonância
magnética abdominal para melhor estudo, no entanto não foi
evidenciado alterações.

Discussão: A paniculite mesentérica é mais comum em
homens. Constitui-se em 3 estágios de evolução e pode aco-
meter qualquer parte do mesentério, sendo que o mesentério
duodenal e o jejunal correspondem de 80 a 90% dos casos.
Primeiramente ocorre a lipodistrofia, onde há predomínio da
necrose gordurosa do mesentério com inflamação mínima
ou mesmo ausente desse tecido. Nessa fase a maioria dos
pacientes estão assintomáticos. Segue então a fase da panicu-
lite mesentérica propriamente dita em que a inflamação que
antes era mínima ou ausente torna-se crônica e inespecífica,
com presença de infiltrado celular. O paciente apresenta sin-
tomas como febre, astenia, náusea, anorexia, perda de peso
e dor abdominal intermitente. Por fim, na fase de mesente-
rite retrátil, há predomínio da fibrose que retrai o mesentério
podendo causar fenômenos compressivos levando as raras
complicações, como quadros de oclusão e suboclusão intes-
tinal, sendo responsável pela presença de massa abdominal
palpável ou até mesmo compressão vascular. A investigação

inicial da paniculite mesentérica deve ser realizada por meio
da TC, na qual os achados dependem do estádio e do
componente predominante. No estágio predominantemente
inflamatório geralmente se observa massa heterogênea com
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linfonodomegalia envolta por um componente de gordura
mesentérica de densidade aumentada em relação a gordura
subcutânea e é delimitada por uma pseudocápsula, descrita
como sinal do halo. Esses achados desaparecem quando a
doença progride para mesenterite retrátil. A ressonância mag-
nética tem papel importante no diagnóstico da mesenterite
retrátil já que permite melhor caracterização do tecido. O
prognóstico geralmente é bom. Nas formas indolentes não é
necessário tratamento específico e nos casos avançados tem
sido utilizado corticosteroide e imunossupressor.

Conclusão: A paniculite mesentérica é uma afecção rara,
porém deve ser considerada em um quadro de abdome agudo
recorrente e inespecífico. É indiscutível a importância da
definição diagnóstica com os exames de imagem disponíveis.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.006
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Hidradenite x doença de crohn - desafio
diagnóstico

B.N. Moreira, A.C. Miranda, D.M.R. de Souza,
M.D.B. Franchini, A.U. Marques

Hospital Municipal da Piedade, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de lesões perianais e a dificul-

dade diagnóstica entre hidradenite e doença de Crohn.
Descrição do caso: Paciente masculino, JBR, 65 anos, natu-

ral do rio de janeiro, deu entrada no Hospital Municipal da
Piedade (HMP) em 16/09/2018 com história de lesões peria-
nais, múltiplas fístulas há 8 meses. Paciente com diagnóstico
de DII sendo prescrito infliximabe e azatioprina em 20/09/2018
com melhora parcial das lesões. Exame físico: múltiplos orifí-
cios fistulosos com endurecimento de nádega esquerda. RNM
pelve (23/11/2018): trajeto fistuloso transesfincteriano poste-
rior, o qual se estende numa extensão estimada em cerca de
8,9 cm. O orifício de saída encontra-se no subcutâneo da região
glútea esquerda e o orifício proximal fica a cerca de 2,5 cm
da transição anocutânea. Há pequena coleção interesfincte-
riana posterior associada ao trajeto fistuloso descrito acima.
RNM pelve (04/12/2018): trajetos fistulosos perianais comple-
xos. Colonoscopia (24/04/2017): íleo terminal com presença de
algumas erosões ovalares bordas planas, envolta por enan-
tema e fundo fibroso. Conclusão: ileíte erosiva a esclarecer.
Erosões esparsas pelo cólon transverso. Biopsia: cólon ascen-
dente: mucosa colônica apresentando um trecho de erosão,
com infiltrado leucocitário mono e polimorfonuclear do corion
e edema. Íleo: mucosa ileal com edema focal e acentuada do
córion, infiltrado inflamatório mono e polimorfonuclear e con-
gestão. Presença de material fibrino-leucocitário e necrótico.
Realizou biópsia de lesões perianais no HMP em 26/04/2019:
biopsia excisional de orifícios fistulosos - processo inflamató-

rio crônico.

Discussão e Conclusão(ões): Relatamos um caso de um
paciente com lesões perianais e múltiplas fístulas onde obser-
vamos grande dificuldade no diagnóstico entre DC e HS por
1 9;39(s1):1–164

essas duas enfermidades apresentarem sintomatologia muito
próximas. Paciente foi orientado a realizar vacinação para
meningococo, pneumococo e hepatites para iniciarmos o uso
de imunobiológico para obtermos prova terapêutica para o
caso. Optamos pelo uso de adalimumabe. Decisão: A Porta-
ria n 48, de 16 de outubro de 2017, tornou pública a decisão de
incorporar o adalimumabe para tratamento da HS, no âmbito
do SUS.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.007
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Paracoccidioidomicose anal mimetizando
neoplasia maligna de ânus

C.L. Alves, M.C.R. Silveira, G.N. Vilar, J.M.
Miranda, M.R. Feitosa, R.S. Parra, O. Féres,
J.J.R. Rocha

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

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de paracoccidioidomicose anal

simulando neoplasia maligna do ânus
Descrição do caso: Homem, 56 anos, trabalhador rural. Há

três anos, com lesão anal ulcero-vegetante, de crescimento
lento e progressivo. Havia feito uso de diversos antibióticos,
sem melhora. Referia dor local e hábito intestinal preser-
vado. Ao exame com lesão ulcero-vegetante e infiltrativa, que
acometia ânus e corpo perineal, sem sinais de infecção secun-
dária, com acometimento do canal anal. Realizado biópsia da
lesão que diagnosticou paracoccidioidomicose. Apresentava
ainda radiografia do tórax com infiltrado retículo-nodular em
base direita. Feito diagnóstico de paracoccidioidomicose crô-
nica com acometimento pulmonar e cutaneomucoso. Iniciado
tratamento com itraconazol, com resolução completa.

Discussão e Conclusão(ões): A paracoccidioidomicose é
uma doença fúngica endêmica sistêmica causada pelos fun-
gos dimórficos do gênero Paracoccidioides. A doença humana
tem sido atribuída à exposição ao fungo no solo por meio do
trabalho agrícola, como no caso apresentado. A forma crônica
é mais prevalente entre homens com idade entre 30 e 60 anos.
As lesões cutâneas ocorrem por contiguidade, disseminação
hematogênica ou, excepcionalmente, por implantação trau-
mática do fungo. As lesões se caracterizam por polimorfismo
e se localizam preferencialmente no polo cefálico e áreas
periorificiais. A paracoccidioidomicose anal está presente em
apenas 1,3 a 2,4% dos pacientes com doença disseminada.
Sua patogênese ainda não está clara e há controvérsias se
ela é uma lesão secundária ou uma lesão primária. Na topo-
grafia anal, pode simular neoplasia maligna, entretanto a
biópsia com visualização microscópica de elementos fúngicos
sugestivos de Paracoccidioides ou a cultura do fungo a par-

tir de espécimes clínicos pode ajudar na diferenciação. Testes
sorológicos podem ser úteis para o diagnóstico e monitora-
mento da resposta à terapia. Para doença leve a moderada a
medicação mais utilizada é o itraconazol. Nos quadros graves
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sugerido é terapia inicial endovenosa com anfotericina B.
tratamento geralmente é continuado até melhora clínico-

radiológica e dura em média 9 a 18 meses. Na presença de
oença anal ulcero-vegetante, a paracoccidioidomicose deve
er lembrada como diagnóstico diferencial, especialmente em
acientes com história prévia da manipulação do solo.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.008
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egacólon aganglionico congênito: relato de
aso de diagnóstico tardio de doença de
irschsprung

.R. Lima, A.A. Abissamra, A.C.S. Nogueira,
.A. Coelho Junior, I.L. Rinaldi

Hospital Regional de Presidente Prudente,
residente Prudente, SP, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
os cólons

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Este trabalho tem por objetivo relatar o caso

e paciente portador de doença de Hirschsprung, submetido
retossigmoidectomia abdominal e enteroanastomose pelo

etor de cirurgia geral de um hospital do Oeste Paulista, bem
omo avaliar os achados semiológicos, a conduta médica e o
esultado obtido no tratamento da patologia no caso relatado.

Descrição do caso: P.H.O.D.M., 15 anos, sexo masculino,
ranco, foi admitido no serviço hospitalar com histórico de
onstipação crônica desde os 3 anos de idade, nos últimos
nos progrediu para incontinência fecal. Através dos exames
e Tomografia e Raio X de abdômen foi possível evidenciar
presença de uma dilatação do cólon terminal na região

igmoide. O paciente foi encaminhado para uma cirurgia de
etossigmoidectomia e enteroanastomose. No intraoperatório
oi identificado a região do megacólon proveniente da falta
e células ganglionares nos plexos intermuscular, realizada
emoção da porção afetada e posteriormente anastomose
ntraluminal a 2 cm da borda anal e grampeamento do reto
om Contour. Após 10 dias aos cuidados da equipe multidis-
iplinar, teve boa evolução e recebeu alta hospitalar orientado
companhamento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): A doença de Hirschsprung é
ma doença congênita que têm incidência cerca de 1:5000
ascidos vivos, ocorre devido à falta de migração de células
a crista neural para o intestino, ocasionando uma ausên-
ia do sistema nervoso entérico, responsável pela inervação
ntrínseca do aparelho gastrointestinal, isso gera um trecho
gangliônico no intestino e consequentemente perda de moti-
idade. Os sintomas mais comuns são: Obstipação crônica,
istensão abdominal, vômitos e atraso do crescimento. Pode
er classificada em Doença de segmento curto (74%–80% dos
asos) limitada ao reto e ao cólon sigmoide, Doença de seg-
ento longo (incidência de 12–22%) onde ocorre a partir do
ngulo esplénico do cólon e Aganglionose total do cólon (4%-
3% dos casos) que há a ausência de células ganglionares do
uodeno se estendendo até o reto. No caso relatado, o paciente
e encaixa no caso de Doença de Hirschsprung de segmento
9;39(s1):1–164 5

curto, foi diagnosticado de forma tardia, pois o diagnóstico
comumente é feito nos primeiros meses de vida. O paciente
apresentou diversos episódios de constipação crônica, e tam-
bém quadro de incontinência fecal, que ocorre devido a uma
frequente distensão do canal anal por fecaloma, essa cons-
tante pressão sobre o esfíncter interno que mantem-no aberto
constantemente, logo, as fezes mais líquidas passam ao redor
dessa impactação pelo fecaloma ocasionando a incontinência
fecal descrita, trata-se de um sintoma pouco típico nesse tipo
de patologia e pouca incidente. Diante disso, conclui-se, que
a doença de Hirschsprung é uma patologia pouco frequente
porém pode trazer danos irreversíveis à vida do paciente,
como, o atraso do crescimento e até mesmo levar ao óbito por
enterocolite e sepse. A conduta deve ser cirúrgica, removendo
a porção do cólon agangliônico e promovendo a anastomose
intestinal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.009
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Carcinoma espinocelular perianal em
paciente com doença de crohn exposto por
tempo prolongado a imunobiológicos

P. Borges da Rocha, M.C. Sartor, A. Baldin
Junior, G. Mattioli Nicollelli, A.S. Brenner, N.L.
Nobrega, M.C. Savio, M. Deconto Rossoni

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar o caso de um paciente com doença de

Crohn que desenvolveu carcinoma espinocelular na região
perianal em vigência de Ustequinumabe.

Descrição do caso: Masculino, branco, 52 anos, portador
de doença de Crohn ileal e colônica com diagnóstico em
1985. Previamente submetido a quatro enterectomias (1985,
1991, 2001 e 2006) por estenoses do delgado e colostomia
em alça do sigmoide por estenose do reto. Em uso de Uste-
quinumabe em monoterapia com bom controle da doença.
Utilizou Azatioprina, que foi descontinuada devido a desen-
volvimento de múltiplos carcinomas basocelulares na face
e membros superiores. Também utilizou Metrotexate e Infli-
ximabe suspenso por tuberculose latente). Em 2018 evoluiu
com aparecimento de nódulo perianal pequeno, que foi res-
secado. O exame anatomo-patológico evidenciou carcinoma
espinocelular pouco diferenciado. Foi optado por suspensão
do imunobiológico. Em abril de 2019 a ressonância magnética
da pelve demonstrou área de fibrose associada a pequeno tra-
jeto fistuloso interesfincteriano na região posterior direita do
canal anal, sem evidência de lesão infiltrativa ou de linfonodo-
megalias. O paciente está sendo submetido a exames físicos
frequentes e não apresenta sinais de recidiva da lesão.
Discussão e Conclusão(ões): Os tumores malignos do canal
anal representam 2% dos tumores malignos digestivos, sendo
o mais prevalente o carcinoma epidermoide (85%). Alguns
fatores de risco possuem forte correlação com o desenvolvi-
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mento dessa neoplasia, como o sexo feminino, infecção por
papiloma vírus humano (HPV), imunossupressão e tabagismo.
O tratamento consiste em quimio e radioterapia, reservando-
-se o tratamento cirúrgico para os casos refratários. A excisão
local é reservada para os tumores precoces menores que
2 cm, com histologia bem ou moderadamente diferenciada,
sem invasão esfincteriana. A literatura descreve associação
entre tumores de origem epitelial e o uso prolongado de
imunobiológicos e Azatioprina. Não há descrição associando
Ustequinumabe e o desenvolvimento de neoplasias epiteliais,
porém deve ser inferida essa relação causal frente à ausência
de outros fatores de risco.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.010
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Obstrução intestinal secundária a
endometriose em ceco e apêndice cecal

D.R. Ximenez, A.P. Westphalen, G.B. Fracaro,
N.L.B. Camargo, J.V.L. Bertuol, L.Z. Salomao,
A.C. Ribeiro

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), Cascavel, PR, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso clínico sobre obstrução intes-

tinal secundária à endometriose em ceco e apêndice cecal.
Descrição do caso: Feminina, 29 anos, previamente hígida,

admitida no pronto socorro (PS) devido à dor em fossa ilíaca
direita (FID) há 6 dias. Negava febre, hiporexia, náuseas, vômi-
tos ou alterações genitourinárias. Ao exame físico apresentou
sinais vitais estáveis, com dor à palpação profunda, não
sendo identificadas massas palpáveis ou sinais de peritonite.
A tomografia computadorizada (TC) de abdome visualizou-se
pequena quantidade de líquido livre e imagem sugestiva de
processo inflamatório em FID, porém não se visualizou o apên-
dice cecal. Dada a estabilidade hemodinâmica, ausência de
fecalito na TC, melhora clínica, exames laboratoriais bons, boa
compreensão da paciente e fácil acesso desta ao PS, optou-se
por tratamento conservador. Porém, após um mês de evolução,
a paciente retorna ao PS referindo dor abdominal difusa, episó-
dios de náuseas e vômitos, com parada de eliminação de fezes.
Ao exame apresentava taquicardia, distensão abdominal e
dor a palpação difusa. Devido à piora clínica foi submetida
a laparotomia exploradora. No intraoperatório havia mode-
rada quantidade de líquido serossanguinolento em cavidade
abdominal, presença de massa bloqueada em ceco e apên-
dice cecal, com distensão importante de alças do delgado à
montante. Realizada íleo-colectomia com ileotransversoanas-
tomose. O laudo anatomopatológico demonstrou a presença
de endometriose profunda e obstrutiva em apêndice cecal e
ceco, e negativo para malignidades. A paciente apresentou boa
evolução recebendo alta hospitalar, com seguimento ambula-

torial pela Cirurgia Geral e pela Ginecologia.

Discussão e Conclusão(ões): A endometriose é a presença
de tecido endometrial em locais extra-uterinos, doença
benigna que acomete 10% a 15% da população geral de mulhe-
1 9;39(s1):1–164

res, o maior número de diagnósticos é entre 29 e 39 anos.
O envolvimento intestinal pode ocorrer em até um terço
das pacientes, geralmente é assintomático e os locais mais
comuns, de acordo com a frequência de ocorrência, incluem:
retossigmoide, cólon proximal, intestino delgado e apêndice.
O ceco está envolvido em menos de 5%. A apresentação dos
casos sintomáticos é inespecífica, com amplo espectro de
diagnósticos diferenciais, como doença de Crohn, apendicite
aguda, abscessos tubo-ovarianos, obstruções intestinais ou
malignidades. As obstruções decorrem de estenoses causadas
por aderências com estruturas próximas ou fibrose da parede
intestinal secundária à reação inflamatória causada pelos san-
gramentos cíclicos, o que causa ao longo do tempo constrição
do lúmen intestinal. Na endometriose intestinal, o local mais
comum de obstrução é o retossigmoide, sendo a obstrução
cecal uma condição rara. O diagnóstico pré-operatório de
obstrução intestinal cecal por endometriose é um desafio
devido à inespecificidade dos sintomas e diagnósticos dife-
rencias mais prevalentes, porém é fundamental considerá-lo
em mulheres na idade fértil.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.011
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Neuromodulação sacral como tratamento de
incontinência anal em paciente gestante

N.M.G.D. Souza a, V.G. Filho a, L. Clivatti a,
B.P.D. Lara a, V.H.M.G.D. Souza b

a Hospital Santa Rita (HSR), Maringá, PR, Brasil
b Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto
(FACERES), São José do Rio Preto, SP, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever o caso de uma paciente jovem, que

apresentou incontinência anal devido quadro de doença de
Crohn perianal. Incialmente passou por terapia de Biofeed-
back (30 sessões no total) com pouca melhora. Indicado então
neuromodulação sacral com sucesso. Paciente engravidou em
uso da neuromodulação, passou por gestação sem intercor-
rências com o aparelho ligado, e sem qualquer perda anal.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 33 anos de
idade, portadora de doença de Crohn, diagnosticada em 2006,
com doença localizada em íleo distal, retossigmoide, canal
anal e região perianal. Presença de fístula complexa localizada
as 3 h – QLE com abscesso associado, fissura anterior e pos-
terior. Necessitou de múltiplos procedimentos de drenagem
de abscesso, passagem e troca de séton para tratamento de
trato fistuloso. Em 2014 iniciou quadro de incontinência anal
para gases, fezes líquidas, pastosas e sólidas, escala de Jorge –
Wexner de 20. Feito manometria anorretal nesta ocasião com
achado de esfíncter anal interno e externo hipotônicos, capa-
cidade retal diminuída e anismus. Indicado tratamento com

Biofeedback pélvico. Após 20 sessões de fisioterapia pélvica
paciente apresentou pouca melhora da incontinência anal,
apresentando escala de Jorge – Wexner de 16 (3 – Fezes sóli-
das, líquidas, e gases, 4 – Uso de absorvente, 3 – Impacto na
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ualidade de vida). Fez mais 10 sessões com pouca melhora,
scala de Jorge – Wexner de 18 (3 – Fezes sólidas, líquidas, 4
Gases, 4 – Uso de absorvente, 4 – Impacto na qualidade de
ida). Em 2015 foi indicado implante neuromodulador sacral,
om resposta completa satisfatória ao método e continência
otal anal. Seguiu em acompanhamento da doença de Crohn
m remissão e sem novos episódios de incontinência anal.
m 2017, aos 31 anos, apresentou sua segunda gestação, em
so do neuromodulador sacral. Manteve gestação saudável,
om continência anal, sem qualquer intercorrências. Manteve
aparelho ligado durante toda a gestação, passando por cesa-

iana no início de 2018.
Discussão e Conclusão(ões): Em revisão de literatura a res-

eito do uso do neuromodulador sacral na gestação, chegou-se
conclusão de que não houve um consenso claro sobre
segurança para uso do mesmo durante a gravidez7. Foi

evisado um número adequado de estudos sobre o efeito
a inibição elétrica da contratilidade miometrial e uterina
descobriu-se que as forças de tais inibições aumentam o

elaxamento uterino, ajudam a retardar o trabalho de parto
podem até aumentar a fertilidade. Também foi concluído

ue não foram relatadas complicações fetais atribuíveis ao
mplante sacral7. Conclui-se que o tratamento do SNS parece
er uma prática segura na gravidez por enquanto, embora
xista a necessidade de estudos mais extensos sobre seus
feitos durante a gravidez.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.012
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bdome agudo obstrutivo decorrente de
ndometriose intestinal: revisão de literatura
relato de caso

.P. Gomes a, A.J.T. Alves Junior a, H. Samartine
unior a, B.Y. Kucharski b, G.Z. Teixeira c, V.H.
igueira c, J. Simoes Neto a, J.A. Reis Neto a

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil
Faculdade Medicina, Pontifícia Universidade
atólica de Campinas (PUC-Campinas),
ampinas, SP, Brasil
Hospital PUC-Campinas, Campinas, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Realizar revisão da literatura e relatar um caso

e abdome agudo obstrutivo em paciente com endometriose
ntestinal.

Descrição do caso: DPN, 41 anos, sem comorbidades. Admi-
ida no serviço de emergência com queixa de dor abdominal
ifusa, hematúria e disúria há 12 h associado à parada da
liminação de gases e fezes. Em seguimento de dor abdominal
rônica com coloproctologista há 2 anos sem definição diag-
óstica. Ao exame físico: bom estado geral, sem alterações
ardiopulmonares, abdome distendido com ruídos preserva-

os, difusamente doloroso e sem sinais de irritação peritoneal,
oque retal sem fezes ou sangue em ampola retal e sem

assas palpáveis. Tomografia Computadorizada de Abdome
otal com espessamento parietal e maior realce mucoso seg-
9;39(s1):1–164 7

mentar do íleo distal, estendendo-se por cerca de 15 cm,
até próximo da válvula ileocecal. Uma porção desse seg-
mento acometido na região hipogástrica à direita estava
“acotovelada”, em íntimo contato, sugerindo aderência, não
se podendo afastar fístula, cisto pélvico anexial à esquerda
medindo 3,2 cm. Colonoscopia constatou estenose em íleo dis-
tal e pancoliteenantemática moderada. Paciente submetida
a videolaparoscopia diagnóstica evidenciando íleo terminal
hiperemiado e edemaciado por cerca de 15 cm, estenótico
com ponto de fístula na altura da válvula ileocecal e meso
de íleo terminal com retração cicatricial/fibrose. Optado por
colectomia direita videolaparoscópica com anastomose extra-
corpórea e enterectomia segmentar de íleo terminal com
anastomose latero-lateral anisoperistáltica.

Discussão e Conclusão(ões): A endometriose acomete
cerca de 3% a 19% das mulheres em idade fértil e menos
de 5% na pós-menopausa. Pode ser classificada de acordo
com o local de implantação do endométrio ectópico, quando
interna à musculatura uterina, denominada adenomiose,
ou extra-uterina. Esta última pode envolver estruturas
intraperitoneais, como no caso da endometriose intestinal,
desenvolvida em mais de 5% das mulheres com estágios
avançados da doença, ou extraperitoneais. A endometriose
intestinal ocorre em 5% a 27% dos casos de endometriose. As
localizações mais frequentes são: reto (79%), sigmoide (24%),
apêndice (19%), íleo terminal (2%), cólon descendente (1%) e
ceco (1%). A apresentação clínica encontra-se dor inespecí-
fica e alterações de hábito intestinal, que, quando dissociados
de um quadro clássico, com a tríade de dismenorreia, dis-
pareunia e infertilidade, dificultam o diagnóstico precoce.
A apresentação da doença como forma de abdome agudo
obstrutivo é uma complicação rara. A videolaparoscopia é con-
siderada o padrão ouro para o diagnóstico, sendo também
factível para o tratamento em boa parte dos casos. O aco-
metimento intestinal da endometriose se mostra um desafio
diagnóstico devido a fatores inerentes a patologia. Em casos
raros pode evoluir para quadro de abdome agudo obstrutivo.
Uma vez diagnosticado seu tratamento varia de acordo com
fatores inerentes a paciente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.013
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Perfuração traumática de hérnia perineal
secundaria a amputação abdominoperineal
por câncer de reto inferior

H. Samartine Junior a, A.J.T. Alves Junior a,
A.C. Hardy b, S.O. Banci a, F.A. Delatti b, F.P.
Gomes a, J. Simoes Neto a, J.A. Reis Neto a

a Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil
b Hospital PUC-Campinas, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso

Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Objetivo deste trabalho é realizar uma breve

revisão da literatura e relatar um caso de hérnia perineal em
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da citorredução, fazendo com que a indicação deste proce-
dimento seja individualizada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.015
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seguimento clínico, com evento de perfuração após trauma,
abordada na urgência.

Descrição do caso: Paciente L.A.V., 67 anos, em seguimento
de HP, após amputação abdominoperineal por adenocarci-
noma de reto, com diagnóstico, neoadjuvância e tratamento
cirúrgico em 2014, também em seguimento por neoplasia
prostática sincrônica, em vigência de quimioterapia paliativa
por metástase óssea desde o mesmo período. Atendido em
nosso serviço após sincope seguida de queda da própria altura,
apresentando dor abdominal e pélvica importante, associada
a náuseas e vômitos e, ao exame físico, hérnia perineal de
moderado volume, encarcerada, com sinais flogísticos locais.
Submetido inicialmente a exame tomográfico, sendo eviden-
ciado volumosa herniação de alças de intestino delgado e
cólon na região perineal e achados sugestivos de perfuração
intestinal, sendo encaminhado a cirurgia, com confirmação
diagnóstica e necessidade de abordagem intestinal e correção
herniária.

Discussão e Conclusão(ões): A incidência de HP sintomáti-
cas, secundárias a cirurgias abdominoperineais são bastante
raras. Acometem pacientes entre a 5 a e 7 a décadas de vida,
sobretudo mulheres, tendo como fatores de risco o diabetes
mellitus, obesidade, pacientes submetidos a neoadjuvância
e infecções de ferida no pós operatório. Em geral, cursam
assintomáticas. Na presença de sintomas, o quadro clínico
pode ser caracterizado por desconforto perineal ao sentar,
sensação de peso perineal, sintomas urinários, entre outros.
Para complementação diagnóstica, exames de imagem como
radiografia contrastada, tomografia computadorizada ou res-
sonância magnética podem ser uteis, estabelecendo-se assim
diagnósticos diferenciais. O tratamento é cirúrgico, no entanto
em algumas situações pode-se optar pelo tratamento conser-
vador. Se optado pela cirurgia, esta pode ser realizada por via
perineal, abdominal ou videolaparoscópica ou mista, sendo
a reparação desse tipo de defeito apresentada, ainda nos
dias atuais, como um desafio cirúrgico. Apesar de raras, as
HP são complicações descritas da amputação abdominoperi-
neal do reto, podendo cursar com sintomatologia variável e
complicações graves associadas. Pensar nos fatores de risco e
nas possíveis complicações demanda planejamento de méto-
dos para melhor elaboração cirúrgica e técnicas preventivas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.014
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Cirurgia citorredutora em carcinomatose
peritoneal por recidiva de câncer colorretal:
relato de caso

N.F. Rodrigues, M.C.R. Araújo, T.C. Maia, M.R.
da Costa, E.A. Rolim, R.D. Escalante, A.G.
Marques, S.M.M. Regadas

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e

ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
1 9;39(s1):1–164

Objetivo(s): Relatar a realização de cirurgia citorredutora
para tratamento de carcinomatose peritoneal devido à reci-
diva de câncer colorretal (CCR).

Descrição do caso: Em julho de 2015, R.S.R.L., 48 anos,
foi submetida: omentectomia parcial e retossigmoidectomia
videolaparoscópica, com anastomose colorretal duplo-
-grampeada e quimioterapia (QT) adjuvante com FLOX,
devido a um CCR, classificado em pT3pN2. Após um ano,
a paciente apresentou queixa de dor em abdome infe-
rior, realizando tratamento com ciprofloxacino. Realizou
ultrassonografia abdominal, que mostrou: útero miomatoso,
nódulos sólidos em abdome inferior, com lesão sólida entre
útero e reto, presença de líquido livre no espaço retovesical.
Assim, foi levantada a hipótese de recidiva pélvica. Então,
foi realizada uma retossigmoidoscopia flexível, detectando
a recidiva, com tumor estenosante em descendente dis-
tal e histopatológico de adenocarcinoma moderadamente
diferenciado. Realizou também ressonância magnética
de pelve, evidenciando: alterações morfológicas uterinas,
correspondendo a prováveis leiomiomas; espessamento
parietal colônico distal de forma difusa e inespecífica; coleção
líquida de paredes espessadas, com áreas de realce nodular
no recesso peritoneal suprapúbico. O aspecto foi suges-
tivo de implantes peritoneais secundários. Em junho de
2018, a paciente foi internada e submetida a: Colectomia
esquerda + histerectomia + omentectomia + esplenectomia +
peritoniectomia + metastectomia hepática + drenagem de
tórax à direita + reimplante ureteral esquerdo. Atualmente,
a paciente segue estável e em acompanhamento com a
oncologia clínica.

Discussão: A neoplasia colorretal é a terceira mais fre-
quente no mundo, sendo a segunda causa mais frequente
de mortalidade associada a câncer. Estima-se que 40% dos
pacientes com câncer colorretal (CCR) evoluem com car-
cinomatose peritoneal (CP). Cerca de 30% dos pacientes
acometidos por CCR têm como causa primária de morte a
CP. A cirurgia citorredutora é uma modalidade de tratamento
existente, consistindo em extirpação cirúrgica de todos os
depósitos tumorais intraperitoneais visíveis, podendo ser rea-
lizado até ressecções viscerais. Além disso, tem-se utilizado
a quimioterapia intraperitoneal e suas diversas modalida-
des para o tratamento da CP. Estudos recentes comprovam o
aumento na perspectiva de cura e diminuição da morbimor-
talidade para os pacientes submetidos à cirurgia citorredutora
associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica.

Conclusão: Vê-se, portanto, que apesar dos importantes
avanços na aplicação de novos tratamentos para a CP de
origem colorretal, ainda há necessidade de estudos mais
elucidativos e padronizados sobre tema. Na literatura, não
existem protocolos de tratamento padrão para a aplicação
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índrome de ogilvie após fistulectomia

.T.K.S. Almeida a, G.S. Guzzi a, B. Bazzano a,
. Tomiyoshi a, G. Kurachi b, D.M.R. Lima b,
.E. Sagae b

Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
FAG), Cascavel, PR, Brasil
Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar caso de Síndrome de Olgivie pós-

cirurgia de fistulectomia recente.
Descrição do caso: J.J.N., 54 anos, casado, HAS e hipo-

ireoideo. Terceiro dia após fistulectomia com setor sem
ntercorrências foi novamente admitido com histórico de dor
bdominal difusa do tipo cólica, de forte intensidade, asso-
iada de distensão. Negou episódios de náuseas ou vômitos.
presentava hiporexia além de febre iniciada no dia do inter-
amento. Ao exame físico apresentava saída de secreção
urulenta pela ferida operatória. Foi então solicitado raio-x
e abdome em decúbito e ortostase além de raio-x de tórax
exames laboratoriais e iniciado antibioticoterapia empírica.
o dia seguinte apresentou melhora, porém persistência da
or assim como distensão abdominal e sensação de estufa-
ento. Ao exame físico abdome se apresentava distendido,

loboso, hipertimpânico, doloroso a palpação profunda, sem
inais de peritonite e a ferida operatória já não apresen-
ava secreção purulenta. Foi solicitada tomografia (TC) de
bdome para melhor elucidação do caso. A TC de abdome
emonstrava acentuada distensão colônica, ceco com 7 cm,
ransverso e sigmoide com 8 cm, distensão predominante-

ente aérea, sem pontos obstrutivos, sigmoide redundante
as sem pinçamento e mínima quantidade de líquido livre

a goteira parietocólica esquerda. Por risco de ruptura de
igmoide foi optado por realização de retossigmoidoscopia
escompressiva com aspiração de ar e melhora significativa
a distensão. Após intervenção associada ao uso de neostig-
ina endovenosa paciente evoluiu com melhora expressiva

o quadro de dor além da distensão que já não apresentava.
pós cinco dias de segundo internamento foi optado pela
lta do paciente. Após seis dias paciente retornou ao ambu-
atório de cirurgia proctológica referindo apenas leve dor em
ocal de fistulotomia, mas negou sintomas gastrointestinais.
ão apresentou novo quadro de dor abdominal ou distensão.
liminação de fezes presente sem alterações.

Discussão e Conclusão(ões): O reconhecimento precoce
início do manejo é imprescindível para melhor desfe-

ho clínico do paciente, a fim de evitar complicações. As
omplicações mais relacionadas a síndrome de Ogilvie são:
erfuração, isquemia e necrose intestinal, assim como perito-
ite. O prognóstico varia de acordo com a doença subjacente
as intervenções realizadas. O tratamento se baseia em

tilização de medicamentos que estimulem a motilidade do

ólon. Existem diversos medicamentos que podem ser utili-
ados, incluindo: eritromicina, cisaprida e metoclopramida ou
nibidores da colinesterase, como a neostigmina. Outra opção
9;39(s1):1–164 9

de tratamento para a Síndrome de Ogilvie é a descompressão
colônica endoscópica. Conclui-se que a abordagem cirúrgica
deve ser reservada aos pacientes que a descompressão endos-
cópica não foi efetiva, ou então apresentem complicações
como por exemplo sinais de isquemia do cólon, sepse ou
perfuração.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.016
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Tumor de células granulares em paciente
com retocolite ulcerativa

M.V. Furlanetto, G.F. Furlan, R.B. Sampietro, E.
Endo, A.H.B.G. Vieira, R. Valarini, H.L. Invitti,
A.S. Brenner

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie,
Curitiba, PR, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): No presente trabalho relatamos um caso raro

de tumor de células granulares (TCG) em mucosa colorretal.
Descrição do caso: Paciente masculino, 47 anos, etnia asiá-

tica, admitido em serviço de coloproctologia na cidade de
Curitiba-PR para seguimento de retocolite ulcerativa (RCU).
Diagnóstico da RCU há 10 anos, em uso de mesalazina 5 g/d
(via oral e retal). Na admissão o paciente tinha queixa de dor
abdominal e até 5 episódios por dia de diarreia com muco e
sangue. Previamente intolerante à lactose. Nega cirurgias pré-
vias ou tabagismo. Nesse momento foi iniciado azatioprina
(2,5 mg/kg/dia). O paciente apresentou leucopenia após início
da tiopurina com necessidade de redução da dose e posterior
suspensão. Colonoscopia mostrou retite leve (escore de Mayo
1) e lesão elevada, 10 mm de diâmetro, com ulceração central
em reto a 10 cm da margem anal. Realizada mucosectomia
da lesão. Estudo anatomopatológico mostrou infiltrado celular
atípico focal em mucosa colorretal e imuno-histoquímica con-
firmou tumor de células granulares em mucosa colorretal com
expressão de proteína S-100, KI-67 e CD68. Atualmente, o paci-
ente encontra-se em remissão da RCU com uso mesalazina
(4 g/dia) e sem recidiva do tumor em exame de controle.

Discussão e Conclusão(ões): O tumor de células granula-
res é uma neoplasia de origem mesenquimal e derivado de
células de Schwann. Cerca de 10% dos tumores são do trato
gastrointestinal. Na maioria dos casos o tumor é assintomá-
tico. Acomete mais mulheres. Embora incomum, foi relatada
malignidade em 1% a 2% dos casos. Tumores maiores que 3
ou 4 cm, crescimento rápido e ulceração levam a suspeita de
transformação maligna. Alguns autores sugerem que lesões
benignas com menos de 2 cm e sem acometimento da mus-
cular própria podem ser removidas por mucosectomia. Outros
afirmam que podem ser realizadas polipectomia ou mucosec-
tomia em tumores menores que 4 cm. Fanburg-Smith et al.

sugerem critérios histológicos para avaliação de risco de
malignização. O surgimento de neoplasias em pacientes com
doenças inflamatórias intestinais pode ser decorrente a múl-
tiplos fatores como alterações imunológicas, estado crônico
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inflamatório vigente, terapia com imunossupressores e bioló-
gicos e risco populacional geral. O desenvolvimento de TCG
associado à doença inflamatória intestinal é extremamente
raro. Não encontramos na literatura associação desta neo-
plasia com RCU. O TCG poderia ser decorrente do potencial
neoplásico da doença inflamatória intestinal ou do tratamento
imunossupressor, porém não temos estudos suficientes para
afirmar tal correlação. Conclusão: Os tumores das células
granulares são entidades raras. No geral apresentam curso
benigno e a maioria das lesões são passíveis de ressecção
endoscópica. O diagnóstico preciso é importante para evitar
condutas equivocadas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.017
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Fístula colovesical, origem complexa

A.F.S. Takahashi a, L.R.C. Barruci a, I.R.B.
Orso b, D.M.R. Lima b, G. Kurachi b, R.
Nitsche b, U.E. Sagae b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
(FAG), Cascavel, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de fístula colovesical (FCV) de

causa complexa com origem determinada por anatomopato-
lógico.

Descrição do caso: Paciente masculino, 43 anos, branco.
Queixa-se de dor abdominal, obstipação e emagrecimento
de 12 kg há 8 meses. Relata piora da dor abdominal e náu-
sea procurando pronto atendimento. Realizado tomografia
computadorizada (TC) demonstrando processo inflamatório
de cólon esquerdo associado a divertículo e borramento
de gordura. Submetido ao tratamento com Ciprofloxacino
e Mesalazina por 30 dias, com melhora parcial relatando
cólicas e obstipação. Após 2 meses apresentou pneuma-
túria, e nova TC demonstrou FCV, dilatação intestinal e
coprostase. Encaminhado retossigmoidectomia laparoscópica
cujo diagnóstico intraoperatório identificou bloqueio pélvico
com fístula sigmoide-vesical e gânglios em raiz da artéria
mesentérica inferior. Realizado colectomia clássica com lin-
fadenectomia e na avaliação da peça cirúrgica constatou
tratar-se de um câncer de sigmoide fistulizado para bexiga,
foi ampliada a cirurgia com cistectomia parcial. O anatomo-
patológico constatou fístula, adenocarcinoma de sigmoide e
doença de Crohn. Foram identificados 52 linfonodos na peça
cirúrgica livre de neoplasia, cuja conclusão foi de adenocar-
cinoma de sigmoide, grau II e tipo tubular. Margens livres e
distante da cirurgia 24 cm e aproximadamente 22 cm distal.
Há sinais de severa estenose e dilatação intestinal a montante
da bexiga com doença inflamatória sem neoplasia com trajeto

fistuloso. Presença de sinais histológicos preditivo de instabi-
lidade de microssatélites: reação inflamatória de doença de
Crohn-like.
1 9;39(s1):1–164

Discussão: A fístula enterovesical compõem cerca de 80%
das fístulas urogenitais. A principal causa de FCV é a doença
diverticular de sigmoide responsável por cerca de 2/3 dos
casos, seguida de neoplasia e doença de Crohn. A incidên-
cia de fístula é cerca de três vezes maior em homens do que
em mulheres devido a interposição do útero entre colón sig-
moide e bexiga. Não existem critérios diagnósticos de FCV. O
diagnóstico baseia-se nos sintomas de pneumatúria e fecalú-
ria em 41%-85% e achados de ar livre na bexiga nos exames
de imagem. O relato tem valor devido à dificuldade no diag-
nóstico porque era um jovem com neoplasia, história clínica
pobre para doença de Crohn e no exame radiológico sugeriu
como primeira suspeita a diverticulite e na segunda tomogra-
fia a doença diverticular complicada com fístula colovesical,
mas com o tratamento cirúrgico e estudo anatomopatológico
demostrou se tratar de uma doença inflamatória que evoluiu
para neoplasia, com sub-oclusão e fístula colovesical.

Conclusão: As FCV possuem diversas causas e reque-
rem investigações minuciosas. Este caso tem valor científico
devido associação de doenças e sucessão de eventos que
levaram a FCV. O diagnóstico final, pelo anatomopatológico
trata-se de uma doença inflamatória crônica com evolução
para neoplasia, com perfuração bloqueada pela bexiga e
evolução para fístula.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.018
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Tratamento ambulatorial de doença
diverticular dos cólons

A.L. Marinho a, S.F. Malheiros a, L.A.
Benjamin a, J.M. Pontes a, A.H. Sudário
Oliveira a, M.I. Leite Granjeiro a, W.P. da Silva b

a Serviço de Coloproctologia, Hospital Santa Isabel,
João Pessoa, PB, Brasil
b Hospital Santa Isabel, João Pessoa, PB, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Este trabalho visa demostrar o resultado do

tratamento de 44 pacientes portadores de Diverticulose, de
Doença Diverticular dos Cólons (DDC) e Diverticulite, atendi-
dos em ambulatório do HMSI.

Método: Foi realizado estudo retrospectivo em 44 pron-
tuários de pacientes portadores de DDC. O levantamento
levou em consideração a idade, sexo, cor, os principais sin-
tomas, os exames e tratamentos realizados. Quanto a cor, 23
(52,3%) pacientes eram brancos, 18 (40,9%) pardos e 2 (4,8%)
negros. Referente ao sexo, 18 (40,9%) eram masculinos e 26
(59,1%) femininos. Entre 48 a 69 anos foram encontrados 33
(75.0%) pacientes e acima de 70 anos 11 (25,0%) pessoas. Nesta
amostragem, 18 pacientes sem sintomas no abdome, que
foram submetidos a colonoscopia devido a hematoqesia ou
para rastreamento do câncer colorretal, tiveram como achado

divertículos colônicos (Diverticulose). Apresentando sintomas
abdominal foram encontrados 26 casos, sendo 12 com Doença
Diverticular e 14 com diverticulite. Quanto a distribuição dos
divertículos nos cólons, 19 (43.2%) tinham Doença Diverticu-
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ar Hipertônica, 12 (17,3%) apresentavam Doença Diverticular
ipotônica e 13 (29,5%) com Doença Diverticular Mista. Todos
s pacientes foram submetidos a Colonoscopia. Os pacientes
iveram como principais queixas; dor abdominal 23 pacien-
es, constipação 16 pacientes, hematoquesia 17 pacientes, 1
aciente com hemorragia digestiva baixa, e 3 com alteração
o ritmo intestinal.

Discussão: Os pacientes portadores de Doença Diverticu-
ar, além do esclarecimento citados, foram orientados para o
so de antifisióticos, antiespasmódicos e quando necessário
rocurar um serviço médico. Os pacientes que tiveram Diverti-
ulite, foram submetidos a realização de exames laboratoriais,
1 precisaram Tomografia Computadorizada, 2 fizeram Ultras-
om do abdome total em 3 precisaram de colonoscopia virtual.
om base nestes exames, 8 foram tratados clinicamente em
mbulatório, 6 precisaram de internação, destes 3 tiveram tra-
amento clinicamente, 2 precisaram de cirurgia programada e
foi tratado com cirurgia de urgência.

Conclusão: Nesta casuística, 18 (40,9%) dos pacientes
inham Diverticulose e foram esclarecidos sobre o achado

orientados para a mudança de hábitos como fator de
aior importância visando evitar a evolução da enfermidade.
s 12 (17.3%) pacientes com Doença Diverticular, além dos
sclarecimentos acima referido foi recomendado o uso de
ntifisióticos e antiespasmódicos quando necessário e reali-
ar avaliação periódica visando prevenir complicações. Os 14
31,8%) pacientes portadores de Diverticulite, 8 foram tratados
linicamente em ambulatório com sucesso, 3 precisaram de
er tratados internados e 2 foi submetido cirurgia programada,
evido a intratabilidade clínica. Um deles, com o diagnóstico
e abdome agudo foi submetido a cirurgia de urgência, retos-
igmoidectomia mais colostomia à Hartmann.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.019
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eoplasia colorretal diagnosticada durante a
estação - desafios

.A. Lins Neto, T.G. Muritiba, M.A.d.A.
erreira, S.M.d.S. Andrade, G.G. de Carvalho,
.C. Lins, J.C. Pereira, L.H.A. Salvador Filho

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió,
L, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever o caso clínico de uma paciente

iagnosticada com neoplasia colorretal durante o período ges-
acional em serviço de referência em Oncologia no estado de
lagoas. Compreender os desafios diagnósticos e prognósticos
ara o caso em questão.

Descrição do caso: M.F.S., 37 anos, sexo feminino, casada,
rofessora, católica, natural e procedente de Maceió - Ala-

oas. Procura serviço de referência em Oncologia no estado
e Alagoas com a queixa de Hematoquezia. Paciente refere
iagnóstico prévio de intolerância à lactose e queixa-se de
angramento ao evacuar iniciado em setembro de 2017.
9;39(s1):1–164 11

Refere hábito intestinal regular com fezes Bristol 04/05. DUM:
01/01/2018, na primeira consulta, gestação em curso no 2◦

trimestre. Paciente nega comorbidades, alergias, tabagismo
ou etilismo. Passado de colecistectomia há 10 anos e uma
gestação anterior (G2P1cA0). Avó paterna falecida por neopla-
sia de colo uterino. Ao exame: Bom estado geral. ACV: RCR
2 T BNF; FC 80 bpm. AR: MV + AHT S/RA ABD: gravídico (2◦

trimestre). EXT: simétricas, perfundidas, sem edemas. Exame
proctológico: Lesão em parede posterior do reto. Colonos-
copia (junho 2018): Lesão úlcero-vegetante em reto inferior
6 cm da margem anal - Histopatologia: Adenocarcinoma muci-
noso de reto. RNM da pelve e abdome superior (junho 2018):
Lesão vegetante semi-circunferencial reto baixo com exten-
são até a muscular (T2) e linfonodomegalias mesorretais e
extramesorretais (>04) (N2). Raio x de tórax (junho 2018):
normal. CEA (junho 2018): 1.83 ng/mL. Exames laboratoriais
normais. Conduta: Realizada quatro doses de dexameta-
sona em julho e quatro em agosto. Cesariana ocorreu em
23/08/2018 – 33 semanas e 02 dias, feto vivo do sexo feminino
com 2,670 kg. Instituída neoadjuvância com quimioterapia (02
ciclos - semana 01 e 05) e radioterapia. PET CT (outubro 2018):
Pequenas áreas focais esparsas pelo parênquima hepático
(SUV 6,3 e 7,0), reto baixo (SUV 17) Linfonodo em mesor-
reto (SUV 7,0), linfonodo em cadeia ilíaca comum (SUV 6,7).
Após neoadjuvância, realizadas nova colonoscopia e PET CT
(março 2019), mostrando remissão completa da doença. Paci-
ente mantém seguimento no serviço em regime trimestral.

Discussão e Conclusão(ões): Tem Incidência de 0,008% dos
casos de neoplasia colorretal. Uma revisão de 119 casos mos-
trou uma média de idade 32 anos. 12% das pacientes são
diagnosticadas no primeiro trimestre. Em 53.4% dos casos a
neoplasia é identificada no cólon, 44% no reto e em 2.6% múl-
tiplos sítios. Pacientes no segundo trimestre da gestação tem
pior prognóstico pois relutam pela perda do feto e decidem
pelo risco da progressão do tumor. Não pode ser realizada radi-
oterapia durante a gestação. Manifesta-se em 47% dos casos
como hematoquezia, 37,6% como dor abdominal, 14,1% como
constipação, 9,4% como obstrução e 2,4% como perfuração.
A conduta em 30% é ressecção anterior de reto e em 14,9%
amputação abdominoperineal de reto, com sobrevida média
de 42 meses. Compreendemos que trata-se de uma doença
rara, agressiva, com grave prognóstico para a mãe e ainda sem
consenso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.020
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Carcinoma espinocelular de reto: uma
apresentação topográfica atípica

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.
Pelegrinelli, A.F.R. Zago, R.M. Etchebehere

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e

ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
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Objetivo(s): Notificar o achado histopatológico de carci-
noma espinocelular em lesão vegetante de parede retal,
seguido de estudo de condução terapêutica e estabelecimento
de prognóstico à paciente contemplada neste relato.

Descrição do caso: Paciente V.M.N., 61 anos, sexo femi-
nino, tabagista, com quadro inicial de dor anal, tenesmo,
aumento em frequência de evacuações e perda ponderal
de evolução há 1 mês. Ao exame proctológico, achado de
lesão tumoral em parede anterior de reto, distando 3 cm da
borda anal, ocupando 50% da luz intestinal. Estudo anato-
mopatológico e imuno-histoquímico evidenciando Carcinoma
Epidermoide pouco diferenciado de reto. Submetida à radio
e quimioterapia neoadjuvantes, com resposta insatisfatória,
apresentando lesão úlcero-vegetante residual à colonoscopia
com fistulização à parede posterior da vagina. Proposta de
tratamento cirúrgico a ser definida em equipe.

Discussão e Conclusão(ões): A manifestação retal do carci-
noma espinocelular (CEC) é incomum, sendo este responsável
por 0,002 a 1% dos tumores malignos colorretais. O achado
da ectopia de células escamosas no reto pode estar rela-
cionado a alteração na maturação de células basais por
agressão da mucosa, que se diferenciam em epitélio esca-
moso em vez de glandular, à metaplasia escamosa decorrente
de agressões crônicas (radiação, colite recorrente, infecção
por HPV ou esquistossoma) ou a existência de um grupo de
células deslocadas do ectoderma após a embriogênese. As
manifestações sintomáticas do CEC retal são semelhantes às
do adenocarcinoma, como dor abdominal ou anal, tenesmo
ou hematoquezia. Também é semelhante a apresentação
macroscópica, sendo necessário o estudo histológico minu-
cioso e a avaliação imuno-histoquímica. Os CEC colorretais,
porém, parecem ser mais invasivos localmente e apresentar
mais frequentemente disseminação linfonodal e a distância,
especialmente ao fígado e ao pulmão, além de serem diag-
nosticados mais tardiamente, o que corrobora por um painel
geral de pior prognóstico. A abordagem inicial com radio e/ou
quimioterapia parece ser tão eficaz quanto o tratamento cirúr-
gico dos CECs colorretais, inclusive com casos regressão total
da lesão, com estratégias baseadas na boa resposta dos CECs
de canal anal à neoadjuvância. A melhor conduta, entretanto,
deve ser individualizada, sendo de difícil definição tendo em
vista a raridade do tumor e as controvérsias envolvidas na
sua condução No caso relatado, a tentativa de condução clí-
nica inicial não teve o resultado esperado, levando a equipe do
serviço a considerar a abordagem cirúrgica de ressecção com
amputação retal e possível exenteração pélvica, procedimen-
tos mutilantes complexos e de alta morbimortalidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.021
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Hemorragia digestiva baixa devido a
sangramento em vaso anômalo em apêndice
cecal

S.M. Frizol a, R.B. Souza b, R.L. Luporini c, M.A.
Domeniconi c, A.C.C. Parra c, D.L. Luporini c,

J.V. Vicentini c, F.S. Segato c

a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos,
Ribeirão Preto, SP, Brasil
1 9;39(s1):1–164

b Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Carlos, Goiânia, GO, Brasil
c Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Carlos, São Carlos, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O presente estudo tem como objetivo relatar o

caso de um paciente com apresentação incomum de hemor-
ragia digestiva baixa sendo o foco do sangramento um vaso
anômalo em apêndice cecal visualizado em exame colonos-
cópico.

Descrição do caso: Paciente de 25 anos, sexo mascu-
lino, apresentando quadro de hemorragia digestiva baixa
exteriorizada como enterorragia, com importante queda
hematimétrica necessitando de hemotransfusão. O paciente
foi investigado com endoscopia digestiva alta que não evi-
denciou alterações. realizou colonoscopia com presença de
sangue em todo segmento colônico e visualizado um vaso
anômalo com sangramento ativo no óstio apêndicular. diante
do achado, foi optado pela realização de apendicectomia com
incisão de Mc Burney. Após o procedimento, cessou o quadro
de hemorragia do paciente. o material foi enviado para ana-
tomopatológico cujo resultado foi apendicite subaguda com
úlcera terebrante com rotura de vaso adjacente.

Discussão e Conclusão(ões): A hemorragia digestiva
baixa tem causas diversas sendo as mais comuns doença
diverticular dos cólons, angiodisplasias e mal formações
arterio-venosas. A investigação da fonte do sangramento
pode ser realizada por estudos endoscópicos e radiológicos,
seguidos de cirurgia, se necessário. entretanto, o diagnóstico
etiológico do sangramento pode não ser evidente na avaliação
diagnóstica inicial. O sangramento proveniente por um vaso
anômalo em apêndice cecal é extremamente rara, não tendo
muitos relatos descritos na literatura, sendo este o motivo pelo
qual despertou interesse para descrição. além do tratamento
instituído de forma adequada e em tempo hábil tendo o paci-
ente boa evolução clínica. Diante do exposto, fica o alerta para
a importância da propedêutica armada no diagnóstico das
hemorragias digestivas baixas e a necessidade de intervenção
cirúrgica precoce para a interrupção do sangramento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.022
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Intussuscepção intestinal em adultos

J.C. Moura, A. Daumas, A. Amanajas, E.
Laulate, A. Souza, M.H. Borges, P. Martins

Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira
Machado, Manaus, AM, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrição de caso de intussuscepção intesti-
nal em adulto, identificando principais causas, incidências
e fatores de risco. Enfatizando a relevância da investigação,
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iagnóstico e intervenção cirúrgica precoce, frequentemente
ecessária à resolução do quadro.

Descrição do caso: Neste relato o paciente do sexo mas-
ulino apresentou sintomas como dor abdominal difusa,
onstipação, vômito e perda ponderal há 30 dias. Ao ser
tendido no HPS João Lúcio foi realizada a anamnese e o
xame físico do paciente o qual indicou dor abdominal difusa

palpação profunda, abdome globoso, flácido, distendido,
em sinais de irritação peritonial, ausência de massas pal-
áveis, sinais de Murphy, Giordano e Blumberg negativos. Em
eguida foram requeridos os exames complementares e a radi-
grafia simples o paciente apresentava o clássico sinal de
mpilhamento de moedas na região do mesogástrico indi-
ando distinção de alças de delgado com padrão obstrutivo,
á na tomografia computadorizada no ponto da obstrução
dentifica-se a imagem em alvo que significa a invaginação
leo-ileal. A partir dos exames de imagem os cirurgiões opta-
am por uma laparotomia exploradora, encontrando assim
ma intussuscepção intestinal ileo-ileal.

Discussão: A intussuscepção intestinal apresenta-se de
orma mais frequente em crianças de até 1 ano de idade e
aramente ocorre em adultos, correspondendo 1% a 5% dos
asos de obstrução. Segundo Teng Lu MD et al. (2015) em 745
asos cirúrgicos de intussuscepção intestinal em adultos, a
oença, em 52% dos casos, acomete o intestino delgado. Ainda
os adultos, a doença é geralmente secundária a uma causa
rgânica, com causa identificável em 60% a 70% dos casos e
anifestando-se frequentemente de forma subaguda ou crô-

ica. As principais causas citadas são: divertículos de Meckel,
infomas, vasculites associadas a imunoglobulina A e póli-
os intestinais (Beckman G et al. (2015). Ressalta-se que a
ríade sintomática mais comum na intussuscepção intestinal

o quadro de dor abdominal aguda, vômitos e eliminação
e muco com sangue pelo reto. A dor na fase aguda pode
er caracterizada como intermitente, com intervalos de até
0 min entre os picos. No quadro clínico em questão, além
a dor aguda e vômitos pós alimentares, o paciente negava
lteração do ritmo intestinal, do aspecto de evacuações e na
liminação de muco ou sangramento nas fezes, contrariando
apresentação clássica de eliminação retal de substância com
specto de “geleia de morango”, sobremaneira observada nos
nfantes.

Conclusão: A intussuscepção intestinal é uma patologia
as afeta a população pediátrica, ocorrendo em apenas 10%-

5% dos casos após os 2 anos de idade. Por conta de sua
ara incidência em adultos e ao quadro clínico menos exu-
erante e inespecífico, retardando o diagnóstico adequado;
orna-se mister salientar a importância da continuidade da

nvestigação dos quadros semioclusivos sem achados signifi-
ativos ao exame físico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.023
9;39(s1):1–164 13

281

Tumor de krukenberg decorrente de
adenocarcinoma sincrônico de colón em
paciente jovem

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.
Pelegrinelli, A.F.R. Zago

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Tumor de Krukenberg (TK) é um raro adenocar-

cinoma ovariano de natureza metastática, majoritariamente
do trato gastrointestinal. É difícil estimar sua ocorrência, mas
sabe-se que corresponde a 1% a 2% de todos os tumores ova-
rianos. Destaca-se que o câncer gástrico e o câncer colorretal,
juntos, representam aproximadamente 90% dos sítios primá-
rios do TK. O objetivo deste relato de caso consiste descrever
os aspectos clínicos, laboratoriais e tratamento do TK em uma
paciente jovem.

Descrição do caso: LMFS, 27 anos, feminino, admitida
no serviço de Urgência Ginecológica do HC-UFTM devido a
quadro de distensão e dor abdominal, principalmente em
região hipogástrica, com ultrassom de abdome total eviden-
ciando cisto multisseptado na região pélvica com volume
aproximado de 1131cc e ascite de pequeno volume. Na
admissão, realizado novo ultrassom de abdome total e pelve
com doppler que visualizou lesão cística grande, multilo-
culada, com septações grosseiras, apresentando fluxo ao
doppler, com volume 3266 cm3. Realizado também tomo-
grafia de abdome total com mesmos achados, acrescido de
hidronefrose ipsilateral e linfonodomegalias heterogêneas
retroperitoneais periaórticas. Exames laboratoriais Ca 125:
128,5/Ca 19-9: 0,6/CEA: 4,86. Solicitado avaliação da coloproc-
tologia que solicitou videocolonoscopia evidenciando lesão
vegetante, de superfície irregular, ocluindo quase completa-
mente a luz do órgão, friável, localizada a 30 cm da borda
anal. Submetida a retossigmoidectomia em oncologia associ-
ado a ooforectomia bilateral; anatomopatológico compatível
com adenocarcinoma moderadamente diferenciado do cólon
esquerdo (2 lesões, tumor sincrônico e ovário esquerdo apre-
sentando metástase de adenocarcinoma de sítio primário
intestinal). Encaminhada para oncologia clínica e encontra-se
em esquema quimioterápico.

Discussão: A história natural dos TKs condiz com uma clí-
nica inespecífica e pobre em sintomas, apresentando muitas
das vezes como manifestação inicial alterações gastrointesti-
nais. Dentre esses, destacam-se a dor, distensão abdominal e
ascite, todos eles observados na paciente descrita. O tumor é
caracterizado pela presença de células produtoras de mucina
com aspecto de “anel de sinete”. Exames de imagem, aná-
lise sérica de marcadores tumorais como o CA 125 e achados
histológicos auxiliam o diagnóstico. Quanto ao acometi-

mento ovariano é sabido que o comprometimento bilateral
é mais comum, independentemente do sítio primário. No
entanto, têm-se melhor prognóstico em tumores unilaterais
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e de origem colorretal. O tratamento do TK envolve distintos
momentos, cirúrgico e quimioterápico.

Conclusão: O TK é um raro adenocarcinoma metastático
ovariano. O prognóstico é desfavorável e as taxas de sobrevida
são bastante reduzidas. No entanto, é possível, assim como
representado neste caso, prolongar a sobrevida da paciente
através da abordagem correta e do seguimento rigoroso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.024
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Divertículo de reto sintomático

G.F. Furlan, M.V. Furlanetto, R.B. Sampietro, E.
Endo, A.H.B.G. Vieira, H.L. Invitti, R. Valarini,
A.S. Brenner

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie,
Curitiba, PR, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Neste trabalho relatamos o caso de um paciente

com divertículo de reto associado a constipação e tenesmo.
Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 75 anos, foi

atendido no ambulatório de Coloproctologia de um hospital
terciário em Curitiba, com queixa de constipação associada
a tenesmo e episódios de distensão abdominal há 6 meses.
Apresentou melhora parcial dos sintomas com uso de laxa-
tivos e mudança de hábitos alimentares. Negava demais
comorbidades, assim como realização de colonoscopia prévia.
Ao exame físico apresentava-se com abdome plano, flácido,
indolor a palpação, sem massas palpáveis, com toque retal
sem alterações. Foi optado por solicitar colonoscopia, que
evidenciou 2 orifícios diverticulares de óstio largo a 10 centí-
metros da margem anal, sem alterações do padrão da mucosa.

Discussão: A doença diverticular dos cólons é uma
condição comum na população, podendo estar presente em
mais de 50% das pessoas, com acometimento principalmente
do colón sigmoide. Diferente dos divertículos dos cólons, os
divertículos retais são considerados uma condição rara, com
prevalência de 0,08% na população geral. Acomete mais paci-
entes do sexo masculino (3:1), entre 55 e 85 anos de idade.
Estes divertículos são divertículos verdadeiros, ou seja, englo-
bam todas as camadas da parede retal, possuem óstio grande e
geralmente se manifestam nas paredes laterais do reto, devido
a menor resistência das camadas musculares. Geralmente
são únicos, e podem se associar a constipação, obesidade
e impactação fecal, podendo se manifestar com diverticu-
lite, infecção, ulceração, perfuração, fístula e prolapso anal.
Porém, na maioria das vezes os divertículos de reto são assin-
tomáticos, não necessitando de intervenção cirúrgica, esta
ficando reservada para casos com sintomas importantes ou
complicações.

Conclusão: Os divertículos retais são raros e geral-

mente assintomáticos, no entanto devemos ter conhecimento
dessa condição assim como de seus sintomas e possíveis
complicações. Ainda deve-se considerar como diagnóstico
diferencial constipação intestinal.
1 9;39(s1):1–164
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Divertículo retal: achado colonoscópico

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.
Pelegrinelli, A.F.R. Zago

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

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A doença diverticular acomete principalmente

o cólon sigmoide onde representa cerca de 70% dos casos des-
critos, atingindo o cólon transverso e ascendente em 10%, o
cólon descendente em 10% podendo ainda ser pan-colônica
em mais de 10% dos casos. O acometimento do reto, entre-
tanto, é extremamente raro, estimando-se uma incidência
de 0,07 a 0,08% dos doentes submetidos a investigação diag-
nóstica. O objetivo do presente relato é apresentar um caso
de divertículo do reto, diagnosticado durante realização de
exame colonoscópico e revisar a literatura quanto aos prin-
cipais aspectos dessa inusitada afecção

Descrição do caso: A.S.A., 52 anos, masculino, procurou
ambulatório de coloproctologia com quadro de sangramento
após evacuação, de grande quantidade, de início há 3
anos. Exame proctológico evidenciando doença hemorroidá-
ria mista. Colonoscopia para rastreio com presença de grande
quantidade de divertículos em todo cólon, inclusive divertí-
culo em reto, único, com óstio largo, maior que 2 cm e sendo
realizado biópsias que não mostrou alterações

Discussão e Conclusão(ões): A presença de divertículo
no reto é um evento raramente descrito e apresenta,
ainda em nossos dias, etiologia incerta. Apesar da etiologia
incerta, alguns fatores são descritos como predisponentes:
constipação, impactação fecal recorrente, relaxamento do
septo retovaginal, atrofia muscular, obesidade com infiltração
gordurosa da parede muscular do reto, ausência de estru-
turas de suporte tais como o cóccix, traumatismos retais,
infecção, ulceração e anomalias congênitas. Os divertículos
retais acometem com maior frequência o sexo masculino,
sendo geralmente únicos, podendo se encontrar até três diver-
tículos no mesmo paciente. Na maioria dos casos publicados
e assim como observamos no presente caso, os divertículos
do reto possuem óstio largo com ampla comunicação com
a luz retal. Apresentam curso assintomático, sendo frequen-
temente achado incidental. A concomitância com doenças
orificiais não é rara, assim como observado no paciente do
presente relato, em que a perda sanguínea retal era decor-
rente da doença hemorroidária, sendo o divertículo do reto um
achado do exame colonoscópico. Ocasionalmente, os diver-
tículos do reto podem ser acompanhados de complicações:
infecção, perfuração, fístulas, estenoses, ulcerações e sangra-
mento. O diagnóstico dos divertículos retais é difícil de ser
realizado somente com base no exame clínico e habitual-

mente não requer tratamento cirúrgico. Cabe lembrar, todavia,
da necessidade de acompanhamento periódico desses pacien-
tes devido a possibilidade de metaplasia de mucosa gástrica
no interior do divertículo e a associação com o câncer de reto.



. 2 0 1

C
a
l

h

5

B
p
c

A
C
N

(
S

C

t
e
d
t
a
u
a
u
g
fi
d
p
o
f
b
e
f
r
s
d
r
r
a
i
m
f

m
O
(
c
r
d
a
d
i

j coloproctol (rio j)

onclusão: Os divertículos retais são raros, habitualmente
ssintomáticos, mas devem ser acompanhados já que podem
evar a complicações que necessitem de intervenção cirúrgica.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.026
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lefaroconjuntivite não infecciosa induzida
or anti-tnf em paciente com doença de
rohn

.P. Gonçalves, N.S.F. Queiroz, C.W. Sobrado,

.B.G. Facanali, L.R. Boarini, V.R. Guzela, S.C.
ahas, I. Cecconello

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar o caso de um paciente com doença de

rohn com reação ocular ao uso de infliximabe.
Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 51 anos,

abagista, portadora de doença de Crohn (DC) estenosante
fistulizante, com sintomas intestinais iniciados em 2012 e

iagnosticada em 2015, quando foi submetida a colectomia
otal + ileoretoanastomose + histerectomia + lise de múltiplas
derências e anatomopatológico (AP) revelou colite crônica
lcerada com perfuração, estenose, trajeto fistuloso na parede
bdominal e aderências entre alças intestinais, útero e tuba
terina direita. Iniciou infliximabe (IFX) 30 dias após a cirur-
ia para profilaxia da recorrência. Há cerca de 1 ano, os olhos
caram hiperemiados, com piora após 4 meses de otimização
o IFX, apresentando baixa acuidade visual (AV) e hiperemia
rogressivas, prurido, fotofobia e dor ao redor de ambos os
lhos. As alterações encontradas na avaliação oftalmológica
oram: AV de 20/40, córnea com ceratite puntata, edema palpe-
ral 1 + , diminuição de cílios, hiperemia conjuntival 2 + difusa
blefarite. Break up time de 2 s bilateral. Mácula seca em

undo de olho. Prescrito dexametasona colírio, lubrificante e
egencel®. Após decisão multidisciplinar, optado por suspen-
ão do IFX, com melhora ocular progressiva, porém com piora
os sintomas intestinais: dor abdominal frequente, fezes diar-
eicas 12x/dia, com sangue eventual. Em julho de 2019 fez
etosigmoidoscopia (RTS): mucosa com hiperemia, edema, fri-
bilidade até 12 cm da borda anal e AP: ileíte crônica com
nfiltrado inflamatório crônico (IIC) com raros neutrófilos e

ucosa retal com IIC moderado inespecífico e calprotectina
ecal de 605 mg/kg.

Discussão e Conclusão(ões): A DC é uma doença infla-
atória intestinal (DII) e pode acometer outros órgãos.
envolvimento ocular como manifestação extra-intestinal

MEI) ocorre em aproximadamente 12% dos casos, sendo mais
omum na DC e apresenta-se como uveíte, episclerite, escle-
ite, conjuntivite folicular e raramente como úlceras marginais

a conjutiva ou palpebral, durante doença ativa ou inativa. Os
nti-TNF-� são cada vez mais utilizados para o tratamento
e DII e vários eventos adversos têm sido relatados, como:

nfecção oportunista, malignidade e fenômenos auto-imunes
9;39(s1):1–164 15

induzido pela droga. Apesar dos anti- TNF-� serem indicados
para tratar uveíte, esta reação ocular tem sido descrita como
efeito adverso, pois o anti-TNF-� periférico pode aumentar
a reatividade das células T e causar inflamação no olho. No
presente caso, após a suspensão da terapia, houve resolução
progressiva dos sintomas oculares, a despeito da piora dos
sintomas intestinais, confirmando tratar-se de reação secun-
dária à droga e não a hipótese de MEI da doença. O diagnóstico
diferencial das manifestações oculares na DII representa um
desafio clínico, exigindo a exclusão de causas infecciosas
e eventos adversos relacionados aos medicamentos, antes
de classificarmos estas alterações como MEI da DII. Equipe
multidisciplinar é essencial no manejo terapêutico destes
pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.027
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Apedangite epiploica: diagnóstico diferencial
em abdome agudo inflamatório e estratégias
terapêuticas

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.
Pelegrinelli, A.F.R. Zago, N.M.J.W. Silva

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Reconhecer a Apedangite Epiploica como diag-

nóstico diferencial de Abdome Agudo Inflamatório, baseado
no caso clínico apresentado, considerando a indicação de con-
duta clínica e, frente à falha desta, validar a videolaparoscopia
como estratégia de tratamento.

Descrição do caso: TLO, 25 anos, há dois dias iniciou qua-
dro de dor em flanco esquerdo, sem melhora com analgésicos
comuns e associada à febre baixa. Realizou-se tomografia
computadorizada de abdome com achado de borramento da
gordura pericólica à esquerda e suspeita de diagnóstica de
diverticulite aguda não complicada. Apesar de medicado com
analgésicos e antibióticos, não houve melhora clínica após 72
horas de tratamento clínico. Foi então indicada videolaparos-
copia, que diagnosticou apêndice epiplóico necrosado de 6 cm
em cólon descendente, com líquido inflamatório e fibrina peri-
cólica e em fundo de saco. Realizada excisão de apêndice ep e
lavagem da cavidade abdominal. Evoluiu bem com alta hospi-
talar no dia seguinte ao procedimento.

Discussão e Conclusão(ões): A Apedangite Epiploica (AE)
é uma entidade clínica rara, de bom prognóstico, resultante
da torção ou trombose venosa espontânea de apêndices
epiploicos (ou omentais), projeções de gordura da parede
antimesentérica dos cólons à cavidade peritoneal. Tais estru-
turas estão presentes em todo o cólon, e sua inflamação
pode mimetizar outras condições inflamatórias, como ileíte

terminal, apendicite vermiforme aguda, afecções ginecobs-
tétricas e diverticulite aguda, esta última de destaque tendo
em vista a maior densidade de apêndices epiploicos no cólon
esquerdo. O diagnóstico da AE tem sido mais comum devido
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a evolução dos métodos de imagem, em especial a Tomogra-
fia Computadorizada, porém ainda é descrita como achado
intraoperatório em abordagens cirúrgicas por outras hipóteses
diagnósticas de abdome agudo inflamatório. Acomete prin-
cipalmente indivíduos entre a segunda e quinta décadas de
vida, sem predominância de sexo. Apresenta-se geralmente
com quadro de dor abdominal, especialmente em quadrante
inferior esquerdo, com raros sintomas associados (febre baixa,
náuseas), estando o paciente habitualmente em bom estado
geral. A evolução da AE espontânea é benigna e autolimitada,
respondendo a cuidados clínicos com analgésicos e antinfla-
matórios, sem demanda de antibioticoterapia, com resolução
dos sintomas em 3 a 14 dias. A abordagem cirúrgica se res-
tringe aos casos de dúvida diagnóstica, indisponibilidade de
exames de imagem e ausência de resposta clínica, além da
prevenção de recorrências e para tratamento de complicações
locais. A via preferencial é a videolaparoscópica, com liga-
dura e excisão do apêndice inflamado e, assim, abreviação do
curso da patologia com procedimento pouco invasivo. Com
o caso clínico exposto, discute-se a indicação e, por outro
lado, a limitação na conduta não operatória em processos
inflamatórios benignos do cólon, como a AE, tendo em vista
a acessibilidade e facilidade técnica da videolaparosocopia
como recurso diagnóstico e terapêutico e sua baixa morbidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.028
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Tumor estromal gastrointestinal retal
recidivante

M.V. Furlanetto, G.F. Furlan, R.B. Sampietro, E.
Endo, A.H.B.G. Vieira, H.L. Invitti, R. Valarini,
A.S. Brenner

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie,
Curitiba, PR, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Neste trabalho descrevemos um caso raro de

Tumor Estromal Gastrointestinal (GIST) recidivante anorretal.
Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 62 anos,

foi admitido no serviço do coloproctologia de um hospital de
referência na cidade de Curitiba - PR, em 2006, com queixa
de hematoquezia. Ao toque retal, apresentava nódulo de 2 cm
em reto baixo. Optou-se por realizar ressecção transanal do
tumor. Após 6 anos assintomático, o paciente apresentou
recidiva tumoral local e foi submetido à nova ressecção tran-
sanal. Em 2016, houve retorno da lesão, com massa tumoral
ao toque. Realizada nova ressecção transanal do tumor. A
imuno-histoquímica confirmou GIST, com presença de c-kit
e 7 mitoses/campo. Após 2 anos de acompanhamento, foi
observado nova recidiva da lesão. Ao toque retal, presença de
massa nodular na parede posterior do reto baixo, com cerca de

6,5 cm de diâmetro. Optado por tratamento neoadjuvante com
imatinibe (400 mg/dia). Completados os 6 meses da terapia
neoadvujante, o paciente retornou para reavaliação. Ao toque
retal palpava-se lesão endurada com aproximadamente 4 cm,
1 9;39(s1):1–164

aderida aos planos profundos e distando 3 cm da borda anal.
Ressonância magnética de pelve com massa polipoide no reto
e envolvimento da camada muscular profunda, de aproxima-
damente 3,98 x 1,7 x 3,74 cm, distando 3,28 cm da borda anal,
sem acometimento linfonodal. Optado pela ressecção transa-
nal com ileostomia protetora. Atualmente, com 2 meses de
pós-operatório, o paciente encontra-se assintomático e com
estoma funcionante.

Discussão: A maioria (75%-80%) dos tumores derivados do
estroma gastrointestinal (GIST), tem origem das células de
Cajal e expressam o protoncogene c-kit. São responsáveis por
0,1-3% de todas as neoplasias malignas do trato gastrointes-
tinal, sendo o reto acometido em 5% dos casos. Os sintomas
do GIST retal são semelhantes a outros tumores colorretais.
No momento do diagnóstico, cerca de 10%-15% dos pacien-
tes já possuem doença metastática. Um estudo realizado com
pacientes diagnosticados com GIST retal concluiu que 77% dos
pacientes submetidos a ressecção local ampla tiveram recor-
rência locorregional, em comparação com 31% dos pacientes
submetidos à ressecção radical (ressecção abdominoperineal),
porém sem diferença significativa de metástase à distância.
Em um caso publicado, foi realizado tratamento neoadjuvante
com imatinibe em uma terceira recorrência local de GIST retal
e posteriormente realizado a cirurgia definitiva (ressecção
transanal). Assim como no presente caso, a neoadjuvância
com o imatinibe proporcionou a diminuição tumoral e a pos-
sibilidade de ressecção local. Além de evitar a amputação
abdomino-perineal e a perda da função esfincteriana.

Conclusão: O GIST retal é um tumor raro, mas deve ser lem-
brado como diagnóstico diferencial nos tumores colorretais.
O tratamento cirúrgico deve ser sempre considerado, porém a
terapia neoadjuvante com imatinibe deve ser lembrada a fim
de diminuir o tamanho tumoral e a morbidade cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.029
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Condiloma anorretal gigante de
buschke-lowenstein: abordagem terapêutica
em paciente idoso

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, K.R.
Fagundes, A.P. Oliveira, L.F. Godoy, F.R.
Oliveira, R.C. Silva

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O condiloma anorretal gigante de Buschke-

-Lowenstein é uma lesão volumosa, exofídica, em aspecto
de couve-flor, cuja morbidade consiste na compressão das
estruturas adjacentes, dor, infecção, fístula, sangramento e
possibilidade de transformação maligna. É induzido pelo

papiloma vírus humano (HPV) e relacionado a estados de com-
prometimento imune, com infecção por HIV. O tratamento de
escolha é a excisão cirúrgica ampla, podendo em casos sele-
cionados ser utilizadas quimio e radioterapia, como terapia
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tais patologias devem ser mais discutidas e de maior conhe-
cimento do profissional médico em sua prática.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.031
j coloproctol (rio j)

djuvante ou exclusiva. O objetivo deste relato é descrever um
aso do condiloma de Buschke-Lownenstein em um paciente
ão imunodeprimido e para o qual foi optado por tratamento
adioterápico exclusivo.

Descrição do caso: Paciente N.S.R., masculino, 70 anos,
ipertenso e tabagista, com queixa de lesão grande em canal
nal de evolução há vários anos, associada a fístulas para
ádegas e drenagem de secreção fétida. Habito intestinal
egular, diário, com fezes pastosas, sem sangramento. Toque
etal não realizado pela extensão da lesão e inflamação adja-
ente. À ressonância de pelve evidenciou-se lesão vegetante
m canal anal e reto, com extensão até a pelve, sem acome-
imento secundário. Ao exame anatomopatológico da lesão
videnciado carcinoma espinocelular (CEC) invasor. Foi, então,
roposto tratamento cirúrgico com ressecção do tumor, toda-
ia paciente não consentiu com procedimento. Dessa forma,
ptou-se desvio do trânsito intestinal por colostomia e início
e radioterapia externa. Paciente mantém seguimento ambu-

atorial com regressão do volume tumoral e relato de melhora
ubstancial na qualidade de vida.

Discussão e Conclusão(ões): O condiloma de Buschke-
Lownenstein tem sua localização mais comum no pênis, mas
ode se manifestar na vagina, vulva, bexiga, e até canal anal
reto, como neste caso. As queixas do paciente configuraram
ma manifestação clínica típica do tumor na região anorretal,
odavia o paciente não possuía os fatores de risco tradicionais
omo imunossupressão, principalmente pela HIV, e relação
exual anal receptiva. O tratamento considerado padrão ouro

o cirúrgico com ressecção ampla dos tecidos adjacente,
ue apesar de conseguir melhor controle da doença, dimi-
uindo recidiva, leva a mutilação extensa e necessidade de
econstrução anatômica. O paciente em questão optou, junta-

ente com a equipe assistente, por tratamento radioterápico
a lesão, que, apesar de trazer resultados mais pobres de
cordo com a literatura, melhorou significativamente sua qua-
idade de vida. Dessa forma, apesar da raridade e morbidade
a patologia, o plano terapêutico deve ser traçado junto ao
aciente, e dentre as condutas validadas, optar por aquela que
elhor atende as expectativas do paciente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.030
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anifestação de líquen plano em região
erianal

.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.
elegrinelli, A.F.R. Zago

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O presente trabalho objetiva apresentar o caso

línico de paciente com manifestação de Líquen Plano em

egião perianal com alta morbidade, bem como conhecer as
ontrovérsias envolvidas na etiologia das dermatites liquenoi-
es e nas estratégias de tratamento.
9;39(s1):1–164 17

Descrição do caso: Paciente M.F.L, 82 anos, com queixa
de prurido intenso em região perianal de início há 8 anos,
associado a lesão circunferencial ulcerada na topografia. Sem
alterações relacionada a consistência ou frequência evacua-
tórias e sem resposta a medicações tópicas de manipulação
caseira. Submetida a estudo colonoscópico, sem achados
patológicos colorretais. Ao exame de inspeção proctológico,
presença de lesão em placa eritematosa elevada, hipercerató-
tica, com áreas de ulcerações, fissuras em rede esbranquiçadas
e acometimento circunferencial centrífugo, de cerca de 4 cm
de diâmetro. Achado histológico de duas amostras de Liquen
Simples Crônico Perianal e Dermoepidermite Crônica lique-
noide. Foi propostoa instituição de cuidados locais e de higiene
e tratamento clínico com corticosteroide tópico Clobetasol,
com satisfatório controle dos sintomas.

Discussão e Conclusão(ões): As afecções mucocutâneas
liquenoides são patologias crônicas, imunomoduladas, de eti-
ologia ainda não definida, geralmente subdiagnosticadas na
prática clínica como manifestações penfigoides e psoriáti-
cas, vulvovaginites e atopias. Os sintomas mais comuns são
a dor, queimação e prurido local, com piora progressiva. Há
possível relação de fatores emocionais e endócrinos ao apare-
cimento e permanência dos sintomas, bem como associação
com afecções autoimunes e virais (vírus da Hepatite C). O
subtipo Plano (LP), menos comum que o Escleroso, afeta prin-
cipalmente a mucosa oral, podendo também acometerser a
região anogenital, extremidades e tronco, por vezes concomi-
tantes. A prevalência exata do LP é estimada em 0,22% a 5%
da população mundial, sendo que afeta mais adultos, espe-
cialmente na 5 a e 6 a década de vida, e raramente acomete
crianças. O LP extragenital se manifesta mais comumente em
homens, dos 30-60 anos. A variante Líquen Plano Erosivo aco-
mete a região vulvovaginal e, mais raramente a perianal, em
mulheres na 6 a e 7 a décadas de vida. É de grande importân-
cia na prática ginecológica e proctológica, pois a evolução das
lesões pode provocar cicatrizes e sinéquias, com consequên-
cias de grande impacto na qualidade de vida das pacientes,
como dispareunia, dor e constipação por estenose de borda
anal. Parece também haver aumento do risco de neoplasia
intraepitelial genital e de carcinoma espinocelular da vulva
e canal anal. A resolução das lesões pode ser espontânea, mas
em geral demanda tratamentos tópicos e/ou sistêmicos; as
evidências atuais sugerem que o Clobetasol seria a medicação
tópica mais efetiva. As controvérsias relacionadas a etiologia,
tratamento e associações a doenças sistêmicas e neoplási-
cas das afecções dermatológicas anogenitais, reforçam que
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Aspectos clínicos, diagnóstico e evolutivos da
recorrência de pólipos inflamatórios e
hiperplásicos em ileostomia após
retocolectomia total por retocolite ulcerativa
idiopática

C.N. Martins, T. Robles, E.V.A. Pereira, S.A.
Ciquini

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

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os autores têm como objetivo relatar a ocor-

rência de múltiplos pólipos recorrentes em ileostomia pós
retocolectomia total por retocolite ulcerativa idiopática.

Descrição do caso: Relata-se o quadro de doente, sexo
feminino, 58 anos, portadora de polipose em ileostomia que
apresenta sucessivas recorrências precoces e sintomáticas
que necessitaram de tratamentos cirúrgicos periódicos. Os
exames histopatológicos confirmaram a natureza das lesões.
Terapias tópicas foram empregadas sem sucesso. Procurou-se
ainda mudar os materiais de aparelhamento de ileostomia por
possível efeito irritativo, também resposta adequada.

Discussão e Conclusão(ões): Os pólipos inflamatórios nor-
malmente ocorrem associados a condições inflamatórias do
intestino grosso independente de sua especificidade. São
lesões resultantes de uma reação epitelial inflamatória da
mucosa intestinal na forma de tecido de granulação em
regeneração. Resultam do edema e infiltrado celular inflama-
tório no cório, que desloca a mucosa para acima do nível
da mucosa adjacente. Este, tem como diagnóstico diferen-
cial o pólipo fibroide inflamatório, de etiologia indeterminada,
caracterizado por células de natureza miofibroblástica, infla-
matórias e vasos sanguíneos. Em ambos, sintomas como
sangramento e obstrução podem ocorrer. Não apresentam
risco de malignização, embora o último possa ser confundido
com neoplasias mesenquimais. O tratamento consiste na sua
ressecção, para alívio dos sintomas e confirmação diagnós-
tica. Concluem a importância do diagnóstico com vista ao
tratamento adequado e seu acompanhamento. Deve-se ainda,
sempre, excluir outros diagnósticos diferenciais histológicos
destes pólipos visando a terapia adequada ao prognóstico da
doente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.032
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Tumor carcinoide de reto: incidentaloma que
exige perspicácia para diagnóstico

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.

Pelegrinelli, A.F.R. Zago, A.K.B. Ferreira

Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(UFTM), Uberaba, MG, Brasil
1 9;39(s1):1–164

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os tumores carcinoides de reto são um sub-

tipo raro de tumores neuroendócrinos com incidência de 0,86
por 100.000 habitantes e correspondem de 1%-2% de todos os
tumores de reto. Cerca de 50% dos pacientes são assintomáti-
cos, sendo diagnosticados incidentalmente durante realização
de colonoscopia por outras causas. Apresenta-se como lesão
polipoide, séssil, endurecida com crescimento lento o que
dificulta o diagnóstico. Trata-se de uma apresentação de neo-
plasia rara, na maioria das vezes incidentaloma, que quando
realizados diagnóstico e ressecção precoces apresenta bom
prognóstico.

Descrição do caso: Paciente, 43 anos, sexo feminino, com
história de hábito intestinal constipado, associado a dor e san-
gramento à evacuações há 3 meses, sem outras queixas. Sobre
seu histórico social e hábitos de vida, negou sedentarismo,
negou tabagismo e etilismo e nunca fez uso de drogas ilícitas.
Ao exame físico, toque retal evidenciando presença de nódulo
pediculado de 0,5 cm em região retal posterior. Colonoscopia
mostrou presença de nódulo pediculado, realizado polipecto-
mia endoscópica. Material foi enviado para análise patológica
e imuno-histoquímica foi positiva para citoceratinas, sinapto-
fisina e cromogranina A, confirmando tumor neuroendócrino
bem diferenciado.

Discussão e Conclusão(ões): A faixa etária média de
diagnóstico é entre 5◦ e 6◦ décadas de vida, não havendo pre-
valência significativa por sexo ou raça e nem relação com
hereditariedade. Metade dos casos são diagnosticados através
de achados em colonoscopia ou sigmoidoscopias realizadas
para investigação de queixas inespecíficas, no entanto, devido
ao aspecto podem ser confundidos com pólipos hiperplási-
cos atrasando diagnóstico e tratamento forma a comprometer
o prognóstico. A sobrevida em 5 anos é de 81% a 92% nos
doentes sem doença metastática, de 44% a 47% naqueles com
comprometimento linfonodal e de 7% a 18% nos doentes com
metástase à distância.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.033
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Relato de caso: pós-operatório desfavorável
como consequência de condução clínica
inadequada em caso de paciente com doença
de crohn

R.V. Oliveira, C.M. Oliveira, A.R. Oliveira,
B.L.G. Villalba, K.H. Tamashiro, T.D. Reis

A Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), São
Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster

Objetivo(s): Descrever evolução desfavorável de paciente

com doença de Crohn em tratamento clínico inadequado.
Descrição do caso: A.A.P.J., 34 anos; admitido no serviço

em janeiro/2019 por quadro de diarreia, dor abdominal,
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esnutrição, febre, náuseas e plenitude gástrica; fez tomo-
rafia que evidenciou espessamento parietal de ceco e íleo
erminal, bem como fístulas entero-cavitárias e dois abscessos
m fossa ilíaca direita. Tinha diagnóstico de doença de Crohn
á 1 ano e apresentava sinais de atividade de doença espo-
ádicos, tendo inclusive colonoscopia do início de 2018 com
vidência de sub-estenose a nível de válvula ileocecal. Fez tra-
amento com Mesalazina 1.600 mg/dia e ciclos intermitentes
e corticoides e, após melhora clínica, optou- se por reduzir
dosagem do primeiro pela metade. Na internação, foram

niciados antibióticos, corticoterapia e suporte nutricional
ré-operatório (com suplementação oral e nutrição parente-
al) e puncionada coleção. Paciente foi submetido a colectomia
ireita videolaparoscópica com anastomose primária, mas
o 4◦ PO evoluiu com piora clínica importante e optou-se
or laparotomia de urgência, que constatou deiscência da

inha de sutura; realizou-se então, ressecção da anastomose
révia e confecção de uma nova, bem como de ileostomia
e proteção. No 20◦PO evoluiu com fístula peri-anastomose,
endo optado, finalmente, por ileostomia terminal e fístula
ucosa de cólon. Teve um pós-operatório complicado com

EP, IRA (dialítica), paniculite extensa, deiscência de linha de
utura em parede abdominal e pancreatite grave. Manteve
eucocitose persistente, provavelmente relacionada a corti-
oterapia/atividade de doença (presente em todo material
nviado para análise anatamo- patológica). Entretanto, evo-
uiu bem com conduta clínica após a última abordagem,
ecebendo alta em programação de tratamento com Ustequi-
umabe.

Discussão e Conclusão(ões): Dada a evolução do caso e a
atureza da doença, observa-se a importância do diagnóstico
tratamento precoces, com objetivos definidos. Estudos com-
rovam que em casos de doença de Crohn moderada/grave a
erapêutica ideal inclui os imunobiológicos e neste caso espe-
ífico, devido acometimento de íleo terminal, até a colectomia
ireita poderia ter sido considerada. A corticoterapia é eficaz
m induzir remissão em casos de “flares” da doença, mas o uso
íclico está associado a um pior prognóstico em casos cirúr-
icos; o que pode estar associado, junto a desnutrição e ao
ontrole inadequado da doença, a pior evolução do paciente.
doença de Crohn é uma doença que exige abordagem indivi-

ualizada e precoce, podendo evoluir desfavoravelmente caso
ão haja um controle adequado, tal qual o caso em questão.
abordagem cirúrgica era inevitável, mas talvez uma melhor

ondução inicial tivesse prevenido as complicações apresen-
adas pelo paciente. A terapia imunobiológica também deveria
er sido considerada mais cedo e a opção pelo Ustequinumabe
e deu devido a possibilidade de monoterapia mais eficaz e
egura.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.034
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elato de casos: adenocarcinoma mucinoso
m fístula anal de longa evolução
.J.A. Cabral, C.M.A. Guenes, R.B. Bezerra,
.J.M. Silva

Hospital Barão de Lucena, Recife, PE, Brasil
9;39(s1):1–164 19

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Adenocarcinoma Mucinoso Anal é uma

complicação rara das fístulas anais de longa duração. Mui-
tas vezes o diagnóstico é difícil pela localização e evolução
da lesão perianal e o seu prognóstico muitas vezes é ruim. O
objetivo deste artigo é relatar dois casos de adenocarcinoma
mucinoso em fístula anal de longa evolução em dois pacientes.

Descrição do caso: Caso 1: Paciente, 68 anos, com pas-
sado de 4 fistulotomias, evoluiu com lesão endurecida e
friável em canal anal, sendo diagnosticado em 2017 adeno-
carcinoma mucinoso ulcerado, infiltrando mucosa anal. O
paciente realizou tomografias de tórax e abdome que não
evidenciaram metástases à distância; ressonância magné-
tica de pelve mostrou lesão expansiva e infiltrativa do canal
anal com extensão para partes moles de dimensões de 7 x
6 x 5 cm, com linfonodos inguinais de aspecto reacional. Foi
realizada neoadjuvância convencional para adenocarcinoma
de reto e o paciente submetido à Amputação Abdomino-
-Perineal em fevereiro de 2018, tendo como estadiamento
pT4N0. Após 1 ano de seguimento, evoluiu com recidiva
inguinal do adenocarcinoma mucinoso, sendo realizada lin-
fadenectomia inguinal e prossegue com quimioterapia até
hoje. Caso 2: Paciente, 52 anos, com passado de fistulotomia
em 1997, 2010 e 2016, foi diagnosticado com adenocarci-
noma de fístula anal em 2017. Realizou tomografias de tórax
e de abdome sem evidenciar metástases à distância. A res-
sonância de pelve demonstrou um tumor de 5,0 cm, com
invasão da muscular própria e linfonodos atípicos ipsilate-
rais. O paciente realizou neoadjuvância, sendo submetido à
Amputação Abdomino-Perineal em julho de 2017. A biópsia
da peça cirúrgica revelou “pools” celulares de mucina, com
reação inflamatória e presença de células atípicas isoladas na
região perianal; ausência de invasão vascular ou neural e sem
metástases nos linfonodos ressecados. Não houve adjuvância.

Discussão: O estudo sobre a origem do adenocarcinoma
mucinoso secundário à fístula anal foi iniciado por Jones
(1984), que associou à mal formação congênita, como uma
duplicação da porção distal do intestino primitivo. Outros
autores advogam o surgimento do tumor a partir de glândulas
anais, porém ainda é controversa sua etiologia. Adenocarci-
noma Mucinoso de canal anal em associação com a fístula
anal de longa evolução é um acometimento raro, 3-11% dos
carcinomas anais e de difícil diagnóstico. Em geral, os paci-
entes apresentam um quadro de sangramento retal, pus, dor
e estenose anal. 80% dos casos, a lesão possui mais de 5 cm
e pode dar metástase retrorretal e linfonodal. Muitos autores
advogam a ressecção cirúrgica do tumor seguida de quimi-
orradioterapia, e muitos sugerem que a radioterapia possa
modificar a consistência da mucina levando ao crescimento
tumoral. Porém como é uma lesão rara, há poucos protocolos
sobre o tratamento.

Conclusão: Adenocarcinoma Mucinoso de fístula anal é
uma lesão rara e de pobre prognóstico. O tratamento é ainda é
controverso, com indicação de cirurgia com ou sem radioqui-
mioterapia.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.035
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Tumor desmoide da região perianal

D. Londoño, P. Zacharias, P. Kotze, F. Barbosa,
R.K. Romero, E.F. Miranda

Hospital Universitário Cajuru (HUC), Curitiba, PR,
Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Este relato descreve um caso de tumor des-

moide na região perianal tratado cirurgicamente com boa
evolução pós-operatória.

Descrição do caso: Paciente de 37 anos, com queixa de
nodulação em região anal, indolor, associada a hemato-
quezia ocasional e tenesmo. Ao exame físico proctológico,
abaulamento na região perianal lateral esquerda de apro-
ximadamente 5 cm, indolor a palpação. No toque retal
evidenciou-se massa anal lateral esquerda. Exame gineco-
lógico sem alterações. Foi pedida uma ressonância nuclear
magnética de pelve, evidenciando lesão sólida de aproxima-
damente 5x4 cm, hipovascular, com componente de fibrose,
centralizada no esfíncter externo, distorcendo suas fibras
musculares. Colonoscopia sem alterações. No mês de abril
a paciente foi submetida a exérese da lesão no centro
cirúrgico, procedimento sem intercorrências. O resultado do
exame anatomo-patológico da peça cirúrgica revelou neo-
plasia fusocelular plexiforme, atipias/pleomorfismo celular
presente, discreto e focal, invasão vascular e/ou angiolinfática
não detectadas, lesão com crescimento de padrão expan-
sivo, desprovida de cápsula fibrosa. Margens cirúrgicas livres
de lesão. A peça cirúrgica foi encaminhada para imuno-
-histoquímica com resultado compatível com fibromatose
desmoide. Esta apresentava celularidade moderada, atipias
celulares moderadas, necrose não evidenciada, invasão vascu-
lar não evidenciada, índice proliferativo Ki67: 10% e margens
radiais livres de comprometimento neoplásico. A paciente
apresentou boa evolução pós-operatória, fez tomografia de
tórax sem alterações, e atualmente encontra-se em acom-
panhamento ambulatorial em conjunto com oncologia, sem
sinais de recidivas.

Discussão e Conclusão(ões): A fibromatose desmoide é
um tipo de tumor benigno incomum que corresponde a 3%
de todos os tumores do tecido musculoaponeurotico. Tem
tendência a ser agressivo localmente com taxa elevada de
recorrência. O local principal de acometimento é a parede
abdominal, tendo casos que envolvem intestino e mesentério.
Casos extra-abdominais são menos comuns. Uma associação
com síndrome de Gardner e outras síndromes familiares tem
sido reportada. A região perianal é um lugar incomum de
acometimento, sem casos reportados na literatura. A etio-
logia é desconhecida e os eventos moleculares que levam a
sua formação não são muito compreendidos. O sexo feminino
como fator de risco, e uma maior incidência na gravidez, suge-
rem uma associação causal com nível alto de estrogênio. As

lesões são mais frequentes entre a segunda e terceira décadas
de vida, como é o caso do paciente aqui relatado. Sem uma
avaliação histológica da lesão, o diagnóstico regularmente não
1 9;39(s1):1–164

é suspeitado, já que este tipo de tumor não tem características
macroscópicas particulares. Não há consenso sobre qual é o
melhor tratamento do tumor desmoide, mas a exérese cirúr-
gica completa é o mais recomendado. Tratamento adjuvante
com radioterapia pode diminuir o risco da recorrência local
e pode ser o tratamento primário em pacientes com tumor
irressecáveis.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.036
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Relato de caso: fístula entero-vesical como
complicação de doença de crohn em atividade

B.T. Piasecki, B.L. Scolaro, B. Wiese, G.A.S.
Gazzoni, E.F. Malluta, M.K. Mello, M.C.
Kimura, O.W. Muniz

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de fístula entero-vesical (FEV)

como complicação de doença de Crohn em um serviço de refe-
rência de Itajaí – SC.

Descrição do caso: F.C.D.J., 33 anos, masculino. Diagnos-
ticado com doença de Crohn há 8 anos, com má aderência
ao tratamento. Atendido no ambulatório de doenças inflama-
tórias intestinais (DII), referiu surgimento de dor abdominal
difusa com início há 3 meses, de forte intensidade, apre-
sentando piora nos últimos dias e sem alívio com uso de
analgésicos. Nega náuseas ou vômitos. Queixa-se de perda
ponderal de 30 kg em 3 meses, associados a inapetência, disú-
ria e poliúria. Nega tabagismo ou etilismo. Ao exame físico:
Regular estado geral, prostrado, desidratado e emagrecido.
Abdome plano e flácido, com desconforto à palpação difusa,
principalmente em quadrante inferior direito. Submetido à
tomografia computadorizada (TC) de abdome, a qual eviden-
ciou presença de fístula perianal, interesfincteriana, simples,
com origem às 2/3hs e exteriorização no sulco interglúteo.
Enterorressonância magnética concluiu DII ativa em íleo dis-
tal e terminal, bem como presença de fístula em alça do íleo
distal localizada na pequena pelve, drenando para tecido de
aspecto inflamatório/coleção com focos gasosos de permeio,
medindo cerca de 7,1 x 5,6 x 6,5 cm (volume estimado 135 mL),
que determina estenose e dilatação do ureter direito. A coleção
apresenta também aderência com a bexiga, determinando fís-
tula na parede posterior à direita, assim como no reto, à 14 cm
da margem anal. Ainda, evidenciou-se ureterohidronefrose à
direita. Raio X de tórax sem alterações. Paciente encaminhado
ao hospital para tratamento cirúrgico.

Discussão e Conclusão(ões): As fístulas entero-vesicais são
complicações raras da doença de Crohn (DC), possuindo inci-
dência estimada em 2%. Acometem predominantemente o
sexo masculino, 75% dos casos, e o quadro clínico cursa com

sintomas de pneumatúria, fecalúria e sinais de infecção uriná-
ria. A TC é o método de escolha para revelar tais complicações
urológicas. O tratamento é realizado com intervenção cirúr-
gica, preferencialmente, por via laparoscópica. A evolução
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ostuma ser favorável e acompanhada de remissão da doença.
fístula entero-vesical, apesar de rara em pacientes com DC,
uma complicação que requer diagnóstico e terapia imedi-

ta. A abordagem cirúrgica se faz necessária, com posterior
ontrole clínico medicamentoso. A cirurgia ajuda a com-
ater as consequências do trato urinário séptico, induz a
emissão sustentada da DII e possui taxas extremamente bai-
as de recorrência. Portanto, frente a um paciente com tais
omplicações o tratamento cirúrgico deverá ser sempre con-
iderado em associação ao medicamentoso.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.037
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olectomia direita por obstrução intestinal
a doença de crohn

.R.L. Ulliano, L.D.A. Horcel, F.B. Beraldo, P.S.
ahe, I.R.M.A. de Lima

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
úblico Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar uma complicação temida da doença de

rohn com necessidade de manejo cirúrgico por obstrução
ecundária a estenose ileal.

Descrição do caso: C.T.S., 39 anos, sexo feminino em acom-
anhamento ambulatorial devido à doença de Crohn forma
stenosante em íleo terminal diagnosticada há 13 anos. Paci-
nte com perda de seguimento retorna após 1 ano com
erda ponderal de 10 kg, dor abdominal, artralgia, redução
o número de evacuações e queda do estado geral há 5
eses. Em uso de mesalazina 800 mg 8/8 h, prednisona 20 mg
adalimubab de 15/15 dias de forma irregular nos últi-
os 4 meses. Devido ao quadro clínico atual optado por

nternação hospitalar. Iniciado antibioticoterapia com cef-
riaxona e metronidazol e exames de imagem para nova
valiação da doença. Realizou enterotografia que evidenciou
espessamento e realce parietal concêntrico do íleo termi-
al e válvula íleocecal com sinais de afilamento intraluminal
odendo corresponder a estenose local, promovendo dis-
ensão de alças entéricas à montante” e colonoscopia “íleo
erminal apresenta-se com úlceras por fibrina e subestenose
ntransponível ao aparelho. Mucosa normal em ceco, cólon
scendente ângulo hepático, cólon transverso, ângulo esplê-
ico, cólon descendente, sigmoide e transição retossigmoide”
rocedimento no qual foram realizadas biópsias (íleo terminal
ileíte crônica com extensas áreas erodidas; reto - mucosa com
ocos de hemorragia recente, ausência de granulomas e micro-
bscessos de criptas; cólon - mucosa edemaciada) Devido a
á evolução clínica e achados da colonoscopia for optado

ela realização de colectomia direita com anastomose latero-
lateral grampeada isoperistáltica. Paciente com boa evolução
ós-operatório com alta hospitalar após nove dias da cirurgia

dezessete dias de internação hospitalar.

Discussão e Conclusão(ões): A estenose é uma das
omplicações mais temidas e frequentes da doença de Crohn
al controlada. Aproximadamente 30% dos doentes evoluem
9;39(s1):1–164 21

com graus de estenose que podem levar a obstrução intesti-
nal com necessidade de ressecção. Como a formação de novas
estenoses é comum, muitos pacientes podem apresentar múl-
tiplas ressecções e com isso evoluir com intestino curto; por
isso atualmente em paciente com múltiplas estenoses tem se
optado pela esfincteroplastia e deixado a enterectomia para
situações de obstrução intestinal como no caso em questão.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.038
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Otimização da dose de certolizumabe pegol
para falha terapêutica de monoterapia em
paciente com doença de crohn

H. Samartine Junior, A.J.T. Alves Junior, F.P.
Gomes, L.H. Oliveira, J. Simoes Neto, O.H.
Kagohara, J.A. Reis Junior, J.A. Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar a estratégia de modificação de dose do

Certolizumabe pegol para dose dividida (200 mg a cada 2 sema-
nas) em paciente com Doença de Crohn com sintomas ativos
em tratamento de manutenção padrão em regime de mono-
terapia.

Descrição do caso: AMC, 46 anos, 50 kg, tabagista,
sem outras comorbidades associadas. Iniciou acompanha-
mento no 30◦ pós-operatório de hemicolectomia direita com
ileotransverso anastomose por abdome agudo obstrutivo
(anátomo patológico: doença de crohn em atividade). Na oca-
sião fazia uso prévio de mesalazina e infliximabe há 2 anos
realizado triagem para terapia biológica e iniciado tratamento
com Certolizumabe pegol em monoterapia, na ocasião apre-
sentava PCR 6 mg/dL. Após 16 semanas de tratamento, a
colonoscopia de controle apresentava lesões ativas em cólon
descendente e reto com úlcera de anastomose. Optado pela
otimização de dose do Certolizumabe pegol para 200 mg a cada
duas semanas. Reavaliada após 16 semanas da mudança tera-
pêutica, apresentou melhora clínica dos sintomas e PCR de
3 mg/dL. Após 32 semanas do ajuste de dose, mantém melhora
dos sintomas, PCR 0,6 mg/dL e colonoscopia de controle evi-
denciando doença inflamatória em remissão.

Discussão e Conclusão(ões): A Doença de Crohn (DC) é uma
condição inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte
do trato gastrointestinal, caracterizada por ulcerações de aco-
metimento focal, assimétrico e transmural. Embora a resposta
clínica e a remissão sejam importantes objetivos do trata-
mento, a cicatrização da mucosa tem se tornando um objetivo
terapêutico na prática clínica, pois há evidências acumuladas
de que a cicatrização da mucosa está associada à remissão
clínica prolongada, aumento do tempo de recaída e redução
de complicações graves, como como internação e cirurgia. O
Certolizumabe pegol (CZP) é um fragmento Fab de um anti-

corpo monoclonal humanizado, com ausência da região Fc e
peguilado, possui alta afinidade ao fator de necrose tumoral
alfa e comprovada no tratamento de adultos com DC mode-
rada a grave. A resposta e a remissão endoscópicas estão
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associadas a concentrações plasmáticas de CZP mais eleva-
das em pacientes com DC ileocolônica moderada a grave. A
Dosagem de manutenção de CZP 200 mg a cada 2 semanas
em comparação com CZP 400 mg a cada 4 semanas, pode
apresentar concentrações plasmáticas superiores. Aumentar
o nível sérico pode ser uma opção eficaz para pacientes com
DC que podem se beneficiar de maiores concentrações plas-
máticas de CZP. O relato de caso demonstrou a possibilidade
de uma estratégia terapêutica ao uso do CZP, a divisão de
dose em pacientes com sintomas ativos em tratamento de
manutenção padrão em monoterapia, pode proporcionar res-
postas superiores. Os resultados apoiam a necessidade de
considerar a individualidade de cada paciente, bem como, o
monitoramento terapêutico para otimização do tratamento.
Sendo assim, esta pode ser uma estratégia a ser considerada
antes da mudança terapêutica para outro medicamento, ou
considerar a falha primária ao tratamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.039
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Hidradenite e cec de ânus: um relato de caso

M.T. Jatobá, U.C. Marques, J.C. Apolinario,
M.A. Hijazi, R.M. Macedo, M.F. Carneiro, T.Z.
Carniel, R.R. do Prado

Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso de hidradenite que teve

como achado carcinoma espinocelular com evolução cirúrgica
e oncológica.

Descrição do caso: Paciente J.C.G.J, sexo masculino, 66 anos,
procedente de cravinhos, lavrador, hipertenso, ex tabagista,
ex etilista, histórico familiar de melanoma (irmã). Antece-
dente de lesões perianais, com piora dos sintomas há 6 anos
com quando foi submetido a ressecção cirúrgica, sem recidi-
vas desde então. Passa por consulta médica, no dia 09/01/2019
com história de dor e lesão peri-anal, evoluindo com drenagem
espontânea de secreção. Refere habito intestinal preservado,
nega hematoquezia, nega enterorragia, nega perda ponderal.
Ao exame físico, presença de lesão perianal em espelho, com
+/- 4 cm, com área ulcerada drenando secreção, toque retal
normal. Realizada exérese de lesão em 14/01/2019. Paciente
evolui satisfatoriamente em pós operatório. Em retorno, apre-
sentou anátomo patológico com - “Carcinoma Espinocelular”
(CEC) – carcinoma de células escamosas moderadamente dife-
renciado ulceroinfiltrante, com formação de fístulas em pele e
subcutâneo de região peri-anal. A lesão infiltrava todo o frag-
mento, com invasão de trajetos nervosos e necrose tumoral
junto ao trajeto fistuloso. Paciente encaminhado ao serviço
de oncologia para seguimento de tratamento oncológico em
serviço público.
Discussão e Conclusão(ões): A hidradenite supurativa
(HS) consiste em um processo inflamatório crônico, afeta
as glândulas sudoriparas apocrinas, com obstrução do
canal glandular por tampões de queratina propiciando
1 9;39(s1):1–164

a proliferação bacteriana, a etiopatogenia é mal definida
podendo estar associado a distúrbios endócrinos, imuno-
lógicos, hereditários e exógenos. caracteriza-se por edema,
nódulos dolorosos, prurido, hiperhidrose e drenagem de
secreção purulenta, fétida e ocasionalmente com sangue. O
tumor do canal anal apesar de raro, apresenta o CEC como
sendo o principal tipo histopatológico. pode ter relação com
quadro prévio de HPV ou HIV, fístula anal crônica, tabagismo,
imunodeprimidos e condições precárias de higiene. com inci-
dência de 1% a 3%, o CEC que surge na HS de longa duração
é raro e sua patogênese não é totalmente compreendida. A
inflamação de longa duração pode levar ao aumento da taxa
de mutações espontâneas, importante no aparecimento de
CEC. Tem prevalência maior em afrodescendentes e mulhe-
res, porém a incidência e risco para CEC é maior nos homens.
Possui disseminação metastática principalmente locorregio-
nal, a distância é rara, acometendo fígado e pulmão, e alta
taxa de mortalidade. No caso apresentado, o paciente tinha
linfonodo inguinal, exames de imagem sem evidência de lesão
metastática. O diagnóstico e estadiamento é feito por biopsia,
histopatológico, TC de ABD, pelve e tórax, USG endoanal, RM
de pelve e colonoscopia. O tratamento indicado é a radiotera-
pia e a quimioterapia sensibilizante, recomenda-se o regime
nigro modificado. O CEC em HS apesar de raro, tem bom prog-
nóstico se não tiver acometimento secundário, é importante
uma boa ressecção com margem e avaliação do AP.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.040
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Uso de certulizumabe pegol durante a
lactação em paciente com doença de crohn

H. Samartine Junior, A.J.T. Alves Junior, F.P.
Gomes, L.H. Oliveira, J. Simoes Neto, O.H.
Kagohara, J.A. Reis Junior, JA. Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Expor o complexo desafio para a amamentação,

em paciente com necessidade de medicamento de uso crônico
para remissão de atividade da doença inflamatória intestinal
(DII) grave.

Descrição do caso: Paciente feminina, portadora de uma
apresentação grave da Doença de Crohn (DC). Foi subme-
tida a inúmeras abordagens cirúrgicas por fístula intestinal
e obstrução de íleo terminal. À princípio, foi proposta terapia
medicamentosa com mesalazina e azatioprina, as quais foram
substituídas por infliximabe (IFX) após a primeira intervenção
cirúrgica, sendo que, após a última, foi optado por troca
do anti-TNF para Adalimumabe (ADM) no pós alta, o que a
manteve assintomática até sua primeira gestação, quando a
medicação foi suspensa no primeiro mês. Um mês após o nas-
cimento a termo, sem complicações, foi aprovado o uso do

Certolizumabe pegol (CZP) para DII no Brasil, de modo que foi
iniciada terapia com CZP, mantendo o aleitamento materno
até o sexto mês. O calendário vacinal infantil foi preservado,
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om ressalvas às vacinas com vírus ativo atenuado. Mãe e filho
ncontram-se hígidos e assintomáticos desde então.

Discussão e Conclusão(ões): Na atualidade, com as diver-
as opções terapêuticas existentes, mais mulheres com DII
em-se colocado em posição de poder engravidar, resultando
m um duplo desafio: permanecer saudável para manutenção
a gravidez enquanto protegem seu concepto de possíveis
feitos adversos da medicação escolhida para remissão da
oença de base. O CZP apresenta um grande tamanho mole-
ular, além da substituição da porção Fc por polietilenoglicol,
e modo que não há transporte ativo da mólecula, ou seja,
ualquer transferência que houver é por difusão passiva,
presentando mínimas concentrações no leite materno e, ao
esmo tempo, de difícil absorção no intestino da criança. Ao

ontrário do IFX e ADM, os quais, apesar de se mostrarem
ficazes na remissão de sintomas em paciente com DC, apre-
entam transporte ativo para a placenta e para o leite materno.
essa forma, a atualização do conhecimento no campo e a
isseminação de novos linhas de pensamento são, portanto,
e grande importância para garantir a implementação na prá-
ica diária e no aconselhamento, já que atitude cautelosa em
elação ao tratamento medicamentoso durante a gravidez e a
actação pode resultar na suspensão da terapia necessária, e

uitas vezes em risco considerável para mãe e filho. O manejo
e pacientes com DC durante a lactação requer ponderar os
iscos de escolher o melhor tratamento para a mãe, contra
ossíveis riscos para o filho através da exposição a drogas. Os
ontos considerados apresentados neste relato mostram que,
pesar das limitações, o tratamento medicamentoso efetivo
a DC é possível com razoável segurança para a amamentação;
, uma vez, que o CZP tem uma transferência muito limitada
elo leite materno e pequena absorção intestinal pelo lactente,
ste agente pode ser preferido no caso de iniciar o tratamento
om anti-TNF durante a lactação.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.041
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érnia interna através do defeito mesocolico
pós retossigmoidectomia laparoscópica: a
ropósito de um caso e revisão da literatura

.A.R. Martinez a, N.S. Mukai a, M.G.
amargo a, J.J. Cervantes b, M.L.S. Ayrizono a,

.G.R. Braga a, A.P. Lima a, C.S.R. Coy a

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
ampinas, SP, Brasil
Faculty of Medicine, Central University of
enezuela, Caracas, Venezuela

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso de obstrução intestinal por

érnia interna pelo defeito mesocólico, após retossigmoi-
ectomia laparoscópica e realizar uma revisão de literatura

elacionada ao tema.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 59 anos foi
ubmetida a ressecção cirúrgica de adenocarcinoma locali-
ado na junção retossigmoideana. O procedimento cirúrgico
9;39(s1):1–164 23

foi realizado via laparoscópica, com confecção de anastomose
colorretal mecânica extracorpórea. Após a ressecção do cólon,
o defeito mesocólico não foi corrigido no final do procedi-
mento. No quinto dia de pós-operatório, a paciente apresentou
clínica de obstrução intestinal, sendo submetida a exame de
tomografia computadorizada que identificou a presença de
uma hérnia interna pelo defeito do mesocólon. A paciente foi
então submetida a laparotomia exploradora, e identificou-se
que aproximadamente 120 cm de alças jejunais estavam her-
niadas através do defeito mesocólico. Procedeu-se a redução
do intestino delgado herniado sem necessidade de ressecção
intestinal. A correção do defeito do mesocólon foi feita com
sutura contínua. A paciente teve evolução favorável após a
abordagem cirurgia, recebendo alta no quinto dia.

Discussão e Conclusão(ões): As hérnias internas pelo
defeito mesocólico após a realização de colectomia laparoscó-
pica é uma complicação pós-operatória rara com a descrição
de apenas 39 casos. A maioria dos casos relatados ocorreram
em ressecções do cólon esquerdo e em pós-operatório pre-
coce. Duas grandes séries publicadas mostram uma incidência
entre 0,55% e 1,14% de hérnia interna após ressecção do cólon
esquerdo. Mas é importante considerar que essa incidência
pode ser subestimada. Acredita-se que o mecanismo etiopa-
togênico é multifatorial. Algumas explicações poderiam ser
as alças livres de muitas aderências após laparotomia, asso-
ciada a sua migração devido a movimentação na recuperação
precoce; o favorecimento da anatomia do ligamento duodeno
jejunal (ângulo de Treitz) que é o ponto de fixação e por onde
inicia-se a rotação do intestino delgado e a rotação anatômica
do mesentério; e a não liberação da flexura esplênica para a
anastomose que implica em uma anastomose com mais ten-
são por onde as alças se insinuariam com maior facilidade
para encarceramento. O diagnóstico da hérnia interna geral-
mente é feito com a suspeita de obstrução intestinal através da
história, exame clínico e de imagem. Embora a melhor forma
de se prevenir complicações graves seja o fechamento da bre-
cha, ainda há pouca evidência na literatura mostrando que seu
fechamento rotineiro diminui a incidência de HI. Essa revisão
mostra que a obstrução intestinal após retossigmoidectomia
laparoscópica consequente à formação de hérnia interna é
uma complicação pós-operatória rara, porém tem possibili-
dade ser consequências graves que justificam o fechamento
criterioso do defeito do mesocólon sempre que possível.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.042
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Melanoma anorretal primário: relato de dois
casos e revisão da literatura

L.B. Favero, A.B. Filho, M.R. Feitosa, P.H. Pisi,
R.S. Parra, V.F. Machado, O. Féres, J.J.R. Rocha

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP),
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil
Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
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Objetivo(s): Relatar dois casos de melanoma anorretal
submetidos ao tratamento cirúrgico em nossa instituição e
discutir seus aspectos terapêuticos.

Descrição do caso: Caso 1: Mulher de 59 anos em
investigação de doença hemorroidária há cinco meses. Ao
exame: lesão anal vegetante, pigmentada e linfonodomegalia
inguinal bilateral. Biópsia da lesão evidenciou melanoma do
canal anal. Ao estadiamento, não apresentava metástase à dis-
tância. Submetida à amputação abdominoperineal do reto e
esvaziamento inguinal bilateral. O estudo anatomopatológico
da peça operatória confirmou o diagnóstico de melanoma com
acometimento de linfonodos pericólicos e inguinais à direita.
No segundo mês de acompanhamento foi diagnosticada com
progressão da doença para sistema nervoso central e optou-
-se por quimioterapia paliativa. Caso 2. Mulher de 80 anos, em
investigação de hematoquezia e abaulamento anal iniciado
há cinco meses. Ao exame com lesão pediculada e pigmen-
tada na linha pectínea, cuja biópsia diagnosticou melanoma
anorretal. Ao estadiamento, sem metástase à distância. Rea-
lizada ressecção transanal da lesão do reto, com bom controle
dos sintomas da paciente. A análise imuno-histoquímica da
peça cirúrgica para foi positiva para mutação do C-KIT. A
paciente recusou quimioterapia adjuvante. Após três meses
de seguimento, houve progressão local da doença e a paci-
ente foi submetida à amputação abdominoperineal do reto. Na
cirurgia foi evidenciado comprometimento da cúpula vaginal.
Iniciou radioterapia quatro meses após o tratamento cirúrgico.
Devido progressão da doença no abdome (massa pararrenal
esquerda e no mesogástrio), optou-se por tratamento palia-
tivo.

Discussão: O melanoma anorretal primário é uma neo-
plasia maligna rara e de comportamento agressivo. Alguns
fatores contribuem para o prognóstico ruim da doença: ausên-
cia de fatores de risco bem conhecido e diagnóstico tardio
devido à heterogeneidade da apresentação clínica. Não existe
tratamento padrão para o melanoma anorretal, entretanto
a abordagem cirúrgica é a principal opção. Deve ser obede-
cido o princípio de ressecção completa da lesão, com margem
mínima de 1 cm, o que pode estar associado à grande mor-
bidade pelas limitações anatômicas do sítio tumoral. Mesmo
nos pacientes submetidos à cirurgia com ressecção completa
do tumor, a taxa de recidiva é elevada e grande número de
pacientes poderá desenvolver metástases à distância.

Conclusões: O melanoma anorretal é neoplasia agressiva e
que deve ser rapidamente reconhecida e tratada, com intuito
de diminuir a morbimortalidade da doença.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.043
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Melanoma anal: um relato de caso

M.A. Hijazi a, U.C. Marques a, R. Prado a, M.T.
Jatobá b, R.M. Macedo b, T.Z. Carniel b, M.F.
Carneiro b
a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Ribeirão
Preto, Ribeirão Preto, SP, Brasil
b Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, SP, Brasil
1 9;39(s1):1–164

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso de câncer de canal anal e

abordar a importância da hipótese diagnóstica entre os diag-
nósticos diferenciais visto que muitas vezes há equivoco e
demora no diagnóstico

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 60 anos,
encaminhada devido à suspeita clínica de hemorroidas. Há 6
meses relata quadro de dor anal, enterorragia após esforços
evacuatórios e presença de sangue em absorvente. Relata
cólica em região infraumbilical e perda de 5 kg em 1 ano.
Ao exame físico foi encontrada lesão vegentante em bordo
anal hiperpigmentada escurecida, friável. Presença de linfo-
nodos inguinais palpáveis bilateralmente. Realizada biópsia
da lesão que evidenciou Neoplasia Maligna Ulceroinfiltrativa
epitelioide associada a produção de melanina, compatível com
melanoma de canal anal\â nus. A ressonância magnética de
pelve concluiu lesão medindo cerca de 3,7 cm x 1,6 cm em
canal anal e linfonodopatia inguinal bilateral. Descartaram-se
lesões secundárias. Realizada amputação abdomino perineal
com linfadenectomia e colostomia definitiva. Anátomo pato-
lógico constatou melanoma maligno invasivo.

Discussão e Conclusão(ões): O melanoma maligno do reto
é uma doença rara e agressiva. Constitui 0,5%-4% de todas as
neoplasias anorretais e menos de 1% de todos os melanomas.
Mais comum em mulheres. Os pacientes apresentam quei-
xas inespecíficas, como sangramento e dor anal. Apresenta
prognóstico ruim, com sobrevida média de 24 meses e uma
sobrevida em 5 anos de 10%-15%. No momento do diagnóstico
quase todos os apresentam metástases. A incidência é maior
em pacientes com infecções pelo vírus do Papiloma Humano e
HIV. A maioria dos melanomas anorretais se origina da linha
dentada e 65% estão localizados no canal anal ou na borda
anal. A TC e a RNM do abdome e da pelve são ferramentas
para avaliar a doença regional e presença de linfadenopatia
ou metástase. A colonoscopia serve para a avaliação da causa
dos sintomas, biópsia e investigação de lesões sincrônicas. A
USG endorretal endoscópica pode ser considerada para ava-
liar a espessura do tumor. A disseminação linfática para as
bacias nodais mesentéricas inguinais ou inferiores é comum.
Os locais mais comuns de metástases são linfonodos ingui-
nais, linfonodos mesentéricos, hipogástricos, para-aórticos,
fígado, pulmão, pele e cérebro. As incidência de metásta-
ses nos linfonodos locorregionais na apresentação inicial são
quase 60%. No momento do diagnóstico, metástases à distân-
cia são identificadas em 26-38% dos pacientes. Quimioterapia,
radioterapia têm um papel limitado. Desta forma o trata-
mento cirúrgico curativo quando possível deve ser prioritário.
O melanoma maligno anorretal é raro e agressivo, apresenta
prognóstico reservado tendo em vista a dificuldade em realizar
o diagnóstico precoce pelo fato das queixas serem seme-
lhantes às patologias orificiais benignas. Embora a cirurgia
continue sendo a base do tratamento, o procedimento exato
permanece controverso. O papel das terapias adjuvantes é

mínimo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.044
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elato de caso: obstrução de 90% da luz
ntestinal secundária a endometriose

.T. Piasecki a, R.F. Schlindwein b, B.L.
colaro a, T.C. Ribas b, O.W. Muniz a, D.C.H.
assani b, M.C. Kimura a

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
C, Brasil
Hospital e Maternidade Marieta Konder
ornhaunsen, Itajaí, SC, Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar um raro caso de obstrução de 90% da luz

ntestinal por implante endometrial e o acometimento linfo-
odal.

Descrição do caso Paciente feminina, 41 anos, encami-
hada ao ambulatório de coloproctologia oncológica com
uadro de dor abdominal, diarreia, sangramento nas fezes
suspeita de neoplasia de cólon. Colonoscopia realizada

té 20 cm da margem anal, onde se encontrava uma lesão
ndurecida, friável, de 4 cm de extensão, impedindo a pas-
agem do aparelho, ocupando cerca de 90% da luz intestinal.
iópsia com proliferação epitelial estromal intramucosa e sub-
ucosa do tipo endometrial, sugestiva de endometriose em

arede de retossigmoide. Tomografia evidenciando espessa-
ento parietal difuso do terço proximal do retossigmoide,

om discreta infiltração dos planos adjacentes, considerado
chado sugestivo de processo neoplásico. CEA 0,89. Reali-
ado cirurgia de exenteração pélvica posterior e protocolo
ncológico já que a lesão era incerta se benigna ou maligna.
nventário da cavidade: lesão tumoral com retração do cólon
igmoide, implantes de endometriose no peritônio pélvico e
terossacro. Ausência de lesões à distância. Realizada histe-
ectomia, salpingectomia bilateral, excisão de implantes de
ndométrio no peritônio pélvico, excisão de linfonodos do
esocólon sigmoide e retossigmoidectomia com anastomose

uplo-grampeada.
Discussão e Conclusão(ões) A endometriose infiltrante pro-

unda é uma lesão infrequente, podendo ter apresentação
línica aguda ou insidiosa. A incidência de endometriose no
ecido gastrointestinal é entre 3-37% dos casos, sendo 50-70%
estes com acometimento de reto e cólon sigmoide. Diagnós-
icos diferenciais incluem carcinoma, diverticulite, apendicite,
oença de Crohn, abcesso tuboovariano, retocolite ulcerativa e
índrome do intestino irritável. A obstrução colônica por endo-
etriose ocorre em 1-10% dos casos, sendo rara a incidência

e obstrução intraluminal completa devido ao seu grande
iâmetro. O envolvimento linfonodal na endometriose em si
considerado incomum. Todavia existe uma prevalência de

2,3% do acometimento linfonodal nos casos de endometriose
m retosigmoide. Segundo hipóteses, o envolvimento linfo-
odal é comum neste caso e ocorre pois representa o local de
renagem linfática do tecido endometrial. A obstrução intesti-

al em decorrência de endometriose é rara e o seu diagnóstico
línico e pré-operatório é difícil, principalmente em mulheres
em história prévia de endometriose. Entretanto deve sem-
9;39(s1):1–164 25

pre entrar no diagnóstico diferencial de obstrução intestinal
aguda nas mulheres em idade fértil.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.045
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Hemangioma cavernoso em trato
gastrointestinal como causa de sangramento
de origem obscura: relato de caso e revisão
da literatura

C.A.R. Martinez, P.N. Moraes, N.S. Mukai, M.G.
Camargo, Md.L.S. Ayrizono, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar caso de paciente com hemangioma

cavernoso de trato gastrointestinal como causa de sangra-
mento de origem obscura e revisar a literatura.

Descrição do caso Paciente sexo feminino, 29 anos, enca-
minhada para avaliação de anemia ferropriva há 7 anos, sem
exteriorização de sangramento, com colonoscopia e endosco-
pia digestiva alta normais. Havia realizado tratamento com
suplementação via oral e endovenosa de sulfato ferroso, além
múltiplas transfusões de concentrado de hemácias. Reali-
zado cápsula endoscópica sendo identificado lesão protusa
em jejuno proximal de natureza vascular e sangramento ativo.
Realizado enteroscopia com achado de lesão elevada a nível de
jejuno, a 150 cm do ângulo de Treitz, subepitelial, com superfí-
cie lobulada, de coloração azulada e medindo cerca de 30 mm.
Realizado tatuagem com nanquim acima e abaixo da lesão.
Paciente foi submetida a enterectomia videolaparoscópica
com anastomose manual, término-terminal, extracorpórea. O
anátomo-patológico foi compatível com hemangioma caver-
noso. Após cirurgia, paciente não apresentou mais queda do
nível de hemoglobina.

Discussão e Conclusão(ões) Hemangioma cavernoso é uma
lesão vascular congênita benigna, cuja ocorrência no trato
gastrointestinal é rara. É mais comum em pacientes jovens,
com predomínio do sexo feminino e sendo sintomático em
90% dos casos. O sangramento gastrointestinal oculto e a
anemia ferropriva, como em nossa paciente, são as formas
mais comuns de apresentação. O diagnóstico pré-operatório é
extremamente difícil, pois raramente o hemangioma é iden-
tificado com técnicas tradicionais, como endoscopia digestiva
alta e colonoscopia, visto que sua localização mais comum no
trato gastrointestinal é o jejuno. Neste casos, se faz necessá-
ria a complementação diagnóstica com cápsula endoscópica,
seguida de enteroscopia de duplo balão quando a primeira
apresenta achados positivos. O tratamento de escolha é cirúr-
gico, com ressecção do segmento afetado, em vista do risco
de perfuração e sangramento incontrolável com tratamento
endoscópico. A suspeita clínica de sangramento proveniente

do intestino delgado é essencial no diagnóstico dessas lesões.
A cápsula endoscópica seguida pela enteroscopia de duplo
balão foi essencial para o diagnóstico neste caso.
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Abcesso por perfuração retal após uso de
enema aquoso

A.O. Lima, F.Cd.C. Bernardino, N.N.D. Queiroz,
V.C. Pinto, V.V. Chiang

Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Brasília, DF,
Brasil

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar a importância do conhecimento de tal

complicação no uso de enema aquoso retrógrado, dado ele-
vado uso terapêutico e em preparo de exames proctológicos.

Descrição do caso Paciente sexo masculino, 51 anos, porta-
dor da doença de Chagas, fora admitido com quadro de dor e
sangramento anal há 15 dias de admissão associada a febre e
perda ponderal. Inicialmente realizada tomografia de abdome
contrastada com achado inespecífico de espessamento parie-
tal focal reto-vesical, sendo realizada colonoscopia: coto retal
com atividade inflamatória intensa 16 cm de margem anal,
sem outras alterações em exame. Iniciado tratamento com
uso de salicilatos tratando de quadro de doença inflamató-
ria intestinal, tratamento que não foi efetivo, sendo iniciada
corticoterapia. Após introdução de corticoterapia apresentou
melhora clínica parcial, evoluindo após com piora de quadro,
presente tumefação glútea as 12 horas com sinais inflamató-
rios, realizada ressonância de pelve com achado de grande
área de perfuração na parede póstero-lateral de reto, com
extravasamento de conteúdo fecaloide para o mesorreto e
espaço pré-sacral, sendo realizada abordagem com drena-
gem de abcesso e confecção de colostomia protetora em alça.
Paciente em pré-operatório relatou procedimento de esvazia-
mento por enema há cerca de dois meses. Em pós - operatório
atual com melhora de quadro, programação de reconstrução
de trânsito e tratamento de fístula anal.

Discussão e Conclusão(ões) Procedimentos e terapêuticas
colorretais são usados rotineiramente havendo-se segurança
em afirmar que perfurações são complicações possíveis,
principalmente naqueles pacientes com achados de maior
vulnerabilidade a quadro, tais como quadro de doença diver-
ticular complicada ou exacerbações de quadros de doença
inflamatória intestinal. O diagnóstico do paciente fora pos-
tergado pois o mesmo não se recordara de procedimento
realizado, assim como ocorre em numerosos pacientes a
utilização de tal procedimento contando-se a utilização recor-
rente nos pacientes com quadro de constipação crônica,
idosos institucionalizados e pacientes restritos a leitos. Exa-
mes de imagem em quadros agudos apresentam-se com maior
exuberância de achados contudo em quadros como o citado
acima onde a lesão apresentava-se de forma crônica e com uso
de tratamento imunossupressor apresentaram-se pouco espe-
cíficos a perfuração iatrogênica relatada, fazendo necessário

exame de imagem de maior acurácia para seu diagnóstico.
Optado então por tratamento de com confecção de colosto-
mia protetora com drenagem pré-sacral dada localização de
perfuração. Esse relato de caso por fim tem como objetivo
1 9;39(s1):1–164

acentuar a importância da orientação a realização de procedi-
mento a realização e complicações possíveis.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.047
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Implantação de cirurgia robótica em serviço
de coloproctologia: experiência inicial

D.G. Kunz, F.L. de Queiroz, A.L. Filho, B.X.M.
da Costa, F.H.T. Lemos, J.R.G. Guimarães,
J.S.A. Vallejo, T.A.S. Faier

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Desde o início dos anos 2000, quando a tecno-

logia robótica tornou-se disponível no mercado por meio da
aprovação do uso robô da Vinci (Intuitive systems®) pela FDA
tem-se observado um aumento exponencial no uso da robó-
tica com mais de 4200 unidades instaladas pelo mundo em
2017. A laparoscopia robô- assistida possui todas as vanta-
gens da cirurgia minimamente invasiva, incluindo menor dor
pós-operatória, menores incisões e melhor cosmese, menor
tempo de internação, recuperação mais rápida e retorno ao
trabalho mais breve. Este trabalho visa descrever a experi-
ência inicial de serviço terciário de Coloproctologia com a
introdução da técnica robótica por meio de análise retrospec-
tiva.

Descrição do caso Foram analisados 31 prontuários sendo
18 pacientes do sexo masculino e 13 pacientes do sexo
feminino operados por 3 cirurgiões colorretais. O perfil pre-
dominante dos pacientes em questão eram> 50 anos (média
58 anos), eutróficos (IMC médio de 22,13 kg/m2), oncológicos
(74,1%) e classificados como ASA II na avaliação pré-anestésica
(83,87%). A maioria eram portadores de neoplasia colorretal,
dentre os quais a maioria (65,2%) consistia em portado-
res de neoplasia de reto submetidos a neoadjuvância (80%),
apresentando-se em seguida como causas oncológicas as neo-
plasias de cólon esquerdo (21,73%) e direito (13,04%). Como
doença de base que motivou procedimento cirúrgico tam-
bém podemos citar diverticulose cólica (9,6%), prolapso retal
(6,45%), endometriose (6,45%) e megacólon chagásico (3,2%).
Entre as complicações relacionadas ao procedimento, obser-
vamos 1 caso de fístula anastomótica precoce (3,2%) e 1 óbito
relacionado ao procedimento (3,2%). Necessidade de conver-
são para laparotomia ocorreu em 1 caso em decorrência de
sangramento intraoperatório aumentado (3,2%). Maioria dos
pacientes apresentou introdução a dieta via oral satisfatória
no 1 DPO (64,5%) com 1 registro de íleo prolongado (3,2%).
Tempo de console médio observado de 232,5 min (65- 400 min)
e tempo médio de sala de 281 min (94- 465 min). No pós- ope-
ratório imediato, 16 pacientes foram encaminhados ao CTI e

15, à unidade de internação. Mediana de tempo de internação
total observada foi 4 dias com 2 casos de reinternação precoce
(6,45%).
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Discussão e Conclusão(ões) Mesmo na ausência de evidên-
ias consistentes na literatura a respeito da superioridade do
étodo e suas conhecidas desvantagens como o custo elevado
a longa curva de aprendizado, a cirurgia laparoscópica robô
ssistida representa uma realidade cada vez mais presente em
osso meio. Em nossa experiência, a despeito da casuística
inda limitada, foi possível observar que a abordagem robótica
ossui todas as vantagens das técnicas minimamente inva-
ivas tradicionais, viabilizando a abordagem minimamente
nvasiva para um número cada vez maior de pacientes pela
aixa taxa de conversão observada e permitindo evolução pós-
peratória bastante satisfatória conforme os dados apresen-
ados.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.048
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emangioma capilar de colón - relato de caso

.F. Leal, L.M.V. Negreiros, N. Mukai, M.L.S.
yrizono, C.A.R. Martinez, J.J. Fagundes,
.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
ampinas, SP, Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar a abordagem diagnóstica e terapêutica

e caso com diagnóstico de hemangioma capilar do cólon.
Descrição do caso Feminino, 58 anos, com queixa de san-

ramento nas fezes há dois anos. Negava emagrecimento ou
or abdominal. Hábito intestinal uma vez ao dia. Antece-
entes pessoais sem importância. Antecedentes familiares:
ãe com câncer colorretal aos 62 anos. Ao exame físico bom

stado geral, abdômen plano, flácido, indolor. Toque retal sem
lterações. Exames laboratoriais normais. Colonoscopia de
utro serviço com lesão de aspecto subepitelial em cólon sig-
oide, realizada biópsias: mucosa cólica normal. Em cólon

igmoide e reto: pólipos com diagnóstico de adenoma tubu-
ar. Encaminhada ao serviço de coloproctologia e submetida

nova colonoscopia: lesão subepitelial medindo 3 cm de diâ-
etro, de superfície lisa, coloração vermelha em porção apical
esbranquiçada em sua base em cólon esquerdo, a 40 cm da

inha pectínea. Realizada marcação proximal e distal à lesão
om injeção submucosa com nanquim. Realizado exame de
magem – TC de abdômen total, sem alterações. Indicou-se
ratamento cirúrgico pela presença de lesão subepitelial asso-
iada a sangramento as evacuações com a hipótese de tumor
stromal gastrointestinal, sendo submetida a sigmoidectomia
om anastomose colorretal proximal. Aspecto macroscópico
om lesão exofítica junto à área demarcada, em cólon sig-
oide. Microscopia evidenciou presença de hemangioma

apilar em sigmoide. Ausência de sinais de malignidade,
argens cirúrgicas livres e um linfonodo pericólico sem parti-

ularidades. A paciente apresentou boa evolução com alta no

uarto dia de pós-operatório.

Discussão e Conclusão(ões) Os Hemangiomas cavernosos
capilares são as variantes mais comuns dos hemangiomas

astrointestinais. De origem congênita, podem ser polipoides
9;39(s1):1–164 27

e intraluminais. Essas malformações arteriovenosas do trato
gastrointestinal são lesões hamartomatosas distribuídas em
todas as camadas do intestino. A aparência endoscópica pode
ter vários aspectos e nem sempre com aparência típica de
hemangioma e é dependente do estágio de desenvolvimento
da lesão. Histologicamente, a mucosa é poupada e contém
artérias e veias dilatas no restante da parede do intestino.
Biópsias inadvertidas podem levar a sangramentos profusos.
Com a suspeita de lesão vascular deve ser realizado método de
imagem (RNM ou TC). O tratamento endoscópico fica limitado
às lesões polipoides pequenas diante do risco de sangramento.
Destacam-se também, as estratégias empregadas para deli-
mitar a lesão e contribuir para a macro e microscopia após
a cirurgia, como a marcação com nanquim, uma vez que as
lesões vasculares podem mudar sua arquitetura macroscópica
quando retiradas do sítio inicial. A sintomatologia depende do
tipo, número e tamanho da lesão. Os hemangiomas capila-
res podem se apresentar com anemia, melena ou até mesmo
como achados de exames de rotina e em resultados de autóp-
sias. A investigação de outros sítios com lesões vasculares e a
história familiar devem ser considerados em todos os casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.049
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Aplicação de prótese de dacron em estomas
superficiais complicados - técnica inédita e
experiência inicial

J.J.R. Rocha, M.R. Feitosa, T.J.B. Macedo, P.H.
Bauth, L.B. Favero, J.C. Barioni, R.S. Parra, O.
Féres

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

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Mostrar e divulgar uma técnica cirúrgica que

utiliza um segmento de prótese vascular sintética de Dacron,
suturada ao estoma rasante para se conseguir uma “extensão”
artificial do mesmo, o que permite que o efluente intestinal
seja conduzido para dentro das bolsas coletoras sem contato
com a pele adjacente. Em todos os casos, a técnica foi utilizada
pois não era possível refazer o estoma, seja por obesidade, seja
pela dificuldade em mobilizar os segmentos intestinais.

Descrição do caso A técnica é simples, pode ser realizada
até mesmo no leito cirúrgico com anestesia local e consiste
em anastomosar um segmento de aproximadamente 5 cm
de prótese vascular aórtica de Dacron na borda do estoma.
Esta sutura é realizada com fio absorvível monofilamentar, de
maneira continua, sendo ancorada no início e na metade da
sutura. Ao longo dos dias ocorre um processo cicatricial pro-

movendo aderência da prótese ao estoma, não permitindo a
saída de secreção para a pele periestomal. Com a técnica, a
bolsa coletora fica adequadamente acoplada para receber o
efluente. Até o momento já realizamos cinco procedimentos
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com resultados promissores, pois houve rápida cicatrização
da pele periestomal. A prótese pode ficar por tempo inde-
terminado e, em caso de necessidade, ser trocada. Caso haja
pequena deiscência a ressutura pode ser feita.

Discussão e Conclusão(ões) Os estomas intestinais são
confeccionados em vários procedimentos cirúrgicos do trato
digestivo. Podem ser temporários ou definitivos, localizados
no intestino delgado ou no cólon. As suas indicações variam
desde estomas descompressivos, protetores de anastomo-
ses, ou de forma definitiva como nos estomas terminais. A
construção adequada de um estoma é vital para a qualidade
de vida do paciente. Dentre as complicações dos estomas a
retração e a dermatite periestomal são complexas e de difí-
cil solução. Nesses casos, a dermatite em estomas rasantes
à superfície da pele decorre do contato com o efluente alca-
lino e pode complicar com formação de úlceras extensas.
Nessas situações é quase impraticável acoplar os dispositi-
vos de coleta de fezes, mesmo os mais modernos. Observa-se
sofrimento do paciente com dor local e necessidade de trocas
frequentes de curativos para melhorar a pele.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.050
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Doença pilonidal extensa: como tratar?

F.R. Oliveira, I.F.C. Amorim, K.R. Fagundes, J.S.
Magalhães, P.H. Carneiro, F.R. Fonseca, R.D.C.
da Silva, E.A.W. Silva

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

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) A doença pilonidal se manifesta como uma

formação cística na região sacrococcígea com presença de
pelos, podendo sofrer infecção e formar um abscesso, que
é a principal complicação da doença. A causa pode estar
relacionada a fatores congênitos, pela falha da fusão embri-
onária na região, com aprisionamento dos folículos pilosos,
ou adquiridos, devido a traumas e atrito frequente, o que
levaria a invaginação dos pelos para o tecido subcutâneo (Tho-
mas, 2017). O tratamento é iminentemente cirúrgico, sendo
que os tratamentos conservadores, como injeção de fenois,
apresentam alta taxa de falha (Girgin, 2012). Dessa forma,
o objetivo deste trabalho é relatar um caso da doença com
grande extensão, em que foi adotado tratamento cirúrgico,
com fechamento por segunda intenção.

Descrição do caso Paciente E.A.S., masculino, 56 anos, taba-
gista, portador de Diabetes Mellitus tipo II de difícil controle,
em uso de insulina. Apresentou quadro de abaulamento em
região coccígea associado à intensa flogose, sendo diagnosti-
cado cisto pilonidal infectado. Foi drenado o abscesso e feito
antibioticoterapia guiada por culturas. Paciente evolui com
melhora recebendo alta, para acompanhamento ambulatorial,

em bom estado. Após três meses, apresentou novo quadro de
hiperemia, dor e edema em região sacral associada a drena-
gem de secreção purulenta por orifícios fistulosos. Ao exame
físico, havia a presença de fístulas que se estendiam da região
1 9;39(s1):1–164

sacrococcígea até o dorso, com trajetos de até 15 cm de exten-
são. Foi indicado intervenção cirúrgica, com exérese do cisto
e trajetos fistulosos maiores, e curetagem dos leitos fistulo-
sos dos trajetos menores, sem fechamento primário. Paciente
evoluiu regressão importante dos sintomas, recebendo alta no
5◦ dia de pós-operatório.

Discussão e Conclusão(ões) O paciente em questão apre-
sentou de forma típica a doença pilonidal com infecção
(Thomas, 2017). Inicialmente, foi optado por um tratamento
menos invasivo, com drenagem do abscesso e programação
para posterior ressecção do cisto pilonidal, como recomen-
tado por diretrizes atuais (Iesalnieks, 2016). Todavia, devido
evolução desfavorável, optou-se então por retirada completa
do cisto e trajetos fistulosos. Apesar dessa opção resultar em
excisão mais extensa de tecido, possui resultados satisfató-
rios em longo prazo com baixa taxa de recorrência (Iesalnieks,
2016). Quanto ao fechamento, vários autores defendem a
rotação de retalhos para fechamento primário, no entanto são
comuns complicações como infecção, hematoma e seroma
(Favuzza, 2015), dessa forma, optou-se por fechamento por
segunda intensão. As principais adversidades dessa técnica
são maior tempo de cicatrização, maior demanda de cui-
dado com curativo e mais tempo afastado do trabalho. Assim,
a doença pilonidal é uma patologia que apresenta grande
impacto na qualidade de vida do paciente, demandando trata-
mento invasivo. Não obstante as dificuldades pós-operatórias,
a cirurgia tem-se mostrado a melhor conduta visando o longo
prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.051
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Diagnóstico peculiar de neoplasia de cólon
esquerdo

M.M.L. Soares, R. Cypriani, M.M.S. Craveiro,
L.H.C. Saad, R.S. Hossne, C.N. Hasimoto, D.M.
Shiroma, Fd.S. Zambonini

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
SP, Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) O termo “benzoar” genericamente define toda

e qualquer formação encontrada no trato digestivo formada,
espontaneamente. Os tipos mais comuns são os fitobezoares
contendo fibras ou sementes de vegetais e os tricobezoa-
res, compostos de cabelos ou pelos. Os benzoares adquiriram
importância clínica por serem agentes causadores de várias
patologias digestivas, incluindo obstruções, intussuscepções,
sangramentos, perfurações, entre outras. O objetivo do pre-
sente artigo é apresentar um caso clínico de tricobezoar
causando obstrução e impactação em neoplasia de cólon
descendente e incluir o raro achado dentre as suspeitas diag-
nósticas de obstrução intestinal.
Descrição do caso M. A. S. C., 53 anos, feminino, admi-
tida em PS de referência da região em março de 2017 com
queixa de alteração do hábito intestinal há 6 meses, associ-
ado a parada de eliminação de flatos e fezes há 6 dias, dor
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distensão abdominal difusa, náuseas e vômitos. Ao exame
ísico paciente estável, com dor a palpação abdominal pro-
unda de epigástrio e mesogástrio e sem irritação peritoneal.
o toque retal presença de fezes em ampola. Paciente sem
omorbidades, história prévia de distúrbios psiquiátricos e
ma cirurgias abdominais prévias. Realizado RX de abdome
gudo com distensão de alças de delgado optado por medi-
as clínicas, sem melhora indicado laparotomia exploradora.
o inventário da cavidade observou-se ponto de obstrução
e cólon descendente com dilatação colônica a montante
ssociado a estrutura circular e cilíndrica em ângulo esplê-
ico e perfuração intestinal próximo à área dessa tumoração.
ealizada hemicolectomia esquerda e colostomia a Mikulicz.
urante abertura da peça cirúrgica foi observado um trico-
enzoar no interior impactado sob um tumor estenosante de
ólon descedente. Paciente reconstruiu o trânsito em 2019
egue em acompanhamento oncológico e psiquiátrico.

Discussão e Conclusão(ões) Os tricobezoares ocorrem
ais frequentemente em mulheres abaixo dos 30 anos, a

ocalização mais comum é no estômago, podendo se localizar
m outras porções do tubo digestivo. A complicação mais fre-
uente é a obstrução intestinal. Existe o relato da Síndrome
e Rapunzel, onde o tricobezoar inicia-se no estômago e se
stende até o cólon, com múltiplas complicações associadas
o quadro. Provavelmente, a peristalse gástrica ou intesti-
al cause alongamento da massa consistente de fios e esta
ovimenta-se à parede mesentérica do intestino, determi-

ando assim, úlceras, perfurações e sangramentos. No caso
cima a perfuração intestinal encontrada no intraoperatório
ode estar associada ao tricobezoar. Sempre que possível, os
ezoares devem ser tratados de forma conservadora, e método
e escolha é a endoscopia. O tratamento cirúrgico é reservado
ara o caso de formação volumosa ou complicações. O caso
escrito tem como objetivo principal alertar sobre a presença
as possíveis complicações relacionadas ao tricobezoar visto
peculiaridade da apresentação.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.052

06

oença de crohn em atividade grave
oncomitante a infarto agudo do miocardio:
riste coincidência ou relação causa e efeito?
elato de caso

.F. Santos, F. Bálsamo, S.D.F. Boratto, S.H.C.
orta, M.C. Rodrigues, D.F. Santos, R.LG.
laibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
ndré, SP, Brasil

Área Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Este trabalho tem o objetivo de relatar caso

e paciente com Doença de Crohn grave, que em vigência

o aumento de atividade da doença, desenvolveu IAM com
arada cardiovascular. Questiona-se a influência da DII em
tividade na gênese do evento cardiovascular.
9;39(s1):1–164 29

Descrição do caso Masculino, 33 anos, com Doença de
Crohn há 15 anos, ex-tabagista e com história familiar de
IAM. Inicialmente tratado em outro serviço com sulfassala-
zina e prednisona, evoluiu com estenose retal há 10 anos
sem intervenção. Há 1 ano apresentou IAM e tratado com
com antiagregantes plaquetários e angioplastia com “stent”.
Durante internação constatou-se que há 20 dias apresen-
tava 12 evacuações líquidas ao dia associadas à importante
dermatite perianal e fístula anorretal. Foi iniciada cortico-
terapia endovenosa associada a antibióticos, porém evoluiu
com sangramento retal, dor e distensão abdominal. Introdu-
zido anti-TNF alfa associado ao corticoide (em desmame), com
remissão da atividade grave e cicatrização da fístula. Até o
momento aguarda liberação da cardiologia para realização de
exames e ou procedimentos invasivos.

Discussão e Conclusão(ões) O infarto agudo do miocár-
dio (IAM) tipo 2 está relacionado a condições de inflamação
sistêmica persistente, como ocorre nas doenças inflamató-
rias intestinais (DII). Existem porém, dados conflitantes em
relação ao aumento do risco de doenças cardiovasculares e
IAM em pacientes com DII. Estudos conseguiram demonstrar
uma associação estatisticamente significante entre DII e IAM,
porém quando há exclusão de outros fatores de risco cardía-
cos, esta associação não se mostra evidente. Satimai Aniwan
e col., em um estudo de coorte randomizado envolvendo 736
paciente de 1980 a 2010 e após ajustes metodológicos para os
principais fatores de risco para IAM demonstraram que as DII
se associavam independentemente com risco aumentado de
IAM e falência cardíaca. E o risco relativo de IAM estava sig-
nificantemente elevado em pacientes com Doença de Crohn.
Por outro lado, Barnes e col. utilizando a base de dados
norte-americana “Natiowide Inpatient Sample” identificaram
567.438 hospitalizações em pacientes com DII e notaram que
estes pacientes eram menos propensos de serem hospitaliza-
dos por IAM comparados a população geral. Em nosso caso,
o paciente que já possuía fatores de risco para IAM pode ter
precipitado o evento em função de um aumento da atividade
da DII.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.053
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Linfoma mimetizando doença de crohn em
paciente jovem: relato de caso

S.M. Frizol a, R.B. Souza b, R.L. Luporini a, M.A.
Domeniconi a, A.C.C. Parra a, F.S. Segato a, J.V.
Vicentini a

a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Carlos, São Carlos, SP, Brasil
b Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Carlos, Goiânia, GO, Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster

Objetivo(s) O presente trabalho tem por objetivo revisar

a literatura e descrever o caso clínico de uma jovem com
diagnóstico inicial e tratamento de doença de Crohn que
apresentou quadro de suboclusão intestinal sendo abordada
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cirurgicamente com diagnóstico final por anatomopatológico
de linfoma de grandes células B.

Descrição do caso Paciente de 20 anos, sexo feminino, apre-
sentando história de dor abdominal mal definida com maior
intensidade em hemiabdome esquerdo há 8 meses associ-
ado a alteração do hábito intestinal com diarreia intermitente
e anemia em investigação. A ultrassonografia demonstrava,
espessamento de delgado e formação tubular em região
pélvica a direita sem peristalse durante o exame e dor
a compressão a esclarecer. A colonoscopia não mostrou
alterações significativas. Realizado ainda enterorressonância
que demonstrou espessamento segmentar do íleo terminal
com provável acometimento da válvula ileocecal, sugestivo de
doença de Crohn em atividade. A paciente iniciou tratamento
em outro serviço com mesalazina e prednisona sem resposta,
evoluindo com quadro de suboclusão intestinal. Optado por
laparotomia exploradora cujo achado evidenciou lesão endu-
recida e expansiva em jejuno a 20 cm do ângulo de Treitz
com lesão sincrônica a 160 cm da válvula ileocecal aderido
a bexiga e a parede pélvica com plano de clivagem. Optado
por ressecção das lesões e realização de enteroanastomose
primária termino terminal manual. O anatomopatológico e
a imunoistoquímica evidenciaram linfoma difuso de grandes
células B. a paciente foi encaminhada a quimioterapia com
regressão total da doença.

Discussão e Conclusão(ões) As doenças inflamatórias
intestinais são patologias que apresentam uma inflamação
crônica da mucosa intestinal. a doença de Crohn é uma delas
e pode acometer todo o trato gastrointestinal. O diagnóstico
dessas doenças é complexo e baseia-se na associação de his-
tória clínica e laboratorial, exames de imagens, endoscópicos
e histopatológicos. neste caso, um linfoma de delgado mime-
tizou doença de Crohn, apresentando sintomas e alterações
em exames de imagem que levaram ao diagnóstico inicial
da doença porém com resultado histopatológico diferente.
Essas evidências despertaram o interesse em relatar este caso
com o objetivo de demonstrar a complexidade do diagnóstico
das doenças inflamatórias intestinais e a importância de um
estudo histopatopatológico amplo para uma maior precisão
diagnóstica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.054
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Uso da prótese de dacron e adjuvantes no
tratamento do estoma intestinal complicado:
relato de caso

A.F. Amaral, J.C. Barioni, I.B.S. Amadeu, T.J.B.
Macedo, M.R. Feitosa, R.S. Parra, O. Féres,
J.J.R. Rocha

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

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas

cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
1 9;39(s1):1–164

Objetivo(s) Relatar o uso da prótese de Dacron e adjuvan-
tes no tratamento de dermatite periestomal ocasionada pela
infiltração do efluente intestinal na pele.

Descrição do caso Mulher de 55 anos com diagnóstico de
Adenocarcinoma do cólon sigmoide tratado cirurgicamente
(colectomia total com anastomose ileorretal) em 2017. Em
maio de 2019 foi diagnosticada recidiva pélvica inoperável
e fístula retovaginal. Submetida à confecção de ileostomia
com o objetivo de desviar o trânsito intestinal. Foi realizada
demarcação pré-operatória do estoma intestinal, entretanto,
não foi possível a confecção do estoma no local demarcado
e o estoma precisou ser fixado em região de difícil ade-
rência de equipamento coletor devido aos seguintes fatores:
estoma plano, abdome com dobras cutâneas, ferida operató-
ria paralela ao estoma, grande quantidade de efluente drenado
diariamente (3.000 mL/dia). Depois de muitas tentativas de
adaptação de equipamento coletor sem sucesso, optou-se pelo
uso da Prótese de Dacron para canular o efluente para bolsa
coletora, que foi suturada à pele periestomal. O uso conjunto
de placa protetora para pele periestomal, anel moldável, placa
base convexa e cinto para estomas permitiu a cicatrização pele
periestomal.

Discussão e Conclusão(ões) A dermatite periestomal é uma
das complicações mais comuns. Decorre da confecção de um
estoma intestinal plano, ou seja, que se localiza rente à parede
abdominal e ocasiona infiltração do efluente drenado na pele.
O Enxerto de Dacron é produzido por técnica de tricotagem de
fios de Dacron e impregnada com colágeno bovino. No con-
texto dos estomas intestinais planos, o fato de ser resistente e
flexível possibilita canular o efluente na bolsa coletora. O tra-
tamento da dermatite periestomal feita pelo uso da prótese de
Dacron, pela placa protetora e anel moldável proporcionaram
proteção da pele com melhora efetiva da infiltração do eflu-
ente, possibilitando aderência do equipamento coletor, com
ganhos na qualidade de vida da paciente que recebeu alta hos-
pitalar após adaptação. Inicialmente a troca da bolsa coletora
foi realizada uma vez ao dia e posteriormente uma vez a cada
dois dias.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.055
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Síndrome de muir-torre

L.N.Sd. Morais, S.Dd. Morais Junior, Y.V.M.
Salles, P.H.A. Morais, A.C.Nd. Santos, B.A.A.
Martins, Od.M. Filho, J.Bd. Sousa

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) A síndrome de Lynch é a síndrome hereditá-

ria de câncer de cólon mais comum. Está presente em 1:
35 pacientes diagnosticados com câncer colorretal, represen-

tando cerca de 3% e em 1: 56 pacientes com diagnóstico de
câncer de endométrio. Ela se caracteriza por uma mutação
em genes de reparo de DNA (MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2) ou
no gene EPCAM. Apresenta manifestações clínicas colônicas
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extra-colônicas e é mais prevalente na população jovem.
m subtipo de expressão fenotípica mais completa é a Sín-
rome de Muir-Torre. Essa é definida como o aparecimento de
eoplasia sebáceas mais uma malignidade visceral

Descrição do caso Mulher de 52 anos, professora, casada,
eve diagnóstico de adenocarcinoma de cólon direito em 1999,
os 33 anos, sendo submetida a colectomia à direita e qui-
ioterapia adjuvante. Em 2008, a paciente retirou um nódulo

o nariz, classificado como um carcinoma espinocelular bem
iferenciado. Em 2016, paciente apresentou lesão frontal e
a asa direita, assintomática e sem sangramento. O resul-
ado imuno-histoquímico da biópsia de pele mostrou um
aseloma sebáceo, com margens livres de comprometimento,

ndicando Síndrome de Muir-Torre. A paciente seguiu assinto-
ática e fazia seguimento colonoscópico anualmente quando

m setembro de 2018, foi diagnosticada com novo tumor de
ólon descendente. O resultado da biópsia foi adenoma com
isplasia de alto grau, sendo recomendado realização do pai-
el genético para câncer colorretal. Apresentou mutação no
ene MSH2, confirmando hipótese diagnóstica de síndrome
e Lynch. Foi proposto para a paciente complementação de
olectomia total e panhisterectomia profilática. Evoluiu bem
o pós operatório, recebendo alta no quinto dia.

Discussão e Conclusão(ões) A Síndrome de Lynch e a
índrome de Muir-Torre são doenças autossômicas domi-
ante raras, sendo as mutações nos genes MLH1 e MSH2
s mais frequentes. Na primeira, o diagnóstico é dado ao
e verificar a presença de instabilidade de microssatélites -
também presente na segunda -, deficiência na proteína de
xpressão (MMR-D) dos genes de reparo de DNA ou perda
e expressão de MSH2 por deleção do gene EPCAM. Observa-
se um aumento no risco de desenvolvimento nos cânceres
e endométrio - justificando a pan-histerectomia profilática
m mulheres com mais de 40 anos ou prole constituída -
, ovário, estômago, sistema hepatobiliar, intestino delgado,
im, ureter, cérebro e glândulas sebáceas. Na segunda, faz-se

diagnóstico caso epiteliomas sebáceos, carcinomas sebá-
eos ou adenomas sebáceos, com esse último sendo o mais
omum. Histórico familiar de tumor visceral e queratoacan-
oma também é considerado critério diagnóstico. A aparência
as neoplasias sebáceas normalmente é inespecífica, geral-
ente se desenvolvendo como um nódulo ou pápula rosa a

marelada. Quanto ao momento da manifestação, um estudo
ostrou que em 56% dos casos, as lesões manifestaram-se

pós o tumor visceral, em 22%, elas surgiram primeiro e em
%, a evolução foi concomitante.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.056
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ransplante de microbiota intestinal na
nfecção por clostridium difficile

.D. Longo, T.C. Brum, A. Dal Ponte, R.A.
itiello, M.A. Dal Ponte, E. Brambilla

Universidade de Caxias do Sul (UCS), Caxias do

ul, RS, Brasil

Área Doenças Infecciosas
Categoria Relatos de caso
9;39(s1):1–164 31

Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) O transplante de microbiota intestinal tornou-

-se terapia para o tratamento da infecção refratária e
recorrente por Clostridium difficile, porém seu uso em várias
patologias está sendo avaliado. Nesse contexto, este trabalho
avaliará a indicação dos primeiros casos de transplante de
microbiota intestinal no serviço do Hospital Unimed de Caxias
do Sul, RS.

Descrição do caso Foram avaliados quatro casos retrospec-
tivamente por meio da pesquisa em prontuários do serviço do
Hospital Unimed de Caxias do Sul, RS. As principais variáveis
utilizadas na pesquisa foram: infecção por Clostridium diffi-
cile, infecção por Citomegalovirus, resultado da coprocultura,
uso de antibióticos e achados endoscópicos.

Discussão e Conclusão(ões) Os casos relatados trazem à
luz a discussão dessa complexa terapêutica e evidenciam que,
após falha na antibioticoterapia e em pacientes adequada-
mente selecionados, a técnica do transplante de microbiota
intestinal via colonoscopia pode reverter a sintomatologia da
infecção por Clostridium difficile.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.057
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Linfoma não hodgkin em reto baixo

P.D. Medrado a, R.C. Fonseca a, L.B. Silva a, L.C.
Koenow a, M.Sd.F. Filho b, P.C.C. Junior a, L.F.P.
Fraga a, F.L. Paulo a

a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
b Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Linfoma não Hodking (LNH) é um tipo de cân-

cer que tem origem nas células do sistema linfático e que se
espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos
diferentes de linfoma não-Hodgkin. Como o tecido linfático
é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em
qualquer lugar. Os homens são mais predispostos do que as
mulheres.

Descrição do caso Paciente AMB, masculino, 39 anos, com
relato de dor em região anal com dificuldade em evacuar,
sangramento anal e emagrecimento de 8 kg. Colonoscopia:
Reto inferior observamos lesão vegetante de superfície lobu-
lada, recoberta por mucosa lisa, friável, estendendo-se por
aproximadamente 5 cm. Anatomopatológico: Amostra cons-
tituída exclusivamente por fundo de lesão ulcerada com
acentuado infiltrado linfoplasmocitario (processo linfoproli-
ferativo). Não se identifica revestimento epitelial. Necessário
exame de imuno-histoquímica por fenotipagem da população
linfoide. Imuno-histoquímica: Cortes histológicos revelando

densa infiltração por pequenos linfócitos revelando positivi-
dade para CD20 e plasmócitos maduros revelando positividade
para MUM-1 e restrição de expressão da imunoglobulina de
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cadeia leve KAPPA. Segue para oncologia clínica para quimio-
terapia aventada a possibilidade de linfoma

Discussão O linfoma é um tipo de neoplasia rara basta ver
que neste caso ele cursou em forma de ulcera e em região
de reto, quando o exame anatomopatológico não fechar o
diagnóstico de adenocarcinoma devemos solicitar exame de
imuno-histoquímica.

Conclusão: Na vigência de um exame atípico temos a
importância da abordagem multidisciplinar na investigação
e tratamento das doenças neoplásicas raras.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.058
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Hamartoma cístico retro-retal: relato de caso

J.R. Buemerad, A. Balestrim Filho, M.R.
Feitosa, R.S. Parra, O. Feres, J.J.Rd. Rocha, V.F.
Machado, P.H. Pisi

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

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar caso de Hamartoma Retro-retal e discu-

tir seus principais aspectos diagnósticos e terapêuticos.
Descrição do caso Paciente do sexo feminino, 23 anos,

iniciou quadro de dor em região perianal há 8 anos associ-
ada a saída de secreção purulenta. Foi submetida a diversas
fistulotomias e drenagens de abscessos, sem melhora. Che-
gou em nosso serviço apresentando, ao exame físico, cicatriz
cirúrgica Interglútea e orifício puntiforme a 1 cm da borda
anal. Ao toque retal foram palpados abaulamentos extrínse-
cos a cerca de 4 cm da borda anal em parede lateral direita.
Realizado ressonância magnética que evidenciou múltiplas
imagens císticas com sinal variável em T1 e T2, exibindo
realce periférico pós contraste com finas septações localiza-
das no espaço interesfinctérico a direita junto a musculatura
do elevador do ânus com extensão ao espaço pré-sacral. Foi
submetida então a abordagem cirúrgica por acesso posterior
a Kraske, em que foram encontradas múltiplas lesões císti-
cas lobuladas em região pré-sacral com anatomopatológico
confirmando hamartomas císticos retro-retais.

Discussão e Conclusão(ões) Os tumores retro-retais con-
gênitos são divididos em congênitos, neurogênicos, ósseos,
além de lipomas e sarcomas. Os cistos embrionários são as
lesões congênitas mais comuns do espaço retro-retal. Quando
as lesões causam efeito de massa local aparecem sintomas
como constipação, dor retal e tenesmo. Alguns destes tumo-
res podem causar sangramento e fazer compressão no trato
urinário inferior. A principal complicação de lesões císticas é
a infecção (30%-50%) com formação de abscessos e fístulas,
a transformação maligna é estimada em 2%-13%. O diagnós-

tico dos tumores pode ser realizado com toque retal (97% das
massas são palpáveis), colonoscopia, enema opaco, tomogra-
fia, ressonância e ultrassom endoretal. A biópsia é controversa
pelo risco de contaminação, meningite, sangramento, recidiva
1 9;39(s1):1–164

e disseminação de lesões malignas. O tratamento de eleição é
o cirúrgico já que as lesões podem degenerar, infectar e com-
primir raízes nervosas. A localização das lesões é de difícil
acesso e a tática cirúrgica depende da experiência do cirur-
gião e das características da lesão. O acesso posterior exclusivo
(cirurgia de Kraske) é o acesso mais descrito e é melhor para
lesões que se estendem do sacro a ponta do cóccix. A reci-
diva dos cistos é de aproximadamente 15% e o seguimento
deve ser realizado com toque retal e exames de imagem.
Os hamartomas retro-retais, apesar de incomuns, devem ser
considerados como diagnóstico diferencial de abscessos recor-
rentes, abaulamentos extrínsecos ao reto e de cistos periretais
e seu correto tratamento é de grande importância devido risco
de malignização.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.059
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Remissão perianal completa com cirurgias
programadas e certolizumabe pegol: relato de
caso

L.Md. Oliveira, A.D.F. Maia, N.A.P. Chaves, B.C.
Passos, N.B. Maciel, Fd.C. Lopes, L.R. Boarini,
I.Cd. Alburquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Área Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar um caso de remissão perianal completa

obtido pela combinação de cirurgias programadas associado
ao uso do certolizumabe pegol.

Descrição do caso Relato do caso Masculino, 32 anos,
branco, natural e procedente de São Paulo/SP. Há 10 anos
com o diagnóstico clínico, endoscópico, histológico e radi-
ológico de DC (A2L3B2p), em tratamento com derivado do
5-ASA com melhora parcial dos sintomas. Antecedente cirúr-
gico de ileocolectomia por DC estenosante de íleo terminal
e cinco drenagens de abscesso perianal por DCP fistulizante.
Em janeiro de 2018, evoluiu com piora da diarreia, emagreci-
mento, febre e dor perianal. Colonoscopia de março de 2018
evidenciou mucosa ileal com inflamação (Score de Rutgeerts
i1), anastomose ileocolônica sem inflamação. Cólon e reto com
ulcerações e erosões. Em maio de 2018, iniciou acompanha-
mento em nosso serviço, mantendo diarreia e dor em região
anorretal. Foi submetido a exame proctológico sob anestesia,
com drenagem de abscesso lateral esquerdo e locação de sede-
nhos em trajetos fistulosos posterolateral direito e esquerdo.
No décimo dia de pós-operatório foi reoperado para drena-
gem de novo abscesso e locação de sedenho. Em julho de 2018
após o adequado controle da sepse perianal foi administrado
certolizumabe pegol (CTZ) na posologia habitual e iniciado o
protocolo de cirurgias programadas de oito em oito semanas
com o objetivo de promover a remissão perianal completa.
Em fevereiro de 2019 após três cirurgias programadas em uso

CTZ 400 mg/mês o paciente apresenta hábito intestinal diá-
rio, fezes formadas e no exame proctológico remissão perianal
completa.



. 2 0 1

g
m
C

h

5

C
p
b

A
A

P

A

a
t

q
r
d
g
l
q
R
p
u
d
l
r
p
n
e

d
z
c
l
d
c
c
e
t
p
e
d
q
e
c
i
l
c
r

j coloproctol (rio j)

Discussão e Conclusão(ões) A combinação de cirurgias pro-
ramadas e certolizumabe pegol foi efetiva na indução e na
anutenção da remissão perianal completa na doença de

rohn perianal fistulizante.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.060
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irurgia de altemeier em paciente com
rolapso retal associado a neoplasia de reto
aixo

.C.R. Vicente, L.M.A.M. da Costa, K.O.
raújo, F.B. Formiga, Td.O. Manzione, F.C. Bin

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São
aulo, São Paulo, SP, Brasil

Área Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar caso de paciente com prolapso retal

ssociado a adenocarcinoma de reto baixo e discutir a melhor
écnica cirúrgica para tal.

Descrição do caso Mulher, 86 anos, 2G2Pc, com hemato-
uezia há seis meses antes da avaliação inicial. Exame físico
evelava lesão a 5 cm da borda anal. Biópsia por colonoscopia
iagnosticou adenoma túbulo-viloso com displasia de baixo
rau. No entanto, a ressonância magnética de pelve revelou
esão T2N3a. Paciente perdeu acompanhamento e evoluiu com
uadro demencial (Karnofsky 40%) e desnutrição (13,3 kg/m2).
etornou dois anos depois com progressão do quadro para
rolapso retal com exteriorização de lesão elevada, com
lceração central. Optou-se por retossigmoidectomia perineal
evido às condições clínicas e ao exame clínico não sugerir

esão estádio III como evidenciado previamente. Procedimento
ealizado sem intercorrências com alta hospitalar no 5◦ dia
ós-operatório. O estudo histológico mostrou se tratar de ade-
ocarcinoma focal bem diferenciado (invadia lâmina própria)
m adenoma túbulo-viloso com displasia de alto grau.

Discussão O prolapso retal é uma afecção benigna com
uas teorias etiopatogênicas mais aceitas: hérnia por desli-
amento e invaginação retal. Os processos são os mesmos
om diferentes aspectos anatômicos e funcionais do assoa-
ho pélvico: perda da fixação retal, menor curvatura sacral,
eteriorização da musculatura esfincteriana, associado a
onstipação crônica, doença neurológica incluindo anomalia
ongênita, lesão da cauda equina, lesão de medula espinhal
senilidade. Pólipos ou tumores retais podem se compor-

ar como cabeça de invaginação e também aumentam a
ressão intra-retal, levando ao prolapso retal, principalmente
m assoalhos pélvicos já doentes. A paciente descrita tinha
esnutrição grave, senilidade, quadro demencial e tumor retal
ue favoreceram o aparecimento do prolapso. Provavelmente
le gerava uma intussuscepção intra-retal no início, provo-
ando espessamento da muscular própria e linfonodomegalia

nflamatória o que pode ter superestimado o estadiamento
ocal. Daí a importância do exame clínico, do entendimento da
arcinogênese adenoma-carcinoma e na definição de técnica
essectiva perineal para resolver a afecção benigna (prolapso
9;39(s1):1–164 33

retal) associado a afecção potencialmente maligna (tumor),
sem agregar morbi-mortalidade à paciente de baixo “status
performance”. Ambas as doenças são comuns em faixa etária
mais avançada, além do tumor colorretal ser neoplasia pre-
valente na população brasileira. A técnica de Altemeier foi a
melhor escolha neste caso.

Conclusões: O prolapso retal pode ser sintoma de paciente
com tumor retal, portanto, avaliação clínica e endoscópica
se faz necessária. Além disso, a cirurgia de Altemeier vai ao
encontro dos melhores resultados quando se quer reduzir
morbidade cirúrgica com necessidade de cirurgia ressectiva
em paciente grave.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.061
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Neuromodulação sacral como tratamento de
incontinência anal e urinária em paciente
com sequela de trauma medular – relato de
caso

N. Manzano Gonçalves de Souza, V. Garbugio
Filho, L. Clivatti, B. Pereira de Lara

Hospital Santa Rita (HSR), Maringá, PR, Brasil

Área Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Aqui apresentamos um caso de paciente jovem,

que apresentou incontinência anal devido quadro trauma
medular. Incialmente passou por terapia de Biofeedback
(30 sessões no total) com pouca melhora. Indicado então
neuromodulação sacral com sucesso.

Descrição do caso Paciente do sexo masculino, 37 anos de
idade, portador de sequela de trauma após queda andaime há
2 anos. Tem mobilidade preservada, força e sensibilidade inal-
terada dos membros inferiores, porém ficou incontinente para
fezes e urina a partir de então. Procurou atendimento no início
de 2018 com escala de Jorge – Wexner de 20. Feito manometria
anorretal nesta ocasião com achado de hipotonia esfincteriana
anal e sensibilidade retal diminuída. Colonosocpia sem anor-
malidades. Indicado tratamento com Biofeedback pélvico.
Após 20 sessões de fisioterapia pélvica paciente apresentou
pouca melhora da incontinência anal, apresentando escala de
Jorge – Wexner de 15 (4 – Fezes sólidas, líquidas, e gases, 4 – Uso
de forro, 3 – Impacto na qualidade de vida). Fez mais 10 sessões
com pouca melhora, escala de Jorge – Wexner de 18 (3 – Fezes
sólidas, líquidas, 4 - Gases, 4 – Uso de forro, 4 – Impacto na
qualidade de vida). Em meados de 2018 foi indicado implante
neuromodulador sacral, com resposta completa satisfatória
ao método e continência total anal.

Discussão e Conclusão(ões) Conforme já bem estabelecido,
o uso da neuromodulação no presente caso teve sua indicação
e efetividade corroboradas pela literatura. A paciente já está
completando 1 ano desde o implante do neuromodulador, e

continua apresentando total continência com o uso do mesmo
e relata qualidade de vida satisfatória. Em estudo avaliando
eficácia a longo prazo da neuromodulação sacral, pôde ser
observado que a eficácia foi mantida em cerca de metade
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(52,7%) de todos os pacientes rastreados com neuromodulação
sacral para incontinência fecal após um seguimento médio de
7,1 anos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.062
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O cec do ânus na doença de crohn

N.B. Maciel, A.D.F. Maia, F.C. Lopes, B.C.P.
Santana, L.M. de Oliveira, N.A.P. Chagas, L.R.
Boarini, I.C. Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Área Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Descrever um caso clínico evolutivo para carci-

noma epidermoide de paciente com diagnóstico de doença de
Crohn, e desta forma, esclarecer a importância em manter a
vigilância do exame físico proctológico na doença perineal

Descrição do caso Paciente sexo feminino, 56 anos, com
diagnóstico clínico, laboratorial, endoscópico e tomográ-
fico de doença de Crohn há 14 anos, sem medicação no
momento, porém com uso prévio de terapia biológica, evo-
lui há 6 meses com dor e sangramento anal, e aumento
do número de evacuações. Antecedente de vulvectomia por
carcinoma epidermoide de vulva em 2004 e ileocolectomia
por doença fibroestenosante em 2016. Tabagista e etilista.
Ao exame proctológico sob anestesia, na inspeção presença
de úlcera com bordas elevadas e fundo avermelhado em
região póstero lateral direita de aproximadamente 4x2 cm
que se estende da margem anal até 1 cm da linha pectí-
nea. Toque retal revela lesão infiltrativa, realizada biópsias.
Resultado histopatológico de carcinoma epidermoide de canal
anal, optado por quimioterapia e radioterapia (5.400 cGy + 5
Flu + cisplatina). Apresentando resposta completa sem lesão
ao exame proctológico, permanece em acompanhamento
ambulatorial trimestral, realizando exame físico detalhado e
exame de imagem seriado.

Discussão e Conclusão(ões) Segundo a última revisão de
carcinoma de células escamosas (CEC) na doença inflamató-
ria intestinal (DII), a neoplasia é rara e tem predileção para a
doença de Crohn (DC) em relação a retocolite ulcerativa (RCU).
Sua incidência é de 0,02 casos por 1000 pacientes no ano, mais
em mulheres e em uma média de 42 anos de idade. A maio-
ria apresenta mais de 10 anos de doença, e cerca de 85% tem
doença perineal adjacente. Dados semelhantes com o relato
clínico apresentado, e com os diversos estudos atuais sobre
o tema. Um conjunto de fatores podem ter contribuição pra
o desenvolvimento do CEC na doença de Crohn, tais como,
a presença do HPV, a inflamação crônica, a diminuição da
defesa e ainda a imunossupressão por fármacos. Nos pacien-
tes com doença perineal fistulizante, a violação da mucosa
e epitelização das fístulas pode dar acesso direto ao HPV
nos queratinócitos e então desenvolver a proliferação celular

desorganizada. O tratamento baseia-se em radioterapia e qui-
mioterapia combinada, reservando a amputação abdomino
perineal do reto para os casos não toleráveis à radioterapia por
complicação perineal ou de persistência e recidiva de lesão. No
1 9;39(s1):1–164

presente caso, a paciente foi tratada convencionalmente con-
forme as indicações dos estudos mais atuais e não apresentou
complicação local. No seguimento, a evolução foi favorável
e não houve persistência de lesão. A taxa de sobrevida em
cinco anos é de 37%, o que demonstra diagnósticos tardios e
doenças avançadas, devido baixa especificidade dos sintomas
e lesões semelhantes a doença perineal fistulizante. A vigilân-
cia da doença perineal ativa e sintomas atípicos com exame
proctológico sob anestesia e biópsias seriadas podem evitar
diagnósticos tardios e melhorar as taxas de sobrevida.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.063
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Neoplasia colorretal sincrônica coexistindo
com tumor de brenner

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.
Pelegrinelli, A.F.R. Zago, A.K.B. Ferreira

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

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Os tumores colorretais são a neoplasia maligna

mais comum do trato gastrointestinal e apresenta aumento
exponencial do número de casos com o passar dos anos,
devido a hábitos e condições de vida, envelhecimento popula-
cional e outros fatores determinantes. Trata-se do 3◦ câncer
mais frequente no sexo feminino e 4◦ no sexo masculino.
É responsável por mais de meio milhão de mortes/ano em
escala mundial e a 4◦ causa de morte oncológica a nível naci-
onal. Este presente trabalho tem como objetivo demonstrar
a importância da colonoscopia como exame de escolha para
diagnóstico de tumores colorretais sincrônicos, sendo crucial
para definição da proposta terapêutica e interferindo direta-
mente na sobrevida do doente.

Descrição do caso Paciente, 58 anos, sexo feminino, com
história de dor abdominal episódica, tipo cólica, mode-
rada intensidade, há 6 meses. Associada a perda ponderal
de 11 kg nesse período. Negava hematoquezia, melena e
alteração no padrão evacuatório. Foi submetida a colonos-
copia que demonstrou lesão vegetante em reto, pólipo em
cólon descendente e lesão estenosante em cólon ascendente.
Material enviado para biópsia constatando adenocarcinoma.
Foi submetida a colectomia total oncológica com anastomose
ileorretal com bolsa ileal e ooforectomia bilateral. Anatomo-
patológico laudou adenocarcinoma do tipo intestinal, pouco
diferenciado, em ceco. Lesão no reto, adenocarcinoma bem
diferenciado com invasão incipiente na submucosa, e tumor
de Brenner em ovário.

Discussão e Conclusão(ões) Tumores sincrônicos, possuem
frequência de 3-5% e trata-se daquelas lesões diagnos-
ticadas simultaneamente, seja no pré ou intraoperatório,

descartando-se extensão por contiguidade e excluindo pos-
sibilidade de que algum seja metastático. Já os tumores
colorretais metacrônicos são neoplasias independentes que
se desenvolvem em indivíduos já operados de câncer color-
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etal e nos quais se afastou a presença de lesão sincrônica. É
ssencial a realização de colonoscopia durante investigação
este paciente a fim de se buscar coexistência de lesões.
endo detectado sincronismo tumoral é indicada colectomia
otal ou subtotal. Caso exame incompleto, inadequado ou
mpossibilidade de realizá-lo é recomendado seguimento com
olonoscopia em 3 a 6 meses, período no qual se evidenciado
esão intestinal, considera-se ainda como tumor sincrônico.
o referido caso clínico, paciente foi diagnosticada ainda com
umor de Brenner em ovário esquerdo, neoplasia incomum,
eralmente benigna, com pico de incidência na 5◦ década de
ida, pós menopausa, sendo que na grande maioria dos casos
ste diagnóstico se dá por incidentaloma. Não foi encontrado
a literatura relação direta entre neoplasia colorretal e tumor
e Brenner e não há piora prognóstica com a coexistência das
patologias.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.064
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índrome de bloom e diagnóstico precoce de
denocarcinoma de cólon: relato de caso

.F. Freitas, M.R. Feitosa, A.B. Filho, R.S. Parra,

.F. Machado, P.H. Pisi, O. Feres, J.J.R. Rocha

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

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) O objetivo deste trabalho é apresentar um caso

obre surgimento precoce de neoplasia de cólon em paciente
ortadora de Síndrome de Bloom. A Síndrome de Bloom é
ma doença cromossômica autossômica recessiva, causada
ela mutação do gene BLM, 15q26.1, que codifica uma helicase
onhecida como “proteína da Síndrome de Bloom”, envolvida
a estabilidade do DNA durante o reparo e replicação. É rara,
om 265 casos relatados em todo mundo até 2016. Caracteriza-
se por déficit no desenvolvimento neuropsicomotor, estigmas
ísicos e imunodeficiência, com predisposição ao desenvolvi-

ento de neoplasias.
Descrição do caso Mulher, 19 anos, com diagnóstico de Sín-

rome de Bloom há 15 anos, em seguimento com a equipe de
munologia Pediátrica devido imunodeficiência e infecções de
epetição. Assintomática do ponto de vista colorretal. Subme-
ida à colonoscopia de rastreamento com achado de pólipo
éssil de 1 cm no cólon transverso, sendo realizado mucosec-
omia sem intercorrências. Anatomopatológico diagnosticou
denocarcinoma tubular, moderadamente diferenciado inci-
indo em adenoma tubular com displasia epitelial de alto
rau, com margens livres.

Discussão Pacientes com Síndrome de Bloom apresen-
am predisposição ao desenvolvimento precoce de neoplasias
alignas. Metade dos pacientes serão diagnosticados com
lgum tipo de câncer antes dos 25 anos de idade. Antes da
egunda década de vida, as leucemias e os linfomas não-
Hodgkin são as mais comuns. Após esse período, há aumento
9;39(s1):1–164 35

na incidência de carcinomas, principalmente do cólon e de
mama. Pacientes com esta síndrome possuem baixa expecta-
tiva de vida e as neoplasias malignas são a principal causa de
óbito.

Conclusão: A Síndrome de Bloom está associada ao desen-
volvimento precoce de neoplasias malignas. Medidas de
rastreamento implementadas precocemente podem auxiliar
do diagnóstico precoce e aumento da expectativa de vida.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.065
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Hidradenite supurativa como diagnóstico
diferencial de doença fistulizante perianal

L.A.N. Assis, Í.F.C. Amorim, E.A.W. Silva, L.R.
Pelegrinelli, A.F.R. Zago

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

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Estudar a manifestação da Hidradenite Supura-

tiva como diagnóstico diferencial de fístula Anorretal isolada
ou em quadro de Doença Inflamatória Intestinal Fistulizante,
além de propor estratégias de acompanhamento ambulatorial
e tratamento clínico e cirúrgico específicos.

Descrição do caso Paciente sexo masculino C.B.S., 41 anos,
com quadro de múltiplos orifícios fistulosos em região das
nádegas, com drenagem de secreção purulenta, de evolução
há 2 anos. Sem relato de alteração de padrão evacuatório
ou sintomas sistêmicos associados. Submetido a anusco-
pia e colonoscopia, sem achados de orifícios internos ou de
alterações macroscópicas e anátomo-patológicas sugestivas
de Doença Inflamatória Intestinal. Diagnosticado com Hidra-
denite Supurativa, com indicação de abordagem cirúrgica após
tentativa de remissão clínica sem sucesso

Discussão e Conclusão(ões) A Hidradenite Supurativa (HS),
ou Acne Inversa, caracteriza-se por lesões nodulopustulares
crônicas, que podem coalescer-se em abcessos dolorosos e fis-
tulizantes na derme, com drenagem esporádica de exsudato
purulento fétido. As lesões distribuem-se nas áreas inter-
triginosas, onde há concentração de glândulas apócrinas e
complexos pilo-sebáceos, em especial axilas, região inguinal
e anogenital, e relacionam-se a distúrbios endócrinos e imu-
nológicos, hereditariedade e fatores comportamentais, como
higiene precária, uso de irritantes químicos, obesidade e taba-
gismo. Normalmente as fístulas e abcessos se cronificam,
formando placas e cordões fibróticos, cicatrizes hipertrófi-
cas e desfiguração anatômica estigmatizante. A HS acomete
mais mulheres, na proporção de 3:1, e tem pico de inci-
dência entre 11 e 30 anos. As lesões perineais apresentam
as maiores taxas de recorrências e evolução desfavorável,
sendo este subtipo mais comum em homens. A primeira
estratégia de tratamento é o uso de antibioticoterapia sistê-

mica e tópica, a que reduz a drenagem de secreção e a dor
local, porém com altas taxas de recorrência. Outras moda-
lidades de tratamento clínico em estudo incluem terapias
hormonais, fotodinâmicas, uso de imunobiológicos, radiote-
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rapia e crioterapia. A abordagem cirúrgica é única abordagem
terapêutica curativa, com indicação cada vez mais precoce,
variando desde o desbridamento associado a agentes ablati-
vos até a excisão de toda a área afetada com amplas margens.
A reconstrução anatômica e cosmética da área inclui fecha-
mento primário, enxertos e retalhos cutâneos e cicatrização
por segunda intenção, com cuidados locais e curativos otimi-
zados. A indicação deve ser individualizada considerando a
gravidade da doença e as condições clínicas do paciente. Na
prática clínica da Coloproctologia, é importante conhecer e
identificar a HS como diagnóstico diferencial de fístulas peri-
anais simples ou em síndromes inflamatórias fistulizantes,
uma vez que a condução clínica e a indicação de tratamento
cirúrgico são diferentes e interferem de sobremaneira no prog-
nóstico do paciente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.066
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Mucocele de apêndice: tratamento e
seguimento

N.B. Maciel, R.O. Vilanova, B.C. Santana, L.
Pincinato, I.Cd. Albuquerque, W.H.D.
Bretones

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar o caso, esclarecer as condutas atuais e

descrever seguimento.
Descrição do caso Masculino, 43 anos, assintomático, rea-

lizou colecistectomia videolaparoscópica em novembro de
2018, no qual foi visualizado aumento do diâmetro do apên-
dice, porém, sem sinais inflamatórios. No seguimento realizou
tomografia de abdome e pelve que visibilizou formação cís-
tica em topografia do apêndice de 10,2 x 4,6 cm. Realizado
laparotomia exploradora e encontrado lesão cística em toda
extensão do apêndice cecal de aproximadamente 10,0 x 5,0 cm
e aparente infiltração do ceco. Não foram encontradas outras
lesões ou implantes secundários, procedido com hemicolec-
tomia direita sem intercorrências. Paciente apresentou boa
evolução pós-operatória com alta hospitalar em cinco dias

Discussão Os tumores mucinosos apendiculares consti-
tuem uma neoplasia rara e representam cerca de 1% de todos
os cânceres. Entre eles incluem um grupo heterogêneo de
doenças com potencial maligno variável, conforme refletido
por diferentes sistemas de classificação. As categorias bem
reconhecidas incluem adenocarcinomas mucinosos, e ade-
nocarcinomas do tipo colônico comum (não mucinosos), que
são virtualmente idênticos aos da região colorretal. Neopla-
sias mucinosas apendiculares estão presentes em 0,2% a 0,3%
dos espécimes de apendicite. Pacientes podem apresentar
diversas manifestações clínicas inespecíficas, e o quadro de

apendicite aguda é o mais comum. O tratamento baseia-se
na extensão de acometimento da doença. A apendicecto-
mia simples pode ser considerada para tumores que exibem
apenas doença local. Se o apêndice apresentar-se perfu-
1 9;39(s1):1–164

rado e sem invasão linfática, o tratamento de eleição é a
apendicectomia mais HIPEC - quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica. E se apresentar positividade de margens cirúr-
gicas porem sem invasão ganglionar, deve-se proceder com
ressecção ileocecal mais HIPEC. Hemicolectomia direita deve
ser considerada para limpar a margem do tumor em caso de
envolvimento após apendicectomia, e deve ser considerada
para tumores envolvendo a área peri- apendicular, tamanho
do tumor de 2 cm ou mais, histologia de alto grau ou tumor que
invade através da muscular própria. Se há evidência de pseu-
domixoma peritoneal propõem-se um tratamento cirúrgico
agressivo, com ressecção das superfícies peritoneais parietais
e viscerais associada a exérese de órgãos estomago, vesícula,
cólon direito e reto sigmoide mais terapia HIPEC. Conclu-
são: Os TMA podem-se apresentar na forma de apendicite
aguda, e também frequentemente como achado incidental em
anátomo-patológico. O tratamento depende do grau histoló-
gico do tumor e da presença de pseudomixoma peritoneal. Os
pacientes com tumor de apêndice deveriam realizar um segui-
mento com colonoscopia regulares, dado o risco de associação
com tumor colorretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.067
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Gist em íleo distal - diagnóstico raro

A.O. Lima, F.C.D.C. Bernardino, J.G. Filho

Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Brasília, DF,
Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar caso de tumoração ileal com diagnóstico

de tumor estromal gastrointestinal
Descrição do caso Paciente sexo masculino, 56 anos,

admitido em pronto-socorro com relato de diagnóstico de
colelitíase há dois anos, com sintomas de colecistite e
achados laboratoriais e de exames de imagem concordante
a diagnóstico, fora internado em uso de tratamento sin-
tomático e antibioticoterapia para programação cirúrgica,
paciente cardiopata em uso de antiagregante internado para
avaliação cardiológica e anestésica pré-operatória, evoluindo
em internação com dor abdominal de forte intensidade asso-
ciada a vômitos e refratária a analgesia, sendo realizada
tomografia de abdome aos sete dias de internação com acha-
dos de lesão parietal sólida irregular de aspecto neoplásico
no íleo distal, medindo 2,8 x 2,2 cm, com extensão de 5,5 cm,
determinando estenose luminal e distensão do segmento duo-
denal à montante. Duas lesões nodulares sólidas na fossa
ilíaca direita, medindo 2,0 e 1,0 cm. Apêndice cecal individu-
alizado, com diâmetro máximo de 6 mm, apresentando gás
no interior do lúmen distal. Sendo procedida laparotomia
exploradora com secção de tumoração ileal com margens e
manutenção de vascularização, optada por enterectomia com

retirada de segmento distal de íleo e colectomia direita e
reconstrução de trânsito com anastomose de síntese manual
termino- terminal (íleo + cólon transverso) e colecistectomia,
paciente evoluiu bem em pós-operatório com laudo histopato-
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ógico de lesão em íleo terminal correspondente a diagnóstico
e tumor estromal gastrointestinal, 6,0 x 6,0 cm, Índice mitó-
ico 10/50 CGA, não evidenciada necrose, margens cirúrgicas
ivres.

Discussão e Conclusão(ões) Os tumores estromais gas-
rointestinais tem sua origem a partir de células intersticiais
e Cajal. Ocorrem por volta da 6 a década de vida, distribuição

gual entre os sexos, com predomínio na raça negra. Repre-
entam 80% dos tumores mesenquimais do trato digestivo, de
m modo geral, se apresentam com dor abdominal, massa
bdominal palpável, anemia ferropriva, emagrecimento e
enômenos obstrutivos, sendo de tratamento cirúrgico ou
ndoscópico com margens livres, sendo geralmente mais
gressivo quando possui índice mitótico maior que 5 mito-
es por 50 CGA e tamanho maior que 5 cm. Paciente segue
m ambulatório de oncologia a espera de estudo imuno-
histoquimico com boa aceitação de dieta, eliminações
reservadas e boa evolução, sem intercorrências em pós-
operatório.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.068
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elanoma anorretal – relato de caso. uma
oença de prognóstico sombrio

. Trevisan Corrêa, N. Gonçalves Lamas, T.H.
anchini, L.E. Santa Rosa, L. Ferreira Dutra,
. Rizzato Calegari, G. Pinto Wanderley, L.C.
ruszka

Hospital da Providência de Apucarana,
pucarana, PR, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Este trabalho tem como objetivo o relato de um

aciente atendido pela equipe da cirurgia geral do Hospital
a Providência de Apucarana em fevereiro de 2019, bem como

evantar dados da literatura sobre o melanoma do canal anal.
Descrição do caso H.J.C.D., 65 anos, sexo masculino, pro-

ura o pronto atendimento do Hospital da Providência de
pucarana por lesão perianal com mau cheiro e sangramento
om início há cerca de 1 mês. Nega episódios semelhantes
u outras queixas. Nega perda de peso no período. Ao exame
presentava lesão vegetante perianal com cerca de 10 cm
e diâmetro, friável de aspecto necrótico as 9 h, toque retal
ão evidenciou massa palpável no canal anal, tônus esfinc-
eriano preservado. Equipe cirúrgica opta por ressecção da
esão e confecção de colostomia higiênica. O laudo anato-

opatológico revelou melanoma de canal anal e paciente é
ncaminhado ao serviço de oncologia clínica para seguimento
estadiamento. CT de abdome revelou múltiplas linfadeno-
egalias coalescentes peri aórticas e interaortocavais e ilíacas

ilaterais. CT de tórax evidenciou múltiplas imagens nodula-

es de permeio ao parênquima pulmonar bilateral sugestivas
e lesões secundárias. Após 30 dias do procedimento cirúr-
ico paciente retorna ao hospital com nova lesão vegetante
erianal com aproximadamente 5 cm de diâmetro de aspecto
9;39(s1):1–164 37

escurecido e friável e massa em canal anal palpável às 9 h de
consistência fibroelástica de aproximadamente 2 cm de diâ-
metro. Iniciado tratamento paliativo ao paciente, que veio a
falecer 3 meses após o diagnóstico inicial por insuficiência
respiratória.

Discussão e Conclusão(ões) A forma anorretal do mela-
noma tem sua origem na área de transição da mucosa do
canal anal. É uma doença rara, representando aproximada-
mente menos de 4% dos tumores anorretais e menos de 1%
dos melanomas. Os principais sintomas que levam a procura
de atendimento médico são a enterorragia, dor anal e presença
de nodulação local. A doença afeta principalmente caucasia-
nos, sendo sua maior incidência entre a sexta e sétima década
de vida e o sexo feminino tem discreta prevalência. Dentre os
relatos levantados por esse trabalho, nota-se a evolução rapi-
damente progressiva dos sintomas, juntamente com sinais
sugestivos de síndrome consumptiva. A maioria dos paci-
entes quando diagnosticada já apresenta doença localmente
avançada e, não raramente, já metastática. A disseminação da
enfermidade ocorre por via linfática e hematogênica, sendo
fígado, pulmões e ossos os órgãos mais frequentemente afe-
tados. É possível a abordagem cirúrgica com excisão alargada
(ELA) e a ressecção abdominoperineal do reto (APR). Existe
ainda a possibilidade de videolaparoscopia no tratamento de
lesões de pequeno tamanho e não invasivas. Estudos mos-
tram que o tumor é pouco responsivo tanto a quimio quanto a
radioterapia neoadjuvante. Contudo, independentemente da
abordagem, a doença apresenta alta taxa de mortalidade, com
sobrevida em 5 anos de até 35%.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.069
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Condiloma anal gigante - relato de caso

A.C. Moreira, B.R.D.A. Junior, J.C.A. da Silva,
M.M. Ribeiro, M.M. de Sousa, L.B.O. Batista,
A.D.S. Vilarinho

Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil

Área Doenças Infecciosas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar caso de tumor anal gigante em paci-

ente do sexo masculino, 20 anos, diagnosticado em serviço
de referência em coloproctologia de Fortaleza, Ceará.

Descrição do caso J.V.S., homem de 20 anos procurou o
serviço de coloproctologia da Santa Casa da Misericórdia de
Fortaleza com queixas de tumoração em região perianal, com
grande dificuldade de deambular, sentar, evacuar e limitação
psicológica e social importante. Ao exame evidencia-se grande
condiloma perianal de cerca de 15 x 10 cm, impossibilitando
exame em canal anal sem sedação. O paciente referiu iní-
cio do quadro clínico há 6 meses, com queixa de dor e lesão
vegetante de tamanho pequeno na região anal. Fez uso de

analgésicos e anti-inflamatórios tópicos, promovendo alívio
parcial. A lesão apresentou aumento progressivo de tamanho
durante este período, quando então procurou o ambulató-
rio. Nega relação sexual anal e a sorologia para HIV 1 e 2,
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bem como para outras DSTs foram negativas; demais exames
normais, sem evidências de imunodeficiência. Foi indicado
cirurgia para biópsia excisional da lesão. Interrogado tumor de
Buschke-Löwenstein. A lesão ressecada foi envida para ana-
tomopatológico, que evidenciou lesão intraepitelial escamosa
de baixo grau, com secções de epitélio escamoso apresentando
paraceratose, hiperplasia epitelial, papilomatose, células com
cariomegalia e coilocitose.

Discussão e Conclusão(ões) O condiloma acuminado
gigante é conhecido como tumor/síndrome de Buschke-
-Löwenstein é uma incomum, cuja incidência na população
é de 0,1%. Histologicamente é possível identificar coilocitose
(vacuolização citoplasmática), mitoses infrequentes, acan-
tose (hiperceratose) e membrana basal intacta. Não ocorre
angioinvasão, infiltração linfática nem metástase. O tumor
de Buschke-Löwenstein apresenta 60% a 66% de recorrência
após tratamento. O rápido crescimento deste tumor costuma
estar associado a deficiências da imunidade (aids, tratamento
imunossupressor, alcoolismo e diabetes mellitus) ou gravi-
dez. Existe ainda a possibilidade de degeneração maligna do
CAG em carcinoma de células escamosas. O caso em ques-
tão apresenta paciente sem fatores de risco relatados segundo
informações colhidas e exames laboratoriais. O rápido cres-
cimento, o aspecto e a histologia falam a favor de tumor de
Buschke-Löwenstein. Trata-se de um caso atípico de paciente
com tumor anal sugestivo de Buschke-Löwenstein, mas sem
o fatores de risco clássicos. A maioria dos autores dos estu-
dos citados neste trabalho recomenda a cirurgia local ampla e
sugerem ainda o fechamento da ferida operatória por segunda
intenção e seguimento rigoroso, pois é uma lesão com risco
para transformação neoplásico. O paciente do relato apresen-
tou importante da qualidade de vida e o mesmo segue em
acompanhamento ambulatorial.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.070
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Achado incomum da mucosa cólica - um
caso de pseudolipomatose retal

T.Bd.M. Santos a, A.L.G. Domingues b, D.S.
Aurélio a, L.Ad.S. Costa c, M. Padovani d, C.E.G.
Bonassa e, Dd.C. da Silva a, C.A.R. Martinez a

a Universidade São Francisco (USF), São Paulo, SP,
Brasil
b Universidade São Francisco (USF), São José do
Rio Preto, SP, Brasil
c Universidade São Francisco (USF), Ubatuba, SP,
Brasil
d Universidade São Francisco (USF), Americana,
SP, Brasil
e Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria Relatos de caso

Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) A pseudolipomatose colônica (PLC) é um achado

incidental, raramente descrito, benigno, autolimitado e assin-
tomático. Com incidência estimada em 0,02% a 0,3%, sem
1 9;39(s1):1–164

preferência entre sexo, acomete mais o cólon esquerdo e o
transverso em pacientes entre a sexta e a sétima década
de vida. O objetivo do presente relato é apresentar um caso
de pseudolipomatose retal confirmada por estudo imuno-
-histoquímico.

Descrição do caso C.C.R.H.B., sexo feminino, 74 anos, ante-
cedente pessoal de megacólon chagásico e sigmoidectomia
com anastomose colorretal há 31 anos, procura o serviço de
coloproctologia do Hospital Universitário São Francisco com
queixa de constipação intestinal há 10 dias acompanhada
de dor em andar inferior do abdome, distensão abdominal,
náuseas e vômitos. Ao exame físico, abdome plano e flá-
cido, com presença de RHA, indolor a palpação superficial e
profunda, com tumoração móvel e indolor palpável em FIE.
Ao exame coloproctológico: esfíncter hipotônico e anusco-
pia com mamilo hemorroidário em parede lateral esquerda
e presença de muco, sem demais alterações. Foi submetida a
colonoscopia no mesmo serviço que revelou lesão linear, plana
de aspecto granular “em placas” aglomeradas com área de
mucosa normal de permeio, coloração vinhosa esbranquiçada
e aspecto serpenginoso que acomete desde a primeira válvula
até além da linha de anastomose a cerca de 8 cm da borda anal.
Presença de fecaloma a 30 cm da borda anal.

Discussão e Conclusão(ões) A PLC tem etiologia contro-
versa, no entanto, acredita-se que as lesões são ocasionadas
por barotrauma, incluindo a penetração intramucosa de ar
por lesão mecânica durante a insuflação. Macroscopicamente,
caracteriza- se como placas brancas ou amareladas, planas
ou levemente elevadas descritas como “White Snow Sing”.
As biópsias dos fragmentos mostram mucosa com vacúo-
los opticamente vazios na lâmina própria, sem revestimento
epitelial, semelhantes morfologicamente a adipócitos, mas
sem conteúdo lipídico baseado na histoquímica. O diagnóstico
diferencial inclui pneumatose intestinal e linfangioma colô-
nico. O tratamento é conservador, visto que as lesões regridem
espontaneamente em semanas. Conclusão: A PLC, apesar de
rara, pode ser encontrada durante colonoscopias o que pode
gerar preocupação ao endoscopista que a desconhece.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.071
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Caso de diverticulite complicada com achado
de corpo estranho plástico em intestino
delgado

R.V. Beust, C.M. Furlanetto, M.S. Coelho, R.M.
Siqueira, L.S. Leme, D.C. Silva, D.T. Kanno,
C.A.R. Martinez

Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster

Objetivo(s) O presente estudo relata achado de corpo estra-

nho plástico em intestino delgado distal, cuja sintomatologia
foi mascarada por complicação de diverticulite. O objetivo
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oi discutir a associação destas duas patologias e o desfecho
línico-cirúrgico do paciente relatado.

Descrição do caso Paciente masculino, 57 anos, diagnos-
icado previamente com distúrbio psiquiátrico, foi levado ao
S devido queixa de dor em fossa ilíaca esquerda e em
ipogástrio há 2 semanas, com piora há dois dias asso-
iado a parada de eliminaçáo de fezes e febre de 38,2 ◦C.
o exame físico apresentava-se em regular estado geral,
esidratado e taquicárdico. Abdome com palpação dolorosa
m FIE e em hipogástrio, apresentando defesa ao toque e
escompressão brusca negativa e auséncia de massas palpá-
eis. Ao estudo radiolõgico (TC de abdome total) observou-se
magem sugestiva de corpo estranho em íleo distal sem
ilatação a montante. Evidenciado dilatação e espessamento
arietal da transiçáo retossigmoide, apresentando conteúdo
om atenuação líquida em seu interior e áreas com liquido
ivre em pelve, sem sinais de pneumoperitônio. Indicada
irurgia devido piora clínica progressiva do paciente. No ato
irúrgico, evidenciou-se peritonite purulenta, região retossig-
oide com diversos divertículos inflamados e corpo estranho

lástico, localizado em regiào de íleo distal, em eminência de
erfuração. Optou-se por realizar retossigmoidectomia, ente-
ectomia com enteroanastomose, drenagem de cavidade e
olostomia a Hartmann. Devido à gravidade do caso, o paci-
nte evoluiu com complicações pós operatórias e foi a óbito.

Discussão O caso torna-se interessante pois observamos
uas patologias intestinais em que os sintomas se sobre-
óem, mas que não se interrelacionam. A diverticulite inicial
ode ser tratada clinicamente, utilizando-se antibióticos e
udança de hábitos. Nos casos de diverticulite complicada,

m que se desenvolvem abscessos, obstrução, fístulas ou pro-
essos hemorrágicos a cirurgia de ressecção está indicada. No
aciente em questão, o objeto plástico ingerido estava impac-
ado em região distal de delgado, em processo de perfuração
e alça, o que poderia levar a complicaçóes ainda mais graves
mais precoces.

Conclusão: A diverticulite aguda é uma doença frequente
a população mundial, assim como casos de ingesta de corpo
stranho em pacientes psiquiátricos. Entretanto, casos de
iverticulite aguda concomitantemente com achado de corpo
stranho em intestino delgado são raros. A associação entre
acientes com distúrbios psiquiátricos queixando-se de sin-
omas gastrointestinais e a ingesta de corpo estranho deve
empre ser feita. O diagnóstico através de exame de ima-
em tipo tomografia computadorizada é o ideal tanto para
valiação da presença do objeto, localização e avaliação de

omplicações, assim como para classificação da diverticulite
guda, avaliação e decisão quanto ao tipo de tratamento.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.072
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Relato de caso de enterite actinica pós
radioterapia como causa de abdome agudo
obstrutivo

R.V. Beust, I.G. Carpanetti, E.F.K. Goto, B.A.J.
Costa, R.M. Siqueira, L.S. Leme, R.L.S.
Mendonça, C.A.R. Martinez

Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) O presente estudo relata caso de paciente sub-

metida à braquiterapia e radioterapia pélvica, cursando com
enterite actínica como complicação que ocasionou quadro de
abdome agudo obstrutivo. O objetivo foi relatar o caso em lite-
ratura, assim como o desfecho clínico-cirúrgico do paciente.

Descrição do caso Paciente feminina de 72 anos, enca-
minhada para pronto socorro devido quadro de vômitos e
diarreia há 4 meses, com pirose e epigastralgia. Referia perda
ponderal de 5 kg no período. Evoluiu com parada de evacuação
e eliminação de flatos há 3 dias e intensa dor abdominal asso-
ciada. Possui como antecedente patológico uma amputação de
MID em 2006 devido à complicação de doença arterial obstru-
tiva periférica, e um tumor de colo uterino em 2014, tratado
com braquiterapia e radioterapia. Refere como comorbidade
diabetes do tipo 2, em uso de metformina. Nega tabagismo
e etilismo. Ao exame físico se mostrava descorada, desidra-
tada e taquicárdica. Abdome globoso, distendido, doloroso
à palpação em epigástrio e fossa ilíaca direita. TC de tórax,
abdome e pelve apontando distensão difusa com nível hidro-
aéreo em alça de intestino delgado caracterizada até o íleo
distal, sem fator obstrutivo evidente. Paciente submetida a
laparotomia exploradora, com achado de dois segmentos de
íleo distal com pontos de afilamento abruptos a 15 e 20 cm
da válvula ileocecal. Foi realizada ileotiflectomia com anas-
tomose primária mecânica anisoperistáltica. Resultado de
estudo anátomo patológico da peça cirúrgica compatível com
enterite ulcerativa com fibrose, edema e hiperemia de parede
(actínica).

Discussão O desenvolvimento e a gravidade da enteropa-
tia por radiação estão associados a fatores individuais como
cirurgia abdominal ou pélvica prévia, doença inflamatória
intestinal, diabetes mellitus, hipertensão e sobretudo, fato-
res de radioterapia como a dose e a técnica a ser empregada.
Para prevenir complicações associadas à radioterapia, estão
sendo desenvolvidos agentes radioprotetores (aminofostine, a
interleucina-1 e a dieta enriquecida com glutamina) ou tenta-
tivas mecânicas para excluir o intestino do campo de radiação,
porém o uso criterioso da radiação é a maneira mais confiável
para se evitar lesões posteriores.

Conclusão: O diagnóstico, portanto, deve ser estabelecido
pela combinação de características clínicas apropriadas, como
história de exposição à radiação e características estabelecidas

por estudos endoscópicos, radiológicas ou intraoperatórios.
A dor, que pode ser do tipo visceral ou somática profunda,
está sempre presente e constitui o sintoma mais significativo
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para o diagnóstico da obstrução intestinal, além de distensão
abdominal e ocasionalmente vômitos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.073
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Trombose venosa mesentérica simulando
deiscência de anastomose em pós operatório
de cirurgia colorretal: relato de caso

L.F. Freitas, M.R. Feitosa, R.S. Parra, V.F.
Machado, A.B. Filho, P.H. Pisi, O. Feres, J.J.R.
Rocha

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

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) O objetivo deste trabalho é relatar um caso

de trombose venosa mesentérica que simulou deiscência
de anastomose no pós operatório de cirurgia colorretal. A
trombose venosa mesentérica é uma entidade rara que repre-
senta cerca de 10% a 15% das isquemias mesentéricas. Em
cerca de 75% dos casos é possível identificar fator etiológico
adjacente, principalmente os estados de hipercoagulabilidade
hereditários ou adquiridos, processos inflamatórios, traumas
e cirurgias abdominais. A apresentação, geralmente, é insidi-
osa e de difícil reconhecimento devido à inespecificidade dos
sinais e sintomas. O atraso diagnóstico pode levar a altas taxas
de morbimortalidade.

Descrição do caso Mulher, 73 anos, com diagnóstico de
adenocarcinoma do cólon asecendente, submetida à hemico-
lectomia direita com ileotransverso anastomose laterolateral
grampeada, sem intercorrências. No 4◦ PO, evoluiu com
taquicardia, taquipneia e distensão abdominal. Tomografia
computadorizada evidenciou pneumoperitônio e moderada
quantidade de líquido livre intracavitário. Realizada laparo-
tomia exploradora quando se evidenciou isquemia do íleo
terminal e cólon transverso, com anastomose íntegra. Rea-
lizado ressecção do segmento isquêmico e confecção de
ileostomia terminal com sepultamento do cólon descendente.
A dissecção da peça operatória evidenciou trombo venoso no
mesentério do segmento isquêmico.

Discussão e Conclusão(ões) A trombose venosa mesenté-
rica pode ser primária ou, mais comumente, relacionada a
causas secundárias, dentre elas a cirurgia abdominal. Seu qua-
dro clínico é muito diverso, variando desde rápida evolução
para abdômen agudo e choque hemodinâmico a casos de
evolução insidiosa. No caso relatado, a ocorrência da trombose
pode estar associada ao trauma cirúrgico, particularmente
às ligaduras maciças do mesentério que podem promover
o baixo fluxo no território venoso favorecendo a formação
de trombos. Chama atenção para o fato de ter simulado um

quadro de deiscência anastomótica precoce. O tratamento
da trombose venosa mesentérica associada ao tratamento
cirúrgico geralmente envolve nova ressecção do segmento
isquêmico. Conclusão: a trombose venosa mesentérica após
1 9;39(s1):1–164

cirurgia abdominal pode se manifestar como abdome agudo
e simular deiscência anastomótica precoce. É necessário alto
grau de suspeição, já que a intervenção cirúrgica precoce com
ressecção do segmento afetado é geralmente necessária.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.074
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Síndrome de fournier, diagnóstico tardio de
apendicite

A.O. Lima, J.Gd.A. Filho

Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Brasília, DF,
Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar quadro de característica insidiosa e de

prognóstico ruim por diagnóstico tardio e complicações
Descrição do caso N.C.S., 58 anos, feminino, obesa, etilista

e diabética foi admitida com dor abdominal em hipogástrio
e região glútea, disúria, polaciúria e diarreia com evolução
de 12 dias, com relato de tratamento recente de infecção
do trato urinário com uso de ertapenem - ev – 1 g/dia, em
admissão apresentava ao exame físico 2 lesões ulceradas em
região perianal com áreas de necrose extensa e saída de
secreção purulenta, sendo indicado debridamento em cen-
tro cirúrgico com retirada de tecido desvitalizado e drenagem
de abcesso glúteo e mantida antibioticoterapia com carba-
penêmico; Em 3◦ DPO, a paciente evoluiu com dor intensa
em região da ferida, com contaminação fecal da mesma,
queda do estado geral, leucocitose ascendente, sendo proce-
dida lavagem de ferida operatória e ampliação de esquema
antibiótico com uso de clindamicina.No 6◦ DPO, evoluiu com
desconforto respiratório grave e instabilidade hemodinâmica,
fazendo-se necessário uso de drogas vasoativas e indicada
laparotomia exploradora dado quadro de dor abdominal de
forte intensidade associado a sinais de peritonite no inventá-
rio da cavidade, foram encontradas lesão de intestino delgado
e extensa lesão proximal de reto com perfuração. O apêndice
cecal não foi visualizado, apresentando apenas sua base com
perfuração do ceco e extravasamento do conteúdo intestinal,
então optada por realização de enterectomia com ileosto-
mia. Em pós-operatório imediato paciente evoluiu com piora
gradativa com instabilidade hemodinâmica grave e choque
refratário a uso de aminas vasoativas, com evolução sombria
e óbito apesar de otimizadas medidas terapêuticas.

Discussão e Conclusão(ões) A fasciíte necrotizante, é um
processo que comumente se inicia de uma infecção anor-
retal ou de trato geniturinário, havendo-se necessidade de
ampliar recursos diagnósticos quando não presentes tais cau-
sas, conta com os fatores de risco de obesidade e diabetes
mellitus como apresentados por paciente, de etiologia poli
microbiana com elevada resistência antibiótica, o tratamento
da sepse com retirada de foco por desbridamento não deve

ser postergado e ausentes condições de tratamento de ferida
sem contaminação fecal ou esfincter anal lesionado ou não
competente deve-se optar pela colostomia protetora. O caso
acima descrito tem por fim objetivo de salientar a elevada
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ortalidade de tal afecção, necessidade de sua abordagem
mediata e diagnóstico etiológico com tratamento adequado
ara diminuição de sua morbidade.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.075

32

denocarcinoma de reto radiorresistente,
ocalmente avançado, com disseminação
ara região perineal e fossa ilíaca direita -
elato de caso

.F. Santos, S.H.C. Horta, S.D.F. Boratto, F.
álsamo, D.F. Santos, M.C. Rodrigues, R.L.G.
laibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
ndré, SP, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Descrever caso de adenocarcinoma de reto

ocalmente avançado com exteriorização pelo canal anal, aco-
etendo região perineal e fossa ilíaca direita, resistente a

uimiorradioterapia (QRT).
Descrição do caso Masculino, 66 anos, com hematoque-

ia intermitente e emagrecimento de 10 kg em 6 meses. Ao
xame com lesão vegetante com início a 5 cm da margem anal
ao toque retal, lesão úlcero-infiltrativa, circunferencial, friá-
el, até 8 cm da borda anal. CEA de 45,3 ng/mL e estadiamento
4bN2bM0 (III-C). Paciente foi submetido a três biópsias devido
aracterísticas macroscópicas fortemente sugestivas de carci-
oma espinocelular, as quais concluíram adenocarcinoma de
eto moderadamente diferenciado. Após QRT neoadjuvante
om Capecitabina 1.650 mg/m2 e 5040 cGy, evoluiu com pro-
ressão da doença para região perineal, glútea e fossa ilíaca
ireita (20 cm de extensão). Discutido caso em reunião com
quipe de Coloproctologia e Oncologia, em que se optou por
ratamento paliativo com novo ciclo de QRT e colostomia
erivativa, devido tumor localmente avançado e quimiorra-
iorresistente.

Discussão e Conclusão(ões) O câncer colorretal é o 3◦

âncer mais diagnosticado em homens e 2◦ em mulheres,
om 1,8 milhões de novos casos e aproximadamente 861 mil
ortes por ano. Em geral, cerca de 5% dos pacientes apre-

entam lesões localmente avançadas que invadem órgãos
djacentes, frequentemente sem metástases à distância. Atu-
lmente, a ressecção com anastomose primária é a regra, no
ntanto, o tratamento paliativo deve ser considerado quando
ão for possível a ressecção curativa. As taxas de morbidade
ós-operatórias das ressecções alargadas, variam de 20-42%,
om 1,7-13% de óbitos. Além disso, reconhece-se que essas
essecções apresentam maior risco de recidiva locorregional
26 vs 13%) em comparação ao procedimento padrão. Entre
s quimioterapias mais empregadas, estudos evidenciam a

quivalência entre Capecitabina e 5-FU, sem diferenças nos
ventos locorregionais, sobrevida global, resposta patológica
ompleta e cirurgia poupadora de esfíncter. Dos pacien-
es, 14,96% apresentam resposta patológica completa, 58,26%
9;39(s1):1–164 41

parcial, e 28,78% não respondem à QRT, podendo o tumor
disseminar por continuidade, contiguidade e, principalmente,
vias linfática e hematogênica. Neste caso, o paciente evo-
luiu para disseminação por continuidade em região pélvica
com acometimento cutâneo extenso, com comportamento
semelhante ao CEC de canal anal, quimiorradiorresistente
e de crescimento acelerado em vigência da terapia neoad-
juvante. Dessa forma, uma vez reconhecido que na doença
localmente avançada o tratamento cirúrgico determina maior
morbi-mortalidade e recidiva local, com diminuição da sobre-
vida global, a decisão de realizar um procedimento alargado
deve ser considerada individualmente e de acordo com as
características do tumor.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.076
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Enterocolite por hiv

I.A. Gonçalves, C.B.Sd. Araújo, H.P. Castro,
B.D.Md. Moura, R.Md. Almeida, S.Dd. Morais
Junior, C. Barbosa, F.B.Ld.S.Gd. Oliveira

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Área Doenças Infecciosas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Muitas das doenças gastrointestinais associa-

das ao HIV tornaram-se menos comuns nas últimas duas
décadas. Ainda assim, a presença de casos de enteropatia por
HIV associadas a infecções por protozoários como o Cryptos-
poridium deve ser levada em consideração, tendo em vista
que a diarreia afeta negativamente a qualidade de vida do
paciente. Além disso, existem estudos comprovando relação
direta entre algumas colites e a terapia anti-retroviral (TARV)
utilizada, sendo um motivo comum para a descontinuação do
tratamento.

Descrição do caso Sexo feminino, 49 anos, natural e
residente em Gama-DF, divorciada, técnica de enfermagem.
Diagnóstico de HIV desde 2019 já com manifestação de neu-
rotoxoplasmose em 2019 e CD4 de 43, sendo iniciada TARV.
Internada no Hospital Universitário de Brasília devido a dor
abdominal, vômitos e diarreia crônica, realizou colonosco-
pia que constatou intenso processo inflamatório, atrofia das
vilosidades no íleo terminal, presença de intenso processo
inflamatório, com perda do padrão vascular e da arqui-
tetura colônica, enantema e ulcerações aftoides do cólon
descendente ao ceco e divertículos em cólon esquerdo. Foram
realizadas biopsias. O histopatológico evidenciou alterações
citoplasmáticas compatíveis com apoptose em base de criptas
colônicas compatível com enterite por HIV e foi ainda visuali-
zado o Cryptosporidium.

Discussão e Conclusão(ões) Apesar do avanço da TARV,
a diarreia ainda é comum na população com HIV reduz a
qualidade de vida e sobrevivência. Estima-se que a diarreia
ocorra em cerca de 90% de pacientes com HIV/AIDS em países

em desenvolvimento, e 30 a 60% nos países desenvolvidos. O
Cryptosporidium - apresentado pela paciente do relato - está
entre os patógenos mais comuns representando até um terço
dos casos de diarreia em pacientes com HIV (principalmente
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naqueles com contagem de células CD4< 100). Nesse caso,
além da infecção por Cryptosporidium houve ainda sinais
de lesão direta do vírus HIV às células intestinais, situação
rara nos dias de hoje. O quadro clínico pode ser desde oligos-
sintomático e auto-limitado até a desidratação grave, perda
de peso, desnutrição, hospitalização e morte. Outros sinto-
mas incluem cólicas abdominais, anorexia náuseas, vômitos,
fadiga e febre baixa. O tratamento deve ser administrado
precocemente. Isto deve incluir uma combinação de antibióti-
cos e a reconstrução do sistema imunológico. Colonoscopia e
biópsia pode ser garantida durante a avaliação, a fim de diag-
nosticar definitivamente ou descartar doença. É necessário
que haja uma boa relação médico-paciente para que não haja
interrupção do tratamento, fato muito comum atualmente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.077
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Lesão de dieulafoy em cólon - relato de caso

A.C. Moreira a, J.C.A. da Silva a, M.M. Ribeiro a,
E.C. Holanda a, E.U. Holanda b, B.R.D.A.
Junior a, M.M. de Sousa a, A.M.D. Carmo a

a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil
b Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS),
Fortaleza, CE, Brasil

Área Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar caso de uma lesão de Dieulafoy em paci-

ente do sexo feminino, 76 anos, diagnosticado em serviço de
referência em coloproctologia de Fortaleza, Ceará.

Descrição do caso TM, sexo feminino de 76 anos apre-
sentado quadro de franca enterorragia, procurou o serviço
urgência de um hospital de Fortaleza - CE. Não apresentava
outros fatores de risco para sangramento e foi submetida a
colonoscopia para identificar foco de sangramento. Durante
o exame foi observado vaso submucoso aberrante dilatado
sangrante através da mucosa em colón direito, sem presença
de ulcerações ou angiodisplasias, configurando caracteristi-
camente lesão de Dieulafoy. Por dificuldade de hemostasia foi
realizado tripla hemostasia com adrenalina local, plasma de
argônio e clipagem. Com sucesso o procedimento, a paciente
evolui com melhora do quadro clínico e ausência de sangra-
mentos.

Discussão e Conclusão(ões) As lesões de Dieulafoy são
uma causa incomum de hemorragia gastrointestinal. Eles
são definidos por um vaso submucoso aberrante dilatado
que não sofre ramificação distal normal ou se afila e sub-
sequentemente se projeta através de um defeito diminuto
na mucosa sobrejacente, mas sem ulceração primária da
mucosa. As lesões de Dieulafoy são relativamente raras: a
incidência relatada como causa de sangramento gastrintes-
tinal agudo é < 2%. Lesões do gástrico de Dieulafoy são as

mais comuns, sendo responsáveis por mais de 70% dos casos,
e são tipicamente encontradas no estômago proximal ao
longo da curvatura menor perto da junção esofagogástrica.
Em contraste, as lesões do cólon Dieulafoy são extremamente
1 9;39(s1):1–164

raras. Na revisão de Baxter and Aly de 45 casos, apenas 2%
foram no cólon. O manejo das lesões do cólon de Dieula-
foy evoluiu para se tornar predominantemente endoscópico.
Atualmente a cirurgia tende a ficar conduta de exceção, e
90% das lesões podem ser controladas com endoscopia. As
medidas endoscópicas mais comumente utilizadas incluem
a injeção de epinefrina, termocoagulação, a coagulação com
plasma de argônio e a escleroterapia endoscópica. Vários auto-
res também descreveram a combinação de múltiplas técnicas
endoscópicas para alcançar hemostasia, incluindo clipagem,
injeção de adrenalina e coagulação a laser. Apesar de raras,
as lesões de Dieulafoy no cólon podem ser uma causa de
hemorragia com risco de vida que deve ser considerada no
diagnóstico diferencial de sangramento gastrointestinal infe-
rior. Eles são importantes para serem reconhecidos, pois
podem ser administrados com eficácia usando várias técnicas
endoscópicas, incluindo injeção de epinefrina, clipagem ou
termocoagulação. No caso descrito foi utilizado a combinação
de três com sucesso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.078
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Retalho fasciocutâneo em v-y como
alternativa para reconstrução perineal na
cirurgia de amputação de reto: relato de caso

R.L.G. Slaibi, S.H.C. Horta, S.D.F. Boratto, F.
Bálsamo, D.F. Santos, M.C. Rodrigues, D.F.
Santos

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar uma técnica alternativa utilizando reta-

lho fasciocutâneo para a reconstrução perineal em paciente
submetido a cirurgia de amputação abdominoperineal de reto
(cirurgia de Miles) por adenocarcinoma de reto inferior com
ferimento perineal extenso.

Descrição do caso Masculino, 75 anos, com diagnóstico de
adenocarcinoma obstrutivo de reto iniciado a nível da linha
pectínea e se extendendo cranialmente por aproximadamente
5 cm. Apresentava como comorbidades diabetes mellitus não
insulino-dependente, hipotireoidismo e um histórico de ade-
nocarcinoma de próstata tratado com radioterapia pélvica dez
anos antes do diagnóstico do câncer retal. Permanecia desde
então em hormoniossupressão com doxasozina. Não reali-
zou terapia neoadjuvante por já ter recebido a dose máxima
de radiação pélvica de 75 Gy. Dessa forma, foi submetido a
cirurgia de amputação abdominoperineal de reto. Durante
o intraoperatório e durante a confecção do tempo perineal
observadas aderências firmes à fossa obturatória direita e

esquerda, fáscia pré-sacral e trígono vesical, suspeitas de
extensão neoplásica, razão que motivou estender a ressecção
além dos limites programados com ressecção parcial dos mús-
culos elevadores do ânus e resultando em ferimento perineal
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xtenso, o que impossibilitou o fechamento primário. Optou-
se por confecção de retalho fáscio-cutâneo em V-Y bilateral
om comprimento duas vezes maior que o defeito perineal e
issecção até o nível fascial sem extensão a musculatura glú-
ea. Realizada dissecção parcial da fáscia muscular em suas
xtremidades para facilitar a mobilização da pele e hipoderme.
econstrução com pontos subcutâneos simples invertidos
e poliglactina e dérmicos separados com fio inabsorvível e
onofilamentar. Após 30 dias de pós operatório paciente apre-

entava 90% de cicatrização, com pequena área de deiscência
m ângulos porém de bom aspecto e sem áreas de necrose.

Discussão e Conclusão(ões) A abordagem dos defeitos peri-
eais mais amplos criados pela técnica de amputação de reto
om excisão dos músculos extra-elevadores do ânus (ELAPE),
ornou necessária uma maior preocupação com o desenvol-
imento de inúmeras técnicas cirúrgicas de reconstrução. No
ue diz respeito aos retalhos miocutâneos, encontram-se des-
ritos na literatura essencialmente 3 tipos: retalhos de avanço
-Y bilaterais, retalhos de transposição do músculo recto
bdominal (VRAM) e retalhos de rotação de músculo graci-
is. Os retalhos V-Y permitem um tempo operatório inferior,
m menor impacto na qualidade de vida e a possibilidade de
erem realizados pelo cirurgião colorretal como demonstrou
utt e col. em revisão sistemática. Concluímos que o retalho
áscio-cutâneo em V-Y é uma alternativa simples e segura de
econstrução perineal para ferimentos extensos após cirurgia
e Miles.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.079

34

amartoma cístico retrorretal (tailgut cyst):
elato de caso

.M. Pontes, M.B.F. Pimenta, C.R.C. Leite,
d.S.D. Neto, F.J.P. Leite, A.B.L. Ferreira, A.D.
emos, J.Cd.S. Neto

Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa, PB,
rasil

Área Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar o caso de uma paciente portadora de

umoração expansiva em região retrorretal, cujo anatomo-
atológico evidenciou Hamartoma cístico retrorretal (Tailgut
yst).

Descrição do caso M.R.A, feminino, 64 anos, tabagista de
onga data, com história de laringectomia e traqueostomia
efinitiva há 7 anos, devido a adenocarcinoma espinocelular
e laringe, atendida no ambulatório de cirurgia oncoló-
ica com queixa de desconforto lombar eventual de longa
ata, o qual associava a alteração postural. Apresentava, ao
oque retal, abaulamento mucoso em região póstero-lateral à
ireita, sem lesões palpáveis. Em PET-CT evidenciava lesão

xpansiva e arredondada com densidade de partes moles
a parede lateral direita do reto e musculatura levantadora
o ânus, sem metabolismo glicolítico. Ressonância magné-
ica evidenciou formação cística contendo conteúdo espesso,
9;39(s1):1–164 43

de contornos bem definidos em região retro e para-retal à
direita, abaulando o reto, insinuando-se entre a transição
anorretal e o músculo levantador do ânus a direita. A tera-
pêutica adotada foi a intervenção cirúrgica a partir de uma
abordagem incisional posterior parassacral (via de Kraske
modificada) com preservação do sacro e exérese de lesão
cística retrorretal, sem complicações. O histopatológico evi-
denciou cisto multiloculado de aspecto benigno, limitado por
epitélio escamoso estratificado, células de transição e epitélio
glandular/mucinoso, confirmando o diagnóstico de Hamar-
toma cístico retrorretal.

Discussão e Conclusão(ões) O hamartoma retrorretal, ou
Tailgut Cyst, é um tumor retrorretal congênito raro, originado
de remanescentes embrionários do intestino posterior, prin-
cipalmente encontrado no espaço pré-sacral ou retrorretal.
Normalmente são assintomáticos, tendo, portanto, detecção
difícil e diagnóstico tardio, com incidência estimada em
1/40.000, atingindo mais o sexo feminino, entre 30-60 anos.
Apenas quando atingem maiores dimensões, podem cau-
sar efeitos de massa local, com sintomas como constipação
intestinal, dor retal e desconforto ao evacuar, dor lombar
e sacral. Quando não tratado, complicações como absces-
sos ísquio-anais, fístulas anorretais, sangramento, ou até
mesmo ocorrência de malignização podem ocorrer. O tipo
histológico maligno mais frequentemente encontrado é o
adenocarcinoma, seguido por tumores carcinoides. A paci-
ente apresentava sintomas de compressão, devido à massa
já estar bem delimitada no espaço pré-sacral e insinuando-se
para a luz retal. A abordagem cirúrgica de eleição foi a inci-
são posterior parassacral com preservação do sacro (via de
Kraske modificada), sem complicações, com boa evolução pós-
-operatória e manutenção da continência anal. Mostrando-se,
então, uma boa opção cirúrgica, com ressecção satisfatória da
lesão.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.080
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Adenocarcinoma de cólon em paciente jovem
na amazônia: relato de caso

F.V. Chiong Neto, L.G. Freire, F.P. Mano

Hospital Militar de Área de Manaus, Manaus,
AM, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) O câncer colorretal é a terceira causa mais

comum de morte por câncer no Brasil, apresentando maior
incidência entre 50-70 anos. Quando em seu estágio inicial,
não apresenta sintomas ou apresenta sintomas inespecíficos,
que dificilmente são associados ao diagnóstico desta doença.
O diagnóstico precoce está associado a grandes chances de
cura, com a diminuição da taxa de mortalidade. No entanto,

identificar os fatores de risco, realizar o diagnóstico e o tra-
tamento precoce em regiões remotas, como a Amazônia, se
torna um grande desafio. Este trabalho procura reforçar a
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importância do rastreio do câncer colorretal, especialmente
em áreas distantes dos grandes centros de saúde do país.

Descrição do caso Descrevemos o caso de um paciente de
31 anos, pardo, do sexo masculino, oriundo do interior do
estado do Amazonas, atendido inicialmente pela equipe de
Cirurgia do Hospital Militar de Área de Manaus em setem-
bro de 2015. O mesmo veio encaminhado ao hospital com
relato de anorexia, alteração do hábito intestinal, e dor abdo-
minal difusa no período de um mês. Pouco tempo após a
internação, evoluiu com quadro de obstrução intestinal total,
sendo necessária abordagem cirúrgica de urgência, durante a
qual identificou-se lesão obstrutiva de cólon no ângulo hepá-
tico. Realizou-se o diagnóstico, estadiamento e o tratamento
necessário durante o período em que esteve internado, evo-
luindo desde então, nos anos que se seguiram, com períodos
de melhora dos sintomas e complicações, que necessitaram
de novas abordagens.

Discussão e Conclusão(ões) O caso chama a atenção, pri-
meiramente, por sua escassa quantidade de fatores de risco.
Paciente jovem, previamente hígido, sem comorbidades, sem
história familiar de câncer colorretal, apresentando apenas o
etilismo entre os principais fatores descritos. O quadro princi-
pal era de obstrução intestinal parcial, não apresentava massa
palpável, quadro consumptivo ou história de sangramento
visível. Esses fatores retardaram a evacuação do paciente para
um hospital de referência, contribuindo para sua piora clínica.
Devido ao caráter invasivo da lesão, apesar de sua ressecção,
o paciente evoluiu com complicações desde então. A terapia
adjuvante recomendada assumiu um papel importante para o
aumento da sobrevida do paciente. O diagnóstico precoce nes-
ses casos é mais complexo, devido a necessidade de investigar
outras causas mais comuns a essa faixa etária e que apre-
sentam sintomatologia semelhante. No entanto, a suspeição
deve levar ao diagnóstico e tratamento o mais precoce possí-
vel. Considerando os desafios logísticos na região Amazônica
e a gravidade dos casos de câncer colorretal, o rastreio dessa
neoplasia adquire uma importância ainda maior.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.081
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Cisto epidermoide pré sacral: revisão de
literatura e relato de caso

V.H. Figueira a, F.P. Gomes b, A.J.T. Alves
Junior b, H. Samartine Junior b, G.Z. Teixeira a,
G.Y. Kucharski a, S.O. Banci b, J.A. Reis Neto b

a Hospital PUC-Campinas, Campinas, SP, Brasil
b Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Realizar revisão da literatura e relatar um caso

de cisto epidermoide pré sacral.
Descrição do caso Masculino, 68 anos, tumoração em
região lombar há dois anos. Nega sinais inflamatórios
ou infecciososno local ou manipulação cirúrgica prévia.
Ao exame físico presença de nodulação de aproximada-
mente 8 cm de diâmetro, bem delimitada, amolecida, móvel,
1 9;39(s1):1–164

com enduração palpável ao centro, sem sinais flogísticos,
toque retal inalterado. US de partes moles demonstrou
formação sólida hipoecogênica bem delimitada 4,7 x 1,4 x
4,8 cm sem vascularização ao doppler colorido. Submetido
a ressecção de tumoração em região coccígea por acesso
posterior, sem intercorrências. Lesão removida de maneira
integral com sua cápsula íntegra. Material enviado para ana-
tomopatológico e imuno-histoquímica. Anatomopatológico
macroscópico demonstrou superfície externa lisa e, aos cor-
tes, havia conteúdo pastoso amarelado e áreas adensadas
e esbranquiçadas. O estudo histológico revelou lesão cís-
tica de epitélio multi-estratificado, epidermoide. A parede da
lesão cística apresentava células pavimentosas ou poligonais
grandes. Verificou-se elementos lamelares, queratinizantes
no conteúdo cístico, além de granulomas do tipo corpo estra-
nho. A imuno-histoquímica utilizou os seguinte marcadores:
vimentina (positivo), BG8-Lewis (negativo), calcitonina (nega-
tivo), AE1/AE3 (negativo. Controle interno positivo), e actina
HUC (negativo. Controle interno positivo). Estabelicido o diag-
nóstico de lesão cística de padrão epidermoide.

Discussão e Conclusão(ões) Cistos epidermoides são lesões
benignas localizadas na região pré sacral, com característica
de serem uniloculados, encapsulados de origem ectodérmica
de origem congênita ou traumática. Constituem-se de epitélio
escamoso estratificado com queratina porém sem apêndices
cutâneos. Os tumores da região pré sacral são vários devido a
sua origem embriológica, sendo este o local de fusão de vários
órgãos do tubo digestivo. Podem ser classificadas em císticas
(dermoide, epidermoide e mucossecretoras) e sólidas (terato-
mas e cordomas). Cistos epidérmicos são lesões raras, sendo
mais comum em mulheres com freqüência entre 0,9 e 12,5%
de todos os tumores pré sacral. Podem apresentar-se desde
assintomáticos até serem diagnosticadas erroneamente como
cisto pilonidal e fístulas perianal. Sintomas como tumoração
em região sacral, alteração do hábito intestinal, sinais flogís-
ticos e saída de secreção em região sacra são descritos. USG e
TC apresentam boa indicação em casos de tumores com gran-
des dimensões. O tratamento é cirúrgico. A via de acesso pode
ser posterior, abdominal ou combinada. A escolha varia de
acordo com localização, contato com estruturas adjacentes e
localização da lesão, sendo a via posterior a mais adotada. Cis-
tos epidermoides da região sacra são lesões pouco frequentes,
que por diversas vezes são erroneamente diagnosticados. Seu
tratamento consiste em ressecção completa da lesão tendo
caráter curativo e evitando complicações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.082

591

Vasculite leucocitoclastica cutânea associada
doença de crohn

B.C.P. Santana, L.M. de Oliveira, N.B. Maciel,
N.A.P. Chagas, A.D.F. Maia, F.C. Lopes, L.R.
Boarini, I.C. Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil
Área Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
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metade das gravidezes são não planejadas, sua indicação para
pacientes em idade fértil pode ser ponderada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.084
j coloproctol (rio j)

Objetivo(s) Relatar caso de associação da doença de Crohn
DC) com vasculite leucocitoclástica cutânea (VLC).

Descrição do caso Masculino, 41 anos, diagnóstico de DC há
ito anos. Classificação de Montreal A2 L1 B2. Em tratamento
om infliximabe 300 mg 8/8 semanas há três anos. há um mês
om mialgia, artralgia, dor e edema em membros inferiores
superiores, associada a lesões vésico-bolhosas, circunscri-

as e eritemato-violáceas. Durante internação hospitalar foi
osado C3, C4, CH50, FAN, anticorpo anti-fosfolipídeos, PCR,
HS e sorologias para hepatite B e C, sífilis e PPD, que foram
egativos, hemograma e bioquímica sérica sem alterações.
histopatológico da biópsia excisional evidenciou VLC. Foi

ubmetido a corticoterapia oral com prednisona 80 mg/dia
om involução gradativa das lesões, tendo alta hospitalar no
8◦ dia de internação e seguimento ambulatorial. Atualmente
ncontra-se, assintomático, cicatrização completa da VLC, em
esmame do corticoide e substituição do infliximabe 300 mg
/8 semanas, para ustequinumabe 90 mg 8/8 semanas há seis
eses.
Discussão e Conclusão(ões) As vasculites, são processos

nflamatórios mediados imunologicamente, determinando
ano funcional e estrutural a parede dos vasos. Podem aco-
eter qualquer órgão e ter ampla variedade de sinais e

intomas. A VLC é uma vasculite necrotizante de peque-
os vasos (< 50 mm) localizados na derme papilar e reticular
uperficial. Caracteriza-se por inflamação neutrofílica, trans-
ural, associada à ruptura da arquitetura da parede do vaso
necrose fibrinoide. Sua etiologia é multifatorial, relacio-

ada a medicações (15%), doenças inflamatórias autoimunes
15%), infecciosas (10%), mas a sua maioria segue desconhe-
ida (60%). A VLC pode ser uma manifestação extra intestinal
a DC, embora essa associação seja rara. O tratamento desta,
aseia-se na eliminação da causa base, corticoterapia e anti-
histamínicos. No entanto, devido ao número reduzido de
asos descritos na literatura, mais estudos são necessários
ara guiar o diagnóstico e uma abordagem mais precoce e
ssertiva. A VLC deve fazer parte do diagnóstico diferen-
ial das manifestações cutâneas relacionadas a DC. Portanto,
onhecer as características clínicas do VLC é importante para
iagnóstico e propedêutica adequada.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.083
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ertolizumabe pegol iniciado durante
estação para paciente com doença de crohn
m franca atividade

. Samartine Junior a, A.J.T. Alves Junior a, F.P.
omes a, S.A. Salman b, L.H. Oliveira a, J.
imoes Neto a, J.A. Reis Junior a, J.A. Reis
eto a

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil
Hospital PUC-Campinas, Campinas, SP, Brasil

Área Doenças Inflamatórias Intestinais

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
9;39(s1):1–164 45

Objetivo(s) Relatar o manejo de paciente com 26 semanas
de gestação com Doença de Crohn em franca atividade com
uso de Certolizumabe Pegol.

Descrição do caso Paciente feminina, 30 anos, casada, pri-
migesta, com idade gestacional atual de 26 semanas. Em
outubro de 2016, apresentava queixas de dor abdominal e diar-
reia, sendo diagnosticada por colonoscopia com doença de
Crohn; no momento do diagnóstico, doença em franca ativi-
dade com proteína C reativa de 117,6 mg/L e Calprotectina de
1451. Optado por tratamento inicial com Mesalazina e predi-
nisona, referindo melhora importante dos sintomas. Devido
idade fértil, estado civil e desejo de engravidar, paciente foi
encaminhada para o ginecologista a fim de realizar plane-
jamento familiar; porém confirmou-se grávida, antes de se
propor quaisquer alternativas. Portanto, optado por troca do
regime terapêutico para Certolizumabe Pegol (CZP) com dose
de indução de 400 mg nas semanas 0, 2 e 4 e conseguinte
dose de manutenção de 400 mg a cada 4 semanas. Após troca
da medicação, paciente não apresentou efeitos colaterais e
manteve remissão da atividade da doença inflamatória intes-
tinal. Exames de controle pós início da droga: Calprotectina
495 e Proteína C reativa de 3,5 mg/L. Até o momento, acom-
panhamento por equipe multidisciplinar com ginecologista e
pediatra, não houveram alterações de mal formação do feto
ou complicações para a gestação.

Discussão e Conclusão(ões) Na atualidade com as diversas
opções terapêuticas existentes, mais mulheres com doenças
inflamatórias intestinais tem-se colocado em posição de poder
engravidar. Tal patologia aumenta o risco para complicações
na gravidez(aborto espontâneo e complicações no trabalho de
parto). Baixa atividade da doença antes da gravidez pode ser
extrapolada como um preditor de baixa atividade da doença
durante a gravidez. No Brasil, planejar a gravidez e engravi-
dar em momentos de baixa atividade de doença nem sempre
são possíveis, pois 55,4% das gestações não são planejadas.
Os resultados do estudo CRIB indicam nenhuma ou mínima
transferência placentária de CZP das mães para bebês, suge-
rindo uma falta de exposição fetal no útero durante o terceiro
trimestre. Uma vez que o CZP tem uma transferência placen-
tária muito limitada, este agente pode ser preferido no caso de
iniciar o tratamento anti-TNF durante a gravidez. O manejo de
pacientes do sexo feminino com DC durante a gravidez requer
ponderar os riscos de escolher o melhor tratamento para a
mãe, contra possíveis risco para o feto através da exposição
a drogas durante a gravidez. Os pontos considerados apre-
sentados neste relato mostram que, apesar das limitações, o
tratamento medicamentoso efetivo da DC é possível, uma vez
que o Certolizumabe pegol tem uma transferência placentária
muito limitada, podendo ser preferido no caso de iniciar o tra-
tamento anti-TNF durante a gravidez, ademais num país onde
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Disfonia secundária a neoplasia colônica
metastática: relato de caso

J.M. Miranda, M.R. Feitosa, A.B. Filho, R.S.
Parra, V.F. Machado, M.C.R. Silveira, O. Féres,
J.J.R. Rocha

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

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar um caso de adenocarcinoma do sig-

moide com metástase de para arco costal e linfonodos
mediastinais causando disfonia por compressão do nervo
laringeo recorrente.

Descrição do caso Homem, 62 anos, queixa de perda pon-
deral de 10 kg em 6 meses, dor e massa abdominal em flanco
esquerdo e rouquidão. Na colonoscopia, observou-se lesão
úlcero vegetante, no cólon sigmoide, a cerca de 30 cm da
borda anal, friável, que ocupava toda circunferência da luz
intestinal e impedia a progressão do aparelho. O anatomopa-
tológico confirmou se tratar de adenocarcinoma. Realizado o
estadiamento com tomografias e CEA (95 mg/dL). Na tomogra-
fia de abdome havia linfonodopatia retrocural e paraórtica, o
fígado livre de doença. Já a tomografia de tórax mostrou lin-
fonodomegalia mediastinal e lesão no arco costal esquerdo
suspeitas para neoplasia. Realizado nasofibrolaringoscopia
para investigação da Disfonia, que evidenciou paralisia isolada
da prega vocal esquerda, estruturalmente preservada e sem
lesões. Realizado biópsia de lesão mestastática que confirmou
tratar-se de adenocarcinoma tubular colorretal com com-
pressão do nervo laríngeo recorrente esquerdo. Submetido
a retossigmoidectomia videolaparoscópica e o estadiamento
revelou trata-se de uma lesão T3N1M1. Segue em vigência de
quimioterapia paliativa.

Discussão e Conclusão(ões) O adenocarcinoma é o tipo
histológico mais frequente na neoplasia colorretal, encon-
trado em 90% dos casos. Dissemina-se por contiguidade, via
hematogênica ou linfática. A disseminação por contiguidade
é a invasão de tecidos subjacentes, implantes peritoneais
ou órgãos intra abdominais. A drenagem venosa colônica
se faz pelo sistema porta, sendo, portanto, o fígado (75%) o
sítio preferencial das metástases hematogênicas, seguido por
pulmões (15%), ossos (7%) e raramente o sistema nervoso
central (3%). Já a disseminação linfática geralmente acomete
os linfonodos peritumorais, sendo que em 15% acometem
linfonodos a distância. O acometimento de linfonodos medi-
astinais são frequentes na neoplasia pulmonar e de mama,
devido a proximidade e drenagem de tais orgãos e rara-
mente estão presentes na neoplasia colorretal. Quando ocorre
considera-se um tumor estádio IV, com prognóstico reservado.
Infrequente também é a compressão do nervo laringeo recor-

rente secundário a linfonodomegalia mediastinal metastática
da neoplasia colorretal, como no caso descrito acima. A neo-
1 9;39(s1):1–164

plasia colorretal pode se manifestar com sinais e sintomas
atípicos, especialmente no caso de doença avançada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.085
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Tumor de reto radioinduzido tratado com
radioterapia: relato de caso

A.C. Moreira a, A.S. Vilarinho a, L.B. Vera b,
S.M.M. Regadas b, M.M. Regadas b, C.M.
Regadas b, G.P.P. Marques b, M.M. Sousa a

a Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
b Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar caso paciente idoso com tumor de reto

inferior de provavelmente radioinduzido, tratado com radi-
oterapia em serviço de referência em coloproctologia em
Fortaleza, Ceará.

Descrição do caso Paciente, masculino, 92 anos, com
queixa de constipação intestinal de longa data e episódios
esporádicos de hematoquezia, tendo os sintomas se torna-
dos mais frequentes, motivo pelo qual procurou atendimento
médico. Antecedente de radioterapia (40 aplicações – 37 ses-
sões 200 cGy) para tratamento de câncer de próstata há mais
de 20 anos e ressecção prostática transuretral prévia. Dois
anos após RT, passou a apresentar hematoquezia causada
por retite actínica tratada com corticoide tópico. Colonosco-
pia realizada em novembro/2016 mostrou pólipo de 2 mm em
cólon ascendente (anatomopatológico de adenoma tubular
com displasia de baixo grau) e angiodisplasia em reto infe-
rior. Em dezembro/2017, persistia hematoquezia e mucorreia,
sendo constatada, ao toque retal, lesão tumoral endure-
cida em parede posterior. Nova RSC demonstrou lesão de
3,5 cm, comprometendo 30% da circunferência retal, a 7 cm
da borda anal. Biópsia da lesão demonstrou adenocarcinoma
moderadamente diferenciado. Optado por tratamento com
radioterapia (5.000 cGy - 25 sessões de 200 cGy) e quimioterapia
(Xeloda). Paciente evoluiu bem clinicamente, porém aguarda-
-se o tempo adequado para reestadiamento pós-tratamento
radioterápico

Discussão Define-se tumor radioinduzido quando o tumor
(TU) secundário foi desenvolvido após irradiação. Entretanto,
o TU secundário deve estar dentro do campo de tratamento
da radioterapia, deve haver um tempo mínimo de 5 anos sem
lesão entre a RT e a segunda neoplasia e o tipo histológico deve
ser diferente do TU inicial. No caso atual, o paciente apresen-
tou a lesão no reto 20 anos após a RT e, apesar do seguimento
adequado no período, não apresentou adenoma nesta região,
o que faz pensar em tratar-se de adenocarcinoma que não
segue a sequência adenoma-carcinoma, ou seja, um adenocar-

cinoma radioinduzido. Com relação, ao tratamento proposto,
cabe a inquietação de se propor um tratamento radioterápico
para uma lesão possivelmente radioinduzida, porém, após dis-
cussão multidisciplinar e por se tratar de paciente com 92
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nos, foi decidido que RT e QT seriam mais adequadas nesta
ituação.

Conclusão: Tumores radioinduzidos de reto não apresen-
am uma boa resposta à RT, na maioria das vezes, e, nestes
asos, a literatura comenta no emprego da QT isoladamente
neoadjuvante) + cirurgia, porém, no caso atual, por se tratar
e paciente idoso, propôs-se uma conduta mais conservadora.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.086
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uberculose anal – um novo desafio para o
roctologista?

.D.B. Franchini, M.R.M.S. Ramos, A.C.
iranda, A.U. Marques, D.M.R. de Souza, B.N.
oreira, L.F. Valentim

Hospital Municipal da Piedade, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

Área Doenças Infecciosas
Categoria Relatos de caso
Forma de Apresentação Pôster
Objetivo(s) Relatar um caso de tuberculose com acometi-

ento anorretal e mostrar a dificuldade no diagnóstico da
atologia.

Descrição do caso Paciente masculino, C.D.S, 54 anos,
atural do Rio de Janeiro, deu entrada no ambulatório de Proc-
ologia do Hospital Municipal da Piedade em 04/01/2011, com
istória de lesões perianais dolorosas há, mais ou menos,
ano. Tratado com Vibramicina com melhora parcial das

esões. Solicitado pré-operatório e PPD devido à história fami-
iar de tuberculose. Radiografia de tórax com infiltrado fibro
eterogênio. Ao exame físico proctologico, presença de lesão

riável, eritematosa, espessada em margem anal posterior
om bordos elevados e área de liquenificação a, mais ou
enos, 1 cm anterior. Realizado biópsia e fistulectomia. O

audo histopatológico: Processo inflamatório crônico fistuli-
ado, apresentando numerosos granulomas epitelioides não
ecrotizantes. Células gigantes multinucleadas tipo corpo
stranho e pequena área de inclusão epitelial no conjun-
ivo. Em 30/05/2012, o paciente mantendo ferida secretiva,
om cicatrização parcial, optou-se por prescrever empirica-
ente Mesocol 1200 mg em dias alternados com melhora da

esão. Solicitado nova biópsia e sorologias para afastar IST e
uberculose. Resultado de BAAR e escarro negativos. Realizado
iópsia e cultura para BK evidenciando processo inflama-
ório crônico granulomatoso ulcerado, cultura negativa. Em
9/02/2019, retorna ao ambulatorial piora dos sintomas,
presentando lesão ulcerada perianal e margem anal cir-
unferencial, secretiva. Solicitado biópsia com cultura para
K + sorologias + radiografia de tórax. Sorologias negativas. A
adiografia apresentou cavitações bilaterais apicais. Transfe-
ência para Infectologia, onde foi iniciado esquema RIPE. Em
4 dias de tratamento, apresentou melhora significativa da
esão ulcerada anal. O exame histopatológico mostrou apenas

m granuloma piogenico e a cultura confirmou o diagnóstico.

Discussão e Conclusão(ões) A tuberculose do trato diges-
ivo é responsável por 1% de todos os casos ativos da doença e
ualquer parte do sistema digestivo pode ser afetada. Quando
9;39(s1):1–164 47

ocorre o envolvimento da região anorretal, seu diagnóstico
é geralmente difícil. Neste caso relatado, o quadro inicial
apresentado foi de uma fístula anal de difícil cicatrização
pós-operatória. Os dados coletados, levaram aos seguintes
diagnósticos diferenciais: doença de Crohn, infecções sexu-
almente transmissíveis e neoplasia. O diagnóstico desta
apresentação da doença é difícil e biópsias e culturas da peça
podem vir negativas em grande parte dos casos. Relatamos
um caso de tuberculose anal em um paciente com história de
múltiplas biópsias e cirurgias proctologicas prévias para diag-
nóstico e correção de fístula anal, sem sucesso na cicatrização
da ferida operatória. Ao se deparar com uma lesão anal recor-
rente, de difícil cicatrização, em regiões endêmicas com taxas
de incidência notáveis de tuberculose, o acometimento anal
da tuberculose deve ser pensado como um importante diag-
nóstico pela equipe médica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.087
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Estenose de anastomose íleo-ileal com
obstrução por fecaloma: relato de caso

A.c. Moreira a, A.m.d. Carmo a, J.c.a. da Silva a,
M.m.d. Sousa a, E.c. Holanda a, M.m. Ribeiro a,
B.r.d.a. Junior a, E.u. Holanda b

a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil
b Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS),
Fortaleza, CE, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de paciente com Doença de Crohn

previamente submetido a enterectomia por estenose de ileo
distal apresentando estenose em anastomose íleo-ileal e
sintomas de dor abdominal, diagnosticado em serviço de refe-
rência em coloproctologia de Fortaleza, Ceará.

Descrição do caso: E.P.S., homem de 47 anos diagnosticado
com Doença de Crohn desde 2008 em uso de adalimumabe,
com passado de quadros semioclusivos recorrentes entre 2009
a 2014 decorrentes de estenose ileal. Em 2014 foi submetido a
enterectomia com ressecção de porção de íleo e anastomose
íleo-ileal látero-terminal. Em 2019 evolui com novos quadros
de dor abdominal e crises suboclusivas, com enterotomografia
e enteroressonancia evidenciando nova e importante este-
nose de anastomose e inflamação de tecido circunvizinho.
Foi indicado videolaparoscopia e no intraoperatório foi evi-
denciado estenose de íleo terminal e proximamente (cerca de
15 cm) e estenose de anastomose íleo-ileal, com massa endu-
recido obstruindo e o anel de estenose. Tratava-se de fecaloma
endurecido, com cerca de 5 cm no maior diâmetro, impactado
no local, com provável movimento de embolo. Procedeu-se
com colectomia direita e enterectomia videolaparoscópica do
segmento acometido, seguido de anastomose íleo-colônica. O

paciente evolui bem no pós-operatório.

Discussão e Conclusão(ões): O caso em questão apresenta
um situação comum, onde o paciente com Doença de Crohn
é operado, corroborando com os cerca de 70% dos pacien-
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tes com doença de Crohn serão operados durante o curso da
doença. A recorrência sintomática ou não da doença de Crohn
na anastomose íleo-cólica tem levado diversos autores a ten-
tar novas técnicas cirúrgicas com o objetivo de retardá-la ou
preveni-la. Contudo apresentamos uma anastomose atípica,
onde a anastomose das alças de delgado foi confeccionada
látero-terminal, circunvizinha a íleo com sinais de estenose
por conta da doença. Mais incomum ainda foi a detecção de
fezes sólidas, formando fecaloma obstruindo a luz a anasto-
mose prejudicada, a 15 cm da válvula íleo cecal. A cirurgia foi
realizada por videolaparoscopia com anastomose mecânica
extracorpórea íleo-colônica látero-lateral. Trata-se de um caso
atípico em paciente com doença de Crohn, não em relação
apenas estenose e ao fecaloma, mas quanto ao tipo de anas-
tomose da enterectomia prévia a 15 cm do cólon direito. Bem
como na literatura, concluímos que com estenoses próximas
a válvula íleo cecal, a enterectomia associada com colecto-
mia direita e anastomose mecânica íleo-colônica látero-lateral
apresenta melhores resultados e a videolaparoscopia parece
ser bem indicada nesse tipo de cirurgia por determinar melhor
recuperação pós operatória e reduzir tempo de internação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.088

340

Exenteração em paciente com recorrência
pélvica tardia pós proctocolectomia total por
adenocarcinoma sincrônico de reto baixo e
ceco associado a gist de ileo: relato de caso

M.b.s. Silva, W.g.b. Segundo, L.m. Silva, T.y.f.
Koga, I.jf.c. Neto, R.f.l. Souza, A.s. Rolim, L.
Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar caso raro de paciente com tumor

sincrônico colorretal associado a tumor neuroendócrino de
intestino delgado com recidiva pélvica após 6 anos de segui-
mento.

Descrição do caso: Paciente masculino, 71 anos, operado
por adenocarcinoma úlcero-infiltrativo iniciado em linha pec-
tinea associado a adenocarcinoma de ceco. No estadiamento
pré-operatório realizou tomografia e ressonância de pelve
com demonstração de massa heterogênea em ceco e espessa-
mento de reto distal. Foi indicada neoadjuvância e posterior
amputação abdominoperineal de reto com proctocolectomia
total e enterectomia segmentar. Anatomopatológico demons-
trou Adenocarcinoma de reto e ceco, ambos estádio IIa e tumor
neuroendócrino em íleo terminal, realizado ressecção onco-
lógica e complementado com quimioterapia adjuvante. Após
6 anos de seguimento oncológico regular apresentou lesão
vegetante ulcerada de aproximadamente 10 cm em seu maior

diâmetro que se exteriorizava pela região perineal, infiltrando
circunferencialmente cerca de 5 cm da margem pélvica, sem
evidência de doença à distância. Submetido a cistoprostatec-
tomia com ressecção do períneo e confecção de derivação
1 9;39(s1):1–164

urinária a Bricker, além de retalho músculo-cutâneo de glúteo
e anatomia patológica revelando infiltração por adenocar-
cinoma em bexiga, próstata e pele perineal com margens
cirúrgicas livres.

Discussão e Conclusão(ões): A maior parte dos protocolos
de seguimentos oncológicos preconizam acompanhamento
por 5 anos. Entretanto, o impacto e forma desse acom-
panhamento, após cirurgia curativa colorretal, apresenta
divergências entre os centros, mas com concordância da
necessidade da vigilância através de exame físico e comple-
mentares. Em nosso serviço, os pacientes permanecem em
acompanhamento ambulatorial por 10 anos, pois é compro-
vada uma taxa de recidiva, local ou à distância, de até 5-15%
entre 5 e 10 anos. No caso apresentado, a recidiva, após cirurgia
inicial curativa, ocorreu após 6 anos de seguimento oncológico
regular. Nas situações de recidiva locorregional, a exenteração
pélvica, que inicialmente apresentava taxas de mortalidade
proibitivas de até 20%, é a melhor opção quando não existe
doença à distancia, uma vez que a porcentagem de mortali-
dade atualmente é de cerca de 5% devido fundamentalmente
à evolução de técnica operatória, suporte no intra e pós-
-operatório, além de uma melhor seleção dos doentes, como a
ausência de comorbidades limitantes, idade avançada, obesi-
dade, envolvimento vascular ou ureteral bilateral e de invasão
de estruturas ósseas. A recidiva tumoral locorregional isolada
faz com que a melhor opção terapêutica seja a exenteração
pélvica com ressecção multivisceral, quando necessário.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.089
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Casos de colangite esclerosante primária
associada a doença inflamatória intestinal

N.l.o. Zeitoun, B.s. Mees, C.h.p.d.c. Lopes,
G.h.g. Oliveira, M.d.s. Machado, C.h.d.a.
Salles, W.d. Moreno

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Cuiabá, MT, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relacionar três casos clínicos de Colangite

Esclerosante Primária (CEP) associada a Doença Inflamatória
Intestinal (DII) em seguimento no Núcleo de Doença Infla-
matória Intestinal de um hospital universitário de Cuiabá –
MT.

Descrição do caso: Nesse serviço foram identificados 137
pacientes com DII. Destes, 21 (15,3%) pacientes apresentaram
alguma Manifestação extra-intestinal (MEI) durante o segui-
mento, onde 4 (19%) apresentaram CEP. Optou-se pelo relato de
3 dos 4 casos visto que um paciente teve seguimento perdido.
R.M.D., 51 anos, masculino, com diagnóstico de Retocolite
Ulcerativa (RCU) há 14 anos. Há 4 anos, apresentou prurido
generalizado e em investigação notou-se aumento de transa-

minases e enzimas canaliculares (TGO 149, TGP 196 e FA 9593).
A colangiorressonância evidenciou sinais de CEP. Optou-se por
iniciar ácido ursodesoxicólico. Na época a colonoscopia evi-
denciava proctite moderada com estenose retal e indicação
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irúrgica. Concomitantemente, apresentou lesões sugestivas
e pioderma gangrenoso. Com o uso do ácido ursodesoxicólico
ouve melhora clínica e laboratorial, porém paciente segue
om dificuldade de acesso à medicação. Mantém-se anictérico,
om pruridos periódicos e transaminases continuamente ele-
adas. ISC, 36 anos, masculino, diagnosticado com RCU há 19
nos e CEP há 9 anos após alterações laboratoriais encontra-
as em exames de rotina seguido de colangio RNM, na época
ssintomático. Em 2015 apresentou icterícia, aumento de tran-
aminases, enzimas canaliculares e bilirrubinas. Iniciou uso
e ácido ursodesoxicólico com melhora clínica e laborato-
ial. Nesse momento também apresentou atividade da doença
endo iniciado uso de Infliximabe. Apresentou ainda mais dois
pisódios de icterícia com alteração laboratorial (2016 e 2018).
oje permanece assintomático e com exames laboratoriais

elativamente normais. R.J.F., 31 anos, masculino, diagnos-
icado com Doença de Crohn (DC) e CEP concomitantes há
0 anos. Faz uso de Infliximabe, Azatioprina e ácido urso-
esoxicólico, está assintomático e com exames laboratoriais
ormais. Em 2017 teve exacerbação da DC, já controlada e em
019 apresentou aumento de transaminases (TGO 143 e TGP
21) com melhora subsequente.

Discussão e Conclusão(ões): A CEP é uma enfermidade
rônica e progressiva, caracterizada por inflamação, fibrose
obstrução das vias biliares. Estudos atuais sugerem etiolo-

ia autoimune. Sua frequência na população geral é baixa,
stando associada as DII (mais de 90% dos casos), variando
ntre 2-7% na RCU e 0,7-3,4% na DC. Na clínica, destacam-se
icterícia e prurido. Nos exames laboratoriais há aumento de

ransaminases, enzimas canaliculares e bilirrubina. O trata-
ento habitual é feito com ácido ursodesoxicólico que confere

lguma proteção em relação a evolução da doença e reduz
sintomatologia. É mais comum que o diagnóstico da CEP

corra após o de DII, que seu curso seja independente da
esma, e está mais presente na RCU que na DC, porém pude-
os ver exceções nos casos relatados.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.090
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apel da videocápsula endoscópica na
eteção de infestações parasíticas

.m. Saraiva, R. Gaspar, E. Dias, H. Cardoso,
. Macedo

Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentamos 2 casos clínicos de infestações

arasíticas por Ascaris lumbricoides, detectados pelo vídeo-
apsula endoscópica.

Descrição do caso: Primeiro caso: Doente sexo masculino,
2 anos, com diagnóstico de doença de Crohn, apresentou-
se com anemia hipocrômica microcítica em ambulatório.

xcluindo a anemia, os estudos laboratoriais não apresenta-
am alterações analíticas de relevo. De seguida, realizou-se
ndoscopia digestiva alta e baixa, sem detecção de nenhuma
esão, hemorragia ativa ou sinais de hemorragia recente. Neste
9;39(s1):1–164 49

contexto, foi realizada videocápsula endoscópica que eviden-
ciou no jejuno estruturas brancas espiraladas com aspecto
fibrótico, sugestivas de infestação por Ascaris Lumbricoides.
Adicionalmente, foi realizado exame parasitológico de fezes
que corroborou a hipótese endoscópica. Posteriormente, o
paciente foi tratado com albendazol, sendo o exame parasito-
lógico após tratamento negativo, confirmando a erradicação
parasitária.

Discussão e Conclusão(ões): Segundo caso: Doente sexo
masculino com 70 anos de idade recorreu à consulta de Hema-
tologia por anemia ferropénica. Neste contexto, foi medicado
com suplemento de ferro oral. Adicionalmente, foi efectuada
endocopia digestiva alta e ileocolonoscopia, sem evidência de
lesões, hemorragia activa ou sinais de hemorragia recente.
Dada a ausência de lesões na endoscopia digestiva alta e baixa,
o paciente realizou videocápsula endoscópica que evidenciou
estruturas sugestivas de infestação por Ascaris lumbricoides,
achado posteriormente suportado por exame parasitológico
de fezes. Subsequentemente, foi preconizado tratamento com
albendazole e o teste parasitológico pós-tratamento com anti-
parasitário foi negativo. A anemia ferropénica foi resolvida
com tratamento antiparasitário e suplementação de ferro oral.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.091
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Volvo de sigmoide: insucesso na distorção
por retossigmoidoscopia

A.s.o. Galvão, M.a.a. Nogueira, W.a.t. de
Sousa, F.l. Vieira, R.f.c. Lima, V.d.s. Brito, S.c.f.
Gramoza, C.r.s. Bezerra

Hospital Getúlio Vargas (HGV). Universidade
Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, PI. Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar a falha na desvolvulação e descom-

pressão colônica através de Retossigmoidoscopia na urgência,
ponderando a eficácia do método e possíveis fatores de risco
para insucesso do procedimento.

Descrição do caso: R.M.O., 42 anos, natural e residente em
São Pedro do Piauí-PI, com vômitos fecaloides, desidratação,
abdômen distendido e hipertimpânico, parada de eliminação
de flatos e fezes há 07 dias, ampola retal vazia ao exame digital
retal com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Tomogra-
fia Computadorizada evidenciou intensa distensão de alças
colônicas, volvo de sigmoide, ausência de pneumoperitônio.
História patológica pregressa de distúrbio neuropsiquiá-
trico (utilização crônica de fenobarbital e clonazepam) e
constipação crônica com necessidade de uso de laxantes para
evacuar. Realizado hidratação venosa, sondagem nasogástrica
e preparo retal com solução glicerinada 12%. Submeteu-se o
paciente a realização de Colonoscopia com intuito de rea-
lizar a descompressão colônica e desfazer o volvo. Exame

identificou com facilidade ponto de torção a nível de sig-
moide distal, sendo possível transpor determinado ponto,
mas devido a presença de fezes pastosas em grande quan-
tidade não foi possível visualização adequada da mucosa
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colônica, o que impossibilitou a distorção do volvo bem como
a descompressão colônica, pois não foi possível realizar a
aspiração do conteúdo gasoso sem a obstrução do aparelho. A
mucosa colônica distal ao ponto de torção encontrava-se com
aspecto endoscópico normal. Após o exame paciente apresen-
tou aumento da distensão abdominal, sudorese fria e piora da
dor abdominal. Indicou-se procedimento cirúrgico de urgên-
cia por falha na distorção endoscópica e por causa do risco
elevado de perfuração colônica espontânea. Realizou-se retos-
sigmoidectomia abdominal com colostomia terminal em fossa
ilíaca esquerda sob anestesia geral, sem intercorrências. Paci-
ente apresentou boa evolução pós-operatória, recebendo alta
hospitalar no terceiro dia. Em acompanhamento ambulato-
rial realizando pré-operatório para reconstituição do trânsito
intestinal.

Discussão e Conclusão(ões): Descompressão colônica
através de retossigmoidoscopia e desvolvulação são os pro-
cedimentos preferíveis no manejo do volvo de sigmoide
sem comprometimento vascular do cólon ou peritonite.
Permitindo planejamento cirúrgico eletivo, evitando morbi-
dades associadas ao procedimento cirúrgico de urgência. A
retossigmoidoscopia também é essencial para avaliar o com-
prometimento da vascularização do cólon. Nem sempre é
efetiva e apresenta taxa de recorrência do Volvo significativa.
A falha na descompressão colônica apesar de ser rara, acon-
tece principalmente devido à presença de fezes após o ponto
de torção do sigmoide, impedindo a adequada visualização da
luz endoscópica e aspiração do conteúdo gasoso por obstrução
do aparelho. Identificar possíveis fatores preditores tanto para
o insucesso como para a recidiva pode auxiliar no manejo da
patologia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.092
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Doença vascular hepática associada a
quimioterapia adjuvante no adenocarcinoma
colo-rectal

M.j. Mascarenhas-Saraiva, P. Pereira, H.
Cardoso, G. Macedo

Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A quimioterapia baseada em oxaliplatina é fre-

quentemente utilizada no tratamento de várias neoplasias,
nomeadamente como terapia adjuvante no adenocarcinoma
colo-rectal. No entanto, um efeito colateral relatado é a
síndrome de obstrução sinusoidal, que é caracterizada por
um espectro de alterações patológicas, incluindo hiperplasia
nodular regenerativa (NRH).

Descrição do caso: A hiperplasia nodular regenerativa é
uma condição hepática rara, caracterizada pela transformação

benigna disseminada do parênquima hepático em pequenos
nódulos regenerativos. Relatamos o caso de um paciente de 50
anos, do sexo masculino, com diagnóstico de adenocarcinoma
colorretal pT3N1M0, submetido a hemicolectomia direita e
1 9;39(s1):1–164

quimioterapia adjuvante com oxaliplatina e leucovorina. No
contexto de exame de rotina, realizou endoscopia digestiva
alta que detetou varizes esofágicas no terço distal do esófago,
tendo iniciado neste contexto profilaxia com betabloqueador.
Adicionalmente, foi efetuada hemodinâmica hepática que
revelou hipertensão portal leve (gradiente venoso hepático de
7 mmHg), sugestivo de boa resposta ao carvedilol. A biópsia
hepática estabeleceu a hiperplasia nodular regenerativa como
causa da hipertensão portal. Posteriormente, o paciente apre-
sentou episódio de hemorragia digestiva alta por varizes e
iniciou o tratamento combinado com laqueação elástica de
varizes.

Discussão e Conclusão(ões): Com o aumento da incidên-
cia de doenças oncológicas, os médicos devem estar cientes
da possível ocorrência e do impacto terapêutico da hiperpla-
sia nodular regenerativa em pacientes tratados com regimes
quimioterápicos à base de oxaliplatina, bem como do seu
posterior manejo adequado. Com efeito, a avaliação dos efei-
tos deletérios da Hipertensão Portal nestes doentes deve ser
preconizada no seguimento clínico, de forma a otimizar os
resultados clínicos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.093
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Câncer de reto metastático e sua total
resposta ao tratamento adjuvante

M.p.g. Luz a, R.r.b.m. Lima b, W.p.b. Oliveira a,
L.h.l.p. Silveira a, I.f.p. Canuto c, S.b.d.
Almeida c, W.e.f. Meneses a, J.f.r. Silva Filho b

a Escola de Saúde Pública do Ceará. Fortaleza. CE.
Brasil
b Faculdade de Medicina. Universidade Federal do
Ceará (UFC). Fortaleza. CE. Brasil
c Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS).
Fortaleza. CE. Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de câncer colorretal associado a

metástase hepática com resolução completa durante trata-
mento neoadjuvante.

Descrição do caso: Paciente, masculino, 65 anos, iniciou
quadro de alteração do hábito intestinal há um ano com
aumento na frequência das evacuações associado a alteração
da consistência das fezes, porém sem sangramentos ou dor.
Procurou atendimento, sendo solicitado a realização de uma
colonoscopia, evidenciando um tumor de reto inferior, com
biopsia de adenocarcinoma infiltrativo com padrão tubular e
cribiforme, e a Tomografia foi evidenciado 03 lesões hepáticas.
Como plano terapêutico, foi-se indicado 28 sessões de radiote-
rapia para tumor primário, 06 sessões de quimioterapia (2 com
Xelox e 4 com Folfox) e capecitabina, como tratamento neo-

adjuvante. Paciente realizou tratamento com 4 ciclos de Xelox
e 4 de Folfox. Ao exame de imagem foi evidenciado redução
nas lesões hepáticas e desaparecimento da lesão tumoral do
reto, indicando-se o tratamento cirúrgico. Em março de 2019,
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ealizou-se a cirurgia com colecistectomia tática e utilização
e ultrassom intraoperatório, porém não foram visualizadas

esões hepáticas apresentando, portanto, resposta completa
o tratamento proposto. Atualmente, ele se prepara para fina-
izar sua quimioterapia.

Discussão e Conclusão(ões): No Brasil, o câncer colorretal é
2◦ mais incidente em mulheres e o 3◦ em homens. O adeno-

arcinoma de reto corresponde a 28% dos casos, apresentando
s maiores taxas de recorrência. A condução do câncer de
eto passou por diversos avanços com maior compreensão
a história natural da doença, estadiamento radiológico mais
reciso, intervenção terapêutica multimodal, técnicas cirúr-
icas refinadas e laudos histopatológicos mais detalhados
ontribuindo de maneira positiva para o tratamento. O recurso
terapia neoadjuvante, tem se mostrado vantajoso quando

omparado à irradiação a título pós-operatório. O tratamento
o câncer retal melhorou com aprimoramento e surgimento
e novas terapêuticas resultando em maior sobrevida. Tornou-
se consenso que, o tratamento do adenocarcinoma do reto
stádios II e III demandaria além do tratamento cirúrgico, a
ealização de terapia adjuvante, após a constatação dos seus
feitos benéficos tanto na diminuição da recidiva da doença,
omo no aumento das taxas de sobrevida. Dentre os benefícios
a radio e quimioterapia neoadjuvante, podemos citar: maior
adiossensibilidade dos tecidos no pré-operatório, devido à
usência de fibrose cirúrgica, menor exposição do intestino
elgado à radiação, menor toxicidade sistêmica, e diminuição
o tamanho das lesões, que aumentam a ressecabilidade e
taxa de preservação esfincteriana. Conclui-se assim que o

rocesso de tratamento dos pacientes com neoplasia retal
presenta-se em evolução, com mais opções terapêuticas,
omo as terapias adjuvantes. Apesar dessa evolução, o tra-
amento do câncer de reto permanece desafiador, já que a
obrevida a longo prazo ainda não evoluiu de forma consis-
ente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.094
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apel da videocápsula endoscópica na
eteção de corpos estranhos – a propósito de
m caso

. Mascarenhas Saraiva, E. Dias, H. Cardoso,
. Macedo

Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Doente do sexo feminino, com 66 anos de

dade, antecedentes de história prévia de artropatia lombar,
brilhação auricular paroxística e valvuloplastia por insufici-
ncia mitral reumática, recorreu ao serviço de urgência por
istória de dor epigástrica com quatro meses de evolução.

Descrição do caso: A paciente negava náuseas, vómitos

u outras queixas gastrointestinais. A endoscopia digestiva
lta demonstrou gastrite crónica com biópsias positivas para
elicobacter pylori e áreas de metaplasia intestinal. Neste
ontexto, foi iniciada terapêutica de erradicação.
9;39(s1):1–164 51

Discussão e Conclusão(ões): Não obstante, a doente apre-
sentou um agravamento da epigastralgia, especialmente após
as refeições, anorexia e perda de peso (aproximadamente
13 kg nos três meses seguintes). Do ponto de vista analítico,
hemograma sem alterações, função renal conservada, sem
distúrbios hidroelectrolíticos, assim como proteína C-reativa,
testes de função tiroideia e eletroforese de proteínas sem
alterações. Não foram reveladas alterações da cinética de ferro
ou défices vitamínicos. Neste contexto, a endoscopia digestiva
alta foi repetida e revelou gastrite antral, embora desta vez
negativa para Helicobacter pylori. A tomografia computado-
rizada abdominal e a ressonância magnética abdominal não
revelaram achados relevantes. Dada a ausência de achados
nos exames supracitados, foi realizada videocápsula enteros-
cópica que evidenciou uma erosão na transição jejunoileal
associada à presença de corpo estranho, aparentemente um
osso. A possibilidade de realizar enteroscopia por balão duplo
para remoção do corpo estranho foi discutida, e foi decidido
não realizar o exame, dado o alto risco de iatrogenia. Deste
modo, a paciente foi submetida a enterectomia segmentar
com resolução da situação clínica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.095
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Tumor retal: ressecção transanal
minimamente invasiva (tamis)

A.s.o. Galvao, M.a.a. Nogueira, W.a.t. de
Sousa, F.l. Vieira, R.f.c. Lima, V.d.s. Brito, S.c.f.
Gramoza, C.r.s. Bezerra

Hospital Getúlio Vargas (HGV), Universidade
Estadual do Piauí (UESPI), Teresina, PI, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar os fatores de riscos para a recidiva

de tumor de reto inferior ressecado através de TAMIS e sua
evolução de lesão pré-maligna para neoplasia no intervalo de
06 meses.

Descrição do caso: M.E.A.F.S., 56 anos, natural e proce-
dente de Angical do Piauí-PI, consulta ambulatorial com
queixa de diarreia, 05 episódios por dia, fezes líquidas. His-
tória patológica pregressa: Hipertensão Arterial, Intolerância
a Lactose. Colecistectomia, perineoplastia e laqueadura tubá-
ria. Exame proctológico: lesão palpável em reto inferior, com
aspecto nodular, espraiada. Colonoscopia: extensa lesão de
crescimento lateral comprometendo metade da circunferên-
cia de reto inferior. Indicou-se excisão transanal eletiva com
SILSTM Port (plataforma laparoscópica de portal único, flexí-
vel e descartável). Preparo intestinal retrógrado com enema
de fosfato de sódio e antibioticoprofilaxia endovenosa com
Ceftriaxone e Metronidazol. Procedimento cirúrgico sob raqui-

anestesia, com excisão de lesão com margens de segurança
(>10 mm) e de espessura total (após muscular própria), devido
às características suspeitas da lesão, com sutura transver-
sal do defeito com STRATAFIXTM Spiral (sutura farpada). Alta
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no 1◦ dia pós-operatório. Retorno ambulatorial em 15 dias,
com melhora da diarreia e assintomática. Histopatológico:
lesão com dimensões de 4,4 x 3,6 x 2,5 cm, consistência
elástica, superfície externa lobulada e superfície de corte gra-
nulosa. Adenoma viloso com displasia de alto grau. Margens
cirúrgicas livres de alterações displásicas/neoplásicas. Ori-
entado retorno e colonoscopia com 06 meses. Retorno após
06 meses com paciente assintomática. Exame proctológico:
nodulação palpável, pouco móvel, séssil e endurecida em reto
médio/inferior, em topografia de sutura prévia. Colonoscopia:
lesão polipoide extensa em reto médio, multilobular, aspecto
viloso com fibrina, associando-se duas lesões sésseis satélites
de aproximadamente 15 mm cada. Histopatológico: fragmen-
tos irregulares de tecido, elásticos, granulosos, brilhantes.
Dimensões: 0,8 x 0,6 x 0,3 cm. Adenocarcinoma de reto bem
diferenciado. Paciente encaminhada para Neoadjuvância.

Discussão e Conclusão(ões): O desenvolvimento de tec-
nologias como os portais únicos que permitem a utilização
de materiais laparoscópicos convencionais e pinças de ener-
gia, tornaram mais factível a cirurgia transanal minimamente
invasiva (TAMIS). Os pólipos benignos são a indicação ideal
de TAMIS, particularmente os maiores, que não podem ser
totalmente ressecados por polipectomia colonoscópica, per-
mitindo a realização de biópsia excisional. Esses pólipos, em
especial os de histologia vilosa, tem a capacidade de possuí-
rem neoplasia oculta, que pode não se manifestar nas biópsias
incisionais. A excisão local é opção atraente para o câncer
retal, com baixo risco de morbidade e mortalidade, escassez
de sequelas funcionais e potencial para o tratamento curativo
da doença inicial. O candidato ideal para a excisão local é um
paciente sem metástase linfonodal e com tumor que pode ser
removido com margens negativas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.096
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Retocolite ulcerativa diagnosticada na
infância com evolução para colite aguda
grave

N.l.o. Zeitoun, B.s. Mees, C.h.p.d.c. Lopes,
G.h.g. Oliveira, M.d.s. Machado, C.h.d.a.
Salles, W.d. Moreno

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Cuiabá, MT, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar o caso clínico de paciente com diag-

nóstico de Retocolite Ulcerativa com diagnóstico na infância
com evolução para colite aguda grave.

Descrição do caso: L.V.S., 21 anos, masculino, aos seis
anos de idade iniciou quadro de diarreia, apresentando
mais de 6 evacuações diárias aquosas e sanguinolentas.
Foi diagnosticado com Retocolite Ulcerativa com colonosco-

pia e anatomopatológico compatíveis, iniciando tratamento
clínico. Teve várias internações durante o período por
exacerbações da doença. Aos 15 anos teve quadro mais
grave apresentando diarreia com sangramento importante,
1 9;39(s1):1–164

inclusive com necessidade de transfusões sanguíneas e ema-
grecimento. Na ocasião, recebeu diagnóstico de colite aguda
grave e foi submetido a retosigmoidectomia e colostomia ter-
minal. Após cirurgia, ficou cerca de 4 anos sem seguimento
médico. Ao retornar em consulta no Núcleo Multiprofissio-
nal de Doença Inflamatória Intestinal em 2017 referia período
assintomático e episódios recentes de diarreia sanguino-
lenta em colostomia, sendo prescrito Mesalazina 1 g/dia com
resolução do quadro. Após 1 ano em uso da medicação pres-
crita, permanecia assintomático e tal medicação foi suspensa.
No momento, paciente segue assintomático com proposta de
reconstrução de trânsito com confecção de bolsa ileal.

Discussão e Conclusão(ões): Houve um aumento global da
incidência de DII na faixa etária pediátrica. A doença está pre-
sente em todas as idades, sendo apenas 5% em menores de
5 anos. O diagnóstico é feito apenas em 20% das vezes, na
infância e adolescência. A DII na infância costuma ser fenoti-
picamente mais grave que no adulto. Deve-se dar atenção às
consequências RCU na faixa etária pediátrica, como redução
da densidade mineral óssea, impacto emocional, atraso da
puberdade e do crescimento, que implica em grande prejuízo
de desenvolvimento. Além disso deve-se ter atenção redo-
brada no curso da doença já que a mesma tende a ser mais
agressiva nas faixas etárias pediátricas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.097
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Cec de canal anal com comportamento
extremamente agressivo em paciente jovem.
relato de caso

M.m. Ribeiro a, G.k.c. de Meneses b, E.a.
Rolim b, M.m. de Sousa a, J.c.a. da Silva a, A.c.
Moreira a, B.r.d.a. Junior a, L.b.o. Batista a

a Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
b Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso clínico de um CEC de canal

anal agressivo em uma paciente jovem.
Descrição do caso: Paciente, sexo feminino, 39 anos, pro-

cura atendimento ambulatorial apresentando queixas de
abaulamento na borda anal e sangramento retal de início
há cerca de 2 meses. Nega dor local e perda de peso. Ao
exame físico, apresentava lesão vegetante e exofítica que ini-
ciava desde o canal anal e progredia até cerca de 3 cm da
borda anal, externamente. A mesma era bem friável o que
dificultava o toque retal. Apresentava-se com linfonodome-
galia inguinal esquerda. Foram então solicitadas ressonância
magnética (RM) de abdome e pelve, TC de tórax e colonosco-

pia. TC de tórax mostrava vários nódulos sólidos em base de
ambos os pulmões. A RM de abdome evidenciou hepatomega-
lia com múltiplas lesões nodulares esparsas no parênquima
hepático, sugestivas de implantes secundários, nódulos sóli-



. 2 0 1

d
a
c
i
r
4
m
e
r
l
e
z
e
c
s
p
p

s
m
b
t

c
p
t
m
d
r
c
g
d
a
q
r

h

6

A
d

N
V
M

C

m

i
a
n
4
t
i

j coloproctol (rio j)

os na base de ambos os pulmões e retroperitônio livre de
denomegalias. A RM de pelve mostrou lesão expansiva com
ontornos lobulares e limites precisos, com epicentro no reto
nferior e extensão para o canal anal, ocupando a parede late-
al do reto, medindo em seus maiores diâmetros 8,0 x 3,3 x
,0 cm, além de linfonodomegalias perirretais predominante-
ente à esquerda e na cadeia obturatória interna e inguinal

squerda. CEA normal. Já a colonoscopia mostrou lesão úlce-
ovegetante de canal anal/margem anal (CEC?), a nível de
inha pectínea, friável, sangrante, ocupando a parede lateral
squerda e se exteriorizando na margem anal. Foram reali-
adas biópsias, as quais evidenciaram carcinoma de células
scamosas (CEC) de caráter invasivo moderadamente diferen-
iado. classificou-se então em estádio IV pelo estadiamento do
istema UICC (International Union Against Câncer), sendo, a
artir daí, encaminhada para consulta com a oncologia clínica
ara programação de quimiorradioterapia.

Discussão: Percebe-se que a paciente do caso apresentava
intomas típicos de doença hemorroidária, fazendo com que
uitas vezes seja dado diagnóstico errôneo de um quadro

enigno, atrasando assim o diagnóstico do CEC e, consequen-
emente, piorando o seu prognóstico.

Conclusão: Vê-se, portanto, a importância de considerar o
âncer de canal anal como diagnóstico diferencial de doenças
erianais benignas, principalmente em mulheres, permi-
indo um diagnóstico mais precoce e, consequentemente,

elhorando o prognóstico desses pacientes. Os resultados
a quimiorradioterapia mostraram-se superiores àqueles da
adiação isolada ou da ressecção cirúrgica, podendo até ser
urativo em alguns casos. Quanto ao tratamento de res-
ate, em casos de falhas terapêuticas ou recidivas, ainda há
ivergências na literatura quanto à realização da amputação
bdominoperineal do reto ou a um novo regime de radio-
uimioterapia, mostrando a necessidade de mais estudos em
elação a esse tipo de neoplasia.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.098
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bscesso de psoas como manifestação de
oença de crohn

.l.o. Zeitoun, J.m.p.d. França, H.t.
asconcelos, F.q. Aratani, I.f.d. Arruda,
.g.d.d. Lima, K.a. Janones, M.d.s. Machado

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
uiabá, MT, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso clínico de Doença de Crohn com

anifestação através de abscesso de psoas.
Descrição do caso: H.M.R., masculino, 23 anos, em

nternação hospitalar relatando que há 2 meses iniciou dor
bdominal e diarreia com perda ponderal. Foi então diag-

osticado com Doença de Crohn e fez uso de prednisona
0 mg/dia durante 7 dias, quando cessou a diarreia. Porém
eve piora da dor abdominal, concentrando agora em FID com
rradiação para região femoral direita. Evoluiu com abaula-
9;39(s1):1–164 53

mento progressivo na região, com sinais flogísticos, além de
febre e queda do estado geral. Foi admitido em nosso serviço
com sinais de sepse e em posição antálgica com coxa direita
fletida, impossibilitando a deambulação. Identificou-se área
de flutuação em ápice de nariz, em região axilar direita e
também em limite inferior de FID estendendo-se até região
inguinal direita. O abdome era flácido, doloroso à palpação
em hemiabdome direito porém sem sinais de irritação perito-
neal. Entero-TC evidenciava abscesso retroperitoneal a direita,
em íntima relação com a musculatura do psoas, com exten-
são para parede abdominal na FID. Além disso, densificação
da gordura mesentérica e de alças intestinais delgadas junto
ao ceco. Estabeleceu-se diagnóstico de abscesso de músculo
psoas associado a quadro séptico. Foi realizada drenagem ime-
diata de todos os locais de abscesso, quantificado em 1.000 mL
o volume do conteúdo drenado em incisão inguinal e insti-
tuída terapia antimicrobiana. Evoluiu com melhora clínica,
mas em TC de controle mantinha coleção heterogênea resi-
dual, associada a importante borramento dos planos adiposos
adjacentes, bem como líquido livre e linfonodomegalias. Teve
piora clínica e laboratorial nos dias seguintes e optou-se por
laparotomia para nova drenagem além de ileocolectomia par-
cial direita com anastomose íleo-ascendente latero-lateral.
Evoluiu bem e recebeu alta hospitalar em 14◦ PO para acom-
panhamento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): O abscesso de psoas (AP) é
definido como uma coleção purulenta no compartimento do
músculo iliopsoas. É evento raro e pode ser classificado como
primário (via linfática ou hematogênica) ou secundário (por
contiguidade). Dentre as causas secundárias, destacam-se
aquelas relacionadas ao trato gastrointestinal, em especial à
Doença de Crohn (DC). A incidência de AP como manifestação
da DC é estimada entre 0,4 e 4,3%, é mais comum no sexo
masculino e possui correlação positiva com atividade da ile-
ocolite. As manifestações clínicas podem ser inespecíficas e
incluem dor lombar ou em flancos com ou sem irradiação para
quadril ou coxas, massa inguinal e febre. A investigação deve
ser complementada com exames laboratoriais e de imagem
e o tratamento é quase sempre cirúrgico. Como dor articu-
lar é uma manifestação extra-intestinal relativamente comum
da DC, sua associação no abscesso de psoas pode mascarar e
retardar ainda mais o diagnóstico desta condição. Portanto, é
importante ter um alto grau de suspeição clínica em pacientes
com DC e dor em quadril.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.099
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Linitis plástica primária do cólon
mimetizando doença inflamatória intestinal

J.m. Miranda, M.c.r. Silveira, M.r. Feitosa, R.s.
Parra, A.b. Filho, C.c.s. Azevedo, O. Féres, J.j.r.
Rocha

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

SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus
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Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Objetivo é relatar um caso de carcinoma indi-

ferenciado do cólon, compatível com linitis plática primária
do cólon avançada acomentedo todo cólon, delgado e mesen-
tério, na qual a paciente apresentava todos os sintomas que
mimetizavam doença inflamatória intestinal.

Descrição do caso: Mulher, 50 anos. Há um ano com dor
abdominal, diarreia líquida, cerca de 10 episódios ao dia,
sem sangue, muco e sem restos alimentares. Apresentava
urgência evacuatória e tenesmo. Além disso, paciente referia
perda de 05 quilos em 06 meses. Realizado enteroressonância
com alterações sugestivas de doença de Crohn (espessamento
parietal concêntrico segmentar com hiperssinal em T2) e colo-
noscopia em outubro de 2018, com achados compatíveis com
Doença de Crohn (estenose inflamatória em sigmoide dis-
tal, com mucosa friável e sangrante ao toque do aparelho,
impedindo a progressão do mesmo, e presença de duas áreas
de sub-estenoses inflamatórias em sigmoide salteadas com
áreas de mucosa normal). Realizado tratamento clínico sem
sucesso, optou-se por laparotomia exploradora. Achado intra-
operatório de espessamento pancolônico, fibrose do intestino
delgado e todo mesentério. O cólon encontrava-se endure-
cido e tubuliforme até sigmoide distal. Realizado colectomia
subtotal. Estudo anatomopatológico da peça cirúrgica eviden-
ciou: carcinoma indiferenciado de todo o cólon. Estadiamento
pT4apN0pM1c. Segue em cuidados da oncologia com quimio-
terapia paliativa.

Discussão e Conclusão(ões): Linitis plástica é um carci-
noma de infiltração difusa de qualquer víscera oca, em que
o órgão se torna contraído e rígido. Histopatologicamente,
este processo é semelhante a uma inflamação flegmonosa.
Ocorre mais frequentemente no estômago, representando
menos 10% das neoplasia gástricas. A linitis plástica do cólon
é uma apresentação extremamente rara de câncer colorretal
primário, estimado em menos de 0,1%. Geralmente quando
há envolvimento colônico ele é secundário a um envolvi-
mento gástrico primário. Essa entidade do câncer colorretal
é caracterizada por um tumor infiltrado difuso com reação
desmoplásica e de mau prognóstico. Embora a infiltração
generalizada seja a principal característica da linitis plástica,
o tumor que se estende a mais de dois segmentos do cólon
é incomum. No caso em questão não foi possível identificar
se havia ou não retocolite ulcerativa prévia ao diagnóstico de
neoplasia. Porém, a degeneração neoplásica pode ser secun-
dária a uma doença inflamatória intestinal avançada e não
tratada, o que não corresponde ao quadro da paciente. O resul-
tado do estudo patológico combinado à evolução clínica no
permite aventar a possibilidade de tratar-se de uma linite plás-
tica primária. A litite plástica do cólon é uma doença rara e de

prognóstico reservado que pode ser primária ou consequência
de processos inflamatórios crônicos do cólon.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.100
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Doença de hirschsprung como etiologia de
constipação crônica com diagnóstico na
adolescência

F.q. Aratani, M.g.d.d. Lima, N.l.o. Zeitoun,
J.m.p.d. França, H.t. Vasconcelos, M.d.s.
Machado, C.h.d.a. Salles, W.d. Moreno

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Cuiabá, MT, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de Doença de Hirschsprung (DH)

como etiologia de constipação crônica de início na adoles-
cência e com diagnóstico diferencial inicial de endometriose
profunda.

Descrição do caso: IBS, 19 anos, feminino, com queixa de
dor pélvica e constipação intestinal crônicas de início aos 13
anos, instalação insidiosa atualmente com frequência evacu-
atória a cada 14 dias. RNM de abdome (2014) demonstrava
tecido retrátil retrocervical, acometendo região periovariana
esquerda e parede anterior do retossigmoide, podendo ter aco-
metimento parietal profundo. Sinal de processo aderencial
na cavidade pélvica que pode estar relacionada à endometri-
ose profunda. Colonoscopia (2014) evidenciava lesão polipoide
de reto (anatomopatológico: granuloma piogênico) e dólico-
-cólon. TC de abdome total (2015) mostrou dilatação de cólon
ascendente até reto. Apresentada então proposta cirúrgica de
laparotomia exploradora com ressecção de áreas intestinais
disfuncionais com anastomose primária. Realizada retossig-
moidectomia com rebaixamento de cólon em janeiro de 2019.
Anatomopatológico de peça cirúrgica evidenciou megacólon
e megarreto, associados à hipoplasia de células ganglionares
em plexos nervosos submucosos e intramurais e ausência de
neoplasia ou infiltrado inflamatório. No 15◦ PO evoluiu com
enterorragia e abdome agudo hemorrágico com necessidade
de reabordagem. Realizada drenagem de hemoperitônio, revi-
são hemostática da operação prévia e colostomia protetiva.
Apresenta-se em bom estado geral, colostomia funcionante e
proposta de reconstrução de trânsito.

Discussão e Conclusão(ões): A Doença de Hirschsprung
(DH) é uma anomalia congênita rara, mais comum no sexo
masculino (4:1), caracterizada pela ausência de neurônios
intramurais dos plexos nervosos de Meissner e Auerbach
no trato intestinal. Na grande maioria dos casos, a doença
está limitada ao cólon sigmoide (DH de segmento curto), no
entanto, mas pode estar localizada apenas na região anorretal
distal (DH de segmento ultra-curto), ou mais raramente aco-
metendo todo o cólon (aganglionose colônica total). O quadro
clínico apresenta uma caracterização bimodal: abdome agudo
obstrutivo no recém-nascido e constipação crônica na criança
maior. A investigação é feita com manometria anorretal e
enema opaco e o diagnóstico definitivo por meio da biópsia
da região acometida, cujo histopatológico exibe ausência de

neurônios nos plexos de Meissner e Auerbach. O tratamento
da DH é cirúrgico com ressecção da porção acometida para
posterior restauração do trânsito intestinal, quando possí-
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el. O caso clínico apresentado nos chamou atenção por se
istanciar dos dados mais comuns encontrados na literatura

á que trata de uma anomalia congênita rara, mais comum
o sexo masculino, com diagnóstico mais comumente ocor-
endo no recém-nascido, mais raramente ainda acometendo
odo o cólon. Como pudemos perceber, o diagnóstico defini-
ivo é dado por meio da biópsia da região acometida. Além
isso, encontramos um diagnóstico diferencial sendo feito
om endometriose profunda.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.101
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ificuldade de confecção de bolsa ileal em j
a proctocolectomia total - relato de caso

.p. Oliveira, B.i. Silva, P.i. Calegari, A. Nasser,
.p.t. Moreira, H. Moreira Junior, P.c.c.a. Leite,
.m.c. Guimarães

Universidade Federal de Goiás (UFG). Goiânia.
O, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar um caso sobre a dificuldade de

onfecção da bolsa ileal e técnicas de correção.
Descrição do caso: M.M.S.C., 20 anos, sexo feminino, natu-

al e residente de Pontalina-GO, casada, com histórico de
nterorragia há 5 meses associada a cólicas abdominais.
egava perda ponderal e outras queixas proctológicas bem
omo casos semelhantes na família. Realizou colonoscopia em
aio de 2019 que evidenciava múltiplos pólipos intestinais e

esão plana em reto (LST), cujo resultado de biópsias demons-
raram displasia de baixo grau corroborando com diagnóstico
e Polipose Adenomatosa Familiar (PAF). Foi submetida a
roctocolectomia total com bolsa ileal e ileostomia prote-
ora, sendo que no intraoperatório foi detectado que paciente
presentava mesentério curto o que dificultou o abaixamento
na confecção da bolsa ileal apesar da realização de téc-

icas de relaxamento do mesentério. Portanto, foi realizada
anobra de clampeamento vascular do segmento distal do

leo por um período de 20 minutos e sendo a vascularização
antida pelas artérias marginais. Como não houve compro-
etimento do segmento ileal, foi realizada a ligadura do
esmo e confecção da bolsa ileal em J. Paciente apresen-

ou boa evolução, recebendo alta no oitavo pós-operatório,
antendo-se assintomática no seguimento
Discussão e Conclusão(ões): A dificuldade em confecção

a bolsa ileal após realização de proctocolectomia total
ontinua sendo desafio. Inúmeras técnicas foram adota-
as para melhorar o sucesso nesse procedimento e evitar
m estoma definitivo, especialmente nos pacientes jovens.
egundo tratado de Coloproctologia até 4% dos casos ocorre
impossibilidade de abaixamento da bolsa ileal ou pode
correr isquemia da bolsa decorrente de ligaduras excessivas
a tentativa de abaixamento. Uma estratégia utilizada seria
ealização de manobra tática de exteriorização da bolsa ileal

adiamento da descida da bolsa em alguns meses, consi-
9;39(s1):1–164 55

derando o alargamento natural da mesma. Outra alternativa
seria a confecção da bolsa ileal antes da ressecção do reto e
sua descida. Contudo essa opção apenas é aceita caso reto
possa ser poupado. Em nosso caso não seria possível pois paci-
ente apresentava múltiplos pólipos retais já com displasia de
baixo grau. Em 2015, Bohl e et al. descreveram técnicas para
abaixamento da bolsa ileal tais como: ligadura de vasos ile-
ocólicos da porção proximal para distal com preservação da
arcada marginal permitindo maior mobilidade dos mesmos;
resseção do peritônio superior a terceira porção duodenal e à
direita da artéria mesentérica superior; incisões transversais
e lineares ao longo do mesentério como forma de promover
relaxamento; clampeamento de ramos distais do íleo com
intuito de avaliar áreas de isquemia; criação de bolsas em
configuração em S podendo atingir ganho de 4 cm adicionais
durante a descida. No caso acima citado, utilizamos a técnica
de clampeamento dos vasos distais permitindo que irrigação
ocorresse por ramos marginais sendo possível um ganho de
2 cm de descida para confecção da bolsa em J.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.102
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Intussucepção intestinal por carcinoma
sarcomatoide primário de jejuno

R.b. Sampietro, M.v. Furlanetto, G.f. Furlan, E.
Endo, A.h.b.g. Vieira, H.l. Invitti, R. Valarini,
A.s. Brenner

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.
Curitiba. PR, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um

paciente com oclusão intestinal secundaria a intussuscepção
de jejuno por um carcinoma sarcomatoide primário.

Descrição do caso: Feminina, 63 anos, branca, previamente
hígida, admitida no pronto socorro de um hospital terciário
em Cutitiba – PR, com queixa de dor abdominal há 5 dias, com
piora há dois, evoluindo com náuseas, vômitos e ausência de
eliminação de fezes e flatos. Encontrava-se desidratada, taqui-
cárdica, com abdome distendido, peristalse presente, doloroso
a palpação difusa, sem sinais de peritonite. Toque retal com
presença de fezes e sem sangramento. Foi optado por sonda-
gem nasogástrica com débito imediato de 400 mL bilioso, foi
realizada uma tomografia de abdome que evidenciou imagem
em alvo em fossa ilíaca direita, sugestiva de intussuscepção
intestinal, com dilatação a montante. Optou-se pela laparo-
tomia exploradora que apresentou intussuscepção intestinal
em jejuno e um linfonodo proeminente em mesentério. Foi
realizada enterectomia, o anatomopatológico revelou carci-
noma sarcomatoide da mucosa até a serosa. Pela raridade
da doença foi realizada revisão de lâmina confirmando

carcinoma sarcomatoide. A imuno-histoquímica evidenciou
neoplasia maligna de padrões fusiformes, pouco diferenciada,
sugerindo origem no trato gastrointestinal.
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Discussão: O tumor sarcomatoide primário de intestino
delgado é uma neoplasia rara e agressiva, com incidência
de 0,5 a 0,8 por 100.000 habitantes/ano. A idade média de
apresentação desses tumores é de 57 anos, sendo os diagnósti-
cos diferenciais o adenocarcinoma, tumores neuroendócrinos,
sarcomas e linfomas. A sintomatologia é inespecífica, com dor
abdominal, massa abdominal palpável, náuseas, vômitos, e
perda ponderal, ou já com complicações, como sangramento
e oclusão intestinal. Para o diagnóstico pré-operatório em
casos não complicados nos deparamos com a dificuldade de
avaliação do intestino delgado, pois exames de fácil acesso
como a tomografia e a seriografia intestinal contrastada reve-
lam apenas achados inespecíficos, não demonstrando lesões
menores. Exames de avaliação endoscópicos, como a capsula
endoscópica possuem melhor acurácia para avaliação do del-
gado, porém, são muito onerosos. O tratamento de primeira
linha é a ressecção cirúrgica do tumor primário. Devido aos
riscos de complicações locais e a baixa resposta terapêutica
a radioterapia e quimioterapia não é indicada. O prognóstico
destes pacientes é ruim, com mortalidade de 70% entre dois
meses e 3 anos de seguimento.

Conclusão: O carcinoma sarcomatoide é um tumor raro e
agressivo, de difícil diagnóstico por sua incidência reduzida e
baixo índice de suspeição. Deve ser recordado nos diagnósticos
diferenciais de lesões gastrointestinais, para sua abordagem
precoce e consequentemente melhorar a sobrevida no longo
prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.103

354

Influência do subtipo histológico no
prognóstico do lipossarcoma retroperitoneal
gigante: Relato de dois casos e revisão da
literatura

L.d. Pereira, M.r. Feitosa, A.f. Amaral, P.g.p.
Montes, J.j.r. Rocha, V.f. Machado, O. Féres,
R.s. Parra

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O Lipossarcoma retroperitoneal (LR) é uma neo-

plasia rara, de crescimento lento e detecção tardia. Os tipos
histológicos mais comuns são: bem diferenciado e o desdi-
ferenciado. Pode apresentar recidiva em até 50% dos casos. O
objetivo do presente estudo é apresentar dois casos de LR, cor-
relacionar o subtipo histológico com o prognóstico, e discutir
aspectos diagnósticos e terapêuticos atuais.

Descrição do caso: Caso 1: Mulher, 60 anos, com massa
abdominal volumosa, endurecida, ocupando todo hemiab-

dome à direita. Tomografia computadorizada mostrou massa
retroperitoneal medindo 24 x 16 x 11 cm com atenuação
predominante de gordura, múltiplas septações e áreas com
densidade tissular e calcificações, compatível com diagnós-
1 9;39(s1):1–164

tico de LR. Submetida à laparotomia exploradora (LE) com
ressecção da massa de 3,2 kg, sem necessidade de ressecção
visceral associada. O anatomopatológico confirmou o diagnós-
tico de LR bem diferenciado, estadiamento T2N0/G1. Recebeu
alta hospitalar após 3 dias, realizou radioterapia adjuvante
e mantém seguimento ambulatorial, sem sinais de recidiva.
Caso 2: Mulher, 62 anos, com massa palpável endurecida no
hipocôndrio esquerdo com extensão além da linha média,
indolor à palpação. Ressonância magnética de abdome evi-
denciou massa medindo 26 x 24 x 17 cm sugestiva de LR, além
de discreto espessamento da adrenal esquerda e linfonodome-
galia no hilo renal. Submetida à LE com ressecção da massa
retroperitoneal de 4,5 kg. Houve necessidade de nefrectomia
total à esquerda associada à colectomia esquerda. O anato-
mopatológico confirmou diagnóstico de LR desdiferenciado,
estadiamento T4N0/G2, com infiltração da parede da veia renal
e da gordura do hilo renal esquerdo. Recebeu alta hospitalar
no 7◦ PO e mantém seguimento ambulatorial, sem sinais de
recidiva.

Discussão: O LR é uma neoplasia de comportamento clí-
nico variado. A classificação mais atual subdivide o tumor
em quatro tipos histológicos: tumores bem diferenciados,
mixoides, pleomórficos e desdiferenciados. São tumores que
raramente apresentam metástases à distância e a recorrência
local é a principal causa oncológica de óbito. O tipo histológico
influência no prognóstico, sendo que tumores desdiferenci-
ados apresentam maiores taxas de recidiva, metástases e
mortalidade. A cirurgia com excisão completa da lesão é
o tratamento de eleição, entretanto, radio e quimioterapias
complementares podem ter papel adjuvante.

Conclusão: O LR é raro e o diagnóstico precoce é essen-
cial para aumento da sobrevida, uma vez que a ressecção com
margens negativas é a melhor forma de tratamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.104
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Síndrome de gardner com manifestações
extraintestinais: relato de caso

V.M. Ferreira, J.M. Pontes, L.A. Benjamin, S.F.
Malheiros, D.d.A. Andrade, A.L.D. Marinho,
A.H.S. Oliveira, M.I.L. Granjeiro

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Demonstração da importância das

manifestações extraintestinais no diagnóstico da Síndrome
de Gardner (SG), variante da Polipose Adenomatosa Familiar
(PAF), através de um relato de caso.

Descrição do caso: L.G.O.S., 43 anos, assintomático,
submeteu-se a colonoscopia em 2016 que demonstrou mais

de cinquenta pólipos colorretais, cujo anatomopatológico
evidenciou adenoma tubular com displasia de baixo grau.
Possuía como antecedente história de várias excisões ante-
riores de cistos sebáceos e presença de osteoma em região
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requer o equilíbrio entre o risco futuro de câncer e a qualidade
de vida em longo prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.106
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etroauricular esquerda, além de histórico de Polipose Ade-
omatosa Familiar em parentes de primeiro grau (pai e

rmão). Realizou nova colonoscopia em 2018 sem progressão
a doença. Foi submetido a colectomia total com anastomose

leorretal látero-terminal, cujo histopatológico descartou ade-
ocarcinoma. Atualmente em acompanhamento com exames
ndoscópicos seriados, uso de tamoxifeno 80 mg/dia para
ontrole de lesões desmoides e orientação de rastreamento
amiliar.

Discussão e Conclusão(ões): A Síndrome de Gardner (SG)
uma afecção rara determinada pela mutação do gene

dematous Polyposis Coli (APC), com padrão autossômico
ominante e penetrância intestinal 100%. Considerada vari-
nte da Polipose Adenomatosa Familiar (PAF), com incidência
ntre 1:8.000 a 1:14.000 nascidos vivos, afetando ambos os
exos e sem predileção étnica. Características clínicas da SG
ão divididas em colônicas e extraintestinais. A tríade clás-
ica consiste em pólipos colônicos, osteomas e tumores de
artes moles. A maioria dos pacientes desenvolve centenas
e adenomas colorretais durante a infância e adolescência,
ue possuem distribuição difusa e progressão para malig-
idade em 100% dos casos. Manifestações extraintestinais
correm precocemente e precedem a polipose intestinal, ser-
indo como marcador sensível da SG, facilitando o diagnóstico
tratamento precoce. Tumores de partes moles (fibromas)

presentam-se como massas hipocelulares com bandas de
olágeno de distribuição e densidades variáveis. E osteomas
ão as alterações ósseas mais comuns (50% casos) e tendem
umentar com a idade, geralmente assintomáticos, podem
ausar desfiguração, assimetria e restrição de movimentos.
s locais mais frequentes são: córtex externo do crânio, seios
aranasais, mandíbula e maxila. As manifestações extraintes-
inais (osteomas e tumores de parte moles) são importantes
lertas clínicos de SG subjacente, pois usualmente precedem
s manifestações intestinais, como no caso descrito. Mesmo
endo geralmente benignos, localmente podem ser agressivos,
casionando sintomas compressivos e perturbação estética.
pesar de inespecíficos isoladamente, o conjunto dos acha-
os radiológicos, clínicos e endoscópicos de polipose colônica
ornam o diagnóstico sugestivo, permitindo abordagem pre-
oce da SG e reduzindo morbimortalidade destes pacientes e
amiliares pelo rastreamento.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.105
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af: profilaxia com colectomia e preservação
etal: relato de caso

.M.M.M.M. acedo, T.Z. Carniel, M.T. Jatobá,
.F. Carneiro, M.A. Hijazi, U.C. Marques, R.R.

rado

Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A polipose adenomatosa familiar (PAF) é uma

oença hereditária, autossômica dominante, com penetrância
9;39(s1):1–164 57

próxima de 100%, causada por uma mutação no Adenoma-
tous polyposis coli (APC), localizado no cromossomo 5 q 21.
APC é um gene supressor de tumor, identificado em 1987, e
reproduzido em 1991 após análise de mutações em famílias
com PAF. Sua incidência é de aproximadamente 1 em 7000 a
1 em 16000 nascidos vivos, sendo responsável por menos de
1% dos casos de câncer colorretal. Mutações no APC são os
passos iniciais para o desenvolvimento do câncer colorretal.
Sem cirurgia profilática, pacientes com polipose adenomatosa
familiar apresentam alto risco para o desenvolvimento do cân-
cer colorretal. Várias opções cirúrgicas para profilaxia estão
disponíveis. A tomada de decisão do paciente para tratamen-
tos preventivos é frequentemente influenciada pela gravidade
da doença, qualidade de vida do paciente e aptidão do profis-
sional.

Descrição do caso: Paciente feminina, branca, 24 anos,
com queixa de sangramento de grande volume, durante
investigação foi submetida a colonoscopia evidenciado múlti-
plos pólipos colônicos com pólipos mais prevalentes em cólon
direito, sigmoide e reto com micropólipos. Orientada a profi-
laxia cirúrgica. Optada por colectomia total com anastomose
ileorretal. Procedimento ocorreu sem complicações, e paci-
ente mantém seguimento com colonoscopia a cada 6 meses,
com ressecções de pólipos em borda anastomótica e reto, de
características tubulo-viloso, ou viloso; paciente bem clini-
camente, com boa qualidade de vida, mantendo evacuação
3-4x/dia, evoluindo com 02 gestações após colectomia, sem
intercorrências.

Discussão e Conclusão(ões): A escolha sobre a melhor
cirurgia na PAF ainda ocorre nos dias de hoje. A estratificação
do risco de câncer retal nos indivíduos portadores de PAF pode
auxiliar no momento da cirurgia profilática, indivíduos cha-
mados de alto risco (> 20 pólipos retais, presença de adenoma
retal com displasia de alto grau ou >3 com histologia vilosa
predominante, > 1.000 pólipos em todo o cólon, presença de
câncer de cólon) devem ser submetidos inicialmente a proc-
tolocolectomia total com bolsa ileonal. Já os pacientes com
fenótipo moderado ou atenuado (< 1.000 pólipos, < 100 póli-
pos) e com menos de vinte pólipos retais sem fatores de alto
risco podem ser submetidos colectomia total com anastomose
ileorretal com segurança e vigiados com retossigmoidoscopia
flexível. Em uma matanálise comparando os resultados das
duas técnicas envolvendo doze estudos e incluindo 1.002 paci-
entes, os indivíduos submetidos a PTB apresentaram maior
frequência evacuatória, maior chance de evacuações noturna,
uso de absorventes, diminuição da fertilidade em mulheres
jovens, ejaculação retrógrada, risco de incontinência quando
comparados com os pacientes submetidos a CAI. A estratégia
atual utiliza gravidade da polipose e sua distribuição para defi-
nir a melhor estratégica cirúrgica. A abordagem cirúrgica ideal
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Hidroadenoma papilífero perianal: relato de
caso

L.A. Benjamin, J.M. Pontes, A.A.B. Junior,
J.A.C. Queiroz, D.d.A. Andrade, V.M. Ferreira,
A.H.S. Oliveira, W.P.d. Silva

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar a importância do diagnóstico diferen-

cial das afecções proctológicas, sendo a biópsia obrigatória
em lesões anais de apresentação não-usual, através do relato
de um caso de tumoração perianal cujo anatomopatológico
evidenciou hidroadenoma papilífero.

Descrição do caso: M.S.L.F., 37 anos, feminino, deu entrada
no serviço de coloproctologia com queixa de lesão perianal
indolor, de crescimento lento, sem sangramento ou secreção
purulenta, há 6 meses. Ao exame físico foi evidenciado lesão
perianal com umbilicação central, sem orifício ou secreção, ao
toque não apresentou trajeto fistuloso, nem orifício interno. A
paciente negava comorbidades ou história de doenças peria-
nais anteriores. Submetida a exérese de lesão perianal, cujo
anatomopatológico evidenciou Hidroadenoma Papilífero.

Discussão e Conclusão(ões): O hidradenoma papilífero é
um tumor cístico benigno originado nas glândulas sudorí-
paras apócrinas da região de cabeça e pescoço e anogenital,
sendo comum em topografia vulvar e raro na região perianal.
As lesões perianais por hidroadenoma papilífero são de maior
prevalência no sexo feminino, caucasianas e de meia idade.
Manifesta-se de forma lenta e assintomática, entretanto pru-
rido, dor e secreção ulcerarosa e/ou sanguinolentas podem ser
relatadas. A massa cística é, normalmente, bem delimitada,
móvel e menor do que 2 centímetros. Tem como padrão his-
tológico hiperplasia adenomatosa com pleomorfismo celular
e padrão papilar irregular do ácino sem formação de lúmen,
o que motiva uma especulação sobre seu potencial maligno,
porém sem estudos significativos nessa área. O diagnóstico
diferencial aborda mais comumente hemorroidas externas
trombosadas, carcinoma epidermoide e abscesso anal. A exci-
são local com margem será suficiente para seu diagnóstico,
tratamento e cura. Portanto, considerando a diversidade his-
tológica da região anal, as doenças dermatológicas são um
diagnóstico diferencial das condições proctológicas. A bióp-

sia é obrigatória para todas as lesões anais com apresentação
incomum.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.107
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Retocolite ulcerativa diagnosticada em idoso
com evolução para megacólon tóxico

I.F.D. Arruda, F.Q. Aratani, M.G.D.D. Lima,
N.L.O. Zeitoun, J.M.P.D. França, H.T.
Vasconcelos, M.D.S. Machado, C.H.D.A. Salles

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Cuiabá, MT, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever caso de diagnóstico de Retocolite

Ulcerativa (RCU) realizado em idoso com evolução para mega-
cólon tóxico.

Descrição do caso: D.C.O., 67 anos, masculino, em
internação hospitalar relatando diarreia líquida, mucos-
sanguinolenta com até 20 episódios/dia, associada a dor
abdominal, hiporexia e perda de peso (28 kg) iniciados há 8
meses. Traz colonoscopia realizada há 5 meses mostrando
pancolite crônica, quando do diagnóstico de RCU, na oca-
sião iniciado Masalazina 3,2 g/dia. Além disso, há 1 mês
apresentando lesões cutâneas em mãos. Apresentou-se na
internação em regular estado geral, emagrecido, hipocorado,
desidratado, abdome escavado, flácido, com ruídos hidro-
aéreos presentes, hipertimpanismo difuso e discreta dor à
palpação profunda em hipocôndrio esquerdo, sem sinais de
peritonite. Em membros superiores apresentava múltiplas
pústulas, algumas ulceradas, dolorosas e outras crostosas. Na
internação recebera diagnóstico de RCU em atividade e pso-
ríase pustulosa em mãos, internado para tratamento clínico.
Iniciado hidrocortisona intravenosa com melhora muito dis-
creta do quadro, e no 7◦ dia de internação realizado Infliximabe
300 mg endovenoso, com melhora quase completa do quadro,
inclusive das lesões de pele, nos primeiros três dias seguin-
tes. Em seguida voltou a apresentar diarreia e dor abdominal
com episódios de enterorragia profusa. Recebeu diagnóstico
de colite aguda grave e decidiu-se por colectomia total. Ao
inventário da cavidade, cólon transverso intensamente dis-
tendido sem ponto de obstrução (megacólon tóxico). Optado
por proctocolectomia total com ileostomia definitiva. Rece-
beu alta no 36◦ PO em bom estado geral e com recuperação
nutricional em curso para acompanhamento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): Apenas 15% dos pacientes
com DII têm diagnóstico após os 60 anos, apresentando mai-
ores taxas de hospitalização já na primeira manifestação da
doença. O megacólon tóxico é complicação potencialmente
letal de qualquer condição inflamatória intestinal, caracteri-
zado por uma dilatação colônica não-obstrutiva associada a
toxicidade sistêmica. Sua fisiopatologia relaciona-se ao grau
de inflamação intestinal, que não só lesa diretamente a
camada muscular do órgão, causando paralisia e dilatação,
como também favorece a liberação de substâncias toxêmi-
cas. O sintoma mais frequente é a diarreia sanguinolenta. O
diagnóstico exige evidência radiográfica de distensão colônica,

mais alguns critérios clínicos e/ou laboratoriais. O tratamento
do megacólon é inicialmente clínico, com o momento ideal
para cirurgia ainda controverso. Além de medidas de suporte,
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ecomendam-se glicocorticoides intravenosos como primeira
inha e preferencialmente o infliximabe como segunda linha.
ão havendo melhora dos sinais toxêmicos e da distensão
m 3 dias de terapia de segunda linha, indica-se a cirurgia.
rata-se de caso incomum com diagnóstico de RCU no idoso
orém como esperado com uma evolução desfavorável. Por

sso, atenção redobrada deve ser dada ao curso da doença no
doso.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.108
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ssociação entre esquistossomose e câncer
olorretal: relato de caso e revisão da
iteratura

.F. Amaral, J.M. Miranda, M.C.R. Silveira,
.R. Feitosa, A.B. Filho, R.S. Parra, O. Féres,

.J.R. Rocha

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Discutir, a partir de um relato de caso, a relação

ntre a colite crônica infecciosa e a incidência de tumor color-
etal.

Descrição do caso: Paciente masculino, 70 anos, com relato
e um ano de dor abdominal inespecífica associado a diarreia
rônica com muco e dois episódios de hematoquezia, subme-
ido à derivação intestinal de urgência por oclusão intestinal
m 11/10/2018. Após investigação inicial, diagnosticado com
denocarcinoma do cólon sigmoide e submetido a retossig-
oidectomia associado a cistectomia por infiltração vesical

o dia 27/11/2018. O anatomopatológico identificou adeno-
arcinoma tubular moderadamente diferenciado associado

esquistossomose. No momento em seguimento clínico-
radiológico por tumor estdio pT3N0M0 sem sinais de recidiva
u progressão de doença, associado a tratamento com Prazi-
uantel.

Discussão e Conclusão(ões): A esquistossomose é uma hel-
intiase relacionada a más condições de saneamento básico
higiene, portanto, mais prevalente em áreas pobres e popu-

osas. Sua relação com tumor colorretal, apesar de descrita, é
ouco reconhecida. De acordo com o último inquérito nacio-
al sobre esquistossomose, de 2018, feito em escolares de 7 a
7 anos o índice de positividade no Brasil foi de 0,99%, sendo
maior distribuição nos estados do Nordeste. A maior preva-

ência da doença se encontra em populações marginalizadas,
om baixo acesso ao sistema de saúde e a tratamentos ade-
uados. Esta helmintíase causa enterocolite crônica, fator de
isco estabelecido para câncer colorretal devido ao estímulo
roliferativo gerado pela inflamação prolongada da mucosa.

acientes com esta helmintíase apresentaram incidência de
umor em idades mais jovens, além de maior chance de ade-
ocarcinoma mucinoso. Há também relatos de supressão do
ene p53 causado pelo esquistossomo. Somado a isso há um
9;39(s1):1–164 59

crescimento na incidência mundial de tumores colorretais
relacionada às mudanças de estilo de vida da sociedade pós-
-industrial. A junção dos dois fatores revela uma população
com maior risco de desenvolvimento deste tumor, mas sem
acesso à assistência adequada. É necessário maior foco no
combate à esquistossomose em regiões endêmicas como
método de prevenção do câncer colorretal. Também é neces-
sário ao médico assistente que atende paciente de regiões
endêmicas estar atento a possibilidade desta infecção e seu
adequado tratamento para redução efetiva do risco de recidiva
de tumor.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.109
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Colite cística profunda - relato de caso com
remissão espontânea

G.N. Vilar, M.C.R. Silveira, J.M. Miranda, M.R.
Feitosa, R.S. Parra, A.B. Filho, O. Féres, J.J.R.
Rocha

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de colite cística profunda, doença

colorretal benigna e rara, que se caracteriza pela presença de
cistos submucosos no intestino grosso.

Descrição do caso: Paciente feminina, 43 anos, branca, com
histórico familiar de 2 parentes de 2◦ grau com neoplasia
colorretal. Assintomática. Colonoscopia de rastreamento com
achado de múltiplos cistos submucosos no cólon sigmoide
se estendendo por 10 cm. Anatomopatológico das lesões com
colite crônica leve. Permaneceu assintomática durante os 5
anos de acompanhamento. Na vigilância com retossigmoidos-
copia flexível anual, manteve o mesmo padrão do primeiro
exame até que em 2018 as lesões císticas tiveram resolução
espontânea, dando origem a cicatriz hipocrômica.

Discussão e Conclusão(ões): A colite cística profunda foi
classificada por Herman e Nabseth (1973) em três formas,
de acordo com sua distribuição: difusa, segmentar e locali-
zada. A forma difusa está comumente associada à doença
inflamatória intestinal. A forma segmentar caracteriza-se por
lesões geralmente polipoides, em um ou mais segmentos
colônicos (principalmente retossigmoide). A forma localizada,
a mais frequente, apresenta geralmente lesão única, poli-
poide com ou sem ulceração e acomete o reto em sua parede
anterior, entre 05 e 12 cm da margem anal. A apresentação
clínica é variável, sendo relacionada à localização, à doença
associada, ao número e ao aspecto macroscópico das lesões.
Entre os principais sintomas estão a eliminação de san-
gue, muco, diarreia, tenesmo, dor, cólicas abdominais e
dor retal. A avaliação endoscópica apresenta lesões polipoi-

des, nódulos submucosos ou ulcerações. Os pólipos podem
ser sésseis ou pediculados, únicos ou múltiplos, e estes,
quando confluentes, podem formar uma massa de vários
centímetros de diâmetro. A colite cística profunda apre-
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senta diagnóstico diferencial extenso. As principais categorias
incluem as neoplasias benignas e malignas, doenças infla-
matórias intestinais, infecções, colites medicamentosas e
não-medicamentosas. Lesões pequenas e pouco sintomáti-
cas são tratadas com aumento de fibras na dieta ou enemas
com corticoesteroides. Torna-se fundamental a avaliação de
causa subjacente, como doença inflamatória intestinal ou pro-
lapso retal, cujo tratamento pode ocasionar a regressão da
lesão cística. O prognóstico é excelente, apresentando taxa de
recorrência extremamente baixa. A colite cística profunda é
doença benigna e rara, entretanto guarda íntima semelhança
clínica e macroscópica com neoplasia maligna colorretal. O
tratamento expectante pode ser realizado, desde que ocorra
vigilância endoscópica e ausência de sinais sugestivos de neo-
plasias malignas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.110
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Relato de caso: schwannoma de reto

B.A.J. Costa, L.S. Leme, R.V. Beust, R.M.
Siqueira, I.G. Carpanetti, E.K. Goto, D.T.
Kanno, C.A.R. Martinez

Hospital Universitário São Francisco de Assis
(HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Embora tenha características próprias que

sugerem o diagnóstico, o Schwannoma é um tipo tumoral não
muito encontrado na prática clínica, que requer conhecimento
sobre a patologia para que se indique a conduta adequada.
O objetivo do relato é a descrição de um caso e o desfecho
quanto a conduta realizada pela equipe da Coloproctologia do
Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus.

Descrição do caso: M.O., 49 anos, sexo feminino, enca-
minhada de um serviço primário de saúde devido lesão em
reto. Refere como queixas dor abdominal em região inferior,
alteração do hábito intestinal, com episódios de constipação
e diarreia, um episódio de hematoquezia em pequena quan-
tidade, afilamento das fezes e tenesmo, no período de um
ano. Refere perda ponderal de 3 kg em 1 mês. Foi subme-
tida a tireoidectomia total há 13 anos, afirma ser devido
doença benigna. Ao exame físico, múltiplas lesões nodulares
na pele, mais evidentes em face, tronco, membros supe-
riores e membros inferiores. Sem achados significativos à
propedêutica abdominal. Ao exame proctológico, lesão não
tocável e não visualizada pela anuscopia. Foi realizada colo-
noscopia, exame em ótimo preparo e completo, no qual foi
visualizado em reto, a 15 da linha pectínea, estendendo-se
por 3 cm proximalmente, e ocupando 50% da luz do órgão,
lesão abaulada, ovalada, recoberta por mucosa com edema e
hiperemia, na qual foi realizada biópsia. No anatomopatoló-

gico, presença de células caliciformes, mostrando no córion
proliferação de células alongadas ou fusiformes, com núcleos
ovalados e citoplasma eosinofílico, dispostas em múltiplas
direções, formando feixes celulares que se entrecruzam. Há
1 9;39(s1):1–164

baixo índice mitótico e ausência de atipias celulares. Feito
estudo imuno-histoquímico, no qual foi identificada posi-
tividade nos anticorpos S100 e SOX 10, o que favorece o
diagnóstico de Hamartoma de Células de Schwann. Na RNM
de pelve, formação expansiva e infiltrativa, caracterizada por
espessamento parietal semicircunferencial do reto superior,
com margem inferior a 12 cm da margem anocutânea. Há
comprometimento da mucosa e submucosa. A lesão tem cres-
cimento intraluminal, determinando estenose local parcial.
Foram realizados outros exames adjuvantes, como TC de tórax
e abdome, com evidência de espessamento em reto proximal.
EDA, com esofagite erosiva (grau B de Los Angeles) e presença
de hérnia hiatal. Foi indicado procedimento cirúrgico pela
equipe da Coloproctologia do HUSF, com Retossigmoidectomia
e Ressecção do hamartoma por via convencional.

Discussão e Conclusão(ões): Os schwannomas do trato
gastrointestinal (TGI) são tumores estromais de células fusi-
formes originados das células de Schwann e representam
uma entidade muito rara, sendo responsável por aproxi-
madamente 2 a 6% de todos os tumores mesenquimais. O
procedimento cirúrgico é o tratamento preconizado, sendo
indicada ressecção com margens amplas para minimizar reci-
divas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.111
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Prolapso retal com abordagem de altemeier:
relato de caso

S.D.B. Braz a, N.D.O. Azevedo a, L.R. Moreira a,
C.V. de Souza a, T.C. da Costa b, M.E.D.M.
Nunes c

a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, João
Pessoa, PB, Brasil
b Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João
Pessoa, PB, Brasil
c Faculdades Nova Esperança (FAMENE), João
Pessoa, PB, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O presente estudo objetiva relatar um caso de

correção de prolapso retal com bom resultado pela abordagem
perineal de Altemeier

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 76 anos,
hipertensa, história longa de prolapso ano-vaginal, procurou
assistência médica ginecológica, sendo realizada histerecto-
mia vaginal e colpocleise. Após intervenções, foi encaminhada
ao serviço de proctologia. Em consulta inicial, há 2 anos,
apresentou prolapso retal de volume redutível, com aproxima-
damente 15 cm de reto prolapsado. Em virtude da dificuldade
de liberação risco cirúrgico cardiológico, foi considerada a

retossigmoidectomia perineal (Altemeier). O procedimento
cirúrgico eletivo foi programado para o corrente ano, por deci-
são da paciente. Com o paciente sob raquianestesia, a parede
retal foi incisada em toda a sua espessura, através do uso
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como mais um diagnóstico diferencial possível no âmbito das
doenças anorretais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.113
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e pinça de energia especial LigaSure, sendo possível reali-
ar a secção completa sem ligadura e sangramento mínimo. O
eto prolapsado foi ressecado em aproximadamente 30 cm e
osteriormente criado uma anastomose colo-anal por sutura
anual com pontos separados de Vicryl 3.0 em camada

otal. A alta deu-se no 3◦ dia pós-operatório e evoluiu sem
ntercorrências. No seguimento, foi observada incontinência
nal leve a moderada, sendo encaminhada para tratamento
sioterapêutico complementar com uso de biofeedback e
companhamento nutricional orientado para dieta consti-
ante. Desde então, a paciente encontra-se bem e relata
elhora da incontinência, apresentando-a de forma branda.
Discussão e Conclusão(ões): Prolapso retal é a protru-

ão completa do reto através do ânus. É uma condição
ouco comum e estima-se que ocorra em menos de 0,5% da
opulação. Possui prevalência em crianças e idosos, principal-
ente mulheres acima de 65 anos. A etiologia é multifatorial,

endo geralmente associada à constipação crônica, multi-
aridade, lesões perineais, disfunções dos esfíncteres anais
do assoalho pélvico. A apresentação mais comum se dá

or tenesmo, incontinência, evacuação incompleta, sangra-
ento e dor retal, correspondendo as principais indicações

ara correção cirúrgica. A escolha da abordagem cirúrgica
epende principalmente da idade e sexo do paciente, estado
línico, extensão do prolapso, comorbidades e preferência
o cirurgião. No caso descrito, a abordagem escolhida foi

perineal de Altemeier. Essa abordagem permite rápida
ecuperação, estresse cirúrgico mínimo e morbidade razoável,
m torno de 3 a 35%, porém, uma maior taxa de recorrên-
ia, que corresponde à média de 40% em 48 meses, quando
omparada a técnica abdominal. Portanto, apesar da experi-
ncia clínica mostrar maior recidiva na abordagem perineal,
oi escolhida e por permitir a resolutividade do caso com

enor morbidade, resguardando a paciente da laparotomia
om alta precoce e raqui anestesia. É importante conhecer
obre essa manifestação incomum, atentando a suas possí-
eis complicações e recorrências a fim de garantir a saúde e o
em-estar do paciente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.112
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istiocitose de células de langerhans anal:
esafio diagnóstico e terapêutico

.B. Maciel, R.B.V. Guglielmi, A.L. Pincinato,
.C. Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar o caso clínico de histiocitose com aco-

etimento anal diagnosticado em um serviço terciário de
oloproctologia e sua evolução, diante da rara apresentação
esta doença
Descrição do caso: Paciente 21 anos, sexo masculino, há
uatro meses com queixa de dor intensa em região anal,
e carácter progressivo, associado a ferida anal. Antecedente
atológico de diabetes insipidus em uso de desmopressina.
9;39(s1):1–164 61

Exame proctológico sob anestesia apresenta à inspeção, lesão
ulcerada comprometendo toda circunferência da margem
anal, friável, até borda anal. Ausência de lesões do canal
anal e reto no toque retal e anuscopia. Realizado bióp-
sia da lesão. A imuno-histoquímica evidenciou positividade
dos marcadores CD1a e S-100 confirmando histiocitose de
células de Langerhans. A retossigmoidoscopia flexível não
apresentava alterações. Realizado estadiamento com tomo-
grafia computadorizada, complementado com ressonância de
crânio, confirmando a ausência de lesões em outros órgãos.
Iniciado tratamento com talidomida 100 mg/dia e aplicação
de triancinolona local. Paciente permanece em acompanha-
mento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): A histiocitose é uma afecção
rara e pouco conhecida, com incidência estimada de 1 a 2
casos/milhão/ano em adultos. É resultante da proliferação
de células de Langerhans em vários tecidos. Elas expres-
sam positividade para a proteína S-100 e ao antígeno CD1a
e contêm os grânulos intracitoplasmáticos de Birbeck. Essa
doença pode ser multissistêmica e por isso os pacientes apre-
sentam um espectro amplo de manifestações clínicas, desde
quadros cutâneos localizados a formas graves. Os estudos
mostram uma tendência epidemiológica no sexo masculino
e na infância. Classificada basicamente em 4 grupos: doença
de Letterer-Siwe, doença de Hand-Schuller-Christian, doença
de Hashimoto-Pritzker e granuloma eosinofílico, sendo esta
última a forma clínica do caso citado, que geralmente
apresenta-se em forma cutânea com queixas limitadas a dor,
associada com diabetes insipidus em aproximadamente 50%
dos casos. O tratamento é variado e depende da extensão da
doença assim como o grau de envolvimento do órgão. A talido-
mida tem seu papel fundamentado em ação anti-inflamatória
e imunomoduladora, regredindo as lesões cutâneas e tra-
zendo bons resultados a longo prazo, sem a necessidade de
expor o paciente a ressecções cirúrgicas. Existe benefício do
uso de corticoesteroides tópicos e por isso foi optado por
associação da triancinolona, com intenção de melhora dos
sintomas e redução do tamanho da lesão. O diagnóstico de
histiocitose deve ser sempre lembrado, principalmente na
diferenciação das afecções orificiais, quando as lesões podem
ser semelhantes porém o tratamento difere em muitos aspec-
tos. A histiocitose de células de Langerhans é um desafio
diagnóstico, tanto por sua baixa incidência como por ter
diversas apresentações clínicas, porém conhecer a evolução
clínica favorável de casos como o descrito, a fundamentam
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Colectomia direita videolaparoscópica em
intussuscepção intestinal por angiolipoma
colônico

L.d.A. Horcel, M.D.G. Goncalves, V. Grigolli,
A.M.A. da Silva, A.R. da Silva, J.R.L. Ulliano,
G.d.S. Morfin

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os angiolipomas são neoplasias benignas,

geralmente localizadas no tecido subcutâneo. Sua ocorrên-
cia no trato gastrintestinal e rara, podendo se manifestar
com amplo espectro de quadros clínicos, desde assintoma-
ticos a obstrução intestinal por intussuscepção intestinal. A
intussuscepção colônica em adultos geralmente tem etilogia
orgânica, principalmente neoplásica maligna. A importân-
cia deste relato e a de documentar o 5 o caso no mundo de
um angiolipoma gerando intussuscepção colônica, além de
demonstrar que são lesões passiveis de ressecção minima-
mente invasiva.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 68 anos,
caucasiana apresentou-se ao Departamento de Emergência
e Pronto Atendimento com quadro de dor abdominal inici-
ada há um dia. Tomografia computadorizada de abdome total,
evidenciando lesão nodular com densidade de gordura, de
45 mm de diâmetro, regular e bem delimitada com espes-
samento mural e imagem de alça em alça nos segmentos
colicos a montante (flexura hepática e colón ascendente).
Achado sugestivo de intussuscepção intestinal em adulto,
portanto, câncer de cólon não pôde ser descartado. Optado
por abordagem cirúrgica primária com realização de colec-
tomia direita videolaparoscópica. Durante o intraoperatório
foi visualizada massa colônica em transição ileocecal, com
invaginação do ceco dentro do segmento médio do cólon
ascendente. Demais lesões não foram encontradas. Realizada
colectomia direita com grampeamento linear de 75 mm com
anastomose extra-corpórea látero-lateral e anisoperistáltica.
Diagnóstico por biópsia excisional da lesão de angiolipoma
submucoso com peritonite fibrino leucocitária, sem sinais
de malignidade. Análise de 14 linfonodos excisados também
descartou presença de malignidade. Internação evoluiu sem
intercorrências e paciente recebeu alta em 4 o pós operatório
com boa aceitação de dieta e sem queixas álgicas.

Discussão e Conclusão(ões): Os angiolipomas, são neopla-
sias benignas formadas por tecido adiposo maduro e peque-
nos capilares de paredes finas. Angiolipomas de localização no
trato gastrintestinal são extremamente raros, porem já foram
relatados em diversas topografias. Intussuscepção intesti-
nal e a protrusão de uma alça intestinal para dentro de

outra, simulando um telescópio. A tomografia computadori-
zada de abdome e o método mais sensível para diagnóstico
de intussuscepção. O “sinal do alvo” e patognomonico há
1 9;39(s1):1–164

documentação de diversos tipos de excisão, desde cirur-
gia videolaparoscópica como neste relato; robótica assistida
ou laparotomia. O prognóstico das ressecções e excelente e
sem documentação de recidiva pós cirúrgica foi relatado por
meio deste o 5 o caso de angiolipoma colônico provocando
intussuscepção intestinal. Técnicas cirúrgicas minimamente
invasivas podem ser aplicadas para este tipo de neoplasia,
mesmo em vigência de quadros de abdome agudo. Após
ressecção adequada de todo tumor, recidiva da lesão e impro-
vável.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.114

617

Adenocarcinoma de fístula anorretal: rara
forma de disseminação de tumores
colorretais

S.D.d. Morais Junior, R.M.d. Almeida, B.M.
Mikhael, S.I.A. Németh, B.A.A. Martins,
O.d.M. Filho, P.H.A.d. Morais, J.B.d. Sousa

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O câncer colorretal pode ter disseminação pode

ser linfática, hematogênica, transperitoneal ou por contigui-
dade. Existem relatos que indicam que células cancerosas
colorretais são facilmente esfoliadas e podem se implantar em
locais onde há lesão de mucosa, como as linhas de grampos e
feridas hemorroidárias resultando em recidiva tumoral. Atra-
vés desse mesmo mecanismo torna-se possível a semeadura
de adenocarcinoma colorretal em fístula anal, condição esta
que permanece extremamente rara com menos de 30 casos
descritos. O objetivo deste trabalho é relatar uma forma de
disseminação incomum deste tipo de neoplasia, além de fazer
uma revisão na literatura sobre o assunto.

Descrição do caso: J.S.A., masculino, 52 anos, com diag-
nóstico de fístula anorretal há 10 anos, iniciou quadro de
diarreia que persistiu por mais de 4 meses. Na colonosco-
pia houve diagnóstico adenocarcinoma de reto proximal. Foi
submetido a retossigmoidectomia com anastomose primá-
ria e reabordado por deiscência no 6 dia pós operatório com
confecção de colostomia a Hartmann. Houve aumento da
secreção e do orifício fistuloso no seguimento oncológico. Rea-
lizado então passagem de seton frouxo e biópsia excisional
de orifício externo, revelando adenocarcinoma. Estudo imuno-
-histoquímico confirmou a mesma origem tumoral.

Discussão e Conclusão(ões): Metástase por implantação
de um câncer colorretal para uma fístula anal é rara. Para
a confirmação, além de exame histológico, é feita a imuno-
-histoquímica, utilizando-se os marcadores citoqueratina 7
(CK7) e citoqueratina 20 (CK20). Os tumores de reto são for-
temente reativos para o CK20 enquanto os de glândulas anais

para o CK7, portanto, se ambos os tumores forem CK20 posi-
tivos, é altamente sugestivo que houve metástase do tumor
de reto para a fístula. Outra possibilidade seria o desenvol-
vimento de câncer primário em fístula anal decorrente de
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nflamação crônica, ocorrendo em 0,1% de todas as fístulas
nais. Os pacientes de risco para metástase por implantação
ão aqueles que já apresentavam uma lesão na mucosa anal
oncomitantemente ao aparecimento do tumor, como no caso
o paciente descrito. A inflamação tecidual favorece o cresci-
ento de células cancerosas. Assim, deve-se dar uma maior

tenção aos pacientes que apresentam câncer colorretal e
esenvolvem fístula anal, ou pacientes que fizeram algum
rocedimento para corrigir patologias anorretais. Fístula sus-
eitamente neoplásica apresenta um aumento de secreção,
ecreção sanguinolenta, formação de nódulos, cicatrização
enta ou endurecimento da cicatriz. Na presença dessas carac-
erísticas deve-se analisar a histologia da lesão e examinar

cólon para descartar metástase por implantação. O tra-
amento ainda é bastante discutido. A operação de Miles

considerada a melhor opção. Alguns autores relataram
ucesso com a associação com ressecção local com ou sem
adioterapia e quimioterapia. Embora raro, o câncer de fís-
ula anorretal pode ocorrer, logo todos os espécimes cirúrgicos
evem ser avaliados por exame histopatológico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.115
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rukenberg gigante secundário a neoplasia
e sigmoide

.R. Fagundes a, Í.F.C. Amorim a, P.M. Mota a,

.F. Azevedo b, D.B. Carmo b, M.R. Fagundes b,
.A.W. Silva a, L.R. Pelegrinelli a

Universidade Federal do Triângulo Mineiro
UFTM), Uberaba, MG, Brasil
Hospital Nova Aliança, Guanambi, BA, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Um tumor de Krukenberg é definido como uma

etástase ovariana de um adenocarcinoma gastrointestinal e
ugere uma condição terminal. Até 30% das neoplasias ova-
ianas são de fato tumores metastáticos, com o estômago e

colorretal sendo entre os sítios mais comuns da origem.
rukenberg foi relatado em 3%-14% das mulheres com câncer
olorretal.

Descrição do caso: Paciente feminino, 24 anos, previamente
ígida, com queixa de dor pélvica e aumento de volume abdo-
inal há aproximadamente 4 meses. Negava emagrecimentos

u alteração do hábito intestinal. Sem história familiar de
âncer colorretal. A tomografia de abdome revelou presença
e lesão expansiva volumosa medindo cerca de 17 x 11 x
9 (2.024 cm3), em região anexial esquerda, com compres-
ão de vasos retroperitoneais, associada a espessamento da
arede do cólon sigmoide. Á colonoscopia foi revelada lesão
egetante em sigmoide impossibilitando a passagem do apa-
elho, as biópsias foram compatíveis com adenocarcinoma
oderadamente diferenciado do tipo intestinal. Diante dos
chados foi aventada a hipótese de neoplasia de cólon sig-
oide com metástase para ovário, configurando o Tumor de

rukenberg. Paciente foi submetida a laparotomia explora-
9;39(s1):1–164 63

dora com ressecção do implante gigante do ovário esquerdo
e realizado retossigmoidectomia oncológica com colostomia
terminal de cólon descendente. O anatomopatológico confir-
mou a origem intestinal do implante ovariano, presença de
metástase em 6 de 33 linfonodos, ausência de células neo-
plásicas no líquido ascítico, configurando um T3N2M1. Após
a ressecção cirúrgica a paciente apresentou melhora impor-
tante do estado geral, sendo encaminhada para tratamento
quimioterápico com Leucovorin, 5 Flouracil e Oxaplatina.

Discussão e Conclusão(ões): A presença de krukenberg
indica doença maligna extensa dentro da cavidade abdo-
minal. As seguintes características são necessárias para o
diagnóstico: envolvimento estromal, células em anel de sinete
neoplásicas produtoras de mucina e proliferação de sarcoma-
toide estromal ovariano. O prognóstico para esse tipo de tumor
é tão ruim que a maioria dos pacientes morre dentro de um
ano após o diagnóstico de metástase. Medicamentos quimio-
terápicos que oferecem melhores taxas de resposta tumoral
em malignidades colorretais, geralmente têm baixa atividade
antineoplásica nos ovários, que atuam como um “santuário
metastático” para as células cancerígenas. Intervenção cirúr-
gica pode, portanto, representar uma alternativa razoável para
o manejo da doença metastática ovariana que é insensível
para esses agentes. O tumor de Krukenberg é considerado uma
doença em estágio terminal com prognóstico ruim e pode ser
responsável por 30% a 40% dos cânceres metastáticos nos ová-
rios. O tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica sempre
que possível, haja visto que esses tumores não respondem aos
agentes quimioterápicos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.116
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Diagnóstico diferencial de tumor de canal
anal: relato de caso

L. Botura a, J.A.B. Hora b, A.C.M.d. Paiva a, F.A.
Fernandes a, S.C. Nahas a, I. Cecconello b

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O câncer do ânus representa menos de 4%

das neoplasias colorretais. Infecção pelo vírus do papiloma
humano (HPV), imunossupressão, história de relação sexual
com intercurso anal receptivo, história de câncer cervical,
vulvar ou vaginal, ou infecção pelo HIV e tabagismo são fato-
res de risco associados ao desenvolvimento do câncer anal.
No entanto o HPV não é o único vírus conhecido por causar
afecções perianais. O Herpes simplex (HSV) é um DNA vírus

que provoca afecções perianais, sendo considerada a causa
mais comum das úlceras na região, mas que também pode
causar outros tipos de lesões. O objetivo deste trabalho é apre-
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cirurgia exploratória. A ressecção cirúrgica em bloco com
anastomose primária ou não é a melhor escolha.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.118
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sentar caso como diagnóstico diferencial de tumor de canal
anal.

Descrição do caso: Paciente J.M.S. feminino, sessenta anos,
com quadro de lesão elevada, endurecida, de aspecto naca-
rado, indolor a palpação, às sete horas na borda anal. Paciente
refere diagnóstico da lesão após achado de exame procto-
lógico durante consulta ambulatorial. Paciente com quadro
constipação crônica, com uso de laxativos para evacua. Negava
presença de sangue ou pus nas fezes. Negava perda de peso e
outras queixas. Antecedente de cirurgia de hemorroidectomia
em 2015.

Discussão: O presente caso tem como intuito apresentar
um quadro com lesão sugestiva de carcinoma espinocelular
de canal anal, porém que, após biópsia excisional revelou
mucosa anal com hiperplasia epitelial, ortoqueratose e exo-
citose de linfócitos, sendo ausente sinais de malignidade na
peça. O Herpes simplex provoca afecções perianais, sendo
considerada a causa mais comum das úlceras na região. É um
Herpesvírus com dois genótipos conhecidos, o tipo 1 (HSV-1)
mais associado ao herpes labial e o tipo 2 (HSV-2) que deter-
mina lesões anogenitais. Apesar da forma ulcerativa ser a
mais conhecida, a literatura relata o aparecimento de lesões
tumorais, nodulares ou hipertróficas relacionadas ao vírus.
Macroscopicamente, trata-se de tumores dolorosos, achata-
dos, com superfície recoberta por ulceração rasa e com bordas
bem delimitadas, elevadas e lobuladas, localizados na mar-
gem anal e/ou no sulco interglúteo, algumas vezes imitando
condilomas virais ou carcinoma. O diagnóstico diferencial com
carcinoma impõe a realização de biópsia para confirmação
histológica. Esse exame revelava hiperplasia epitelial mode-
rada e denso processo inflamatório.

Conclusão: O HPV não é o único agente que causa infecções
perianais. Em alguns casos, como o demonstrado, o HSV pode
causar lesões de aspecto neoplásico, sendo necessária a aná-
lise anatomopatológica para o diagnóstico, com anamnese e
exame proctológico bem detalhados, procurando fatores de
risco.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.117
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Intussuscepção intestinal como achado de
colonoscopia

K.R. Fagundes a, I.F.C. Amorim b, P.M. Mota c,
M.R. Fagundes a, R.F. Azevedo a, D.B. Carmo a,
E.A.W. Silva b, L.R. Pelegrinelli b

a Hospital Nova Aliança, Guanambi, BA, Brasil
b Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(UFTM), Uberaba, MG, Brasil
c Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF),
Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso

Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A intussuscepção é a entrada de um segmento

do tubo gastrintestinal em direção ao segmento adjacente. Nos
adultos a idade media de aparecimento de intussuscepção
1 9;39(s1):1–164

é de 54,4 anos, com pequeno predomínio em mulheres. A
invaginação em adulto é rara, perfazendo 5% dos casos de
intussuscepção e 1% das causas de obstrução intestinal. O
mecanismo exato que leva a invaginação ainda é desconhe-
cido, entretanto, acredita-se que qualquer lesão ou processo
irritativo dentro do lúmen intestinal é capaz de desencadeá-la.

Descrição do caso: Paciente masculino, 51 anos de idade,
previamente hígido, com queixas de dores abdominais ines-
pecíficas e pesquisa de sangue oculto positivo. Comparece ao
serviço para realização de colonoscopia eletiva. Nega vômi-
tos ou perda de peso. Hábito intestinal regular. Nega história
de câncer colorretal na família. Ao exame foi evidenciado
tumoração em íleo terminal que funcionava como cabeça
de intussuscepção para ceco. A intussuscepção apresentava
redução espontânea.

Discussão e Conclusão(ões): Estima-se que 90% das
intussuscepções em adultos tenham causa subjacente. No
intestino grosso, os tumores malignos respondem por mais
de 50% dos eventos. Outros fatores de risco citados, além
de tumores malignos e benignos, são: doença inflamatória
intestinal, cirurgia abdominal prévia, divertículo de meckel,
entre outros. Pode ser classificada em relação a sua sin-
tomatologia, em aguda, menos de quatro dias; subaguda,
quatro a 14 dias; e crônica, acima de 14 dias. Os sintomas
de intussuscepção no adulto, diferentemente da criança, são
geralmente inespecíficos e crônicos, com achados clínicos
não muito claros, sugerindo obstrução intestinal na maioria
das vezes. Em relação ao diagnóstico pré-operatório, a lite-
ratura informa que o mesmo só é possível em apenas 32%
das situações. No passado, a intussuscepção de cólon foi diag-
nosticada com enema de contraste mostrando uma sombra
em forma de garra de caranguejo. Como opção diagnóstica
existe o ultrassom e tomografia de abdome com contraste,
que revela a típica imagem em alvo em alguns casos. Em
outros a colonoscopia também pode elucidar o diagnóstico.
Intussuscepção em adultos é muitas vezes descoberto apenas
durante a cirurgia exploratória. A maioria dos estudos orienta
não realizar tentativa de redução da intussuscepção em adul-
tos, devido a grandes chances de doença neoplásica e com
isso risco de semeadura tumoral e risco de perfuração intes-
tinal em locais com tecido em sofrimento, edema e possível
necrose. Diante do exposto, concluímos que a intussuscepção
intestinal em adultos é um evento raro e pode esta associ-
ada ao processo neoplásico. Os meios diagnósticos na maioria
dos casos são inconclusivos e o mesmo só é elucidado após



. 2 0 1

3

T
a

G
H
K

V

â

p
e
e
h

d
s
c
a
e
p
e
e
f
t
t
d
h
v
g
r
o

a
d
é
n
p
f
h
b
o
d
c
m
o
M
l
a
e
d
c
s
q

j coloproctol (rio j)

65

ratamento cirúrgico da polipose associada
o gene mutyh

.Z. Loureiro, L.B. Gomes, L.O.M. da Silva,
.G. Sanders, I.S.S. de Araújo, L.P. da Silva, C.
uster, M.V. Pacheco

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
itória, ES, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo é descrever o caso clínico de um

aciente com polipose associada ao gene MUTYH, bem como
lucidar, com base na avaliação clínica, histopatológica e de
studos genéticos, a apresentação da mutação e seu caráter
ereditário.

Descrição do caso: Paciente masculino, 30 anos, natural
o interior do estado do Espírito Santo, admitido em nosso
erviço no dia 24/04/2019 com história familiar de câncer
olorretal precoce. O paciente foi acompanhado ambulatori-
lmente desde os 25 anos, sendo submetido a colonoscopias
m 2015, 2017 e 2018, onde foram evidenciados múltiplos póli-
os difusos no cólon, variando em tamanho de 3 a 5 mm. O
xame histopatológico evidenciou adenomas tubulares com
pitélio atípico de baixo grau, e, na colonoscopia de 2015,
oi detectado 1 pólipo semi-pediculado de reto com histopa-
ológico evidenciando adenoma túbulo-viloso. Foi solicitada,
ambém, endoscopia digestiva alta, que foi normal. Diante
esse quadro, foi realizada avaliação genética para síndromes
ereditárias de predisposição ao câncer, sendo detectada uma
ariante patogênica em homozigose com deleção de éxons no
ene MUTYH. Perante o resultado, nosso serviço optou por
ealizar uma colectomia total com anastomose ileorretal que
correu no mês de abril de 2019.

Discussão e Conclusão(ões): O Câncer Colorretal (CCR)
presenta um componente familiar importante. A mutação
a proteína MYH, identificada no paciente, quando bialélica,
responsável por 30-40% dos casos de polipose adenomatosa
a ausência da mutação do gene APC. A presença de múlti-
los casamentos consanguíneos, como observado na tradição
amiliar do paciente, contribui para o aparecimento de prole
omozigótica para mutação em questão. Observa-se, tam-
ém, um padrão de herança pseudodominante, ou seja, a
bservação de um padrão aparentemente dominante de um
istúrbio autossômico recessivo. Neste caso, o paciente ini-
iou o rastreio com colonoscopia aos 25 anos, pois teve um tio
aterno com diagnóstico de CCR aos 35 anos. Sendo assim,
tratamento de pacientes com mutações homozigóticas no
UTYH deve ser similar ao da polipose adenomatosa fami-

iar. Visto que a quimioterapia não previne o aparecimento de
denomas nas síndromes poliposas familiares, a cirurgia é a
scolha. O procedimento cirúrgico a ser realizado dependerá
e cada caso, avaliando estadiamento, quando já houver cân-

er colorretal estabelecido, localização e idade do paciente. Por
e tratar de um indivíduo jovem, do sexo masculino e pequena
uantidade de pólipos no reto, optou-se por uma colecto-
9;39(s1):1–164 65

mia total com anastomose ileorretal, diminuindo a chance
de complicações relacionadas à disfunção erétil e incontinên-
cia urinária. A vigilância do reto neste paciente é necessária
devido à possibilidade de CCR no reto remanescente. Mesmo
com a retirada completa da mucosa colônica, pacientes porta-
dores de síndromes poliposas familiares devem ser mantidos
sob rastreamento pelo resto da vida, devido ao risco de desen-
volverem adenomas, e até mesmo adenocarcinomas, no canal
anal ou no intestino delgado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.119
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Achado de leiomioma colônico em paciente
pré operatório de hemorroidectomia com
queixa de hematoquezia

R.V. Beust, T.B.M. Santos, E.C. Pereira, R.M.
Siqueira, J.K.Y. Palma, B.A.J. Costa, D.T.
Kanno, C.A.R. Martinez

Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O presente estudo relata caso de paciente com

achado de lesão em cólon do tipo histológico compatível com
leiomioma em paciente com queixa de hematoquezia em pré
operatório de hemorroidectomia. O objetivo foi relatar o caso
em literatura, pois se trata de um achado endoscópico em
localização rara.

Descrição do caso: Paciente masculino, 62 anos, ante-
cedente de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensão Arterial
Sistêmica, é encaminhado ao ambulatório de Coloproctolo-
gia devido sangramento vivo nas fezes há 2 anos. Ao exame
proctológico: esfíncter normotônico, mucosa lisa, ausência
de sangramentos e presença de 3 mamilos hemorroidários
grau IV em posições clássicas. Exames laboratoriais sem
alterações. Foi submetido à colonoscopia que revelou lesão de
crescimento lateral espraiada (LST), com superfície granular
de 12 mm de diâmetro, sugestivo de lesão mesenquimal de
células fusiformes, em cólon ascendente. Realizada injeção
de soro fisiológico e feita mucosectomia sem intercorrên-
cias com alça diatérmica. A análise histológica da peça foi
sugestiva de lesão mesenquimal de células fusiformes com
glândulas de diâmetros variados, revestido de epitélio sem ati-
pias, proliferação de fibras alongadas com monotonia nuclear,
estiramento e edema de permeio. Não sendo possível dife-
renciar a lesão de leiomioma ou tumor gastro-intestinal
(GIST), foi realizada então imuno-histoquímica para pesquisa
complementar. Nesse último, há expressão de desmina e
negatividade para demais marcadores, ausência de atipias,
focos de necrose ou figuras de mitose. Sendo todos esses acha-
dos compatíveis com leiomioma.
Discussão: Anteriormente os leiomiomas eram conside-
rados GISTs. Apesar de ambos serem tumores de tecidos
moles, atualmente, os leiomiomas possuem uma identidade
própria baseada em um padrão imuno-histoquímico. Os leio-
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miomas são positivos para actina e desmina e ao contrário dos
GISTs, negativos para CD34 e CD117. Os leiomiomas podem
ser encontrados em diferentes locais da musculatura lisa do
cólon como a muscular da mucosa, a muscular própria e o
músculo liso da parede de vasos na submucosa. O tratamento
depende da localização, para tumores originários da muscular
da mucosa, acima da camada submucosa, a ressecção endos-
cópica pode ser feita com segurança. Já tumores encontrados
na submucosa, a ressecção cirúrgica é o padrão ouro.

Conclusão: O cólon é um lugar raro para aparecimento de
leiomiomas e até então, há poucos casos relatados na litera-
tura mundial. Dois passos são principais para o manejo do
leiomioma. O primeiro é a realização da imuno-histoquímica
para fechar o diagnóstico e o segundo é saber localização da
lesão para a melhor escolha terapêutica, tendo em mente que
apesar da lesão apresentar casos raros em que há degeneração
maligna, ela pode ser causadora de sangramento, obstrução
e/ou intussuscepção intestinal se se tornar de maiores dimen-
sões.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.120
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Tratamento cirúrgico do megacólon tóxico

G.Z. Loureiro, L.B. Gomes, L.O.M. da Silva,
R.C. Gama, L.R.M. Gama, L.R.M. Gama, G.N.
Furtado, S. Vicentini

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
Vitória, ES, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O megacólon tóxico é uma das complicações

da agudização da retocolite ulcerativa (pancolite), podendo
ser uma colite segmentar ou generalizada. A forma aguda
de apresentação revela morbidade e mortalidade significati-
vas quando não diagnosticada, ou não tratada de maneira
intensiva e multidisciplinar. Critérios para seu diagnóstico
incluem, além de uma evidência por imagem de dilatação
acima de 6 cm, a presença de 3 ou mais características como:
febre maior que 38,5 ◦C, taquicardia (FC > 120 bpm), leuco-
citose (> 10.500), ou anemia. Condições como depleção de
volume, alterações de estado mental, anormalidades hidro-
eletrolíticas e hipotensão fazem parte do quadro inicial. O
tratamento cirúrgico é indicado na presença de complicações
como perfuração ou sangramento retal maciço. Também é
indicado quando uma terapia medicamentosa de resgate não
responde após 72 horas.

Descrição do caso: Os autores apresentam o caso de
colite tóxica (CT) associada ao megacólon tóxico, secundá-
rio à doença intestinal inflamatória (RCU) agudizada em uma
paciente do sexo feminino de 46 anos. Trata-se de uma paci-
ente com diagnóstico de RCU desde 2014 com pancolite,
tratada em monoterapia com Sulfassalazina e Mesalazina.

Após tratamento para IVAS, com utilização de mais de um
antibiótico, a paciente apresentou quadro de diarreia, com
mais de 15 episódios em 24 horas, associada a vômitos e dor
abdominal. Decorrida uma semana de tratamento com sinto-
1 9;39(s1):1–164

máticos e reposição hidroeletrolítica em idas recorrentes ao
pronto socorro, a paciente foi internada neste serviço, man-
tendo sintomas. Durante internação, a paciente evoluiu com
piora dos sintomas, com sinais de toxicidade sistêmica como
taquicardia (FC > 120 bpm), hipotensão, distensão abdomi-
nal, confusão mental, oligúria, anemia, leucocitose e elevação
de PCR. A paciente foi tratada inicialmente com suspen-
são da dieta, nutrição parenteral total e hidrocortisona na
dose de 300 mg/dia e acompanhamento multidisciplinar. Após
72 horas, com aparente melhora clínica, apresentou piora
da distensão abdominal e da dor, com sinais de irritação
peritoneal na FID e sangramento maciço. Optou-se por trata-
mento cirúrgico, onde evidenciamos megacólon com sinais de
isquemia segmentar em todo o cólon, com dilatação principal-
mente do ceco, cólons ascendente e transverso, sem sinais de
perfuração. Paciente foi, então, submetida à colectomia total,
com preservação do reto acima da flexura, com ileostomia
terminal e fístula mucosa.

Discussão e Conclusão(ões): O tratamento inicial do mega-
cólon tóxico secundário à doença inflamatória intestinal
requer diagnóstico diferencial com infecções por CMV e Clos-
tridium difficile, como no caso relatado. O envolvimento
multidisciplinar (gastroenterologista, cirurgiões, nutrólogo e
especialista em cuidados intensivos) é fundamental no plane-
jamento do tratamento a estes pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.121
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Condrossarcoma mixoide extra-esquelético

F. Perondi, M.M. Cerato, M.L. Visioli, R.D.D.
Vila, R.T. Koshimizu, K.B. Susin, P.S. Passos,
K.G. Valentini

Hospital Ernesto Dornelles (HED), Porto Alegre,
RS, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O condrossarcoma mixoide extra-esquelético

(CME) é um tumor maligno raro responsável por menos de 3%
dos sarcomas de partes moles. Objetivo deste relato é apre-
sentar uma patologia pouco comum, mas que muitas vezes, é
diagnosticada pelo coloproctologista pela íntima relação com
o reto, quando de localização pré-sacral.

Descrição do caso: C.M.S., sexo feminino, 73 anos. Pro-
curou a emergência em novembro de 2018 com queixa de
dor abdominal difusa, perda de aproximadamente 10 kg e
alteração do hábito intestinal há 2 meses. Realizou tomo-
grafia computadorizada de abdome e pelve que evidenciou
lesão nodular heterogênea de 3,6 x 3,6 cm peri-retal e pré-
-sacral e lesão lítica em corpo vertebral de D12. Encaminhada
ao oncologista para avaliação e estadiamento, sem evidên-
cia de outras lesões e com compressão extrínseca do reto

vista em colonoscopia. Realizadas avaliações da coloproc-
tologia e da neurocirurgia com indicação de ressecção das
lesões e optado primeiramente pela ressecção da lesão expan-
siva vertebral com descompressão medular em dezembro
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e 2018. O anatomopatológico e imuno-histoquímica foram
nconclusivos, sem definição do sítio primário da doença.

paciente realizou radioterapia direcionada à lesão ver-
ebral entre 10-23/01/2019. Reencaminhada para avaliação
oloproctologica com indicação de ressecção do tumor retro-
retal posterior à esquerda que foi realizada em 28/02/2019:
issecção do espaço retro-retal e dissecção romba das pare-
es da lesão com remoção em monobloco com o cóccix.

anatomopatológico associado à imuno-histoquímica evi-
enciou condrossarcoma mixoide extra-esquelético, sendo

ndicada radioterapia, porém a paciente evoluiu com quadro
esfavorável. Foi internada em maio/2019 com dor lombar
ão controlada e novos exames evidenciaram metástases em
ssos da pelve, pulmões, pleura e linfonodos. Recebeu alta
om indicação de iniciar quimioterapia, mas foi reinternada
m junho de 2019 em estado caquético e sem condições clí-
icas para tratamento oncológico, sendo optando junto aos

amiliares por priorizar conforto, vindo à óbito em 20/06/2019.
Discussão e Conclusão(ões): Macroscopicamente é uma

assa bem limitada por uma cápsula fibrosa e homogênea.
presenta taxas de recorrência locais entre 37-48% e de metás-

ases em cerca de 50% dos casos, porém não é incomum a
onga taxa de sobrevida mesmo na presença de metástases.
s taxas de sobrevivência em 5 anos são de 82–90%, em 10
nos de 65–70%, em 15 anos de 58–60%. tratamento atual é
aseado na ressecção cirúrgica que pode ser curativa, a radio-
erapia e quimioterapia ainda não foram comprovadas como
ratamento de primeira linha. O condrossarcoma mixoide
xtra-esquelético é uma entidade rara. A chave diagnóstica
o estudo morfológico, auxiliado pela imuno-histoquímica e

enética. É um tumor com alta taxa de recorrência local e de
etástases.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.122
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ueilite granulomatosa associada a doença
e crohn tratada com ustequinumabe

.B.G. Facanali, N.S.F. Queiroz, A.P. Gonçalves,
.R. Borba, A.S. Neto, C.W.S.W. Sobrado, S.C.
ahas, I. Cecconello

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso de queilite granulomatosa

QG) associada a doença de crohn (DC) tratado com ustequi-
umabe com resposta clínica satisfatória.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 25 anos, ini-
iou edema facial recorrente e progressivo no último ano. O
xame de pele, cabeça e pescoço não mostrou preocupação
ara a malignidade. Tinha boa dentição e não apresentava
esões de orofaringe. A expressão facial estava igual bilate-
almente. Apresentava obesidade como antecedente pessoal
IMC = 30,4) e psoríase como antecedente familiar (tia foi
iagnosticada com psoríase). Iniciou acompanhamento com
9;39(s1):1–164 67

imunologista e foi descartada a hipótese de angioedema.
Após seis meses, começou apresentar diarreia sanguinolenta.
A colonoscopia evidenciou ileíte erosiva e úlceras colônicas
aftoides. A avaliação histológica da mucosa labial, demons-
trou a presença de granuloma epitelioide e o diagnóstico foi
QG. Ela recebeu prednisona e mesalazina com melhora par-
cial do quadro. O médico assistente optou pela prescrição de
terapia biológica com Ustequinumabe. Quatro semanas após
a indução intravenosa, a paciente apresentou grande melhora
da lesão bucal e remissão clínica da DC.

Discussão e Conclusão(ões): A síndrome de Melkersson-
-Rosenthal é uma tríade composta por edema orofacial,
paralisia facial recorrente e língua plicata. A maioria dos
pacientes acometidos desenvolve uma forma oligo ou monos-
sintomática. Sua forma monossintomática mais prevalente é
a QG, caracterizada por inchaço orofacial ou labial recorrente
indolor, com o achado histológico clássico de granulomas
epitelioides não caseosos. O mecanismo exato da QG é
desconhecido. Os mecanismos propostos incluem reações
alérgicas, causas autoimunes, infecções dentárias crônicas e
uma associação com a DC. Uma possível associação com a
psoríase também foi descrita. A evolução crônica e recidi-
vante do processo inflamatório leva a fibrose e tumefação
labial definitiva, tornando a QG uma enfermidade de difícil
tratamento. Nenhum tratamento definitivo está disponível e
várias opções foram descritas desde a prevenção de alergenos,
antibióticos e corticosteroides. Mais recentemente, a terapia
biológica tem sido defendida como uma opção eficaz. O uste-
quinumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano
de imunoglobulina (IgG1) que tem como alvo a subunidade P40
compartilhada pelas interleucinas (IL) 12 e 23. Atualmente,
está aprovado para o tratamento da psoríase em placas,
artrite psoriática e DC. Os achados deste relato alertam para
a presença de manifestações extraintestinais como primeira
apresentação da DC. Novas terapias biológicas direcionada a
alvos específicos tem sido desenvolvidas demonstrando eficá-
cia e segurança. O bloqueio seletivo da IL12/23 pode ser crítico
na patogênese da DC com manifestações cutâneas concomi-
tantes e o tratamento com Ustequinumabe como primeira
linha nessas condições deve ser considerado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.123
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Associação de neoplasia de cólon e de mama
em paciente jovem - um caso de síndrome de
li-fraumen

P.I. Calegari, C.P. Oliveira, B.I. Silva, A. Nasser
Junior, M.A.D. Sarmento, H. Moreira Junior,
J.P.T. Moreira, N.M.C. Guimarães

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia,
GO, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
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Objetivo(s): Apresentar um caso sobre Síndrome de Li-
-Fraumeni e a importância de aconselhamento genético e
tratamento precoce na cura.

Descrição do caso: paciente do sexo feminino, de 27 anos,
acometida por neoplasia de mama, com um histórico fami-
liar representado por diversos parentes de primeiro e segundo
grau também acometidos por neoplasias de partes moles,
linfoma, leucemia, e tumores intestinais. A mesma foi subme-
tida a avaliação oncogenética, e pesquisa anatomopatológica
e imuno-histoquímica de biópsia de tumor de mama, cujos
resultados apontaram positividade para receptores hormo-
nais HER2 +3, RE em 70%, RP em 30%, KI67 em 70%, e teste
de mutação confirmada para TP53. A paciente foi submetida a
exames complementares, sendo identificado metástase hepá-
tica e pulmonar, além de neoplasia em reto inferior e colón
transverso, cujo anatomopatológico destes últimos confirmou
adenocarcinoma. Após discussão multidisciplinar, foi optado
por tratamento cirúrgico das neoplasias colorretais, visto que
a Síndrome de Li-Fraumeni evolui com mutação caso paciente
seja submetido a radioterapia. Ela foi submetida a Proctoco-
lectomia total com ressecção transanal através de plataforma
laparoscópica e abdominal videolaparoscópica, complemen-
tada com bolsa ileal e anastomose desta com ânus, associado
a ileostomia protetora em alça. Após 12 semanas, foi realizado
fechamento de ileostomia em alça, sem intercorrências. A
paciente segue em acompanhamento com Mastologia e Onco-
genética, em tratamento quimioterápico.

Discussão e Conclusão(ões): A Síndrome de Li-Fraumeni
é uma condição rara, autossômica dominante, cuja
manifestação se apresenta através de neoplasias primárias
de surgimento precoce. Devido mutação no gene p53, res-
ponsável por identificar alterações no processo de replicação
e formação celular levando-as a apoptose, as pessoas
acometidas ficam suscetíveis a inúmeros tipos de neopla-
sias.É fundamental nesses pacientes o rastreio oncológico,
aconselhamento genético e familiar, pois as manifestações
costumam ocorrer antes dos 30 anos. Em tempo hábil, é possí-
vel detectar tais manifestações neoplásicas com possibilidade
de cura como o caso apresentando.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.124
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Uso do infliximab no tratamento da
hemorragia digestiva grave por doença de
crohn

D.R. Ximenez, A.P. Westphalen, G.B. Fracaro,
N.L.B. Camargo, J.V.L. Bertuol, L.Z. Salomão

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), Cascavel, PR, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso clínico sobre o uso do inflixi-
mab como tratamento do sangramento intestinal agudo grave
devido a Doença de Crohn.

Descrição do caso: Paciente masculino, 23 anos, previa-
mente hígido admitido no pronto socorro devido a volumosa
1 9;39(s1):1–164

enterorragia e dor abdominal. Apresentava choque grau II.
Mucosa retal apresentava processo inflamatório na anus-
copia. Tratado inicialmente com hidratação endovenosa e
hemotransfusões. A colonoscopia durante o internamento
evidenciou pancolite severa e diagnóstico de retocolite ulce-
rativa grave Mayo 3. Iniciada mesalazina e corticoterapia,
sendo que paciente evoluiu com distensão colônica e sinais
de sepse por megacólon tóxico. Submetido a colectomia total
com ileostomia terminal. No 12◦ pós-operatório evoluiu com
fístulas enterocutâneas de alto débito e enterorragia severa
pela ileostomia com necessidade de politransfusão sanguínea,
corticoterapia endovenosa e nutrição parenteral. Foi tratado
clinicamente por 9 dias com necessidade de 14 unidades de
concentrado de hemácias, 6 unidades de plasma e 6 unidades
de plaquetas e apresentou episódios de instabilidade hemodi-
nâmica. Realizou enteroscopia que mostrou intenso processo
inflamatório difuso no íleo distal com presença de sangue e
coágulos. A hipótese de doença de Crohn (DC) foi aventada e
a conduta definida, devido a refratariedade da enterorragia,
foi a administração de 400 mg de Infliximab intravenoso. No
quinto dia após o anti-TNF cessou-se a enterorragia e o débito
das fístulas enterocutâneas diminuiu. Atualmente o paciente
não apresenta fístulas, está em uso de azatioprina 200 mg por
dia e 400 mg mensal de infliximab e sem novos quadros de
enterorragia.

Discussão: O sangramento gastrointestinal grave na DC
é raro. A patogênese do sangramento é incerta, a maioria é
difuso e por múltiplas ulcerações amplas e profundas. Para
pacientes instáveis ou com sangramentos recorrentes opta-se
pelo manejo cirúrgico, mas com o risco de o doente desenvol-
ver síndrome do intestino curto. O uso do infliximab tornou-se
uma ótima opção pois promove altas taxas de cicatrização da
mucosa intestinal sem necessidade da identificação do local
preciso da hemorragia, evitando grandes ressecções intesti-
nais e demais complicações pós-operatórias, sendo que seu
uso continuado propicia baixas taxas de ressangramento.

Conclusão: Optar por um tratamento que cicatrize a
mucosa intestinal de maneira veloz é a ferramenta ideal para
evitar e controlar o sangramento grave por DC. O uso do
infliximab foi eficaz opção terapêutica nesse caso, evitando
múltiplas ressecções intestinais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.125
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Dermatite actinica em nádega após esquema
nigro para tratamento de carcinoma
escamocelular de canal anal: relato de caso e
revisão de literatura

T.M.M.O. Rodrigues, L.M.G. Codes, E.L.Q.
Souza, A.L. Mano, F.C.R. Fidelis, I.D.M. Cruz,
M.M. Maranhão, E.M. Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e

ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
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Objetivo(s): Relatar um caso de dermatite actínica (DA) em
ádega após esquema Nigro para terapêutica de carcinoma
scamocelular (CEC) de canal anal.

Descrição do caso: Homem, 60 anos, sem comorbidades ou
ntecedentes familiares para câncer colorretal, relatou que,
m 2014, apresentou abaulamento anal, indolor, com cresci-
ento progressivo e sangramento intermitente. Queixava-se

e episódios de incontinência fecal esporádica para fezes
íquidas. Em 2015, o paciente foi diagnosticado com CEC mode-
adamente diferenciado de canal anal com metástase para
infonodos inguinais bilaterais (cT4cN2M0). Paciente foi sub-

etido à terapêutica com esquema Nigro, radioterapia (RT)
om 5940 cGy e quimioterapia (QT) com Cisplatina (CP) e 5 Flu-
rouracil (5-FU), apresentando resposta completa. Entretanto,
ursou com DA em nádegas, alteração do hábito intestinal (HI),
aracterizado como urgência fecal, esforço evacuatório impor-
ante e piora da incontinência, com perda de fezes formadas.
o exame proctológico: hiperemia perianal com área hiper-
rômica circunjacente, alteração da textura da nádega, com
igidez e perda da elasticidade da pele; ao toque, inicialmente
mpérvio, nota-se área fibrótica tunelizada em nádega, passí-
el de dilatação digital, medindo 4 cm de extensão até o ânus.

paciente vem em seguimento ambulatorial, com melhora
as queixas, com HI em dias alternados, sendo submetido
toques retais dilatadores, regulares, com frequência variá-

el, referindo esforço evacuatório aumentado, independente
o intervalo entre as dilatações.

Discussão e Conclusão(ões): Na literatura, a DA está relaci-
nada à toxicidade da quimiorradioterapia (QRT) combinada.
m estudo recente, a anoproctite e dermatite perianal ocor-
eram em 1/3 dos pacientes com radiação nas doses de 30 Gy
, em metade a 2/3 dos pacientes, na dose de 54 a 60 Gy. O
aciente descrito mantém esforço evacuatório aumentado,
em modificação desse padrão a despeito do intervalo entre
s dilatações. Não foi encontrado na literatura, evidências
ara o manejo do caso quanto à frequência das dilatações,
ssim como dados sobre o risco de obstrução. Portanto, o caso
escrito destaca uma complicação actínica incomum com
ecessidade de abordagem individualizada.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.126
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uberculose intestinal e peritoneal: relato de
aso

.Y.F. Koga, V.B.E. Dib, G.F. Lopes, I.J.F.C. Netto,
.S. Rolim, M.B.S. da Silva, L.M. da Silva, L.
obles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A tuberculose abdominal (TA) era bastante

omum na primeira metade do século 20, mas com o advento

a terapia anti-tuberculose e a melhora da qualidade de vida,
ouve diminuição da sua incidência, entretanto, com novo
ico devido a imigração e aumento da prevalência de infecção
elo vírus HIV. O peritônio e o intestino são os sítios mais fre-
9;39(s1):1–164 69

quentemente envolvidos, podendo mimetizar diversas outras
doenças abdominais devido sinais e sintomas inespecíficos
e exames laboratoriais e radiológicos por vezes insuficientes
para o diagnóstico, com consequente aumento das taxas de
morbi-mortalidade.

Descrição do caso: Paciente 22 anos, natural da Bolívia deu
entrada no pronto socorro com queixa de massa em região cer-
vical anterior direita há 3 meses, associado a febre, não aferida,
com calafrios e sudorese noturna. Associado ao quadro apre-
sentava diarreia aquosa, 3x/dia, sem sangue, epigastralgia,
com náuseas e vômitos nos últimos 4 dias e perda ponderal
de 10 kg nos últimos 3 meses. Ao exame físico, encontrava-
-se em regular estado geral, afebril, prostrado, emagrecido,
hipocorado com massa cervical anterior direita de consis-
tência cística, móvel, dolorosa à palpação, medindo 3 cm de
diâmetro e abdome difusamente doloroso. RX de tórax com
lesões micronodulares difusas e escarro positivo para tuber-
culose com HIv negativo. Iniciado tratamento medicamentoso
com posterior evolução para dor abdominal, hipertimpanismo
e peritonismo com provas de função hepática normais e
tomografia de abdome com evidência de líquido livre e pneu-
moperitônio, sendo submetido à laparotomia exploradora
com inventário de espessamento de todo peritônio parietal
e perfuração em íleo terminal com realização de enterecto-
mia+colectomia direita. Anatomopatológico com resultado de
enterocolite granulomatosa necrosante transmural e ulcerada
com caracteres de tuberculose e linfadenite granulomatosa.

Discussão: A tuberculose continua sendo um importante
problema de saúde pública, econômico e social em muitos
países em desenvolvimento, com o acometimento abdominal
mais comum em mulheres entre 25-45 anos e necessidade
de um elevado grau de suspeição para seu diagnóstico. O
tratamento da TA não complicada é clínico e procedimen-
tos cirúrgicos devem ser indicados manejo das complicações,
como obstrução, perfuração, abscesso ou fístulas.

Conclusão: O acometimento extrapulomnar da Tb deve ser
aventado mesmo em pacientes imunocompetentes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.127
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Migração transluminal de gossipiboma:
relato de caso e revisão da literatura

A.S. Camargo, A.V. Sousa, M. Pantaroto, A.
Pantaroto

Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí,
SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A retenção não intencional de um corpo estra-

nho em uma cavidade após o término de uma cirurgia é uma
complicação evitável e muitas vezes grave. Utilizamos o termo
“gossipiboma” quando o objeto é feito de material têxtil. A

migração transluminal é uma complicação rara de um gos-
sipiboma, que acontece quando o objeto sofre um processo
de migração da cavidade para o lúmen de uma víscera, como
resultado de um processo inflamatório que acomete a parede
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precoce e tratamento adequado da enfermidade, evitando,
assim, complicações mais graves da doença.
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do órgão. A seguir, apresentamos um caso de um paciente que
necessitou de abordagem cirúrgica devido à migração trans-
luminal de uma compressa através do estômago.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, com 47
anos de idade, relatava que há 1 mês iniciou quadro de disfagia
para alimentos sólidos associada a dor abdominal em região
epigástrica de forte intensidade, além de anorexia, diarreia
não sanguinolenta e perda ponderal. Referiu também que há
20 anos foi submetido a uma laparotomia após ferimento por
arma branca em região de mesogástrio. Ao exame abdominal,
apresentava dor difusa à palpação superficial e profunda, prin-
cipalmente em epigástrio, sem sinais de irritação peritoneal.
Uma tomografia de abdome revelou imagem heterogênea
em hipocôndrio esquerdo contendo líquido, calcificações e
formações gasosas, sugestiva de gossipiboma. Foi realizada
endoscopia digestiva alta, que revelou um corpo estranho
(compressa cirúrgica) no estômago, sofrendo um processo
de transmigração em região de corpo, grande curvatura e
parede posterior. Parte do objeto foi retirada endoscopica-
mente, sendo o paciente posteriormente encaminhado ao
centro cirúrgico para laparotomia de urgência e retirada do
restante do corpo estranho.

Discussão e Conclusão(ões): Gossipiboma é o termo uti-
lizado para descrever um objeto cirúrgico não absorvível
composto de uma matriz têxtil deixado e retido no paciente
não intencionalmente após o término de um procedimento
cirúrgico, e é causa de grandes complicações tanto ao paciente
quanto ao cirurgião devido às suas consequências médico-
-legais. Sua incidência é reportada entre 1/1000 e 1/1500 em
pacientes submetidos a cirurgias abdominais, podendo chegar
a 1/700 em laparotomias de emergência. Os principais fato-
res associados a um aumento significativo do risco de sua
ocorrência são procedimentos de emergência, mudanças ines-
peradas no curso de uma cirurgia, e quanto maior for o IMC do
paciente. A migração transluminal é uma complicação rara do
gossipiboma, e decorre do processo inflamatório na parede do
órgão afetado. Os locais nos quais este evento mais frequen-
temente ocorre são íleo, jejuno, duodeno e cólon. Até 2013,
apenas 5 casos de migração transgrástrica haviam sido rela-
tados na literatura médica. Atualmente, não existem métodos
que previnam completamente a ocorrência do gossipiboma.
Contudo, o reconhecimento precoce de potenciais fatores de
riscos, uso de novas tecnologias, sistematização da contagem
perioperatória e uma boa comunicação entre a equipe são
medidas que podem efetivamente reduzir sua incidência.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.128
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Síndrome de currarino em adulto: relato de
caso familiar

V.A. do Vale, B.B.S. Armstrong, A.A.S.
Carvalho, M.d.C. Reis, G.N. Miranda, E.C.
Sousa Júnior, R.J.C. Araújo Júnior

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, PI,

Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica
1 9;39(s1):1–164

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Este trabalho objetiva relatar um caso de

Síndrome de Currarino (SC) de apresentação parcial, com diag-
nóstico tardio e descrição genealógica, situação infrequente
na literatura.

Descrição do caso: R.N.G.S., 56 anos, sexo masculino,
queixa-se de dor anal e constipação crônica com fezes em
fita. Relatava sinais semelhantes em sua genitora, irmãos e
dois de seus descendentes. O exame físico evidenciou uma
massa pré-sacral, de consistência elástica, medindo 4,5 x 3,5
x 3,0 cm. Prosseguiu-se para os exames complementares, onde
o raio-x apresentou acometimento sacral, enquanto a res-
sonância magnética (RM) demonstrou hipertrofia prostática,
má formação óssea sacrococcígea e disrafismo sacral ante-
rior. Sendo ambos os exames de imagem condizentes com
SC, deu-se seguimento com o rastreio genealógico obrigató-
rio, identificando em sua filha, de 35 anos, cisto epidermoide
ao histopatológico, indicativo de SC, porém ainda sem sin-
tomatologia evidente. Optou-se por ressecção distal do sacro
do paciente, obtendo remissão da desordem. Obteve alta no
2◦ dia de pós-operatório, com evolução favorável. Apresentou
recidiva sintomática em pós-operatório tardio, após 2 anos,
evidenciando estenose anal.

Discussão e Conclusão(ões): O caso relatado é uma SC
com apresentação parcial incluída nos 20% totais de diagnós-
tico tardio, já que em 80% das vezes, o diagnóstico ocorre
ainda durante a infância. Trata-se de uma malformação
neural congênita, rara, geralmente de apresentação heredi-
tária autossômica dominante. A tríade composta por massa
pré-sacral, malformações anorretais e agenesia sacral cor-
responde à apresentação completa de SC. Quando parcial,
compõe-se tipicamente por hemissacro com massa pré-sacral
e/ou anormalidades anorretais. Exames de imagem, fun-
damentais para confirmação da SC, tem a opção por RM
embasada pela literatura, sendo este eleito o método de
escolha para diagnóstico e seguimento da SC com potencial
redução da morbimortalidade. Em relação ao tratamento para
essa desordem, a cirurgia é mandatória e a opção pela reti-
rada do cóccix é tradicional na literatura, obtendo resultados
satisfatórios e seguros como cirurgia definitiva, bem como a
colostomia. A tendência familiar da síndrome é marcada pela
mutação no gene HLXB9 no braço longo do cromossomo 7 na
região 3, banda 6, sendo fundamental o rastreio em outros
membros da família. Dessa maneira, conclui-se que o conheci-
mento acerca dessa condição pelo profissional de saúde faz-se
fundamental para sua identificação e correto manejo do qua-
dro, sobretudo por se tratar de uma síndrome congênita rara,
com pouca evidência na literatura e incidência subestimada.
Esse caso demonstra um quadro típico de SC com dilatação
anal, de evolução favorável no pós-operatório imediato e reci-
diva em pós-operatório tardio, que se destaca por registrar a
história familiar da doença, fator essencial na identificação
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.129
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podem ocorrer também na doença benigna, necessitando de
correção cirúrgica como no caso em questão.
j coloproctol (rio j)
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umor neuroendócrino de íleo com
etástase ovariana: um relato de caso

.Y.F. Koga, L.M. da Silva, M.B.S. da Silva,
.J.F.C. Netto, L. Robles, A.R.D.S. Cecchini,
.F.L.D. Souza, H.H. Watte

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Introdução: Os principais sítios de tumores neuroendócri-

os do trato gastrointestinal são o reto e íleo terminal, sendo
acometimento do intestino delgado mais comumente reali-

ado em estágios mais avançados.
Objetivo: Relatar o caso de neoplasia neuroendócrina de

leo terminal com metástase ovariana
Descrição do caso: Paciente sexo feminino, 72 anos com

or abdominal em andar inferior do abdome, tipo cólica, sem
rradiação de início há mais de um mês. Negava perda pon-
eral e alteração de hábito intestinal. Realizado tomografia de
bdome e pelve que identificou massa sólida na região pél-
ica para-mediana esquerda, com dimensão de 8 x 4 cm com
alor do CA 125 de 56 U/mL. Colonoscopia evidenciou lesão
olipoide de aproximadamente 3,0 cm de diâmetro, circun-
erencial e revestida por mucosa aparentemente sem lesões
m íleo terminal e anátomo-patológico (AP) compatível com
umor carcinoide. Submetida a laparotomia exploradora com
vidência de tumor de 10 cm em região de anexo à esquerda
palpado pólipo de 3 cm de diâmetro em íleo terminal. Rea-

izado hemicolectomia direita e salpingooforectomia com AP
e tumor neuroendócrino de íleo terminal, bem diferenciado,
em invasão angiolinfática e comprometimento linfonodal de
dos 9 ressecados, 23 mitoses/10 CGA e metástase ovariana,

endo comprovado por imuno-histoquímica.
Discussão: Embora os tumores neuroendócrinos tenham

rescimento lento, eles têm propensão em gerar metástases,
resente em 22% dos casos no momento do diagnóstico, sendo
s principais locais os linfonodos, fígado e osso, e mais rara-
ente pulmão e cérebro. Não há descrito na literatura até o

resente momento metástase ovariana.
Conclusão: O acometimento ovariano por metástase de

umor neuroendócrino de intestino delgado é condição extre-
anete rara.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.130
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ntussucepção intestinal em adulto
esultante de lipoma gigante do cólon: relato
e caso

.C. de Assunção, J.S.A. de Jesus, K.d.M.

uchs, E.C. Cobas, C.R. Mendes

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador,
A, Brasil
9;39(s1):1–164 71

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Introdução: A intussuscepção intestinal, embora seja uma

patologia recorrente na pediatria é bastante incomum no
adulto ainda mais associado a doença benigna. Os Lipo-
mas intestinais são tumorações benignas que podem ocorrer
em qualquer segmento do trato gastrointestinal, acometendo
mais frequentemente o sexo feminino entre a quinta e a sexta
década de vida, sendo a apresentação mais comum no cólon,
frequentemente diagnosticado através da colonoscopia.

Objetivo: Relatar um caso clínico de lipoma gigante
no adulto resultando em intussuscepção intestinal com
ressecção cirúrgica da lesão e elucidação diagnóstica através
do estudo anatomopatológico.

Descrição do caso: A.D.J., 85 anos, feminina, admitida num
serviço de referência de hemorragia digestiva para realização
de colonoscopia eletiva, com relato na admissão de alteração
do ritmo intestinal há seis meses, dor abdominal, referida
como dor de pequena intensidade e episódica, além de massa
palpável volumosa em região epigástrica e perda ponderal
de aproximadamente 10 kg neste período. Paciente foi sub-
metida a colonoscopia que evidenciou uma tumoração em
colón transverso que impedia a progressão do aparelho, após
o exames, paciente passou a cursar com piora da distensão
abdominal com piora do padrão evacuatório, fezes predomi-
nantemente líquidas, ao exame físico, o abdome era flácido
e paciente não apresentava vômitos. Exames laboratoriais
não apresentavam alterações e o CEA era 1,0. Optado por
realização de tomografia de abdome total com contraste que
evidenciou acentuado espessamento parietal de alça colô-
nica envolvendo o ceco e o transverso com intussuscepção
extensa envolvendo alças de delgado com extensão até a fle-
xura esplênica, sem outros achados. paciente foi submetida a
colectomia direita ampliada com anastomose primária. Paci-
ente evolui bem até o quinto dia pós-operatório. Recebeu alta
no décimo sétimo dia pós-operatório com ótimas condições
clínicas. O estudo anatomopatológico da peça cirúrgica evi-
denciou lipoma submucoso gigante com margens cirúrgicas
livres.

Discussão: A Intussuscepção intestinal é um entidade rara
no adulto e quando ocorre, normalmente estão relacionados
a tumorações intraluminais malignas. os lipomas são benig-
nos, geralmente assintomáticos, diagnosticados em exames
de colonoscopia. A indicação cirúrgica para os lipomas intes-
tinais tem indicações restritas. Neste relato de caso a cirurgia
foi essencial para elucidação diagnóstica, já que a colonosco-
pia não foi conclusiva e paciente tinha sintomas que poderiam
ser correlacionados com doença maligna: perda ponderal, dor
abdominal e pelos próprios achados tomográficos.

Conclusão: A intussuscepção no adulto é uma condição
rara, desafiadora, com apresentações clínicas variadas e
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.131
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possível com sequenciamento genético. Independente da poli-
pose apresentada, o seguimento é anual.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.133
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Síndrome de cornélia de lange e
incontinência fecal: relato de caso

H.d.A.F. Pinto, R.M.R.S. Ferreira, M.J.R. Lima,
G.d.A. Santos, B.C. Chamone, I.G.d. Silva, G.O.
Lima, S.T.d.S. Lopes

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar o relato do caso clínico de um

paciente com Síndrome de Cornélia de Lange (SCL), sexo
feminino, jovem, que desenvolveu incontinência fecal sem
fator predisponente prévio. Coleta de dados do prontuário
de paciente com SCL submetida a propedêutica extensa que
sugere denervação do aparelho esfincteriano como etiologia
da incontinência fecal e correlação com a literatura médica.

Descrição do caso: Paciente J.F.R.A.T., 41 anos, sexo femi-
nino, apresentou incontinência fecal por 5 anos mostrando
exames propedêuticos alterados. Tratamento clínico e fisiote-
rápico sem resposta satisfatória, escalas de wexner e FIQL com
scores de 19, manometria anorretal com pressões esfincteria-
nas interna e externa reduzidas e ultrassonografia endorretal
mostrando provável atrofia/denervação do aparelho esfincte-
riano. Foi identificado ainda redução significativa nas escalas
de Wexner e FIQL após o implante definitivo de neuroestimu-
lador sacral.

Discussão e Conclusão(ões): A síndrome de Cornélia
de Lange (SCL) é uma doença genética rara, caracteri-
zada por aparência facial peculiar, atraso de crescimento e
desenvolvimento psicomotor, alterações comportamentais e
malformações cardíacas, gastrointestinais e musculoesque-
léticas. O implante de neuroestimulador sacral neste caso
mostrou melhora significativa nas escalas com impacto na
qualidade de vida da paciente em questão. O estudo da lite-
ratura não descreve a existência da incontinência fecal em
pacientes com SCL, entretanto este caso revela essa possibili-
dade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.132
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Polipose intestinal de difícil diagnóstico: um
relato de caso

A.l.g. Domingues, T.b.m. Santos, D.c. da Silva,
R. Nonose, J.v. Nonose, Car Martinez, I.g.
Carpanetti, E.f.k. Goto

Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e

ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
1 9;39(s1):1–164

Objetivo(s): Pólipos são toda estrutura com origem na
parede que se projeta em direção a luz de forma circunscrita.
Geralmente assintomáticos, no entanto, quando volumosos,
podem causar obstrução intestinal, suboclusão ou hemor-
ragias. Algumas dessas lesões têm caráter maligno. Dessa
forma, 5%-10% dos pacientes com câncer colorretal (CCR)
apresentam uma síndrome genética identificada. Estas for-
mam um grupo de desordens raras e heterogêneas, como a
síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) e a Polipose Hiperplásica (PH).
O objetivo do presente relato é apresentar um caso polipose
gastrointestinal e a dificuldade de estabelecer um diagnóstico
preciso.

Descrição do caso: D.C.O., sexo feminino, 18 anos, com
EDA que apontou dois adenomas túbulo-vilosos, um em corpo
gástrico com 7 cm e um em região justa-pilórica com 0,6 cm,
e pólipo hiperplásico de 0,8 cm em antro. Encaminhada ao
ambulatório de coloproctologia do Hospital Universitário São
Francisco (HUSF) a fim de investigar os pólipos acima descri-
tos e realizar ressecção endoscópica da lesão de corpo gástrico
em ambiente hospitalar. À primeira consulta, queixava-se
de dor epigástrica há um ano acompanhada de vômitos
pós-prandiais. Apresentava hematoquezia, anemia crônica e
hiperpigmentações melanocíticas em lábio inferior e região
plantar. Solicitada colonoscopia, foram identificados três póli-
pos pediculados, sendo um deles em cólon ascendente com
8 cm e dois em sigmoide. Durante o seguimento, foi internada
para ressecção dos pólipos gástrico de 7 cm e colônico de 8 cm.
Em nova EDA, dois pólipos sesseis em corpo gástrico e um em
duodeno com 0,5 cm cada, além do volumoso pólipo gástrico
identificado na EDA anterior. Nova colonoscopia aponta pólipo
pediculado róseo com 3 cm em cólon ascendente e dois pólipos
pediculados de 15 a 20 mm. Realizadas ressecções endoscó-
picas sem intercorrências. Ao anatomopatológico, pólipo em
cólon ascendente misto (hiperplásico e adenomatoso), 4.1
na classificação de Viena e pólipos hiperplásicos colônicos
descendentes. Devido ao tamanho do pólipo gástrico, ape-
sar de ressecado por via endoscópica, não foi retirado pela
mesma. Na evacuação não foram encontrados remanescen-
tes do pólipo para realizar o anatomopatológico. Aventada
as hipóteses diagnósticas de SPJ e PH. É solicitada entero-
ressonância para avaliação do intestino delgado e sugerido
sequenciamento genético para fechar o diagnóstico, ainda não
realizado pela paciente.

Discussão e Conclusão(ões): A PH cursa com pólipos predo-
minantemente hiperplásicos no cólon e tem risco aumentado
para CCR baseado na via de carcinogênese pólipo-adenoma
serreado-carcinoma. Não há marcador genético com aplicação
que possa diagnosticar precisamente essa síndrome. Ao
exame físico há hiperpigmentações mucocutâneas e PJ passou
a ser um diagnóstico diferencial. Essa síndrome, com mutação
no STK11, apresenta diversos pólipos hamartomatosos com
hiperpigmentações mucocutâneas. O diagnóstico preciso é
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xérese de tumoração retroretal por
bordagem posterior a kraske

.M.A.F. Baldez, J.P.F. Calheiros, M.S. Paiva,

.F.G.D. Howes, R.H. Petrosemolo, A.P.
andelo, R.M. Machado, B.M. Santos

Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os tumores do espaço retro retal são con-

iderados patologias raras e difícil estimativa com pouco
asos reportados em literatura. Sua incidência foi descrita em
/40000 internações em grandes centros de referência. Objeti-
amos enriquecer a literatura com este relato de caso.

Descrição do caso: Paciente, sexo masculino, 53 anos,
ssintomático, encaminhado ao ambulatório devido a
umoração retro-retal apresentada em estudo de imagem
RMN) medindo 4 x 4 x 5 cm. Submetido a exame proctoló-
ico, com lesão tocável, retro-retal de consistência elástica
edindo 2 a 7 cm de extensão. Submetido a colonoscopia,

om ausência de expressão mucosa da lesão. O paciente
oi submetido a ressecção cirúrgica, através do acesso para-
sacral de Kraske, cerca de 1 cm da linha interglútea, com
ecção de elevadores do ânus e ressecção de cóccix para
elhor exposição da lesão. A mesma era encapsulada, de

onsistência fibro-cística. Obteve alta cinco dias após, sem
omplicações pós operatórias. O estudo histopatológico da
eça revelou Cisto Epidermoide, com inflamação crônica.

Discussão: Tumores retro-retais constituem um grupo
eterogêneo de lesões categorizadas como congênitas, neu-
ogênicas, ósseas, inflamatórias e miscelânea. Ocorrem no
spaço anatômico retro-retal limitado anteriormente pela
áscia mesorretal, posteriormente pela fáscia pressacral, infe-
iormente pelos músculos elevadores do ânus, superiormente
ela reflexão peritoneal e lateralmente pelos ureteres e
eias ilíacas. Em geral são assintomáticos (55% dos casos)
u apresentam sintomas inespecíficos sendo descobertos
pós exames de screening para outras patologias pélvicas.
odem ainda ser concomitantes com patologias do canal
nal, tais como fístulas, cisto pilonidal, abscesso perineal.
eralmente lesões benignas tem apresentação assintomática

atente durante longo período de tempo. Dor sacrococcígea é
ais comum em lesões malignas ou inflamatórias (aproxima-

amente 30% e 87% respectivamente). Incontinência urinária,
onstipação, tenesmo, sensação evacuatória incompleta, são
xemplos de sintomas por efeito de massa. Cirurgia é o único
ratamento para tumores pré sacrais. A abordagem depende
o tamanho e localização da massa tumoral, sendo a via
acral indicada para lesões mais baixas. A remoção do coc-
ix é mandatória para todas as lesões císticas e teratomas. A
ia combinada abdominoperineal ou abdominosacral tem sua

ndicação para tumores grandes e a transretal para cistos que
renaram espontaneamente para o reto.
9;39(s1):1–164 73

Conclusão: É de suma importância o conhecimento destas
entidades patológicas visto que algumas possuem potencial
de malignização e infecção, sendo então justificada a excisão
cirúrgica. Uma vez diagnosticado é indicado a ressecção cirúr-
gica ampla e precoce, pela possibilidade de malignidade ou
ainda crescimento da lesão dificultando sua resseção posteri-
ormente. No presente caso a abordagem cirúrgica posterior à
Kraske, foi a melhor indicação devido a topografia, localização
e extensão da lesão.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.134
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Associação entre retocolite ulcerativa e
carcinoma escamoso de canal anal - dois
relatos de casos

C.P. Oliveira, P.I. Calegari, B.I. Silva, A. Nasser,
H. Moreira, J.P.T. Moreira, P.C.C.A. Leite,
M.A.D. Sarmento

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia,
GO, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar dois casos de pacientes com Carci-

noma escamoso (CEC) de canal e Retocolite Ulcerativa (RCU) e
alertar sobre a importância do rastreio oncológicos nos paci-
entes com doença inflamatória intestinal (DII).

Descrição do caso: Primeiro caso consistem em: AAG,48
anos, sexo masculino com diagnóstico de RCU desde 1995,
porém jamais realizou tratamento. Chega ao nosso serviço em
abril de 2019 apresentando quadro de emagrecimento, ente-
rorragia, distensão abdominal e parada de eliminação de flatos
e fezes. Ao exame físico emagrecido, abatido e abdome glo-
boso, doloroso difusamente a palpação, distendido. Ao toque
retal: lesão estenosante, intransponível ao toque localizada na
linha pectínea se estendendo para margem anal. Internado
para desvio do trânsito intestinal e realização de exames de
estadiamento que evidenciavam lesões suspeitas em topogra-
fia pulmonar e coluna lombar, além de macrobiópsia anal que
evidencia CEC de canal anal. Sendo encaminhada ao serviço
de oncologia e iniciado tratamento com radioterapia e qui-
mioterapia. E segundo caso em: SCA, 59 anos, sexo feminino,
com diagnóstico de RCU grave desde 2014 em uso de ada-
limumabe e azatioprina. Em 2017, em exame colonoscópico
de acompanhamento foi evidenciado lesão em linha pectínea
cujo resultado da biópsia mostra CEC. Foi suspensa a terapia
biológica e iniciado tratamento com radioterapia e quimiote-
rapia neoadjuvante com proposta de cirúrgica após término.
Entretanto, paciente não aceitou tratamento operatório devido
as possibilidades cirúrgicas envolver ostomia, apesar de inú-
meras explicações sobre os riscos com essa conduta.

Discussão e Conclusão(ões): O CEC canal anal é entidade

rara na população comum. Está intimamente relacionado ao
papiloma vírus humano (HPV), especialmente os sorotipos
16 e 18. A associação com RCU é ainda mais incomum. De
acordo com Slesser et al. em uma revisão sistemática exis-
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tem poucos relatos na literatura sobre associação de CEC anais
e RCU, porém a incidência dessa doença seria a mesma que
a população em geral. Segundo Craston et al. haveria uma
relação entre a imunossupressão provocada pelo tratamento
dos casos mais graves, a inflamação crônica da mucosa anal
e o fato do paciente já apresentar infecção HPV prévia. Diante
disso, seria importante destacar o rastreio do vírus em pacien-
tes com DII em uso de imunomoduladores ou terapia biológica,
inclusive em exames ginecológicos regulares. Vale ressaltar
a importância do acompanhamento clínico e realização de
colonoscopia regulares tanto para avaliar atividade de doença
quanto detectar precocemente lesões precursoras. No pri-
meiro caso, a falta de seguimento pelo paciente culminou com
descoberta do tumor em estágios avançados onde as taxas de
cura são mínimas, além disso, tratamento cirúrgico fica limi-
tado. O viés do segundo caso consiste na negação por parte da
paciente sobre a confecção de uma ostomia. Contudo, consi-
derando lesão sob a linha pectínea, acaba sendo crucial a sua
confecção como forma de proteção de anastomose ultrabaixa.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.135
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Pneumatose cística intestinal

A.S.A. Gomes, P.M. Viana, B.G. Duarte, D.M.
Santos, F.L. Figueiredo, G.M. Silva, M.P. Jazbik,
L.R. Cecilio

Hospital Central da Aeronáutica (HCA), Rio de
Janeiro, RJ, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relato de caso de achado de Pneumatose Cís-

tica Intestinal (PCI) ocasional, durante exame de colonoscopia.
Descrição importante por se tratar de uma doença rara,
caracterizada por cistos gasosos na submucosa ou subserosa
intestinal. Sendo encontrada principalmente no intestino del-
gado em 42%, no intestino grosso em 36%, em ambos em
22, embora possa acometer qualquer segmento do trato gas-
trointestinal. Dividida em pneumatose intestinal com risco de
vida e pneumatose intestinal benigna (PIB), a pneumatose cís-
tica intestinal (PCI) é uma condição rara de PIB. A patogênese
não é clara, embora algumas causas tenham sido teoriza-
das: incluindo a inflamação, dano físico da mucosa intestinal,
desequilíbrio nutricional e disbacteriose, dismotilidade gas-
trointestinal e disfunção imunológica. Os achados clínicos
apresentados podem ser muito heterogêneos, com pacientes
assintomáticos, enquanto alguns casos apresentam dor abdo-
minal, diarreia, distensão abdominal, constipação, fezes com
sangue, flatulência, perda de apetite, perda de peso e doenças
até mesmo fatais, incluindo necrose intestinal e perfuração.

Descrição do caso: Paciente de 57 anos, masculino, com
queixa de constipação intestinal crônica e esforço para eva-

cuar. Colonoscopia para screnning oncológico, com achado
sugestivos de lesões subepteliais, por aproximadamente 15 cm
de extensão em colón descendente e sigmoide. Realizado
biopsia por amostragem. Os cortes histopatológicos revelam
1 9;39(s1):1–164

pólipos inflamatórios do tipo prolapso de mucosa. Um dos
pólipos está representado por adenoma tubular com dis-
plasia epitelial de baixo grau. Tomografia de abdome total,
com contraste endovenoso: presença pneumatose em parede
intestinal do colón em flexura esplenica e descendente.

Discussão e Conclusão(ões): A PCI pode causar várias
complicações, que podem ser intestinal ou extra-intestinal.
Complicações intestinais são obstrução e/ou perfuração. As
complicações extra-intestinais são aderências ou compressão
de estruturas por grandes massas de cistos. A maioria dos
casos de PCI geralmente são tratados de maneira conserva-
dora, enquanto a laparotomia exploratória é considerada se
houver irritação peritoneal ou obstrução persistente do intes-
tino. A terapia apropriada está frequentemente relacionada
com a causa de PCI que quando identificada deve ser tratada. A
PCI é um distúrbio raro e pouco conhecido na prática clínica. A
escolha pelo tratamento adequado deve basear-se numa aná-
lise aprofundada dos sintomas clínicos, exames laboratoriais e
principalmente da tomografia como principal método de ima-
gem. O monitoramento cuidadoso e próximo dos pacientes
com PCI é recomendado para a identificação precoce de sinais
emergentes e sintomas sugestivos de complicação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.136
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Adenoma tubuloviloso mucossecretor -
síndrome de mckittrick – wheelock - um
relato de caso

P.I. Calegari, C.P. Oliveira, B.I. Silva, A. Nasser
Junior, J.P.T. Moreira, Moreira H. Junior, M.T.
Oliveira Junior, A.C. Fernandes

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia,
GO, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar relato de caso de uma paciente com

Síndrome de McKittrick – Wheelock.
Descrição do caso: E.S.B., 44 anos, masculino, natural e pro-

cedente de Goiânia-GO, comerciante, católico, apresentando
quadro de alteração do hábito intestinal para diarreia com
muco há pelo menos 14 meses, associada a perda ponderal
de 10 quilos no período. Realizou Colonoscopia em novembro
de 2018 que evidenciou lesões de aspecto viloso desde 23 cm
de extensão desde acima da linha pectínea até sigmoide, cir-
cunferenciais, ocluindo 30% da luz, cujo anatomopatológico
confirmava adenoma tubuloviloso come displasia de alto grau.
Foram repetidos novos exames endoscópicos cuja resultado
da biópsia era o mesmo. Realizado então estadiamento do
paciente, tomografia de tórax dentro da normalidade e resso-
nância magnética de pelve Lesões vegetantes com densidade
partes moles em reto extraperitoneal até sigmoide, circun-

ferencial, não transpondo parede retal, fáscia ou gordura
mesorretal, sem acometimento de musculatura pubovisceral
ou esfincteriana e presença de um linfonodo em mesor-
reto menor que 1,0 cm sem aspecto necrótico. Apresentava
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arcador CEA 1,5. Nesse período devido aos episódios de
ucorreia intensa paciente evoluiu com desidratação, hipo-

alemia e insuficiência renal aguda com necessidade de
últiplas internações hospitalares para compensação clínica.

oi aventada então a hipótese de Síndrome de McKittrick –
heelock relacionada a grandes adenomas secretores de flui-

os retais. Em abril de 2019 foi submetido a ressecção anterior
aixa com ressecção transanal do mesorreto (TATME) mais

leostomia em alça. Paciente evoluiu pequena deiscência de
nastomose e íleo adinâmico, tratada com forma conserva-
ora com sondagem gástrica aberta e nutrição parenteral
otal. Recebeu alta no decido segundo díade pós operató-
io e durante acompanhamento ambulatorial segue em boa
volução.

Discussão e Conclusão(ões): A Síndrome de McKittrick –
heelock é uma entidade clínica raríssima, com poucos rela-

os na literatura. Consiste no quadro de adenomas vilosos
olorretais, localizados principalmente no cólon sigmoide e
o reto, podendo ser classificados em mucossecretores (3%)
não mucossecretores, com apresentação clínica habitual de

etorragia. Os adenomas como do caso acima, podem secretar
ubstâncias (muco) cursando com desidratação, insuficiên-
ia renal aguda do tipo pré-renal, hiponatremia, hipocalemia,
ipoproteinemia e acidose metabólica; quadro este que, se não
apidamente revertido pode levar a óbito. O tratamento ini-
ialmente consiste na correção do distúrbio hidroeletrolítico
isando à compensação do paciente, com posterior ressecção
o adenoma viloso.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.137
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eoplasia de reto e abordagem terapêutica
om uso de biomarcadores

.M. Siqueira, E.F.K. Goto, I.G. Carpanetti,

.A.J. Costa, J. Nonose, Nonose R, Martinez
ar

Hospital Universitário São Francisco de Assis
HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar a necessidade de inovação tecnológica

o que diz respeito aos biomarcadores para terapêutica do
âncer colorretal

Descrição do caso: N.T.S., 67 anos, masculino, refere diar-
eia e evacuação de muco claro há 8 meses. Relata aumento
e flatulências, dor ao evacuar e tenesmo, associado há
vacuação noturna (cerca de 4 vezes). Nega hematoquezia.
iabético de base e tabagista 88 maços/ano. Nega histó-

ia familiar de CCR. Fez tomografia de abdome e pelve
ue se evidencio espessamento parietal irregular no reto
édio/superior, associado a múltiplas linfonodomegalias com
ealce heterogêneo pelo contraste; múltiplos implantes secun-
ários hepáticos e litíase renal bilateral. Colonoscopia até o
eto a cerca de 10 cm da borda anal, com lesão endurecida,
lcero-vegetante, infiltrativa, circunferencial e obstrutiva.
9;39(s1):1–164 75

Ocupando 90% da luz do órgão, cuja biópsia evidenciou ade-
nocarcinoma moderadamente diferenciado. Tendo em vista
o descrito tem-se o diagnóstico de adenocarcinoma de reto
médio metastático e estadiamento clínico provável T3N1M1a.
Optado por incluir na investigação a pesquisa de biomarcado-
res moleculares. Neste estudo não foram detectadas mutações
nos códons 12, 13 e 61 do gene KRAS; ausência de mutações
p.Gin61Arg, p.Gin61Lys e p.Gin61Leu no códon 61 e ausência
de mutações p.Gin12Cys e p.gin12Asp no códon 12 do gene
NRAS.

Discussão e Conclusão(ões): Biomarcadores moleculares
têm um futuro promissor no diagnóstico, prognóstico e desen-
volvimento de terapia personalizada para CCR metastático.
A necessidade de identificar diferentes biomarcadores está
aumentando rapidamente, pois outras mutações podem ofe-
recer possibilidade de intervenção terapêutica com novos
medicamentos direcionados. Apenas cerca de metade dos
pacientes com metástase se beneficiam da terapia anti-EGFR,
e isso é parcialmente baseado na presença da mutação KRAS,
que confere resistência à terapia anti-EGFR. Portanto, precisa-
mos de mais biomarcadores preditivos para prever a resposta à
terapia biológica, visando individualizar o tratamento, em par-
ticular para a terapia biológica. Em nosso estudo observamos
que, embora a análise dos marcadores não tenha demons-
trado mutações, o paciente em questão se beneficiou visto
que elas direcionam, de forma mais precisa, a terapêutica a
ser utilizada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.138
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Tratamento endoscópico de hemorragia
digestiva baixa após biopsia de prostata:
relato de caso

M.P. Liger, A.M.d.C. El-aouar, H.d.A.F. Pinto,
S.T.d.S. Lopes, G.d.O. Lima, M.L. Bicalho, I.G.
da Silva, R.M.R.S. Ferreira

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

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A biópsia prostática transretal guiada por

ultrassonografia costuma ser bem tolerada e tem como poten-
ciais complicações infecção, sangramento retal e retenção
urinária. O sangramento retal que requer intervenção ocorre
em cerca de 1% dos casos. Este trabalho tem o objetivo de
relatar esta complicação que foi tratada endoscopicamente.

Descrição do caso: Paciente masculino, 64 anos, deu
entrada ambulatorialmente no serviço de radiologia interven-
cionista de um hospital terciário para realização de biópsia
prostática. Ele não fazia uso de anticoagulantes e o coagu-
lograma não tinha alterações. Após o procedimento, evoluiu
com enterorragia e hipotensão e foi internado para estabili-

dade hemodinâmica e controle hemantimétrico. O paciente
permaneceu a noite internado em enfermaria, mantendo
enterorragia apesar da compressão local com gazes. Durante
a avaliação da coloproctologia, solicitada na manhã seguinte,
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mantinha-se estável hemodinamicamente após transfusão de
600 mL de concentrado de hemácias e à anuscopia foi iden-
tificado sangramento ativo de moderado volume. Optou-se
por tratamento endoscópico, e durante colonoscopia parcial,
identificou-se um vaso com sangramento pulsátil em reto
baixo, o qual foi apreendido com Endo Clip, com cessar do
sangramento. No primeiro dia após colonoscopia apresentou
sangramento residual nas fezes, sem repercussão, e recebeu
alta no dia subsequente sem novas intercorrências.

Discussão e Conclusão(ões): O tratamento inicial do
sangramento retal após biópsia de próstata no paciente hemo-
dinamicamente estável é a compressão digital do local de
sangramento ou com auxílio de gazes/compressas no reto.
Indica-se também monitorização clínica e dos níveis heman-
timétricos. No sangramento persistente, pode-se introduzir
via retal um cateter de Foley com balão insuflado a 50 mL
como método temporário até o tratamento definitivo. Para
intervenção resolutiva em caso de sangramento persistente ou
instabilidade hemodinâmica, indica-se intervenção endoscó-
pica com injeção de epinefrina ou clipagem ou até abordagem
cirúrgica com ligadura do vaso sangrante. A terapêutica pro-
porcionada pela colonoscopia tem ótimos resultados, é um
método menos invasivo e tem menor custo, quando com-
parada ao tratamento cirúrgico. Porém, nem sempre está
disponível de urgência no serviço público de saúde. No caso
relatado por nós, o paciente apresentou sangramento severo,
com necessidade de hemotransfusão e teve boa resposta ao
tratamento definitivo endoscópico com Endo Clip. O trata-
mento da hemorragia digestiva baixa após biópsia de próstata
transretal guiada por ultrassongrafia depende do grau de san-
gramento e da estabilidade clínica. Nos casos de sangramento
severo ativo, a colonoscopia com o uso do Endo Clip apresenta
ótimo resultado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.139
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Fasceite necrotizante após hemorroidectomia
– relato de caso

S.T.d.S. Lopes, G.O. Lima, H.d.A.F. Pinto, M.P.
Liger, M.L. Bicalho, I.G. da Silva, P.C.
Sant’Ana, R.M.R.S. Ferreira

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

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de complicação rara - fasceite

necrotizante pós hemorroidectomia.
Introdução: A fasceíte necrotizante da região do perí-

neo, também conhecida como gangrena de Fournier, é uma
condição rara, caracterizada por necrose tecidual de rápida
progressão e agressiva, com altos índices de mortalidade. Foi
descrita pela primeira vez em 1883 com três características

principais: início abrupto em pacientes jovens, progressão
rápida e ausência de um agente causador. Hoje sabe-se que
a ocorrência da gangrena de Fournier está frequentemente
1 9;39(s1):1–164

associada a infecções da região ano-retal, genitourinária e
traumas.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 64 anos,
hipertensa, submetida a hemorroidectomia sob raquianeste-
sia + sedação em regime ambulatorial, recebendo alta 4 horas
após o procedimento. Relata ter iniciado com febre e dor peri-
neal intensa no 1 o dia de pós operatório, mas só procurou
atendimento no 5 o dia. A admissão apresentava-se com sinais
de toxemia como taquicardia e hipotensão, exames laborato-
riais com leucocitose importante e acidose metabólica e ao
exame físico grande área de hiperemia e enduramento que
ia desde a região perianal até o grande lábio esquerdo. Foi
então encaminhada ao bloco cirúrgico ontem foi submetida a
debridamento extenso e início de antibioticoterapia de amplo
espectro. Devido a perfuração identificada no reto, foi optado
pela colocação de um seton. No 5 O dia após a abordagem, foi
optado por um segundo debridamento devido a extensão da
área de necrose para a região inguinal. A paciente evoluiu bem
e recebeu alta no 50o DIH. Quarenta e cinco dias após a alta,
foi reabordada para correção da fístula perianal que se formou
com a colocação do seton. Realizado debridamento extenso e
colocação de um sedenho cortante. Paciente evoluiu bem no
pós operatório, segue em acompanhamento no ambulatório
do serviço.

Discussão: A gangrena de fournier no pós operatório é
extremamente rara. Os procedimentos cirúrgicos mais asso-
ciados ao seu surgimento são herniorrafia, hidrocelectomia,
biópsia transretal de próstata, orquiectomia, drenagem de
abscesso perianal e vasectomia. A infecção geralmente está
associada a uma infecção polimicrobiana, com bactérias gram
positivas (estafilococos, estreptococos, esterococos e clostri-
dium), gram negativas (escrecichia coli, proteus, klesbiella,
pseudômonas), anaeróbias e fungos. A ocorrência é mais
comum em pacientes diabéticos, alcoólatras e imunossupri-
midos. O tratamento deve ser composto por debridamento
amplo e, se necessário, sequencial, antibioticoterapia de
amplo espectro e internação em terapia intensiva. Quando dis-
ponível a oxigenoterapia hiperbárica contribui com a remoção
de exsudatos, estimulação da angiogênese e redução da
contaminação bacteriana, reduzindo o tempo de recuperação.
A reconstrução com enxerto e retalhos deve ser individuali-
zada.

Conclusão: A intervenção precoce e a abordagem multidis-
ciplinar são os principais fatores determinantes na redução da
morbimortalidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.140
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Retossigmoidectomia a hartmann e
cistectomia parcial com ureterostomia em
paciente com câncer colorretal avançado

R.M. Siqueira, I.G. Carpanetti, L.S. Leme, R.V.
Beust, E.F.R. Nascimento, R. Nonose, C.A.R.
Hospital Universitário São Francisco de Assis
(HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil
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Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever a cerca de um caso complexo de neo-

lasia de cólon esquerdo (sigmoide) em que foi optado por
essecção do tumor com ressecção de bexiga devido invasão
umoral.

Descrição do caso: N.B., 76 anos, Masculino com queixa
e dor em fossa ilíaca esquerda e mudança do hábito intes-
inal e perda ponderal de 27% da massa corpórea. Associado
presentava infecção urinária de repetição e pneumatúria.
istória pregressa de hipertensão arterial e história fami-

iar de câncer colorretal. Ao exame havia massa palpável
m fossa ilíaca esquerda, fixa e dolorosa. Toque retal com
ucosa lisa e anuscopia não realizada devido dor. Optado

or realização de colonoscopia e exames de estadiamento.
olonosocopia até 22 cm da borda anal, com extensa lesão

rregular e friável, obstrutiva, vegetante e ulcerada. No anato-
opatológico identificado adenocarcinoma tubular invasivo

em diferenciado. Marcadores tumorais: CEA 1,3 e CA19.9 0,6.
a TC de abdome e pelve foi evidenciado acometimento de
exiga e linfonodomegalia em cadeia para-aórtica e ilíaca
omum esquerda. Estadiamento clínico T4bN + M + . Devido
xtensa lesão tumoral optado por sessão clínica com urologia
proctologia para discussão de possibilidades terapêuticas.
decisão foi compartilhada com o paciente e realizada

etossigmoidectomia à hartmann com cistectomia parcial e
reterostomia. Em patologia da peça confirmou-se o adeno-
arcinoma, porém moderadamente diferenciado e, constatada
invasão de bexiga. Foram isolados 22 linfonodos na peça e
ão haviam metástases, com estadiamento pT4bpN0

Discussão e Conclusão(ões): O câncer colorretal possui
rande incidência, principalmente em países industrializados.
uitas vezes a suspeição de neoplasia de cólon é pormenori-

ada e não entra nos diagnósticos diferenciais do médico não
specialista, acarretando em demora do diagnóstico e piora
o prognóstico do doente. Em tumores avançados de cólon,
uitas vezes, a ressecção curativa não é possível, porém

ercebe-se melhora significativa no quadro álgico e na qua-
idade de vida quando à ressecção tumoral. No presente caso,

paciente apresentava dor abdominal e pélvica importante
ssociado a hiporexia e perda pondera significativa. Após dis-
ussão com a paciente foi optado pela ressecção tumoral com
empo cirúrgico otimizado para redução de resposta endó-
rino metabólica ao trauma cirúrgico. N.B encontra-se em
companhamento no hospital universitário com melhora do
uadro álgico. Se adaptou a colostomia e ureterostomia e vem
voluindo progressivamente bem. Faz acompanhamento em
onjunto com oncologia clínica e faz quimioterapia neoadju-
ante. É de suma importância a discussão de casos complexos
om mais de uma equipe cirúrgica e ainda mais significa-
ivo a explicação e decisão compartilhada com o paciente e
amiliares. A ressecção cirúrgica, mesmo que não oncológica,

roporcionou uma melhora da qualidade de vida do paciente
melhora da sobrevida.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.141
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Proctite isquêmica: relato de caso e revisão
de literatura

T.M.M.O. Rodrigues, A.R. Queiroz, L.M.G.
Codes, A.L. Mano, F.C.R. Fidelis, M.M.
Maranhão, T.C.S. Marques, E.M. Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso raro de proctite isquêmica,

sem fator precipitante evidente.
Descrição do caso: Mulher, 79 anos, sexo feminino, hiper-

tensa, dislipidêmica e portadora de fibrilação atrial, com
passado de adenocarcinoma gástrico. Iniciou quadro insidi-
oso de dor retal e alteração do hábito intestinal, oscilando
entre obstipação e esforço evacuatório com períodos de diar-
reia, com hematoquezia associada. Evoluiu, após cerca de três
meses, com semioclusão intestinal e dor abdominal difusa,
necessitando internação hospitalar. Tomografia e ressonân-
cia magnética de pelve evidenciaram espessamente parietal
circunferencial do reto, com edema de submucosa e estrei-
tamento da sua luz. Retossigmoidoscopia mostrou redução
abrupta da luz retal, a cerca de 6,0 cm da borda anal, com
edema e hiperemia de mucosa, impedindo a progressão do
aparelho. Anatomia patológica mostrando apenas processo
inflamatório inespecífico. Apresentou melhora do quadro após
medidas clínicas, recebendo alta hospitalar. Em avaliação
ambulatorial, apresentava 6-8 evacuações diárias, com grande
esforço e fezes afiladas, sem sangue ou muco. Ao toque retal,
identificada área de estenose endurecida a 5 cm da borda
anal, recoberta por mucosa íntegra. A paciente foi então sub-
metida a exame proctológico sob sedação, que evidenciou
afilamento retal significativo, endurecido, sem lesões eleva-
das ou ulceradas. Realizada então dilatação retal e biópsias
da estenose. O estudo anatomopatológico foi compatível com
proctite isquêmica, sem sinais de malignidade. Evoluiu com
melhora significativa do ritmo intestinal, com dejeções diárias
(2-3 vezes/dia) e sem esforço evacuatório. Segue em acompa-
nhamento ambulatorial, sem novas queixas.

Discussão e Conclusão(ões): A proctite isquêmica é uma
condição rara, devido ao excelente suprimento sanguíneo do
reto. Embora possa ser decorrente de oclusão arterial aguda, é
mais comum em pacientes idosos, com doença ateromatosa
difusa, em estados graves e de baixo fluxo. Os sintomas mais
comuns são dor e sangramento, sendo a estenose um sinal
tardio da doença. O diagnóstico diferencial deve ser feito com
doenças inflamatórias e infecciosas, sendo o definitivo dado
através do estudo anatomopatológico. Embora o tratamento,
na maioria dos casos, seja de suporte, voltado à condição de
base e à sintomatologia, alguns pacientes necessitam de proc-
tectomia e colostomia, como na proctite gangrenosa, devido à
alta taxa de mortalidade. Portanto, embora incomum, o diag-
nóstico de proctite isquêmica deve ser aventado em pacientes

idosos e com múltiplas comorbidades, na presença de dor
retal e hematoquezia. Descrevemos uma apresentação rara da
doença, sem fator precipitante claro.
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Retalho de martius para correção de fístula
retovaginal - relato de caso

M.V.P. Silvino a, F.B. Beraldo a, A.N. Luz a,
I.R.M.A. de Lima a, A.K.N. Hamai a, L.
Zancan b, V.C.S. Soares a, P.S. Rahe a

a Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil
b Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São
Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de tratamento de fístula reto-

vaginal.
Introdução: Fístula retovaginal é uma comunicação, anor-

mal, entre o reto e a vagina. Os fatores de risco são partos
vaginais prolongados e traumáticos, enfermidades inflama-
tórias que acometem a região anal. Sendo que o trauma
obstétrico seguido pela DC estão entre as principais responsá-
veis pelo desenvolvimento das FRV. As FRV podem ser dividida
em simples, na qual possui diâmetro menor que 2,5 cm, de
etiologia traumática ou infecciosa e sua topografia é baixa no
canal anal. Já as FRV complexas são ditas altas, apresentam
diâmetro maior que 2,5 cm e possuem etiologia inflamatória,
radiação local e neoplasias. As recidivadas também são ditas
complexas. Quadro clínico de corrimento vaginal anormal e
fetido, prurido retal e vaginal, dispaneuria, dor perianal, alem
da saída de muco, ar e fezes pelo canal vaginal recorrente
O diagnóstico normalmente é realizado pela história clínica
e exame físico. Quando o diagnóstico definitivo é duvidoso,
pode-se usar exames complementares como colonoscopia,
Tomografia computadorizada de pelve, Ressonancia Nuclear
Magnética, fistulografia, teste de tampão com azul de metileno
e Ultrassom transrretal.

Descrição do caso: M.H.S.C., feminino, 72 anos, admitida no
HSPE - São Paulo, com queixa de quadros de ITU de repetição
há 2 anos, por fístula retovaginal diagnosticada durante o
exame ginecológico. Ao exame especular, apresentava colo
atrófico, sem lesões visíveis, com presença de fezes no canal
vaginal. TC de pelve foi evidenciou fístula retovaginal e colo-
noscopia demonstrou presença de orifício de trajeto fistuloso,
lesão elevada com 7 mm em cólon ascendente e pólipo sés-
sil de 5 mm em cólon sigmoide optado uma cirurgia eletiva
para correção de fístula retovaginal pela técnica de Martius.
Boa evolução no pós operatório, alta hospitalar após o 3◦ dia,
acompanhada em regime ambulatorial, com ótimo resultado
e sem queixas.

Discussão: A abordagem cirúrgica ainda é melhor escolha
e fator significante (p < 0,001) para pacientes com FVR, como
demonstra um estudo retrospectivo, que avaliou o tratamento
tanto conservador quanto cirúrgico em 397 pacientes, dos

quais 56 (14,1%) optaram pelo tratamento conservador, sendo
que 40 (71,4%) deles tiveram melhora de sintomas e os 341
pacientes (85,9%) restantes, foram submetidos a tratamento
cirúrgico. Deles, 304 (89,1%) tiveram cura ou melhora dos sin-
1 9;39(s1):1–164

tomas. Altas taxas de cura são relatadas em alguns grupos
de pacientes selecionados. Um estudo retrospectivo realizado
por S. Pitel et al. (2011) avaliou 20 pacientes com questiona-
mento clínico sobre a existência de sintomatologia como fezes
na vagina, flatulência ou relações sexuais, o estudo mostrou
que houve melhora da incontinência e sintomatologia após o
tratamento cirúrgico

Conclusão: Retalho de Martius é uma excelente escolha
para o tratamento da fístula retovaginal e obtendo otimos
resultado a longo prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.143
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Fator de prognóstico e apresentação atípica
de tumor neuroendócrino de íleo terminal

M.W.S. Justino, C.C. Stanzani, L.G.C.
Romagnolo, M.C. Neto, F.D. Diniz, M.V.A.
Denadai, C.A.R Veo

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar casos de tumor carcinoide ileal, a fim

de informar sobre sua abordagem diagnóstica e enfatizar a
importância da inclusão em diagnósticos diferenciais e seus
fatores prognósticos.

Descrição do caso: Caso 1: 67 anos, masculino, apre-
sentando cólicas abdominais, intermitente, localizado prin-
cipalmente em abdome inferior há 1 ano, evoluindo com
alteração de hábito intestinal e evacuação diarréica. Negava
perda ponderal. Submetido a laparatomia exploratória em
urgência por abdome agudo obstrutivo, identificado lesão
tumoral em íleo terminal, cólon direito e metástase hepática.
Diante dos achados, realizado colectomia direita ampliada,
omentectomia, colecistectomia e ressecção de metástase
hepática de segmemto VII. Resultado de anatomopatológico
e imuno-histoquímica confirmou tumor neuroendócrino grau
1, infiltrando até tecido adiposo subseroso, medindo 7 cm,
com Ki67 positivo (1%), Sinaptofisina e Cromogranina A posi-
tivos, margens cirúrgicas livres e ausência de metástase em
linfonodos isolados. Evoluindo em pós operatório estável e
em acompanhamento ambulatorial há 3 anos com exames
de Cromogranina A normais e cintilografia com análogo de
somatostatina sem evidências de lesões ou sinais de reci-
diva tumoral. Caso 2: 37 anos, feminino, apresentando há
1 ano, dores abdominais em cólica, evoluindo com episó-
dios recorrentes de hematoquezia. Negava doenças orificiais,
perda ponderal ou demais sintomas associados. Investigação
diagnóstica com colonoscopia, identificado lesão vegetante,
friável e sangrante ao toque do aparelho, abrangendo 1/3 da
luz intestinal em íleo terminal. Relizado biópsia, confirmando
tumor neuroendócrino grau 1, com Ki67 positivo (1%). Subme-

tida a Hemicolectomia direita Videolaparoscópica e resultado
de anatomopatológico e imuno-histoquímica confirmando
tumor neuroendócrino grau 1, infiltrando até serosa, medindo
2,3 x 2,0 x 1,0 cm, com Ki67 Negativo, sinaptofisina e cromo-
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ranina A positivos, margens cirúrgicas livres e presença de
etástase em 5 linfonodos. Identificado após 4 anos de segui-
ento ambulatorial, com exames de Cromogranina A, CEA,

intilografia com análogo de somatostatina e Tomografias de
órax e abdome total sem evidencias de lesões, surgimento de
ódulos hepáticos em segmentos I, IV, V e VII, em investigação
través de Ressonancia Magnética favorecendo no atual con-
exto a possibilidade de metástases, programado a realização
e biópsia hepática por radiologia intervencionista.

Discussão e Conclusão(ões): Os tumores neuroendócrinos
ossuem comportamento indolente, tal fato acarreta em diag-
óstico tardio e, na maioria das vezes, a doença encontra-se
vançada. O sintoma mais habitual será o flushing que se
anifesta com eritema em face, pescoço e tórax de forma

aroxística, além de episódios de diarreia podem estar entre
s queixas. Os relatos descritos confirmam a importância
o diagnóstico através do quadro clínico e exames comple-
entares, pois o tratamento precoce muda o prognóstico e

romovem o tratamento curativo da doença.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.144
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bordagem terapêutica de fístula reto uretral
m paciente com doença de crohn

.M. Siqueira, R.V. Beust, L.S. Leme, P.E.M.
espanha, M. Castro, D.T. Kanno, D.C. Silva,
.A.R. Martinez

Hospital Universitário São Francisco de Assis
HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Demonstrar e relatar a abordagem terapêutica

m paciente com diagnóstico prévio de doença de crohn e
omplicação com fístula reto-uretral.

Descrição do caso: L.A.S., 27 anos, masculino, com diag-
óstico de doença de crohn há dois anos e tratamento prévio
om mesalazina 400 mg/dia. Deu entrada no serviço universi-
ário por dor em região de hipogástrio associada, eliminação
e urina via retal e perda ponderal de 8 kg/1 mês. Negou pneu-
atúria. Paciente sem outras comorbidades. Ao exame físico:

egular estado geral, com abdome plano e flácido e doloroso
palpação profunda de hipogástrio. Exame proctológico com
lcera acometendo períneo com sinais flogísticos. Realizada
olonoscopia que demonstrou intensa atividade da doença
nflamatória pré- existente englobando o cólon transverso
om componente perianal. Devido queixa anterior optado por
retrocistografia que evidenciou uma fístula reto-uretral em
retra membranosa anterior e posterior. Na ocasião, foi pro-
osto terapêutica com sondagem vesical de demora por tempo
rolongado (três meses), em concomitância com mudança
as medicações, sendo indicada a inserção de azatioprina
00 mg/dia e terapia biológica com infliximabe.
Discussão: A doença de crohn apresenta um padrão de
cometimento de todo trato gastrointestinal e tem sua etio-
ogia ainda não totalmente esclarecida. Os pacientes podem
voluir com complicações importantes, como fístulas, este-
9;39(s1):1–164 79

noses e abdome agudo perfurativo ou obstrutivo. No caso
descrito, L.A.S. estava com tratamento com mesalazina em
dose inadequada inicialmente. Quando foi avaliado no serviço
universitário, percebeu-se a necessidade de nova colonosco-
pia e avaliação da urologia quanto à possibilidade de fístula.
Mediante uretrocistografia, onde foi notada lesão de ure-
tra membranosa optamos por tratamento conservador com
sonda vesical de demora e otimizar as medicações com
inserção de azatioprina e infliximabe. Uma terapia que tem
tido eficácia significativa no tratamento das complicações
perineais da Doença de Crohn e remissão clínica completa, são
os imunobiológicos. O infliximabe é um anticorpo monoclonal
quimérico, que atua inibindo o fator de necrose tumoral, sendo
assim, regride o processo inflamatório e, consequentemente,
o estresse oxidativo. Outro local de atuação desta medicação é
no linfócito T, mediando à recuperação da integridade da bar-
reira epitelial e indução da mobilidade de fibroblasto presentes
no epitélio intestinal, favorecendo a cicatrização de lesões.

Conclusão: Paciente apresentou tratamento clínico com-
pleto da fístula reto-vaginal após uso de sonda foley e após
terapêutica com imunobiológico. Hoje mantem tratamento
com azatioprina e com infliximabe e com controle clínico da
DC.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.145
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Farmacodermia associada ao uso de
azatioprina em paciente com doença de
crohn

R.M. Siqueira, G.A. Góes, L.R. Brienze, B.A.J.
Costa, D.C. Silva, R. Magrini, C.A.R. Martinez

Hospital Universitário São Francisco de Assis
(HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar sobre caso clínico de uma paciente com

farmacodermia após uso de azatioprina.
Descrição do caso: L.V.N. G., 16 anos, feminino, com doença

de crohn diagnosticada em 2017 após episódio de abdome
agudo inflamatório em 2016 (apendicite aguda), inicialmente
tratada com mesalazina 2,4 g/dia e azatioprina 100 mg/dia.
Após cerca de um ano da primeira abordagem cirúrgica
evoluiu com dor abdominal em fossa ilíaca direita com difi-
culdade evacuatória, sendo optado por ileotiflectomia. No
pós-operatório foram solicitadas sorologias e proposto tera-
pia com imunobiológicos. Ao otimizar as drogas a paciente
evoluiu com melhora do quadro clínico e remissão dos sinto-
mas. Em 2019, L.V.N.G. procura pronto socorro devido erupções
cutâneas, não dolorosas, pruriginosas e avermelhadas distri-
buídas por todo o corpo e sem outras alterações. Na ocasião
foram levantadas as hipóteses de herpes zoster e famacoder-
mia.
Discussão e Conclusão(ões): Muitas são as medicações
usadas no manejo da doença de crohn, sendo elas, os corti-
costeroides, a azatioprina e imunobiológicos. Em pacientes
que são corticodependentes torna-se necessária à inserção
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de outra medicação, como por exemplo, a azatioprina. A
absorção desta droga ocorre no trato gastrointestinal culmi-
nando na formação de nucleotídeos. Sabe-se que para atingir
o pico desejado esta droga pode demorar cerca de 3 a 4
meses e, cerca de 5 a 10% dos pacientes, podem evoluir com
intolerância a uso da droga, independentemente da dose.
A apresentação desta paciente, com manchas eritematosas
e pruriginosas, associada à distribuição corporal aleatória,
bem como o uso das medicações, leva a firmar com maior
facilidade a hipótese de farmacodermia. Tal reação adversa
apresenta-se pela formação de anticorpos Ige específicos ao
fármaco. As alterações de pele são mais comuns, porém outras
manifestações também podem ser desenvolvidas. A maioria
das reações inflamatórias é mediada por linfócitos T CD4 + e
CD8 + , sendo uma reação de hipersensibilidade do tipo IV e,
portanto, uma reação retardada que requer semanas a meses
para se manifestar. No caso descrito, a conduta tomada, foi
à suspensão da azatioprina e manutenção dos demais medi-
camentos. Vale ressaltar, que o uso de corticoides neste caso,
pode acelerar a recuperação e melhorar o quadro clínico mais
rapidamente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.146
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Melanoma anorretal: relato de caso e revisão
da literatura

M.P. Liger, F.J.C. Laval Junior, H.d.A.F. Pinto,
S.T.d.S. Lopes, G.d.O. Lima, M.L. Bicalho, I.G.
da Silva, R.M.R.S. Ferreira

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O melanoma anorretal é uma neoplasia agres-

siva e rara, representa 0,5- 5% de todas as malignidades desta
região. Este trabalho tem o objetivo de relatar um caso de mela-
noma anorretal identificado em lesão polipoide ressecada em
colonoscopia e revisar a literatura sobre o assunto.

Descrição do caso: Paciente feminino, 79 anos, subme-
tida a colonoscopia por indicação de hematoquezia. O exame
foi realizado em um centro de endoscopia de um Hospi-
tal Terciário e foi identificada lesão polipoide de 20 mm em
canal anal. Realizada polipectomia e o estudo anatomopato-
lógico revelou neoplasia com margens comprometidas mas
não definiu o tipo histológico. A imuno-histoquímico da bióp-
sia demonstrou melanoma maligno (marcadores positivos:
Proteina S-100, Melan A e Antígeno gp-100). O estadiamento
não evidenciou lesões secundárias. Foi realizada ampliação de
margens da lesão por cirurgia transanal, e o anatomopatoló-
gico revelou melanoma localizado na mucosa, com invasão
focal da submucoasa medindo 4 mm e 2 mm de profundidade,

com margens livres. Paciente seguiu em acompanhamento
conjunto com a oncologia e coloproctologia e segue sem quei-
xas e hábito intestinal preservado.
1 9;39(s1):1–164

Discussão e Conclusão(ões): Apesar da região anorretal ser
o local mais comum de melanoma primário do trato gas-
trointestinal, esta é responsável por apenas 0,4 - 1,6% dos
melanomas em geral. O desenvolvimento desta neoplasia
pode ocorrer no canal anal devido a presença de uma área de
transição logo abaixo da linha pectínea, com epitélio pleomór-
fico e instável. A faixa etária mais acometida é entre a sexta
e sétima décadas de vida. A sobrevida média é de aproxima-
damente 20 meses e diminui na presença de metástases. Os
sinais e sintomas do melanoma anorretal são parecidos com
os de doenças beningas, o que retarda a procura do especi-
alista, e dificulta o diagnóstico precoce. Neste caso relatado,
a paciente foi diagnosticada em estágio inicial e não apre-
sentava lesões metastáticas. Devido ao comprometimento de
margem na polipectomia, foi realizada ampliação de margem
através de cirurgia transanal, com margens livres em ana-
tomopatológico da biópsia. A paciente mantém seguimento
clínico com coloproctologia e oncologia sem sinais de recidiva
nestes sete meses de pós-operatório. O melanoma anorretal é
pouco frequente e tem prognóstico reservado, considerando-
-se a dificuldade de diagnóstico precoce e agressividade da
neoplasia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.147
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Linfoma retal primário em paciente portador
de hiv: relato de caso

G.N. Miranda, A.A.S. Carvalho, M.d.C. Reis,
B.B.S. Armstrong, V.A. Vale, E.C. Sousa Junior,
R.J.C. Araujo Junior

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, PI,
Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de linfoma retal primário em

paciente portador do vírus HIV Comentar acerca da aborda-
gem terapêutica utilizada

Descrição do caso: Em março de 2014, R.N.D.S., 49 anos,
sexo masculino, HIV-positivo, foi admitido no serviço médico
com quadro de sangramento retal, constipação e massa na
região perianal. O paciente se apresentou com uma extensa
lesão exposta, de bordas irregulares na região anal e um
aumento na região cranioencefálica. Fez TC abdominopélvica,
que identificou uma lesão expansiva e infiltrativa com grande
componente exofítico. Medidas lesionais: 11,3 x 10 x 11 cm (AP
x L x TR), envolvendo a parede posterior do reto baixo, o canal
anal e partes moles adjacentes ao sulco interglúteo (fossas
isquiarretais direitas e esquerda) compatíveis com neopla-
sia. Linfonodos inguinais bilaterais com dimensões normais,
porém aumentados em número. Próstata e sigmoide preser-
vados. A TC de crânio evidenciou a presença de uma lesão

expansiva e infiltrativa de medidas: 6,8 x 10,2 x 9,7 cm (L x
AP x TR) acometendo partes moles, calota craniana e lobos
frontal, parietal e foice cerebral à esquerda, com pequena
extensão contralateral, sendo o aspecto compatível com neo-
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lasia por implante hematogênico secundário. A radiografia
videnciou a presença de espondilose torácica. O resultado
muno-histoquímico e anatomopatológico evidenciou um Lin-
oma de células T de alto grau, composto por células linfoides

édias e grandes de um Linfoma não-Hodgkin. Paciente por-
ador do vírus HIV e em HAART foi submetido ao tratamento
uimioterápico em oito sessões, no esquema CHOP (ciclofos-
amida, doxorrubicina, vincristina e prednisona) e apresentou
ignificativa redução da massa tumoral nas duas primeiras
essões.

Discussão e Conclusão(ões): O linfoma retal primário é
ma apresentação de linfoma não-Hodgkin muito rara na
opulação geral (0,1% a 0,5% de todos os tumores malig-
os de cólon e reto). O paciente geralmente procura quando
ercebe sintomas como sangramento retal e alterações no
adrão de defecação, semelhante ao carcinoma retal primário.
bservou-se que existe uma prevalência do LNH de alto grau
m indivíduos com inflamação intestinal e imunossuprimi-
os, tanto pela presença do vírus HIV, como pela realização de
ransplante. Segundo a literatura atual, a abordagem é variada

pode ser cirúrgica, bem como exclusivamente quimiote-
ápica e radioterápica, portanto permanece incerta e requer
iscussão caso a caso, já que a ressecção do reto possui elevada
orbidade e, geralmente, é feita em casos de pior prognóstico.
ssim, o tratamento quimioterápico em paciente com linfoma
ão Hodgkin retal apresentou boa eficácia e não houve neces-
idade do tratamento cirúrgico, geralmente reservado para
asos mais complicados e de falha ao tratamento clínico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.148
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roctocolectomia total e reconstrução do
rânsito com bolsa ileal em segundo tempo
irúrgico em jovem com doença de crohn e
besidade morbida: um desafio terapeutico.
elato de caso

.F. Santos, S.D.F. Boratto, F. Bálsamo, S.H.C.
orta, D.F. Santos, M.C. R.L.G. Rodrigues,
laibi, T.E. Jerusalmy

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
ndré, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de proctocolectomia total com

olsa ileal em segundo tempo cirúrgico, em paciente com
oença de Crohn (DC) e obesidade mórbida.

Descrição do caso: Feminino, 24 anos, IMC 40, com DC
e cólon, diagnosticada há 9 anos, tratada inicialmente com
esalazina, e anti-TNF alfa (infliximabe) nos últimos 5 meses.
antinha atividade grave e após realizar colonoscopia de

ontrole foi diagnosticada lesão úlcero vegetante de cólon sig-
oide cujo histopatológico revelou adenocarcinoma pouco
iferenciado. Foi submetida à proctocolectomia total com
epultamento distal ao nível do canal anal anatômico e ile-
stomia terminal. No pós- operatório, foi optado pela troca
o tratamento imunobiológico para anti interleucina (ustequi-
9;39(s1):1–164 81

numabe). Após 10 meses de tratamento e DC controlada, foi
realizada reconstrução de trânsito intestinal com confecção
de bolsa ileal em jota sem ileostomia derivativa. Evoluiu
sem intercorrências com no máximo 4 evacuações ao dia.
Após 6 meses, paciente segue com controle da doença e sem
complicações da bolsa ileal.

Discussão e Conclusão(ões): A DC é um distúrbio infla-
matório crônico que cursa com envolvimento primário do
intestino delgado ou cólon na maioria dos casos. Após 8 a
10 anos de doença ativa, há 1% de risco de formação de ade-
nocarcinoma por ano de doença transcorrido. Nos pacientes
com doença de Crohn e diagnóstico de neoplasia, a proc-
tocolectomia total deve ser considerada devido ao elevado
risco de neoplasias metacrônicas. Dentre os procedimentos
cirúrgicos para o cólon, pode-se indicar a colectomia total
com ileostomia definitiva, a proctocolectomia total com bolsa
ileal em jota, em único tempo cirúrgico, geralmente com
realização de ileostomia derivativa e a proctocolectomia total
com ileostomia temporária - um procedimento por etapas
que inclui o fechamento do reto com ou sem a construção
de uma fístula mucosa. Essa última abordagem é indicada
em situações críticas, como gestação e colite fulminante
aguda - que requerem manejo cirúrgico emergente - obesi-
dade extrema - como no caso desta paciente - pelve estreita
e incerteza de diagnóstico entre colite ulcerativa e DC. Devido
à tendência de complicações pós-operatórias mais frequen-
tes associadas à desnutrição, corticosteroides ou infliximabe,
geralmente realiza-se um procedimento por etapas para esses
pacientes. Apesar da proctocolectomia total com bolsa ileal
ser o padrão ouro para RCUI, há alguns autores que criti-
cam seu uso no pacientes com DC devido ao alto índice
de complicações, tais como falência do reservatório, bolsite,
recorrência da doença no reservatório, risco aumentado de
formação de fístulas, estenoses e incontinência. O relato nos
leva a discutir a possibilidade de realizar a reconstrução de
trânsito intestinal tardiamente à proctocolectomia total, em
paciente obesa mórbida, uma vez que a DC esteja inativada
através do tratamento clínico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.149
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Deiscência de anastomose ileocólica com
corpo estranho aderido a linha de sutura:
causa ou coincidência?

K.d.M. Fuchs, J.S. Araújo de Jesus, J. Fraga,
H.M. Parreira, C. Assunção, M. Alcantara, C.R.
Mendes

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster

Introdução: A deiscência de anastomoses colônicas atinge

a incidência de 3 a 6%. Os principais fatores de risco podem
ser associados ao paciente (desnutrição, idade avançada) ou a
fatores intraoperatórios (anastomose baixa, tempo cirúrgico).
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As perfurações intestinais por corpo estranho são raras, geral-
mente ocorrem por ingestão acidental de osso de frango ou
peixe, em segmentos intestinais angulados, segmento ileo-
cólico ou junção retossigmoide. A seguir, relatamos caso de
deiscência de anastomose com achado de corpo estranho em
linha anastomótica.

Objetivo: Relatar caso de paciente com deiscência de anas-
tomose ileocólica na presença de corpo estranho.

Descrição do caso: M.J.S., 65 anos, portadora de miaste-
nia Gravis em uso de Piridostigmina há cerca de 10 anos,
sem crises agudas. Iniciou quadro de dor, distenção abdo-
minal, perda ponderal e hematoqueiza em janeiro de 2019.
Submetida a Colonoscopia com evidência de lesão vegetante
em ceco, próximo a válvula ileocecal, com cerca de 5 cm de
extensão. Biópsia evidenciou adenoma viloso com displasia de
alto grau. Submetida a hemicolectomia direita laparoscópica
com anastomose intra-corpórea em 16/07/2019, sem intercor-
rências. Evoluia favoravelmente, aceitando dieta oral pastosa
e com eliminação de flatos, sendo mantida hospitalizada para
monitorização da doença de base. No 7 dia pós operatório
cursou com taquicardia, taquipneia e distenção abdominal.
Encaminhada a laparotomia de urgência sendo evidenciado
corpo estranho de cerca de 4 cm (osso de galinha) transfixando
a anastomose, com consequente deiscência da mesma.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.150
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Proctite infecciosa por clamídia como
diagnóstico diferencial de doença
inflamatória intestinal - relato de caso

A.U. Marques a, M.R.M.S. Ramos a, A.C.
Miranda a, M.D.B. Franchini a, D.M.R. de
Souza a, L.F. Valentim a, R.T. de Azevedo b,
B.N. Moreira a

a Hospital Municipal da Piedade, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil
b Clínica da Família Deputado Pedro Fernandes
Filho, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso atípico de uma paciente

com proctite infecciosa simulando quadro clínico de uma
Retocolite Ulcerativa (RCU).

Descrição do caso: Paciente feminina, 36 anos, sem comor-
bidades prévias. Atendida em consultório particular na cidade
do Rio de Janeiro em 2018 com queixa de proctalgia, mucor-
reia, retorragia e hematoquezia, de início há 3 meses. Nega
antecedentes de trauma, cirurgias prévias ou alergias medi-
camentosas. Foi avaliada por gastroenterologista e feito
diagnóstico de RCU, sendo prescrito mesacol oral e suposi-
tório. Evoluiu com melhora parcial dos sintomas negando
diarreia, vômitos ou febre. Colonoscopia mostrou uma ileíte

ulcerada inespecífica, com pólipos sésseis de cólon e o his-
topatológico acusou adenoma tubular de baixo grau, além de
ileíte crônica ulcerada com hiperplasia nodular linfoide, leve
atrofia e exígua fibrose. Exame repetido em 8 meses mostrou
1 9;39(s1):1–164

relativa regressão, mas com processo ulcerado em margem
anal interna e alterações inflamatórias mínimas, corrobo-
rando RCU. Foi encaminhada ao Coloproctologista para nova
avaliação. Realizado colposcopia anal que evidenciou mucosa
retal hiperemiada com áreas de edema e friabilidade, muco
e secreção purulenta. Colhido PCR para Clamídia e Gonococo,
confirmando proctite por Chlamydia trachomatis (CT); Demais
sorologias foram negativas. Feito doxiciclina por 14 dias e
ceftriaxone, com regressão completa dos sintomas. Nova col-
poscopia em 15 dias evidenciou importante recuperação da
mucosa intestinal, sem sinais de infecção. Segue em bom
estado geral e assintomática com retorno agendado para 30
dias.

Discussão e Conclusão(ões): A infecção pela CT é cada
vez mais comum, principalmente entre Homens que fazem
Sexo com Homens (HSH) portadores do HIV. Segundo a lite-
ratura, mais de 70% destes coinfectados estão em países na
Europa. A bactéria manifesta-se com cervicite, uretrite ou
mantém-se assintomática, no entanto em HSH com com-
portamento sexual anal pode causar proctite, com tenesmo,
hematoquezia e mucorreia, simulando a clínica das doenças
inflamatórias intestinais (DII), como a RCU que foi a princi-
pal hipótese do presente caso. A proctite provocada pela CT
é pouco comum em heterosssexuais e mulheres, existindo
poucos relatos na literatura, o que reitera a confusão diagnós-
tica. No sexo feminino, o diagnóstico tende a ser dificultado,
assim como descrito neste relato, pois é necessário inves-
tigar as práticas sexuais da doente. A história clínica deve
detalhar a exposição sexual anal sem proteção e levantar,
assim, a hipótese de proctite infecciosa, utilizando a PCR como
uma importante ferramenta para elucidação desses casos. A
infecção anal pela CT permanece como um desafio aos procto-
logistas ao simular as DII, principalmente no sexo feminino.
Embora seja um atípico diagnóstico diferencial das doenças
proctológicas, deve ser lembrada durante a investigação e a
suspeita de RCU pela gravidade evolutiva dos casos que tor-
nam o desfecho ainda mais desafiador.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.151
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Uso da toxina botulínica tipo a no tratamento
da dor anal crônica como sintoma de lars:
relato de caso

D.A. Chiumento, T.Z.M. P.D.S. Bandeira,
Junior, G.D.A. Ribeiro, M.I. Rabello, G.
Seva-Pereira, J.J.O. Filho, P.B. Tarabay

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever uso da Toxina botulínica tipo A (TBA)

na Coloproctologia para tratamento de fissura anal crônica,

considerando a hipertonia esfincteriana anal como reacional
à dor crônica.

Descrição do caso: NGS, 61 anos, masculino, submetido a
retossigmoidectomia com ileostomia em alça e anastomose



. 2 0 1

c
e
P
A
f
p
e
g
A
e
c
c
(
a
c
d
a
n
d
m
P
c
d

e
a
d
r
d

p
n
a

h

3

E
t
m

F
R
S

a

I
d
B
b

P
c

c
v

g
m

completa e precoce, consonante com critérios de recuperação
acelerada presentes na literatura atual.
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oloanal em 2015 por adenocarcinoma de reto e nova cirurgia
m setembro de 2016 para reconstrução de trânsito intestinal.
aciente evoluiu com sintomas compatíveis com LARS (Low
nterior Resection Syndrome) com queixas de incontinência

ecal (IF) e dor anal crônica, sem melhora com terapias pro-
ostas. Classificação no escore de IF da Cleveland Clinic de 17
escala visual analógica (EVA) de dor de 9. Ao exame proctoló-
ico, paciente apresentava fissura anal proximal ao Esfíncter
nal Interno. No serviço de Coloproctologia foram realizados
xames de ultrassonografia anorretal: grampos metálicos em
anal anal médio em região anterolateral direita e colonos-
opia: anastomose coloanal com úlcera de bordas elevadas
inflamação crônica inespecífica). Indicado tratamento devido

dor anal crônica com TBA. Realizado protocolo do serviço
om 60 UI (20 UI posterior ao leito de fissura, 20 UI em lateral
ireita e 20 UI em lateral esquerda, no sulco interesfincteri-
no). Paciente apresentou melhora do sintoma de dor anal
os primeiros dias após a aplicação, com EVA de 3. Durante
uas semanas: escore de IF de 15, melhorando progressiva-
ente a dor, sem piora da IF. Após 30 dias: escore de IF de 8.

aciente permaneceu assintomático por 5 meses, retornando
om dores, sendo realizada segunda aplicação após 6 meses
a primeira e melhora dos sintomas novamente.

Discussão: Nesse caso a TBA foi indicada devido o paci-
nte apresentar uma fissura de localização não habitual, com
specto endoscópico de úlcera por isquemia. Após aplicação
a TBA, houve melhora significativa dos sintomas, sendo que o
etorno da dor foi em intensidade menor ao relatado no início
o quadro.

Conclusão: O uso da TBA está estabelecido na literatura
ara tratamento da fissura anal crônica e pode ser uma alter-
ativa no tratamento da dor anal crônica devido ressecção
nterior do reto, como exposto no caso.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.152
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mprego de cirurgia citorredutora no
ratamento da doença cólica neoplásica

etastática multifocal: relato de caso

.S. Sena a, P.E.L. Ferreira b, B.F.M. Athadeu b,
.F. Nogueira a, L.d.A Barroso c, M.A.M. dos
antos a, F.L. de Queiroz a, S.M.d.O. Leite a

Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP),
nstituto de Previdência dos Servidores do Estado
e Minas Gerais (IPSEMG), Belo Horizonte, MG,
rasil
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro
reto, MG, Brasil
Hospital Vila da Serra, Belo Horizonte, MG, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
icas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso

Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Expor a condução de caso complexo empre-

ando terapia citorredutora na doença colorretal metastática
ultifocal.
9;39(s1):1–164 83

Descrição do caso: E.M.S, 62 anos, diagnóstico endoscópico
de tumor sigmoideo obstrutivo em 17/07/2017 conjunto a 10
lesões hepáticas focais esparsas e bilaterais evidenciadas em
estadiamento tomográfico. Submetida a ressecção laparotô-
mica em monobloco do tumor, tuba uterina esquerda, pólo
vesical posterior e segmento omental sob preceitos oncológi-
cos e reconstrução primária intestinal. Análise histopatológica
revelou adenocarcinoma moderadamente diferenciado, mar-
gens de ressecção livres, 0/15 linfonodos acometidos, sem
invasão angiolinfática ou perineural – estádio pT4b pN0, RAS
selvagem, iniciando-se esquema FOLFOX e cetuximabe por 6
meses. Na vigilância pós-operatória por PET-CT evidenciou-
-se múltiplas lesões hipovasculares e hipermetabólicas em:
fígado, nos segmentos III, V, VI, VII e VIII; em cadeias linfáticas
retroperitoneais e pélvicas; em 2 focos peritoneais e peri-
anastomose, inviabilizando elegibilidade cirúrgica. Optou-se
por manutenção da terapia sistêmica, trocada por Capecita-
bina por neuropatia reacional a Oxaliplatina, por 18 ciclos.
PET-CT em 01/2019 evidenciou desaparecimento subtotal das
hipercaptações hepáticas, restando 1 nódulo hipermetabólico
calcificado no segmento V, foco único paraórtico à esquerda, 2
nódulos peritoneais e hipercaptação de 28 mm perianastomó-
tica. Colonoscopia: Sem alterações. A partir de boa resposta
à terapia sistêmica, considerou-se tratamento cirúrgico por
citorredução, englobando colecistectomia e metastasecto-
mia hepática em monobloco, linfadenectomia retroperitoneal
estendida, omentectomia total, ooforectomia, anexectomia
e ressecção cólica segmentar em monobloco com reabaixa-
mento cólico primário. Boa evolução clínica, alta no 4 o DPO.
Anatomopatologia revelou ausência de neoplasia em todos os
espécimes enviados para estudo, descrevendo reação de corpo
estranho em topografia anastomótica.

Discussão: Após o estudo PRODIGE 7, a realização de qui-
mioterapia intraperitoneal hipertérmica associada à terapia
citorredutora perdeu indicação na doença cólica metastática
peritoneal, por aumento de complicações pós-operatórias,
sem alteração de sobrevida global ou taxa de recorrência
de doença. Neste caso, atenta-se para a limitação de méto-
dos imaginológicos mediados por mensuração metabólica na
doença neoplásica metastática intestinal, não havendo tecido
neoplásico em nenhum dos espécimes cirúrgicos, apesar de
apontamento baseado em mensuração topográfica objetiva
prévia nos sítios abordados.

Conclusão: Reforçamos a exequibilidade da terapia citorre-
dutora na doença metastática multifocal em casos seleciona-
dos, realizada em tempo cirúrgico satisfatório e possibilitando,
no caso, a exérese de todos os focos indicados por exame
imaginológico de eleição, com recuperação pós-operatória
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Fechamento de fístula enterocutânea com
enxerto de peritónio em anastomose
intestinal – relato caso

A.M. de Mattos Junior, A.O. Caliman, D.N.
Salomão Paulo, D.M. de Aguiar, F.P. Timm do
Carmo, F.H.R. Abreu dos Santos

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

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Este caso tem por objetivo relatar o uso de

enxerto peritonial no reforço de anastomose entérica difícil.
Descrição do caso: Paciente A.M., 39 anos, masculino,

portador de hipertensão arterial sistêmica e de diabetes
mellitus tipo II, submetido a apendicectomia e colectomia
direita em 1996 devido apendicite supurada, com confecção de
colostomia. Durante internação, necessitou de múltiplas rea-
bordagens, ficando durante um período em peritoniostomia.
No mesmo ano, foi abordado eletivamente para reconstrução
do trânsito intestinal e fechamento da ostomia. Após fecha-
mento de estoma, evoluiu com hérnia incisional em topografia
da incisão xifopúbica, e relata que após trauma em topogra-
fia de hérnia, passou a notar aumento da tumoração, e em
maio de 2017 iniciou saída espontânea de secreção entérica
pela ferida, caracterizando fístula enterocutânea. A aborda-
gem cirúrgica para correção da fístula se deu através de
ressecção em cunha do segmento de trajeto fistuloso e ente-
rectomia de 25 cm de delgado a nível de íleo (cerca de 220 cm
do ângulo de Treitz), que se encontrava enovelado com alças
intestinais frágeis e friáveis, em bloco único. Realizada anas-
tomose intestinal latero-lateral manual com fio prolene 4-0.
Procedeu-se ressecção de segmento retangular de aproxima-
damente 15 cm de peritônio parietal para enxertia autóloga.
O mesmo foi fixado com sua face cruenta em íntimo contato
com a anastomose, com sutura contínua de fio prolene 4-0
na seromuscular da parede intestinal, com cobertura circun-
jacente de toda a anastomose. No pós-operatório, o paciente
seguiu para enfermaria, orientado a utilizar cinta abdominal,
já com dieta oral líquida restrita, com possibilidade de alta
médica no quinto dia. O paciente retornou para revisão em 19◦,
27◦ e 34◦ pós-operatório, apresentando evolução fisiológica.
Última avaliação realizada 6 meses após abordagem, paciente
se mantinha assintomático, sem sinais de recidiva de lesão
fistular.

Discussão e Conclusão(ões): A busca de novas técnicas uti-
lizadas nas anastomoses entéricas são justificadas pelas taxas
consideráveis de ocorrência de deiscência e fístulas, represen-
tando complicações potencialmente graves para o cirurgião,
com repercussões no quadro clínico do paciente, aumento
do tempo de internação e mortalidade. Diversos estudos

experimentais demonstraram resultados positivos com uso
de enxerto peritonial autólogo na proteção de anastomoses
digestivas, reduzindo as taxas de deiscência e fístulas. Enxer-
1 9;39(s1):1–164

tos peritoniais autólogos podem influenciar positivamente
no processo de cicatrização das anastomoses e servir como
barreira mecânica local, reduzindo as taxas complicações
inerentes ao procedimento cirúrgico de base e diminuindo
substancialmente o aparecimento de fístula enterocutânea.
A técnica apresentada mostrou-se adequada a este caso,
podendo ser empregada e estendida a outros pacientes com
diferentes abordagens, em anastomoses intestinais tecnica-
mente difíceis ou com chances consideráveis de insucesso
e/ou complicações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.154
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Herniação interna por cólon abaixado após
retossigmoidectomia com excisão total de
mesorreto videolaparoscópica: relato de caso

F.S. Sena a, O.C. Lisboa b, L.A. Siqueira b, Junior
Ribeiro b, R.F. Nogueira a, L.d.A. Barroso c,
M.A.M. dos Santos a, S.M.d.O. Leite a

a Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP),
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (IPSEMG), Belo Horizonte, MG,
Brasil
b Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro
Preto, MG, Brasil
c Hospital Vila da Serra, Belo Horizonte, MG, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Expor condução de caso com depreensão pero-

peratória de herniação entérica por cólon abaixado após
retossigmoidectomia com ETM videolaparoscópica.

Descrição do caso: M.C.G.C., 66 anos. Histórico pessoal
de HAS e DM insulinodependente além de neoplasia mamá-
ria prévia. Colonoscopia visibilizou LST granular homogênea
semicircunferencial, de 4 cm a 12 cm da BA, não passí-
vel de ressecção endoscópica, classificada como adenoma
tubuloviloso com displasia de baixo grau/alto grau em macro-
biópsia. Estadiamento sem lesões à distância. Submetida, no
dia 30/07/2018, a retossigmoidectomia com excisão total do
mesorreto videolaparoscópica com reconstrução primária por
grampeamento e ileostomia à Brooke após localização de tatu-
agens endoscópicas a nível de reto médio e confirmação por
colonoscopia peroperatória. Manutenção de vômitos e disten-
são abdominal indolor em pós-operatório, não responsivos
a manejo conservador, sem outros achados associados. TCs
abdominais no 8◦ e 15◦ DPOs evidenciando dilatação ente-
ral difusa, sem obstrução mecânica aparente e integridade
anastomótica e de planos pélvicos, motivando insistência
em tratamento conservador, permanentemente inefetivo.
Durante laparotomia exploradora, depreendeu-se herniação

interna entre jejuno distal e brecha mesocólica de cólon abai-
xado com múltiplas aderências locorregionais, havendo áreas
de desserosação e lesão jejunal de 3◦ grau à soltura, pronta-
mente reparadas, com boa evolução pós-operatória.
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Discussão: A herniação interna pós-ressecção colorretal é
omplicação rara, com prevalência estimada de 5/1000 casos.
orém com taxa de reoperação em torno de 90% e mortali-
ade associada de 10%. Atenta-se para a limitação de achados

maginológicos nesta condição, em que são descritos sinais
omográficos como alças de delgado em formato de U- ou C-
em localização póstero-lateral ao cólon abaixado, mas com
aixa acurácia e sensibilidade, tornando sua ausência não
xcludente do diagnóstico. Atualmente elenca-se o fecha-
ento da brecha mesocólica com clipes, cola de fibrina ou

utura videolaparoscópica com fio inabsorvível como méto-
os de prevenção, além de estratégias de conferência de alças
e delgado e posicionamento destas medialmente ao cólon
baixado, com ou sem interposição omental.

Conclusão: Até o presente, em literatura, considera-se não
aver evidências que suportem a realização de rotina do

echamento da brecha mesocólica no abaixamento VLP, prin-
ipalmente por este processo ser desafiador até para cirurgiões
aparoscópicos mais experientes, gerando aumento de tempo
irúrgico e por possuir complicações correlatas, como lesões
estruturas retroperitoneais e comprometimento vascular do
esocólon, combinada a baixa prevalência. Nesta premissa

nsere-se nosso serviço, em que realiza-se conferência locor-
egional e posicionamento das alças enterais em topografia

edial à brecha ao fim do procedimento como rotina.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.155
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baixamento de cólon tipo swenson cutait
ara tratamento de complicação de
etossigmoidectomia vlp: relato de caso

.B. Beraldo, I.R.M.D.A. Lima, I.B Amim,
.V.P.R. Silvino, R.C.D. Galvao, P.S. Rahe,

.C.S. Soares, A.V. Calheiros

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
úblico Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso em que o abaixamento de cólon

or adaptação da técnica de Swenson-Cutait teve sucesso tera-
êutico em complicação cirúrgica de tumor de reto.

Descrição do caso: Homem, 61 anos, diagnosticado com
denocarcinoma de reto médio. Inicialmente estadiado, sem
etástase. Submetido a neoadjuvância com quimiorradiote-

apia com boa resposta e diminuição da lesão. 14 semanas
pós, realizado retossigmoidectomia videolaparoscópica com
TM, anastomose grampeada a 4 cm da borda anal e ile-
stomia de proteção. Evoluiu em 4◦ DPO com deiscência
a anastomose e coleção pélvica. Submetido a punção

ocal e antibioticoterapia. Alta hospitalar no 16◦ DPO. Em
eguimento ambulatorial, exame proctológico comprovou

eiscência anastomótica e permanência de saída de secreção
ucopurulenta. Realizado lavagens seriadas, com diminuição

a coleção e melhora infecciosa. Três meses após cirur-
ia inicial, realizado abaixamento laparotômico do cólon e
9;39(s1):1–164 85

rematuração da ileostomia para resolução da complicação.
Em pós operatório, evoluiu com piora clínica e do aspecto
do dreno. Reabordado 1 semana depois, evidenciado necrose
colônica extensa e peritonite purulenta. Feito novo abai-
xamento de cólon (direito), sem complicações, com alta
hospitalar em 14◦ DPO. Retossigmoidoscopia ambulatorial
mostrou mucosa viável. Colonoscopia de controle com anasto-
mose colônica de bom aspecto. Reinternado dois meses depois
para fechamento de ileostomia, com boa evolução.

Discussão: O câncer colorretal é o terceiro mais comum
do mundo e a abordagem cirúrgica é pilar essencial na tera-
pêutica curativa. A cirurgia para tumores de reto médio e
baixo configura-se como um desafio devido às dificuldades
anatômicas e técnicas para abordagem do tumor e às possí-
veis complicações decorrentes do procedimento. A escolha da
técnica deve ser individualizada, levando-se em conta fatores
relacionados ao tumor (altura, tamanho, biologia molecular),
ao paciente (idade, sexo, comorbidades, comprometimento
sistêmico) e ao cirurgião (experiência, disponibilidade de
recursos). Atualmente, a videolaparoscopia vem ganhando
espaço como modalidade eficaz e menos invasiva, sendo a
Excisão Total do Mesorreto via transanal o padrão ouro nes-
ses casos. Entretanto, este procedimento não é isento de
complicações, sendo as deiscências (precoces e tardias), os
abscessos e as fístulas as principais delas. No caso relatado,
foi adaptada a técnica de Swenson-Cutait para tratamento
de complicação cirúrgica, possibilitando uma boa evolução do
paciente com reconstrução de trânsito posteriormente.

Conclusão: O tratamento cirúrgico do câncer de reto médio
baixo ainda é um desafio. A videolaparoscopia ganha espaço
na medida que busca melhor resultado oncológico, porém
ainda apresenta complicações. Em caso de deiscência, a
resolução pode se dar pela técnica tradicional do abaixamento
do cólon, apresentando bons resultados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.156
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Drenagem de abscesso pélvico por retoscopia
flexível: uma nova abordagem

M.M.P.d. Alencar, A.C.d. Aquino, J.A.G.
Bandeira, B.S.d.A. Espíndola, J.S. Duarte,
D.M.C. Júnior, I.A.N.d. Oliveira

Hospital Regional de Juazeiro, Juazeiro, BA, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é relatar um caso

e apresentar uma nova abordagem, para casos seleciona-
dos de abscessos pélvicos, através de um meio já conhecido,
a Retoscopia Flexível, bem como discutir suas perspectivas,
limitações e futuro.
Descrição do caso: M.P.R., 66 anos, masculino, com diag-
nóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de
sigmoide (T4N1M0) submetido à retossigmoidectomia por
via aberta com anastomose colorretal mecânica, evoluindo
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com deiscência, sendo então submetido à laparotomia com
confecção de colostomia à Hartmann, além de inserção de
dreno de Blake em cavidade pélvica. Evoluiu no pós-operatório
com leucocitose permanente, além de picos febris espo-
rádicos. O dreno apresentava aspecto seroso e tornou-se
improdutivo, tendo então o paciente queixado de saída de
secreção purulenta pelo reto. Submetido à tomografia de
abdome que mostrou coleção pélvica. Submetido à retoscopia
rígida no leito, a qual mostrou moderada quantidade de pus no
reto. Realizado retoscopia flexível com achado de deiscência
do coto retal e moderada quantidade de secreção purulenta
em pelve. Acessado cavidade pélvica e realizado lavagem com
soro fisiológico e aspiração do conteúdo, tendo pois, o paciente
evoluído em 48 h com ausência de febre, queda da leucometria,
além de ausência de secreção purulenta no reto.

Discussão e Conclusão(ões): As cirurgias minimamente
invasivas por orifícios naturais através da cirurgia endoscó-
pica transluminal (NOTES), representaram um grande avanço
na prática médica, permitindo uma nova forma de acesso
peritoneal. Além disso, com a evolução da radiologia inter-
vencionista vimos a realização de biópsias e drenagens
percutâneas guiadas por métodos de imagem. Apresentam
vantagens quando comparada à abordagem cirúrgica conven-
cional como, menor dor pós-operatória, ausência de seroma e
infecção de ferida operatória, ausência de aderências e hérnias
incisionais, além de melhor aspecto estético. Estas técni-
cas são seguras e de fácil de execução por orifícios naturais
da pelve, constituindo acesso bastante valioso na aborda-
gem de lesões situadas nesta região. As coleções devem ser
aspiradas por completo, de modo a evitar superinfecções,
peritonite e persistência do quadro. O conhecimento da ana-
tomia pélvica além da familiaridade com materiais e técnicas
intervencionistas, reduzem o aparecimento de complicações.
Apesar deste relato, existem questionamentos não devida-
mente esclarecidos por falta de dados na literatura, tais como:
a indicação exata do procedimento; como ocorreria a lise de
fibrina se existente; a realização em clínicas ou centros de
endoscopia caso viessem a ocorrer sangramentos de grande
monta; quais serão os resultados a longo prazo; a possibili-
dade da colocação de dreno. Outra questão é a possibilidade
de disseminação de abscesso localizado e consequentemente
peritonite generalizada, além do risco de perfuração de alças
intestinais. Estudos experimentais ocasionalmente demons-
traram formação de abscessos intra-cavitários após NOTES.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.157
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Sarcoma de kaposi perianal: diagnóstico
diferencial nas lesões perianais

B.S. Inácio, A. Nasser Júnior, H. Moreira
Júnior, J.P. Moreira, C.P. Oliveira, P.I. Calegari,
Oliveira M.T. Júnior, A.C. Fernandes

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia,
GO, Brasil
Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
1 9;39(s1):1–164

Objetivo(s): Descrever um caso de lesão perianal em paci-
ente HIV positivo que se confirmou como Sarcoma de Kaposi
(SK) após estudo anatomopatológico, e demonstrar o sucesso
com a terapêutica empregada.

Descrição do caso: Homem, 27 anos, transexual, com soro-
logia positiva para o vírus HIV havia 5 anos, em tratamento
com terapia antirretroviral (TARV) havia apenas 1 mês. Veio
encaminhado ao nosso serviço após passar 3 meses internado
em hospital na Bélgica por pneumonia grave. Apresentava
lesão em borda anal há 4 meses, de crescimento gradativo,
aspecto vegetante, dolorosa e com sangramento frequente.
Não apresentava linfonodomegalias ou lesões de pele suspei-
tas para SK. Endoscopia digestiva alta e colonoscopia também
não identificaram lesões no trato digestivo que pudessem
corroborar o diagnóstico. Em março de 2019 foi submetido
a macrobiópsia da lesão perianal sob raquianestesia. O ana-
tomopatológico evidenciou Sarcoma de Kaposi de margem
anal. Encaminhado então ao serviço de oncologia que iniciou
tratamento com quimioterapia obtendo resposta satisfatória.
Apresentou remissão completa da lesão após três ciclos de
Paclitaxel 280 mg.

Discussão e Conclusão(ões): O SK foi descrito como uma
neoplasia da pele originária de células endoteliais, sendo fre-
quente em homens acima da quinta década e caucasianos. Em
90% dos casos tem associação com o herpes vírus humano tipo
8 (HVH8). A partir da síndrome da imunodeficiência humana
(SIDA) passou a ser mais visto, podendo acometer todo o trato
digestivo, inclusive a região anorretal. Contudo a o apareci-
mento de lesões em borda anal é extremamente raro, sendo
poucos relatos descritos. O tratamento pode ser feito através
da radioterapia e da quimioterapia associada a antirretrovi-
rais. O SK apesar de raro na população em geral, deve sempre
ser lembrado diante de uma lesão perianal em paciente HIV
positivo, e a quimioterapia apresenta bons resultados para
esta neoplasia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.158
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Alterações pélvicas funcionais após cirurgia
de endometriose no nervo ciático – relato de
caso

L.R.C. Barucci a, G. Kurachi b, U.E. Sagae b, P.
Gotardo b, C.P. Crispi c, F.E. Porto d, D.M.d.R.
Lima b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
(FAG), Cascavel, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil
c Instituto Crispi, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
d Unitom, Cascavel, PR, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster

Objetivo(s): Relatar caso atípico de endometriose profunda

com acometimento de nervos periféricos e boa resposta pós-
-operatória com tratamento de reabilitação pélvica.
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Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 38 anos, nuli-
esta, referia dor sacrococcígea que irradiava para membros
nferiores associada a parestesia, dismenorreia e dispareu-
ia há 2 anos. Sintomas pioravam no período menstrual. O
xame proctologico demonstrou nódulo doloroso em região de
eto inferior na parede anterior. Foi submetida a ressonância

agnética, que localizou lesões de endometriose com padrão
e fibrose em peritônio com envolvimento do nervo hipogás-
rico, raízes esplâncnicas, plexo lombossacro e artéria uterina
squerda. Além disso, ultrassonografia anorretal demonstrou
presença de focos na junção anorretal e aderências em alça
osterior. Optou-se então pelo tratamento cirúrgico. Realizado
oforoplastia direita, shaving intestinal e colpectomia. Após
0 dias, paciente evoluiu no pós-operatório com obstipação,
erda do desejo de evacuar, perda da sensibilidade urinária,
ensação de evacuação incompleta e incontinência urinaria
e esforço. Encaminhada para fisioterapia de reabilitação pél-
ica, biofeedback, tratamento comportamental e associada
om estimulação percutânea do nervo tibial posterior. Seis
eses após início da reabilitação pélvica, paciente apresenta

anho considerável de contração voluntária máxima, endu-
ance e relaxamento completo do puborretal durante o esforço
vacuatório. Relata maior sensibilidade e percepção vesical,
ensação de evacuação completa, nega dor, nega escapes de
rina, gases e fezes, bem como urgências.

Discussão e Conclusão(ões): Trata-se de um caso atípico de
ndometriose profunda com acometimento de componentes
ervosos. Geralmente o acometimento de nervos periféricos
ela endometriose se dá por focos que estão implantados
á muito tempo no peritônio. A grande dificuldade hoje,
ratando-se de endometriose profunda, é submeter ou não

paciente ao tratamento cirúrgico, pelo fato de se tratar de
m procedimento complexo que pode deixar sequelas irre-
ersíveis. Além disso, mesmo em técnicas onde os nervos são
reservados, há uma sequela temporária, a qual não se pode
rever prontamente se será definitiva ou não. Conclusão: A
essecção de lesões de endometriose profunda pode deixar
equelas irreversíveis, logo precisa ser indicada com cautela.
lém disso, a fisioterapia pélvica e estimulação percutânea do
ervo tibial deve ser prescrita como uma maneira de alcançar
m melhor prognóstico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.159
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roctossifiloma mimetizando câncer do reto

.C. Savio, P. Borges, A. Baldin Junior, M.C.
artor, A.S. Brenner, M.D. Rossoni, N.L.
óbrega, G.M. Nicollelli

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba,
R, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster

Objetivo(s): Relatar um caso de sífilis do reto mimetizando

esão neoplásica em paciente jovem e previamente hígido.
Descrição do caso: Masculino, 49 anos, foi encaminhado

pronto atendimento de um hospital universitário com his-
9;39(s1):1–164 87

tória de hematoquezia, tenesmo, constipação e dor retal
há 6 meses. Negava comorbidades ou cirurgias prévias.
Ao exame físico apresentava abdome globoso, sem massas
ou visceromegalias. Submetido a retossigmoidoscopia flexí-
vel, que identificou lesão vegetante e ulcerada, ocupando
metade da circunferência do canal anal e reto distal, friável
ao toque do aparelho e com área necrótica em seu cen-
tro. A lesão iniciava na linha pectínea e se extendia até a
primeira válvula de Houston. Tomografia computadorizada
de abdome evidenciava espessamento mural concêntrico e
irregular do reto, com realce heterogêneo pelo contraste,
de limites imprecisos, medindo 8,2 cm de extensão. Além
disso haviam linfonodomegalias nas cadeias ilíacas internas
e obturatórias bilateralmente, algumas com focos de necrose
central. Ressonância magnética da pelve confirmou os acha-
dos da tomografia e foi compatível com lesão neoplásica do
reto médio e distal com comprometimento do esfíncter anal
interno, extensão extramural e linfonodomegalias regionais.
Exame anatomopatológico da biópsia não identificou sinais
histológicos de malignidade. A biópsia foi repetida e tam-
bém foi negativa para malignidade. O paciente apresentava
sorologias para HIV e hepatites negativas. Neste momento
foi solicitado VDRL sérico, que veio positivo de 1:256. O paci-
ente iniciou tratamento para sífilis com Penicilina G Benzatina.
Após 6 meses do tratamento apresentava melhora das quei-
xas retais, evacuações diárias normais. VDRL teve queda com
resultado 1:4. Novo exame de ressonância magnética da pelve
mostrou redução do espessamento mural do reto e regressão
das linfonodomegalias regionais. Retossigmoidoscopia após 6
meses do tratamento evidenciou reto de aspecto normal.

Discussão e Conclusão(ões): A sífilis é conhecida como “a
grande imitadora” no universo médico pelo fato de mimetizar
diversas condições. A sífilis do reto tem diversos diagnósti-
cos diferenciais, sendo o principal deles o câncer do reto e do
canal anal. Deve-se ter alta suspeição desta infecção, que tem
prevalência crescente no Brasil e consiste na terceira causa
de infecções anorretais sintomáticas, precedida apenas pelo
herpes e a gonorreia. Os achados endoscópicos na sífilis do
reto podem ser variados e incluem proctite, massas úlceras e
pseudotumores.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.160
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Adenocarcinoma de colón em gestante: relato
de caso

M.M.P.D. Alencar, A.C.D. Aquino, J.A.G.
Bandeira, B.S.D.A. Espíndola, J.S. Duarte,
D.M.C. Junior, I.A.N.D. Oliveira

Hospital Regional de Juazeiro, Juazeiro, BA, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster

Objetivo(s): Neste relato os autores descrevem o caso de

uma paciente com adenocarcinoma de cólon descoberto na
primeira metade da gestação, objetivando discutir o melhor
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transformação maligna, devendo ser tratados e monitorados
periodicamente com vigilância colonoscópica.
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momento para abordagem cirúrgica, sem trazer prejuízos ao
feto.

Descrição do caso: J.D.S.C., 30 anos, com queixa de dor
tipo cólica em fossa ilíaca esquerda há 02 anos, com piora
há 03 meses, associada à adinamia e perda ponderal (4 kg).
Referia ritmo intestinal regular. Sem história familiar de cân-
cer colorretal. Ao exame, encontrava-se hipocorada (+/4 + ),
com massa palpável em abdome inferior à esquerda. Subme-
tida à colonoscopia que mostrou lesão estenosante em cólon
descendente, cuja biópsia evidenciou adenocarcinoma mode-
radamente diferenciado. TC de abdome visualizou tumoração
em descendente, fígado sem lesões, além de útero aumentado,
complementado com US TV que mostrou saco gestacional
íntegro, com embrião vivo e gestação de 10 semanas, sendo
o status gravídico descoberto neste momento. Após dis-
cussão sobre o caso foi optado por colectomia oncológica.
Submetida em 22/03/2019 a colectomia esquerda aberta com
anastomose primária mecânica, sem intercorrências. Evo-
luiu bem, recebendo alta no 5 DPO com dejeções presentes.
O anatómo-patológico mostrou adenocarcinoma ulcerado,
moderadamente diferenciado, infiltrando até subserosa, mar-
gens distal e proximal livres, sem invasão perineural, mas com
invasão vascular e angiolinfática, além de linfonodos livres de
doença. Estadiamento: T3N0M0. Encaminhada ao oncologista

Discussão e Conclusão(ões): Vários desafios envolvem
casos de câncer na gravidez, incluindo o diagnóstico, pois os
sinais e sintomas podem ser mal interpretados como próprios
da gestação. Além de que a própria investigação tende a ser
menos invasiva, objetivando o bem-estar fetal. O ponto impor-
tante se faz em relação à definição do melhor momento para
abordagem da doença na gestante e/ou interrupção da gra-
videz. Em relação aos exames de imagem, a US e a RNM da
pelve e abdome são inócuas, já o enema opaco e a TC são
contraindicados. O tratamento envolve aspectos como: idade
gestacional, estadiamento tumoral, e a preservação da fertili-
dade. Até a primeira metade da gestação deve ser realizado
como o de uma paciente não-grávida. Na segunda metade
da gestação, deve-se aguardar a viabilidade fetal e realizar a
cirurgia após o parto. A via de parto segue indicações obs-
tétricas, sendo que, caso haja necessidade de realização de
cesárea, a ressecção tumoral pode ser feita no mesmo tempo,
ou pode ser adiada para que ocorra regressão uterina. As
principais drogas utilizadas na quimioterapia adjuvante são o
5-fluouracil e levamisol, que associado à cirurgia curativa tem
trazido bons resultados para pacientes com tumores Dukes C.
O prognóstico é pior nas gestantes, em decorrência do retardo
do diagnóstico. Porém, o que se pode dizer é que a gravidez
em si não altera o curso biológico da doença, uma vez que a
sobrevida é similar em gestantes e não-gestantes desde que

comparados com grupos iguais em relação à idade, estádio e
tipo histológico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.161
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Pólipo cloacogênico: relato de caso

G.O. Lima, S.T.D.S. Lopes, M.P. Liger, M.L.
Bicalho, H.A.F. Pinto, M.M.M.M.D.E. Meyer,
I.G. Silva

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Pólipo cloacogênico é uma lesão benigna, rara-

mente diagnosticada, com ocorrência na área anorretal. Surge
em associação com diversos distúrbios, como hemorroidas
internas, diverticulose, tumores colorretais e doença de Crohn,
no qual a lesão à mucosa é o mecanismo patogênico subja-
cente. O objetivo é relatar o caso de um paciente portador
de pólipo cloacogênico que teve seu diagnóstico elucidado
somente após a ressecção completa da lesão.

Descrição do caso: Paciente, 15 anos, sexo masculino,
evoluindo com quadro de hematoquezia persistente. Foi
submetido duas vezes a colonoscopia que sugeriu lesão
endoscopicamente neoplásica não comprovado pelas biópsias
que evidenciaram caráter inflamatório. Foi optado por reali-
zar ressecção transanal endoscópica (TEO) de toda a lesão e o
anatomopatológico mostrou tratar-se de pólipo cloacogênico.
Nova colonoscopia foi realizada seis meses após o procedi-
mento cirúrgico sem alterações.

Discussão: Os pólipos cloacogênicos são mais comuns
em mulheres e entre a quarta e sexta década de vida.
As principais manifestações clínicas são sangramento retal,
constipação e tenesmo retal. O diagnóstico normalmente é
feito por endoscopia e biópsia. Esses pólipos medem de 1
a 5 cm e são geralmente sésseis e ocasionalmente pedicu-
lados. Podem ser solitários ou múltiplos e podem coexistir
com pólipos hiperplásicos ou adenomatosos. As caracterís-
ticas anatomopatológicas incluem uma superfície erodida,
tecido de granulação com atipia reativa e alterações hiper-
plásicas com ramificações irregulares das glândulas. Possuem
potencial de transformação maligna em carcinoma de células
escamosas. O tratamento é a remoção endoscópica ou cirurgia
aberta. Embora a maioria dos casos seja benigna, os clíni-
cos e os patologistas devem estar cientes dessa entidade para
garantir o diagnóstico oportuno.

Conclusão: Pólipos da junção anorretal com aspecto infla-
matório podem ser pólipos cloacogênicos com potencial para
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.162
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eiomioma retroperitoneal localizado em
egião anorretal - relato de caso

.P. Oliveira, B.I. Silva, P.I. Calegari, M.A.D.
armento, A. Nasser Junior, H. Moreira Junior,

.P.T. Moreira, P.C.C.A. Leite

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia,
O, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar um caso de leiomioma retroperito-

eal localizado na região anorretal.
Descrição do caso: Paciente E.R.C., sexo feminino, 43 anos,

olteira, do lar, admitida no Hospital das Clínicas de Goiânia-
GO encaminhada do Hospital Araújo Jorge de Goiânia-GO,
om queixa de caroço perto do ânus. Refere que há cerca de
anos identificou nódulo na região anal, firme e sem sangra-
ento. Há dor associada, sem piora com evacuação. Refere

inda hábito intestinal normal, com fezes pastosas, eventu-
lmente endurecidas. Antecedente pessoais: laqueadura há
5 anos; nega comorbidades e uso de medicamentos. Hábitos
e vida: baixa ingesta hídrica e alimentação rica em fibras.
xame físico: palpação da região glútea direita com lesão bem
elimitada, fibroelástica, fixa, indolor, sem sinais flogísticos;
oque retal realizado, com presença de abaulamento desde

margem anal até aproximadamente 10 cm de extensão,
iminuindo a luz do reto. Exames complementares: resso-
ância magnética de pelve demonstrando lesão expansiva,
olida e volumosa com epicentro na fossa isquioanal direita,
om extensão para espaço para-retal direito; realizada biopsia
a lesão, com anatomopatológico revelando lesões fusocelu-

ares de aspecto benigno e imuno-histoquímica compatível
om leiomioma. Paciente foi encaminhada para cirurgia para
ealização de exérese de lesão. Procedimento com sucesso,
em intercorrências pós-operatórias e paciente orientada para
eguimento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): Leiomiomas de origem ano-
etal, diferentemente dos leiomiomas uterinos, são raros na
iteratura. No trato gastrointestinal, o esôfago e o reto são os
ocais mais prevalentes, sendo o crescimento tumoral intralu-

inal mais de 50% dos casos. Neste caso, pelo fato de o tumor
er seu epicentro na fossa isquioanal e crescimento extrarre-
al, o consideramos um leiomioma anoretal, localização rara
ara esse tipo de tumor representando apenas 0,1% dos casos
e tumores retais. Categorizado como tipo retroperitoneal,
sse acomete apenas mulheres e mais comumente no período
eri-menopausal, o que representa este caso. A clínica é carac-
erizada por um nódulo perianal, com sintomas associados,

uito variados desde distúrbios intestinais a casos assinto-
áticos. Para o diagnóstico do leiomioma é imprescindível
anatomopatológico com imuno-histoquímica compatível,

ois há diagnósticos diferenciais importantes como: tumores
stromais gastrointestinais, leiomiossarcomas, endometrio-

as, lipomas, lipossarcomas e fibrossarcomas. Tem bom

rognóstico se houver ressecção completa, havendo uma taxa
e 40% de recorrência e 10% de recorrer como um leiomios-
9;39(s1):1–164 89

sarcoma se não houver extirpação do tumor ou ser maior que
5 cm. Tratamento é apenas cirúrgico.
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Linfoma colorretal – relato de caso

L.R.C. Barucci a, M.A. Tricarico a, Y. Padilha a,
A.F.S. Takahashi a, D.M.d.R. Lima b, U.E.
Sagae b, G. Kurachi b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
(FAG), Cascavel, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso raro de câncer retal.
Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 50 anos

de idade, há 2 anos submetida a endoscopia digestiva alta
(EDA) revelando múltiplos pólipos, os quais foram removidos
por polipectomia convencional. Paciente segue em acompa-
nhamento clínico sem queixas. Há 4 meses realizou nova
EDA evidenciando pólipo em lesão de espalhamento late-
ral (LST). Além de manometria anorretal, que demonstrou
hipotonia esfincteriana de repouso e contração, mas ausên-
cia de anismus e outras alterações funcionais do canal anal.
Outros exames foram realizados para evidenciar o diagnóstico.
No exame de ressonância magnética (RNM) foi encontrado
lesão invasiva na camada muscular, com envolvimento de
60% da luz retal e do canal anal, além de múltiplos linfono-
dos suspeitos de neoplasia. Além disso o exame de ecografia
endoanal 3 D, apresentou lesão ulcerada no reto inferior, no
quadrante posterior invadindo a musculatura própria com
estadiamento ultrassonográfico T2N1 sem plano de clivagem
com canal anal, além de presença de 7 linfonodos perilesio-
nais. Paciente foi devidamente orientada sobre possível câncer
anorretal e submetida a biopsia endoscópica, na qual a análise
anatomopatológica observou achados favoráveis a neoplasia
linfoproliferativa de células B.

Discussão: Os linfomas gastrointestinais primários são
raros e respondem por ± 5% dos linfomas não Hodgkin. Des-
tes, 10% a 20% estão localizados no cólon e no reto, compondo
< 0,1% de todos os tumores colorretais. O subtipo mais comum
é o linfoma de células B. Os linfomas de células T são inco-
muns, mas são relatados em maior proporção nos países da
Ásia. É uma doença agressiva e mais prevalente em pacien-
tes entre a sexta e sétima década de vida. Frequentemente
as lesões apresentam padrão fúngico ou ulcerosa, sendo que
quando ultrapassa 1 cm de extensão, denomina-se lesão de
espalhamento lateral (LST). Além disso, apresenta cresci-
mento lento sendo então, um difícil diagnóstico. Em alguns
casos, relaciona-se a infecção por HIV e/ou hepatite, entre-
tanto no caso relatado, a paciente não apresentava histórico de

doenças que justificassem a neoplasia, tornando o caso ainda
mais atípico.

Conclusão: Devido à sua raridade, há pouca literatura pri-
mária sobre o linfoma colorretal. As séries de casos anteriores
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incluíam frequentemente linfoma gástrico e do intestino del-
gado e não orientavam o manejo do linfoma colorretal. Há
controvérsias sobre o papel da cirurgia em pacientes com
linfoma cólon e retal. O linfoma colorretal continua sendo
uma doença pouco estudada com desafios no diagnóstico e
tratamento. Este estudo não demonstrou uma diferença de
sobrevivência para o manejo cirúrgico versus quimioterapia
sozinha; no entanto, aqueles com lesões em massa singu-
lares do cólon, particularmente no ceco, correm maior risco
de sofrer intervenção urgente e devem ser considerados para
intervenção cirúrgica inicial.
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Tratamento da retite actinica com
eletrocoagulação bipolar: relato de caso

M.M.P.D. Alencar, A.C.D. Aquino, C.D.D.C.
Silva, J.A.G. Bandeira, J.S. Duarte, D.M.C.
Junior, I.A.D. Oliveira

Hospital Regional de Juazeiro, Juazeiro, BA, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Neste relato, os autores descrevem o caso

de um paciente com retite actínica moderada submetido
a eletrocauterização bipolar. Método de baixo custo e fácil
acesso.

Descrição do caso: G.M.S., 66 anos, masculino, submetido
à radioterapia entre abril e setembro de 2017 para tratamento
de adenocarcinoma de próstata. Compareceu ao serviço de
Coloproctologia em setembro de 2018, por quadro de hema-
toquezia ao evacuar há 5 meses, com maior frequência nos
últimos 02 meses. Referia ritmo intestinal diário. Ex-tabagista,
diabético, com história familiar negativa para câncer color-
retal. Encontrava-se em bom estado geral, com avaliação
cardiorrespiratória e abdominal normais. Exame proctoló-
gico com inspeção normal, ao toque: esfincter normotônico,
sem massas, mucosa lisa, com sangue em dedo de luva.
Submetido à colonoscopia em 14/09/2018, que visualizou múl-
tiplas angiectasias em reto inferior, ocupando mais de 50%
da circunferência, sem sangramento ativo, sendo realizada
eletrocoagulação com cateter bipolar (na potência de 10W
com duração de 2 segundos cada). Retossigmoidoscopia fle-
xível(RSF) de controle solicitada após 30 dias, notou-se uma
redução das angiectasias, ocupando 20% da circunferência,
sem sangramento, sendo realizada nova eletrocoagulação com
cateter bipolar.

Discussão e Conclusão(ões): A retite actínica pode ocorrer
em 5% a 20% dos pacientes, submetidos à radioterapia pél-
vica para câncer de próstata, reto, útero, colo do útero, entre
outros. Pode ocorrer até três meses do início da radiotera-
pia e é caracterizada por um processo inflamatório apenas
da mucosa. Os sintomas incluem náuseas, dor retal, diarreia,

cólicas, tenesmo, urgências evacuatórias e descarga de muco.
A retite aguda não aumenta o risco de retite crônica e geral-
mente é autolimitada com a descontinuação da radioterapia. A
proctopatia actínica crônica pode começar na fase aguda, mas
1 9;39(s1):1–164

os sintomas surgem de 8-12 meses após o término da radio-
terapia. Zinicola et al. sugeriram uma graduação endoscópica
utilizando-se três parâmetros: extensão do comprometimento
retal pelas telangiectasias, porcentagem da circunferência
retal comprometida pelas mesmas, assim como, a presença
de sangramento. A somatória dos pontos referentes aos parâ-
metros define a retite em grau A ou leve (2 pontos), grau B
ou moderada (3 pontos) e grau C ou intensa (4-5 pontos). A
gravidade é diretamente proporcional à dose recebida, ao seu
volume, ao número de frações e ao espaçamento entre elas.
Não existe consenso para o manejo desta condição. Pode-se
usar medicação para alívio dos sintomas como enema com
corticoides e sulfassalazina. Dentre os tratamentos endoscó-
picos, citamso a eletrocauterização bipolar ou com plasma
de argônio. O uso de oxigênio hiperbárico e a aplicação de
formalina também já se mostraram úteis. Apesar da terapia
endoscópica com o plasma de argônio ser atualmente a pre-
ferida por muitos endoscopistas, utilizamos uma técnica de
baixo custo quando comparada ao plasma de argônio e com
resultados semelhantes, além de fácil aplicabilidade.
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Sepse perianal em paciente com diagnóstico
tardio de hiv: relato de caso

J.T.R. Santos, F.R. Teixeira, A.C.R. Lisboa, V.M.
Duarte Santos, J.E.d.O. Santos Filho, A.L.
Arcoverde Vieira, M.A. Machado dos Santos,
T.Q. Campos e Silva Vidal

Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju,
SE, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Abscessos anorretais em aproximadamente

90% dos casos resultam de infecção criptoglandular não-
-específica por obstrução de um ducto e consequentemente
em estase, infecção e formação de um abscesso. Dentre os
fatores predisponentes incluem diarreia e trauma na forma de
fezes endurecidas, como também a diminuição da imunidade.
O objetivo deste trabalho é apresentar relato de caso de paci-
ente com quadro clínico evolutivo de doença hemorroidária,
fístulas e abscessos anorretais, que sugeriram inicialmente
a possibilidade de estarmos diante de uma doença inflama-
tória intestinal, e que durante investigação e terapêutica foi
demonstrado que se tratava de afecções anorretais decorren-
tes de imunossupressão por HIV.

Descrição do caso: C.M.S., 36 anos, gênero feminino, com
quadro de dor em região anal, associado a hematoquezia
e constipação intestinal. Ao exame proctológico, presença
de hemorróidas mistas com plicomas grandes e achados de
sigmoidite leve inespecífica à retossigmoidoscopia. A paci-
ente evoluiu com piora da proctalgia e, desta vez, com

drenagem interna purulenta por orifício fistuloso de sinus
anorretal. Indicamos colonoscopia com os mesmos achados
de sigmoidite leve e anatomopatológico inespecífico. Realiza-
mos abordagem cirúrgica, em setembro de 2018, da doença
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emorroidária e sinus anorretal. Evoluiu com melhora dis-
reta da proctalgia, porém com ferida operatória de difícil
icatrização com quadro exsudativo persistente. Devido qua-
ro atípico com piora da exsudação purulenta e proctalgia

ntensa, realizamos ressonância magnética de pelve com
chados de fístulas perianais do tipo interesfincteriana baixa
om pequenas coleções sugestivas de abscessos. Houve sus-
eita diagnóstica de Doença de Crohn perianal e internada em
ezembro de 2018 para nova abordagem cirúrgica com dre-
agem dos abscessos e solicitação exames sorológicos para

ntrodução de imunobiológicos. Foram encontrados Anti-HIV
e II reagentes e VDRL 1/4. Iniciado TARV, penicilina benzatina
sulfametoxazol com trimetoprim profilático com melhora

línica gradativa, ausência de exsudação até cicatrização com-
leta das feridas operatórias.

Discussão e Conclusão(ões): A presença de HIV em pacien-
es submetidos a qualquer procedimento cirúrgico implica em
mportante probabilidade de complicações, em especial a difi-
uldade de cicatrização e possibilidade de sepse perianal, isso
evido a redução da imunidade. Cerca de 30% desses pacien-
es apresentarão doenças perianais. Contribui para o sucesso
a abordagem cirúrgica a contagem de linfócitos CD4 + e carga
iral, além do uso efetivo da terapia antirretroviral, que dimi-
ui a incidência de infecções oportunistas. Concluímos que
á que se observar em quadros de abscessos e fístulas peria-
ais de difícil cicatrização e alto grau de exsudação também
possibilidade de imunossupressão. A não intervenção pode

evar a piora do quadro anorretal, como a sepse perianal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.166
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elato de caso: carcinoma espinocelular de
anal anal recidivado após dez anos de
ratamento com resposta completa

.P. Coelho, P.C.B.d.A.C. Silva, M.M.S. Craveiro,

.H.C. Saad, R.S. Hossne, A.B. Neto, C.A.
astro, W.K. de Oliveira

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
P, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os tumores de canal anal são incomuns, repre-

entando apenas 3% dos tumores anorretais, dentre eles o
arcinoma espinocelular (CEC) é o mais frequente. O trata-
ento dos tumores de canal anal foi revolucionado com os

rabalhos de Nigro et al., com o destaque para a radio e quimi-
terapia, com sobrevida em 5 anos de até 90%. No entanto, o
apel da cirurgia nos tumores de canal anal atualmente, ape-
ar de restrito na abordagem inicial, é importante nos casos
e falha do tratamento clínico, e no controle das recidivas, o
ual é objetivo desmontado nesse relato.
Descrição do caso: Paciente, sexo feminino, com queixas de
enesmo, hematoquezia e emagrecimento, foi diagnosticado
m 2006 aos 47 anos com CEC de Canal Anal T2, Estádio II. Ao
oque retal apresentava lesão dolorosa e tocável até quatro cm
9;39(s1):1–164 91

da borda anal, realizado biópsia evidenciou CEC de Canal Anal.
Paciente foi submetida a tratamento com esquema de radio
e quimioterapia por 4 semanas, com 5-FU e Mitomicina C,
incluindo radioterapia de cadeias linfáticas pélvicas. Evoluiu
com resposta completa, em seguimento semestral de controle.
Em 2015, aos 56 anos, proctológico de seguimento identifi-
cou uma lesão a 4 cm da borda anal cuja biopsia demonstrou
CEC invasivo bem diferenciado. Paciente iniciou novo ciclo de
quimioterapia e foi submetida a ressecção em cunha desta
lesão cujo anatomopatológico confirmou CEC invasivo. Reali-
zada Ressecção Abdominoperineal com linfadenectomia para
tratamento curativo, sem intercorrências. Paciente mantendo
seguimento oncológico, sem sinais de recidiva da doença.

Discussão e Conclusão(ões): A terapêutica dos cânceres
de canal anal evoluiu notavelmente nos últimos anos. Até a
década de 80 a Ressecção Abdominoperineal(RAP) era o tra-
tamento inicial de escolha, porém com o avanço da quimio e
radioterapia, o esquema Nigro tornou-se o tratamento padrão
inicial para os tumores do canal anal com ótimas taxas de
sobrevida, chegando até 90% em 5 anos. As taxas de reci-
diva permanecem baixas, principalmente após os primeiros
anos do tratamento, no entanto o tempo de seguimento des-
tes pacientes bem como os exames de seguimento de escolha
ainda são controversos mesmo entre os especialistas. Quanto
ao tempo de seguimento, na literatura existem grupos que
defendem seguimento de até 3 anos após resposta completa,
pois afirmam que somente 7% das recidivas ocorrem após
este prazo. O aparecimento de novas lesões após este período,
traz questionamentos quanto ao tempo ideal de seguimento
destes pacientes, e levanta a possibilidade tanto de recidiva
quanto de novo tumor. Até o momento estas lesões têm sido
tratadas como recidiva e quase que exclusivamente de forma
cirúrgica, com RAP. Apesar de todos os avanços na terapêu-
tica radioterápica e dos métodos de imagem, o seguimento
ideal dos cânceres de canal anal permanece em discussão.
A individualização de cada caso parece até o momento ser
o melhor modelo a ser seguido, sendo inadequado simplificar
a abordagem destes tumores.
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Ressecção de grandes pólipos com injeção de
adrenalina: relato de caso

M.M.P.d. Alencar, A.C.D. Aquino, B.S.D.A.
Espíndola, J.S. Duarte, D.M.C. Júnior, L.S.C.
Oliveira, J.A.G. Bandeira

Hospital Regional de Juazeiro, Juazeiro, BA, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Neste relato os autores descrevem a téc-

nica para ressecção de um pólipo pediculado grande (2 cm)
com injeção de adrenalina, reduzindo complicações pós-

-polipectomia.

Descrição do caso: M.V.S., 55 anos, feminino, com história
familiar negativa para câncer colorretal, submetida à colonos-
copia para rastreio. O preparo de cólon foi feito com manitol



j). 2 0
92 j coloproctol (rio

à 10% 500 mL + Bisacodil 10 mg. Exame realizado até íleo ter-
minal sob boas condições de preparo(OTTAWA 3). Visualizado
em sigmoide (a 30 cm da borda anal) pólipo pediculado(Paris
0-Ip) de 2.0 cm. Realizado injeção de 02 mL de epinefrina (1:
10.000) na base, no pedículo e na cabeça do pólipo e prosse-
guido com ressecção com alça diatérmica, durante retirada do
aparelho. A anatomia patológica evidenciou adenoma tubu-
lar com displasia de baixo grau com margens livres, sendo
orientado repetir colonoscopia em 3 anos.

Discussão e Conclusão(ões): Quanto maior o pólipo, maior
o risco de perfuração ou sangramento. Para evitar essas
complicações dispomos de algumas técnicas como: o uso
do endoloop, o uso de endoclipe e a injeção de solução de
adrenalina. A injeção de adrenalina diluída pode ser feita de
1:10.000 a 1:20.000, e deve ser aplicada no pedículo ou na base
do pólipo antes da ressecção. Tem como objetivo promover
uma vasoconstricção local, e um tamponamento momentâ-
neo, diminuindo assim o sangramento pós-polipectomia. Fora
isso, esta técnica pode reduzir o tamanho do pólipo, facili-
tando sua apreensão, retirada e tratamento. Sabe-se portanto,
que a ressecção de pólipos grandes é mais propensa à san-
gramentos, e de solução de adrenalina é de fácil acesso, tem
baixo custo e pode facilitar a ressecção completa do pólipo
reduzindo complicações.
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Relato de caso: evisceração vaginal
pós-histerectomia

V.D.C. Alves, Y.L. Cheng, T.C.U. Pereira, B.B.L.
Mota

Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Fortaleza, CE,
Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Nesse trabalho, objetiva-se descrever um caso

de evisceração pela vagina complicada com encarceramento e
subsequente estrangulamento de alças de intestino delgado.
Também visa-se a empreender revisão sobre a terapêutica
empregada e os fatores de risco relacionados a essa condição.

Descrição do caso: Relatamos o caso de uma paciente de 72
anos com história de dor abdominal de forte intensidade, náu-
seas, vômitos e saída de alça intestinal pela vagina após tosse.
paciente apresentava histerectomia abdominal há 15 anos.
Foi realizada laparotomia exploradora com enterectomia seg-
mentar devido comprometimento vascular do segmento de
delgado e rafia da cúpula vaginal. Paciente recebeu alta hospi-
talar no 7◦ pós-operatório estável clinicamente e com melhora
completa dos sintomas.

Discussão e Conclusão(ões): O primeiro caso de evisceração
vaginal, foi relatado em 1864 por hyermaux e pode ser defi-

nida por uma extrusão do conteúdo intraperitonial por uma
solução de continuidade da parede da vagina. A deiscên-
cia da cúpula vaginal após histerectomia total, seguida de
evisceração transvaginal é uma complicação pós-operatória
1 9;39(s1):1–164

bastante mórbida e rara com incidência variável entre 0,27% a
0,96% (entre as maiores séries de casos. É sabido que a infecção
da cúpula diafragmática, traumas vaginais, tabagismo e dis-
topias, dentre outras patologias, são fatores predisponentes.
A ocorrência de tal patologia tem sido descrita em intervalos
de 3 dias até 30 anos após o procedimento cirúrgico. O caso
em questão ilustra adequadamente esses fatores de risco e a
cronologia já estabelecida na literatura. No que diz respeito a
medidas terapêuticas, estas quase que unanimamente serão
cirúrgicas, tendo em vista o potencial de morbidade dessa
condição.
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Diagnóstico por cistoscopia de câncer
colorretal com fístula colovesical

M. Aniceto, M.M.S. Craveiro, L.H.C. Saad, R.S.
Hossne, A.B. Neto, C.A. Castro, D.M. Shiroma,
F.d.S. Zambonini

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de câncer colorretal com fístula

colovesical diagnosticado por cistoscopia
Descrição do caso: M.R.K., 84 anos, feminina, hipertensa e

diabética, com histerectomia há 20 anos, sem história fami-
liar de neoplasia. Foi atendida no pronto atendimento com
queixas de infecção urinária de repetição, astenia e perda
de oito quilos em cinco meses. Referia alteração do hábito
intestinal, alternando constipação e diarreia. Ao exame físico,
estava descorada, emagrecida, abdome doloroso em hipogás-
trio. Toque vaginal com abaulamento endurecido em parede
posterior e resíduos fecais. Toque retal com esfíncter hipotô-
nico e abaulamento endurecido em parede anterior. Exames
laboratoriais com anemia (Hb 7 g/dL), leucocitose (19.600),
elevação de proteína C reativa e análise de urina infecci-
osa. Submetida a tomografia computadorizada de abdome
com contraste endovenoso identificando-se espessamento do
cólon sigmoide, associado a massa heterogênea, de volume
aproximado de 237 cm3, invadindo a parede posterior vesi-
cal e protuindo para o seu interior, associado a focos gasosos.
Paciente foi internada e recebeu transfusão de concentrado
de hemácias e antibiótico terapia. Realizado retossigmoidos-
copia com compressão extrínseca a 25 cm da borda anal
impedindo a progressão do aparelho, sem lesões endolumi-
nais. Realizado cistoscopia com grumos de material fecaloide
intravesical e lesão esbranquiçada em cúpula, biopsiada. O
anatomo-patológico da lesão vesical foi adenocarcinoma de
alto grau, e o estudo imuno-histoquímico, mostrou imunoex-
pressão para CDX2 sugerindo sítio primário colônico. Exames

de estadiamento com CEA 68,15 ng/mL e nódulo espiculado
em lobo inferior direito sugestivo de acometimento secundá-
rio. Devido idade e estado clínico, paciente foi submetida a
transversostomia e encaminhada à quimioterapia paliativa.
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Discussão e Conclusão(ões): Fístulas colovesicais são
omplicações raras, e as causas mais comum são doença
iverticular, seguida por doença de Crohn e neoplasia color-
etal. A proporção entre homens e mulheres é 3:1, devido ao
osicionamento do útero entre a bexiga e o cólon sigmoide.
s manifestações mais comuns são infecção do trato uriná-

io, pneumatúria e fecalúria. A cistoscopia é o exame de maior
curácia, mostrando alterações em até 79% dos casos. O cân-
er colorretal é o terceiro tipo mais frequente em homens e o
egundo entre as mulheres. Na suspeita de câncer colorretal,
retossigmoidoscopia permite localizar e realizar biópsia da

esão. A apresentação do câncer colorretal com fístula colo-
esical é rara e pouco relatada na literatura. Estudo de 2004
om 380 pacientes, somente 11 (2,9%) casos apresentavam fís-
ula, e apenas quatro eram fístulas colovesicais. Conclusão: O
aso relata uma manifestação incomum do câncer colorretal.
o diagnóstico patológico foi feito com biópsia por cistosco-
ia, que não costuma ser um exame rotineiro para diagnóstico
esse tipo de neoplasia.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.170
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umor neuroendócrino de intestino delgado,
chado colonoscópico em paciente
ssintomatico

.A. Chiumento, T.Z.M. Bandeira, L.R.
ampos, P.D.S. Junior, P.B. Tarabay, G.D.A.
ibeiro, G. Sevá-Pereira, J.J. Oliveira-Filho

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um relato de caso de tumor neu-

oendócrino de intestino delgado diagnosticado em paciente
ssintomático.

Descrição do caso: E.C., masculino, negro, 49 anos, pro-
ura ambulatório da Coloproctologia em junho de 2018 com
ueixa de doença hemorroidária, sem outras queixas anor-
etais. Na história clínica apresentava hipertensão arterial
ontrolada, sem outras comorbidades ou cirurgias prévias.
urante investigação e pré-operatório para hemorroidecto-
ia, foi submetido a colonoscopia com achado de lesão

ubmucosa em íleo terminal de aproximadamente 20 mm,
odular e endurada. A biópsia realizada evidenciou tumor
euroendócrino e o exame de imuno-histoquímica confirmou
diagnóstico. Foram solicitadas tomografia de abdome e tórax,
em alterações. O paciente foi submetido a colectomia direita
no intraoperatório foram evidenciadas múltiplas lesões de

té 7 mm em alças de delgado a 80 cm proximal a válvula ileo-
ecal. Foi realizada enterectomia segmentar com anastomose
rimária. Anatomopatológico da peça e imuno-histoquímica:

umor neuroendócrino Grau 1. Paciente com boa recuperação
ós-operatória, segue acompanhamento com equipe da Colo-
roctologia, colonoscopia de controle sem achados.
9;39(s1):1–164 93

Discussão: Os tumores neuroendócrinos são neoplasias
raras que compreendem 0,49% de todas as neoplasias
malignas. É lesão maligna, de crescimento lento, que tem
predomínio no gênero masculino, raça negra, com idade
média de 55 anos, localizada mais frequentemente no trato
gastrointestinal (60%-80% dos casos), principalmente no intes-
tino delgado e em até 40% as lesões são multicêntricas. O
tratamento padrão é ressecção ampla, mesmo para peque-
nas lesões e o seguimento oncológico se faz necessário a
semelhança dos casos de adenocarcinoma colorretal.

Conclusão: Os tumores neuroendócrinos do intestino del-
gado podem ser achados em exames de rotina em pacientes
assintomáticos, o que reforça a indicação do estudo do íleo
terminal em colonoscopias, sempre que possível. A ressecção
cirúrgica está indicada como tratamento definitivo nestes
casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.171
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Relato de caso: tumor desmoplásico de
pequenas células redondas em paciente
jovem

B.T. Piasecki a, R.F. Schlindwein b, B.L.
Scolaro a, P. Moraes b, T.C.R. Pereira b, D.H.
Bassani b, M.C. Kimura a, O.W. Muniz a

a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
SC, Brasil
b Hospital e Maternidade Marieta Konder
Bornhaunsen, Itajaí, SC, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um raro caso de tumor desmoplásico de

pequenas células redondas em serviço de referência em Itajaí
– SC.

Descrição do caso: R.G.S., 20 anos, masculino. História
médica pregressa de TDAH, em uso de Risperidona. Sem
cirurgias abdominais prévias. História familiar: tio com neo-
plasia de cólon. Paciente buscou atendimento com quadro de
incontinência fecal, de uma semana de evolução, associado à
distensão abdominal, sem outras queixas. Ao exame físico:
presença de massa palpável em hipocôndrio direito, sem
irritação peritoneal e ao toque retal abaulamento por com-
pressão extrínseca a 5 cm da margem anal, ausência de fezes
na ampola, sem sangramento em dedo de luva. Submetido à
TC de abdome total, evidenciou presença de espessamento em
reto, com possível intussuscepção; múltiplas lesões em fígado
de grandes dimensões; linfonodomegalias em retroperitônio
e presença de grande quantidade de fezes no cólon. Exames
laboratoriais na admissão sem alterações, sendo submetido,
após dois dias, à laparotomia exploradora a qual evidenciou:
lesão tumoral metastática de cólon sigmoide (pelve bloqueada

com lesão sobre o sigmoide e bexiga), fígado com sinais de
implantes secundários em todos os segmentos. Presença de
implantes secundários em vísceras ocas e peritônio. Omen-
tal cake volumoso. Lesão tumoral na ponta do apêndice e
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ascite. Optado pela realização de transversostomia e biópsias
das lesões. Anatomopatológico das lesões: carcinoma pouco
diferenciado infiltrando tecido fibroso. Complementação com
imuno-histoquímica demonstrou tumor desmoplásico de
células pequenas redondas. Paciente recebeu alta no 5◦ pós-
-operatório, com ostomia funcionante. Realizou esquema de
quimioterapia paliativa com melhora da ascite abdominal,
porém aumento das lesões hepáticas. Evoluiu à óbito após 16
meses do diagnóstico por piora clínica da doença.

Discussão e Conclusão(ões): O tumor desmoplásico de
pequenas células é uma doença rara e agressiva que afeta
predominantemente crianças e adultos jovens, com uma inci-
dência estimada entre 0,2 a 0,5/106 pessoas por ano. Menos
de 900 casos foram relatados na literatura desde a primeira
descrição em 1991. O diagnóstico normalmente ocorre nas
fases mais avançadas da doença quando há presença de uma
massa abdominal palpável. O tratamento cirúrgico é indi-
cado quando possível. A evolução costuma ser desfavorável,
com sobrevida média de 17 meses. A tomografia de abdome
mostrou ser o melhor método de imagem para diagnóstico e
acompanhamento das lesões e o exame anatomopatológico
associado à imuno-histoquímica padrão- ouro para conclusão
diagnóstica. O manejo dos tumores desmoplásicos de peque-
nas células redondas ainda é um desafio devido à infrequência
dessa patologia, por isso mais estudos devem ser realizados a
fim de uma maior familiarização com a doença.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.172
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Adenocarcinoma de cólon metastático
intraluminal em intestino delgado: relato de
caso

D.A. Chiumento, T.Z.M. L.R. Bandeira,
Campos, P.d.S. Júnior, G.D.A. Ribeiro, P.B.
Tarabay, G. Sevá-Pereira, J.J. Oliveira-Filho

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um relato de caso de metástase

intraluminal de intestino delgado em paciente tratado por
adenocarcinoma de cólon.

Descrição do caso: JLS, masculino, 75 anos, foi subme-
tido a sigmoidectomia à Hartmann na urgência em 2013 por
adenocarcinoma de sigmoide (pT3N1aM0), com posterior qui-
mioterapia adjuvante com XELOX. Em 2014 foi submetido a
reconstrução de trânsito intestinal. Em julho de 2015, notou-
-se elevação do CEA (7,7) e captação em PET-CT localizado
em fossa ilíaca direita. Nesta época foi submetido à hemi-
colectomia direita devido adenocarcinoma de ceco – segundo
tumor primário (pT3N0M0) e novo esquema de quimiotera-

pia adjuvante. Retornou em consulta em novembro de 2018
com equipe de Coloproctologia, apresentando queixas de dor
e distensão abdominal associado a alteração no hábito intes-
tinal (constipação). Na investigação, CEA de 4,2, colonoscopia
1 9;39(s1):1–164

sem alterações e tomografia abdominal evidenciando disten-
são de alças de delgado, sem sinais de recidiva tumoral em
cólon ou outros achados. Submetido a laparotomia explora-
dora devido a episódios de suboclusão intestinal por prováveis
aderências de cirurgias anteriores. No intraoperatório foram
evidenciadas duas lesões palpáveis, endurecidas e constri-
tivas em intestino delgado (íleo), distando 20 cm entre as
lesões, sendo realizada enterectomia segmentar com anasto-
mose primária. Anatomopatológico da peça: adenocarcinoma
de cólon moderadamente diferenciado, sincrônico (pT3N1M0),
margens cirúrgicas livres. Paciente segue em acompanha-
mento e tratamento quimioterápico com Oncologia clínica.

Discussão e Conclusão(ões): No intestino delgado, os tumo-
res benignos são um pouco mais comuns do que os malignos,
e, entre os malignos, os metastáticos são os mais raros. Os
tumores podem ser assintomáticos ou apresentarem sinto-
mas de dor abdominal e episódios de oclusão intestinal (sendo
a maioria lesões malignas). Exames de laboratório, de imagem
e endoscópicos podem ser úteis na propedêutica complemen-
tar, mas frequentemente não são definitivos para confirmação
da hipótese diagnóstica. O tratamento de escolha é a ressecção
do tumor com margens de segurança de pelo menos 5 cm,
associada à linfadenectomia locorregional.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.173
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Técnica de kraske para tratamento de lesão
retro retal - Relato de caso

M.V.P.R. Silvino, F.B. Beraldo, B.M. Frizzera,
I.R.M.D.A. Lima, L.M. de Oliveira, R.C.D.
Galvao, A.V. Calheiros, P.S. Rahe

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso clínico sobre tumor retro retal,

sua abordagem pela técnica de Kraske e sua revisão bibliográ-
fica.

Descrição do caso: D.M.B.S., 38 anos, feminina, queixando
de dor pélvica crônica há 2 anos com piora progressiva asso-
ciado a hematoquezia de pequena quantidade, sangramento
vaginal, constipação intestinal e perda ponderal de 6 kgs em
2 meses. Nega comorbidades, tabagismo e uso de medicações.
Ao exame proctológico: abaulamento em parede posterior do
reto, com massa de consistência fibroelástica, não aderida
a parede retal, multilobulada. Realizou biopsia percutânea
da lesão via transglútea, com anatomopatológico de frag-
mentos de tecido muscular estriado esquelético associado a
tecido adiposo sem atipias. Marcadores tumorais normais.
Em RNM de pelve: Imagem cística multilobulada medindo
cerca de 5,7 x 4,7 x 4,8 cm, alguns de aspecto simples outros

hemorrágicas, localizada no espaço entre o cóccix e o reto,
deslocando este anterior e lateralmente para a esquerda e
o colo uterino lateralmente para a direita, com manutenção
do plano de clivagem com as estruturas adjacentes. Indicado
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esseção cirúrgica da lesão pela técnica Kraske, sem inter-
orrências com alta no 5 PO, mantendo acompanhamento
eriódico ambulatorial até o momento. Anatomopatológico:
ecido fibroadiposo muscular e sem atipias.

Discussão: Tumores retroretais são lesões raras e mais
requentes do que é referido na literatura, por serem oligos-
intomáticos e com manifestações clínicas inespecíficas. Tem
redominância feminina e do tipo benignos e congênitos. A
presentação mais comum é perianal e baixa sendo que estes
umores podem frequentemente ser palpados no exame físico.
evam a dor pélvica ou abdominal, constipação intestinal,
assa retal palpável, sinus pilonidal recorrente e abscesso

élvico. O toque retal identifica uma compressão extrínseca
osterior na parede do reto e/ou canal anal, com mucosa inte-
ra. A TC e a RM avaliam sua extensão, invasão de estruturas
djacentes e linfonodos locais. A sigmoidoscopia flexível ava-
ia invasão da parede retal e exclui neoplasias. A abordagem
osterior exclusiva (Via de Kraske) é geralmente reservada às

esões extensas envolvendo o sacro até à ponta do cóccix. O
cesso posterior via transesfincteriana tipo York-Mason, indi-
ada nas situações de envolvimento da parede retal. A incisão
e Parks pela sua facilidade técnica, menor hemorrágia opera-
ória e perante lesões com localização baixa pode proporcionar
esultados satisfatórios. No seguimento preconiza-se toque
etal a cada 3 meses durante o primeiro ano, e em seguida
nualmente e exames de imagem para o diagnóstico de reci-
ivas.

Conclusão: A baixa prevalência de tumores retrorretais
a dificuldade de suspeição diagnóstica dificulta o melhor
anejo destas patologias. Tratamento

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.174
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denocarcinoma de reto intra peritoneal
incrônico com endometriose profunda -
elato de caso

.R.M.D.A. Lima, F.B. Beraldo, M.V.P.R. Silvino,
.C.V. Alvarenga, P.S. Rahe, V.C.S. Soares, A.V.
alheiros, R.M. Cury

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
úblico Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso sobre sincronicidade de tumor

aligno de reto com endometriose profunda e seu tratamento
ideolaparoscópico.

Descrição do caso: C.L.O., feminino, 46 anos, há 1 ano
presentava episódios esporádicos de melena (4/mês) não
elacionados com a menstrução. Após 6 meses iniciou hema-
oquezia em pequena quantidade (1x/mês). Foi submetida a
olonoscopia que identificou lesão vegetante a 8 cm de borda

nal (BA). Realizado biópsias: adenocarcinoma bem diferenci-
do – adenoma tubular de alto grau. Encaminhada ao nosso
erviço, realizou RNM de pelve apresentando lesão expansiva
egetante de característica neoplásica de reto médio/alto em
9;39(s1):1–164 95

parede anterolateral direita, 10 cm da BA, com extensão de
3 cm e extensão extramural de até 3 mm; endometriose pélvica
com hemagioma hepático de 8 x 5 cm com compressão de veia
cava retrohepática e leve impressão de deslocamento inferior
de veia e artéria hepática. CA125: 886, com demais marcadores
tumorais normais. Submetida a retossigmoidectomia vide-
olaparoscópica com rafia de fundo vaginal, salpingectomia
direita, cistectomia segmentar com rafia primária e anasto-
mose colorretal a 6 cm BA grampeada. Evoluiu com fístula
retovaginal no 5◦ pós operatório sendo realizada uma ileos-
tomia protetora e drenagem da cavidade após 6 dias. Após
2 meses da última abordagem, foi realizado o fechamento
da ileostomia. Anatomopatológico: adenocarcinoma tubular
moderadamente diferenciado infiltrando até muscular pró-
pria com focos de diferenciação mucinosa, com margens livres
de lesão (T2N0M0). Fragmento da cistectomia e tuba uterina
com focos de endometriose glandular e estromal. Paciente
evoluindo sem queixas ou novos episódios de sangramento.

Discussão e Conclusão(ões): A endometriose é a 2a doença
ginecológica benigna mais comum. A teoria mais aceita para
a patogênese seria a menstruação retrógrada sucedida pela
implantação das células endometriais no peritônio e nas
vísceras pélvicas. Endometriose profunda é definida como
a infiltração além de 5 mm do peritônio, correspondendo a
5-12% dos casos de endometriose. Nesses casos, mais de
90% localizam-se no reto ou sigmoide distal. A endometriose
no retossigmoide pode causar alterações no hábito intesti-
nal e sangramentos, similarmente as neoplasias colorretais.
Quando acomete a mucosa, a paciente pode cursar com san-
gramento e massa polipoide visível aos exames endoscópicos.
A RNM parece ser o exame mais sensível, porém ainda assim
não permite diferenciar com boa acurácica das neoplasias,
sendo esta a principal indicação da videolaparoscopia consi-
derada padrão-ouro para o diagnóstico. Mol et al. concluíram
que o nível de CA125 pode estar elevado na endometriose, mas
seu valor não deve guiar o diagnóstico. A cirurgia é consi-
derada sempre que os sintomas sejam refratários ao uso de
medicações e que causem impacto na qualidade de vida. Na
endometriose intestinal, esse se torna a terapêutica básica.
Inúmero estudos comprovam que a abordagem laparoscópica
é factível e segura.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.175

666

Forma pseudotumoral da equistossomose em
canal anal

V.M.D. Santos, J.Ed.O. Santos Filho, A.L.A.
Vieira, M.A.M. dos Santos, A.R. Moura, A.C.R.
Lisboa, J.T.R. Santos, R.R. Santiago

Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju,
SE, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso

Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A Equistossomose tem uma variabilidade de

apresentações clínicas acometendo principalmente o apa-
relho digestivo. A suspeição diagnóstica é dada em função
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cirurgia deve ser reservada a casos especialmente seleciona-
dos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.177
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do quadro clínico, dos dados epidemiológicos sendo o diag-
nóstico confirmado pelos exames laboratoriais. Apesar de
rara, a forma pseudotumoral intestinal é importante devido
a sua sintomatologia e por simular outras patologias, dificul-
tando seu diagnóstico. Desta forma, o presente trabalho tem
como objetivo descrever a evolução de um paciente com esta
apresentação da patologia.

Descrição do caso: Paciente R.D.S., masculino, 63 anos, dia-
bético, procedente de Laranjeiras, Sergipe. Apresenta queixas
de constipação intestinal, hematoquezia de longa data asso-
ciada a episódios de saída de nodulação pelo canal anal ao
evacuar. Ao exame, apresentava prolapso de lesão irregular
e tumoração palpável em canal anal. Foi solicitado retossig-
moidoscopia que evidenciou lesão ulcerada em reto distal e
pólipos em reto superior e médio, realizadas polipectomias
e biopsia. O anatomopatológico evidenciou adenoma tubular
com displasia de baixo grau em pólipo do reto alto, hiperplá-
sico em reto médio e processo inflamatório crônico leve com
a presença de ovos de Schistosoma sp. em lesão ulcerada.
Foi prescrito praziquantel e solicitada colonoscopia. Retor-
nou com colonoscopia normal. Solicitada retosigmoidoscopia
para avaliação do canal anal, onde observou-se lesão idên-
tica à anterior. Realizada biópsia excisional de tumor em reto
distal. O anatomopatológico evidenciou tecido anorretal com
processo inflamatório crônico granulomatoso com numero-
sos ovos de Schistosoma sp. e intensa fibrose, evoluindo com
cicatrização completa da lesão.

Discussão e Conclusão(ões): Apesar de rara, a forma
pseudotumoral intestinal é importante pelos sintomas
e pelas complicações que causam (estenose, obstrução,
intussuscepção, volvo ou compressão das alças intestinais).
Lesões simulando úlceras em canal anal não são comuns.
Diagnósticos diferenciais como fissura, neoplasia de canal
anal e doenças sexualmente transmissíveis nos levou a
realização da biopsia excisional para elucidar o diagnóstico,
uma vez que a biópsia incisional poderia não contemplar
uma hipotética área com neoplasia. A forma pseudotumoral
da esquistossomose é uma afecção tratável e com uma boa
evolução, porém é necessária uma melhor investigação para se
excluir os diagnósticos diferenciais dessa apresentação pecu-
liar, uma vez que, o retardo em certos diagnósticos como
neoplasias malignas, terá uma implicação importante para o
prognóstico do doente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.176
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Fístula anal causada por micobacteriose

H.S. Fillmann, M. Hoefel, M.E.T. Rezer, L.S.
Fillmann, L. Alberton, L.B. Micheletto, L.
Fillmann

Hospital São Lucas (HSL), Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto
Alegre, RS, Brasil
Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
1 9;39(s1):1–164

Objetivo(s): A tuberculose (TB) permanece sendo uma ques-
tão importante de saúde pública a ser resolvida. Em 2018,
foram notificados 5085 novos casos de TB no Rio Grande do
Sul, com um total de 7073 casos. A TB intestinal representa
cerca de 2% de todos os casos. Os sintomas intestinais podem
cursar com diarreia, constipação, sangramento e até mesmo
fístula, na minoria dos casos. Sendo assim, por ser um desafio
diagnóstico e terapêutico, é essencial que os doentes sejam
identificados e tratados para evitar complicações.

Descrição do caso: Apresentaremos um raro caso de um
paciente que apresentou TB perianal. Paciente masculino
encaminhado para emergência de hospital de referência por
drenagem de secreção purulenta perianal associada à dor local
há um mês. Ao exame físico, constatou-se a presença de um
orifício fistuloso anal à esquerda e uma segunda lesão ulcerada
na linha média posterior. Pela apresentação atípica das lesões,
foram solicitados exames complementares. Não foram visu-
alizadas alterações na mucosa intestinal pela colonoscopia.
Durante esse exame, se biopsiou a lesão ulcerada e foi pesqui-
sado BAAR. O resultado foi negativo. Os exames laboratoriais,
inclusive sorologias para HIV não mostraram alterações. A
ressonância magnética de pelve evidenciou fístula anal em
ferradura. Paciente então foi encaminhado a tratamento cirúr-
gico da fístula com colocação de sedenho cortante e nova
biópsia da lesão. Teve alta hospitalar com plano de segunda
fase cirúrgica em um mês. Durante a nova internação, os
exames prévios foram revisados e a biópsia cirúrgica apresen-
tou pesquisa de BAAR positiva, densidade fraca, compatível
com micobacteriose. A Segunda etapa da cirurgia ocorreu
normalmente completando a fistulotomia anal. Conforme
orientação do Serviço de Infectologia, o paciente passou a
usar RHZE (Rifampicina – Isoniazida – Pirazinamida – Etam-
butol). Paciente teve boa evolução pós operatória e manteve a
complementação medicamentosa posteriormente.

Discussão e Conclusão(ões): Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e o Ministério de Saúde, a tuberculose
é a infecção que mais causa morte no mundo, superando as
mortes causadas pelo HIV. A partir do diagnóstico, o devido
tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível
para evitar complicações. Os medicamentos de primeira linha
terapêutica incluem a isoniazida, rifampicina, pirazinamida
e etambutol, sendo que as drogas devem ser administradas
simultaneamente. No caso desse paciente, a partir de uma
biópsia de tecido, foi diagnosticada uma infecção compatível
com micobacteriose, sendo mais provável –devido aos dados
epidemiológicos- uma micobacteriose tuberculosa. O paciente
em questão foi tratado com o esquema de primeira linha para
tratamento de TB e apresentou significativa melhora. Acredi-
tamos, portanto, que pacientes com fístula anal causada por
TB devem ser tratadas com esquema medicamentoso e que a
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olite isquêmica - um importante
iagnóstico diferencial

.S. Fillmann, M.E.T. Rezer, M. Hoefel, L.S.
illmann, S.M. Terres, A.P. Lazaretti, L.
illmann

Hospital São Lucas (HSL), Pontifícia Universidade
atólica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto
legre, RS, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A Colite Isquêmica é a causa mais comum

e isquemia intestinal. Possui variedade de apresentações
línicas, dependendo da causa e de sua extensão. Costuma
cometer mais pacientes idosos e multicomórbidos. Sua inci-
ência é de aproximadamente 16 casos por 100.000 pessoas
o ano, números que vem aumentando. O presente relato des-
reve caso de Retocolite Isquêmica inicialmente diagnosticado
omo Retocolite Ulcerativa (RCU), mostrando a importância do
iagnóstico diferencial das doenças inflamatórias intestinais.

Descrição do caso: Homem, 62 anos, previamente hígido,
rocura a emergência por dor abdominal intensa e episó-
ios de diarreia e enterorragia. Sintomas iniciados há 30 dias,
om piora importante há 15 dias, quando foi diagnosticado
om RCU e iniciado corticoterapia associada a Mesalazina.
a chegada, apresentava-se emagrecido, com leucocitose
iscreta e provas inflamatórias sutilmente elevadas. Foi ini-
iada antibioticoterapia de amplo espectro e corticoterapia
enosa. Realizada enteroressonância que mostrou espessa-
ento parietal concêntrico de toda a extensão do reto e

ólon sigmoide, com ingurgitamento dos vasos mesentéri-
os e tênue infiltração do meso, compatível com a suspeita
e doença inflamatória intestinal. Submetido a colonoscopia
ue evidenciou mucosa com edema e hiperemia acentuada,
lém de ulcerações extensas e profundas. Biópsias eviden-
iaram úlceras isquêmicas. Realizada angioTC de abdome
ue demonstrou estenose severa na emergência da artéria
esentérica inferior associada a aparente hipoperfusão seg-
entar ao nível da transição retossigmoide, especialmente

unto a borda antimesentérica da alça, compatíveis com colite
squêmica. Paciente evolui com piora do estado geral, sendo
ubmetido à Retossigmoidectomia com colostomia termi-
al. Apresentou adequada evolução pós-operatória. Resultado
natomopatológico da peça cirúrgica constatou Retocolite de
tiologia isquêmica.

Discussão: A RCU é uma doença inflamatória crônica e idi-
pática, caracterizada por períodos de remissão e recidiva de

nflamação da mucosa, iniciando reto e se estendendo aos
egmentos proximais do cólon. Caracteriza-se por quadro de
iarreia e enterorragia e até 15% dos pacientes se apresentam

nicialmente com episódios graves. A Colite isquêmica, impor-
ante diagnóstico diferencial da RCU, trata-se da redução do
uprimento sanguíneo a determinada região do cólon ou reto.
suprimento arterial dos cólons se dá através das artérias
esentéricas superior e inferior juntamente com importante

irculação colateral. Cerca de 75% dos casos de isquemias
9;39(s1):1–164 97

ocorrem no cólon esquerdo e flexura esplênica. Já o reto, por
sua rica vascularização dupla, está acometido em apenas 5%
dos casos.

Conclusão: Com o presente relato, podemos constatar que
a Colite isquêmica é importante diagnóstico diferencial da
RCU de apresentação inicial grave. O acometimento retal, ape-
sar de raro, deve ser considerado, não se tornando confundidor
ao diagnóstico precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.178
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Tumor neuroendócrino invasivo de reto:
relato de caso

D.A. Chiumento, T.Z.M. Bandeira, P.D.S.
Junior, G.D.D.A. Ribeiro, L.R. Campos, G.
Seva-Ribeiro, P.B. Tarabay, J.J. Oliveira Filho

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentação de um relato de caso de tumor

neuroendócrino invasivo de reto.
Descrição do caso: C.A.S.V., masculino, 53 anos, com qua-

dro clínico de síndrome consuptiva (perda de 20 kg em
3 meses) e dor anal de forte intensidade, foi internado para
investigação com equipe de Clínica Médica. Foi solicitada
avaliação da Coloproctologia que, ao exame clínico encon-
trou paciente descorado, desidratado e com fácies de dor.
No exame físico proctológico foi identificado ao toque retal
lesão vegetante endurecida e com base fixa a 5 cm da margem
anal que ocupava 50% da circunferência do órgão. Foi reali-
zada biópsia. Exame de ressonância de pelve evidenciou lesão
expansiva de reto médio e distal comprometendo transição
anorretal e acometendo processo transverso de L5 e sacro,
com descontinuidade da cortical óssea e alteração em medula
óssea em ossos da pelve. A tomografia de abdome demons-
trou múltiplas imagens em fígado sugestivas de implantes
metastáticos secundários de até 4 cm. Resultado de anatomo-
patológico: neoplasia maligna invasiva de células redondas e
azuis, hipótese de tumor neuroendócrino. O paciente evoluiu
com piora progressiva do estado geral e dor em pelve, foi dis-
cutido com Oncologia Clínica e equipe de controle de dor, sem
proposta cirúrgica, com tratamento para dor crônica refratária
e paliação.

Discussão: Os tumores neuroendócrinos são neoplasias
raras que compreendem 0,49% de todas as neoplasias malig-
nas e 1–2% dos tumores de reto. São tumores de crescimento
lento, estimando-se que até 50% dos pacientes apresentam
metástase ao diagnóstico, com prognóstico de sobrevida de
8% em 5 anos nos casos de lesões avançadas.

Conclusões: Os tumores neuroendócrinos, apesar de raros,
devem ser considerados como diagnóstico diferencial nas
tumorações retais malignas.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.179
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Colagenoma estoriforme em região
interglútea

B.T. Piasecki a, R.F. Schlindwein b, B.L.
Scolaro a, D.C.H. Bassani b, T.C.R. Pereira b,
O.W. Muniz a, M.C. Kimura a

a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
SC, Brasil
b Hospital e Maternidade Marieta Konder
Bornhaunsen, Itajaí, SC, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso raro de Colagenoma Estori-

forme de apresentação atípica em um serviço de referência
em Itajaí – SC.

Descrição do caso: 58 anos, masculino, com história médica
de neoplasia prostática de baixo risco em vigilância ativa.
Encaminhado ao ambulatório de coloproctologia de uma uni-
dade de alta complexidade em oncologia, sem queixas, com
achado incidental de lesão visualizada à RNM de pelve em
exame de seguimento, descrito como: presença de nódulo
sólido e hipervascular no tecido subcutâneo da região perianal
posterior/interglútea direita, de aspecto indeterminado. Ao
exame físico nota-se lesão nodular pétrea, de 2 cm, na região
perianal posterior interglútea a direita. Indicou-se então a
ressecção da lesão. O paciente foi submetido a exames pré-
-operatórios e a uma colonoscopia, não havendo alterações.
Foi então admitido ao hospital e submetido à exérese total da
lesão, com raquianestesia + sedação em posição de jacknife. A
peça retirada era um nódulo sólido pouco aderido aos tecidos
adjacentes, de 4 cm de diâmetro aproximadamente. O exame
anatomopatológico definiu o diagnóstico de Colagenoma esto-
riforme, com ausência de malignidade na amostra.

Discussão e Conclusão(ões): O Colagenoma Estoriforme
(CE) é uma lesão rara de partes moles, de caráter benigno,
considerada uma neoplasia fibrocística, com processamento
e regulação anormal da produção de colágeno tipo I. Primei-
ramente foi descrita por Weary et. al. em 1972, associada a
síndrome de Cowden, uma genodermatose com padrão de
herança autossômico dominante, característica pelo desen-
volvimento de lesões cutâneas, onde o CE se apresenta com
lesões múltiplas. Este tumor benigno pode ser encontrado
em qualquer local do corpo, sendo mais comum em face,
pescoço e extremidades, podendo aparecer em tronco, couro
cabeludo, leito subungueal e mucosa oral. O diagnóstico se
dá pela avaliação histopatológica, sendo facilmente iden-
tificável, por ser um fibroma majoritariamente constituído
por fibras de colágeno espessas, dispostas em um arranjo
estoriforme, também conhecido por “anéis de cebola”. O tra-
tamento é realizado através da excisão completa da lesão,
com margens livres. Quando a lesão for única não há necessi-
dade de investigações futuras, porém se múltiplas, sugere-se
investigação para síndrome de Cowden, sobre o paciente e

seus familiares, por esta possuir origem genética. Conclui-
-se que o diagnóstico é através do exame histopatológico por
seu caráter característico de arranjo estoriforme em “anéis de
1 9;39(s1):1–164

cebola”. A ocorrência solitária é mais frequente, não necessi-
tando de outras investigações, nem reabordagens cirúrgicas.
Porém, o achado de múltiplos colagenomas necessita de
investigação futuras. Apesar da baixa incidência, deve entrar
no diagnóstico diferencial de outros tumores cutâneos, como
dermatofibroma, fibroma pleomórifco, fibrolipoma, colage-
noma de células gigantes, histiocitoma fibroso benigno e nevo
de Spitz intradérmico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.180
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Fasciíte necrotizante severa pós apendicite
aguda em paciente testemunha de jeová

B.T. Piasecki a, M.D. Costa b, M.H. Ribas b,
T.C.R. Pereira b, O.W. Muniz a, M.C. Kimura a,
B.L. Scolaro a, C.G. Miranda a

a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
SC, Brasil
b Hospital e Maternidade Marieta Konder
Bornhaunsen, Itajaí, SC, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de fasciíte necrotizante severa

pós apendicite aguda grau 1 em um serviço de referência em
Itajaí – SC.

Descrição do caso: S.A., 54 anos, masculino, testemunha de
Jeová, DM2 não insulino dependente, HAS. Paciente vem enca-
minhado de Luiz Alves, pós apendicectomia há 5 dias, com
quadro de dor abdominal difusa de início há 1 dia. Nega febre,
náusea, vômitos, alteração do hábito intestinal ou urinário.
Ao exame físico: BEG, LACO, hidratado, FC 101, SatO2 99%, PA
110x70. Exame cardiopulmonar sem alterações. ABD: globoso,
RHA + , timpânico, defesa voluntária à palpação profunda em
epigástrio e hipocôndrio, dor à descompressão brusca. FO
seca, sem sinais flogísticos, leve desconforto à palpação. Exa-
mes admissionais: Hb 10,9; HT 32,7; leuco 6840 (19%B); Ureia
91; BT 3,4 (BD 2,6); PCR 90; EQU com corpos cetônicos, sem
bacteriúria ou leucocitúria. Realizado TC de abdome superior
e pelve evidenciando: quadro grave de fasciíte necrotizante de
parede abdominal direita e hipogástrio, com acometimento
da aponeurose anterior e posterior do músculo reto abdomi-
nal direito, oblíquo interno, externo e transverso da região
inguinal direita até região inguinal esquerda e tórax na altura
da 5 a costela direita. Interna para início de antibioticote-
rapia (vancomicina, clindamicina e cefepime) e realização
de debridamento de tecidos desvitalizados - com incisões
intercaladas, inserção de compressas com colagenase, sem
abertura da cavidade abdominal. Encaminhado para UTI. Exa-
mes laboratoriais do 1◦ P.O: Hb 7,4, acidose metabólica, leuco
7000 (25%B; 15% meta) evidenciando sepse com consumo de
Hb. Discutido necessidade de transfusão com o paciente o qual
se recusou. Resultado bacteriológico de cultura da secreção:

positiva para Proteus. Seguidos múltiplos novos debridamen-
tos, curativos a vácuo e alteração do esquema antibiótico,
houve evolução para bolsa escrotal, piora dos exames labo-
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atoriais e evolução a óbito por choque séptico após 39 dias de
nternação.

Discussão e Conclusão(ões): A fasciíte necrotizante (FN) é
ma doença infecciosa rara, de progressão rápida e potencial-
ente fatal (mortalidade de 24-34%) devido à possibilidade de

voluir para choque séptico. Comorbidades como DM, imu-
ossupressão e doença renal crônica pioram o prognóstico.
NF é classificada em quatro classes, sendo a maioria dos

asos do tipo I, polimicrobiana. Em sua forma fulminante, o
aciente encontra-se com graves sinais e sintomas de cho-
ue séptico, além de disfunção de múltiplos órgãos. Na dúvida
iagnóstica, o score de LRINEC (Laboratory Risk Indicator for
ecrotizin fasciitis Score) diferencia infecções necrotizantes
as não necrotizantes através de parâmetros laboratoriais
imples. O manejo da infecção é iniciado com antibióticos de
mplo espectro, no entanto drenagem precoce e debridamen-
os constituem a base do tratamento. Sistemas de curativo a
ácuo provaram ser útil no tratamento ao promoverem lim-
eza da ferida e formação de tecidos de granulação.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.181
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umor neuroendócrino do reto em paciente
om retocolite ulcerativa

. Borges da Rocha, M.C. Sartor, A. Baldin
unior, N.L. Nobrega, A.S. Brenner, M.C. Savio,
. Mattioli Nicollelli, M. Deconto Rossoni

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar associação de tumor neuroendócrino

om Retocolite Ulcerativa.
Descrição do caso: Feminina, 45 anos, Retocolite Ulcera-

iva padrão colite esquerda com diagnóstico em 2012, em uso
e Mesalazina 3,2 g/dia manipulada, com bom controle da
oença. Colonoscopia de 01/2018 sem atividade da doença.
essonância pélvica de 2018 não demonstrava alterações.
o início de 2019 passou a apresentar dor anal intensa,
ematoquezia e dificuldade de exoneração retal. Colonosco-
ia de 04/2019 descrevia estenose anal não transponível ao
olonoscópio. A paciente foi encaminhada ao Serviço. Retos-
igmoidoscopia identificou lesão ulcerada e vegetante desde
borda anal até a primeira válvula de Houston, ocupando

5% da luz. Exame histológico evidenciou neoplasia maligna
ouco diferenciada, infiltrativa com imuno-histoquímica de
arcinoma neuroendócrino do tipo III. A paciente evoluiu
om piora da dor anal. Houve avanço rápido da doença com
clusão intestinal. Em maio de 2019 houve necessidade de
olostomia de em alça do sigmoide, quando foi evidenciada
arcinomatose peritoneal extensa. A paciente iniciou trata-
ento quimioterápico com cisplatina - ciclos a cada 21 dias.
voluiu com melhora importante da dor e do estado geral e
antém acompanhamento regular.
Discussão e Conclusão(ões): Os tumores neuroendócrinos

TNE) são raros e representam apenas 0,49% de todos os tumo-
9;39(s1):1–164 99

res malignos. Os TNE do reto, de acordo com o Surveillance
Epidemiology and End Results (SEER) (2004), possuem taxa de
incidência de 0,86 por 100.000 habitantes, representando 27%
do total dos TNE do trato gastrointestinal. Metástases à distân-
cia, já ao diagnóstico, são pouco incidentes (1,7% a 8,1%) e, na
maioria dos casos, a neoplasia encontra-se localizada. O apa-
recimento de metástases parece estar relacionado ao tamanho
do tumor primário. A única opção de tratamento curativo é a
ressecção cirúrgica completa da lesão. Há publicações na lite-
ratura sugerindo associação de neoplasia neuroendócrina e
doença inflamatória intestinal (DII). Em 1997 Greenstein et al.
descreveram série de 11 pacientes com DII com tumores car-
cinoides e DII, sendo 6 casos associados a Doença de Crohn e
5 a Retocolite Ulcerativa. Nenhuma das lesões era do reto e
do canal anal. Em 2016, estudo de Lauranne et al. na Finlân-
dia descreveu 51 casos de TNE em pacientes com DII e sugeriu
maior prevalência dessa neoplasia do que na população geral.
A fisiopatologia, entretanto, permanece desconhecida.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.182
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Donovanose perianal - relato de caso

J.P.M.E. Silva a, A.C.M. Fernandes a, J.M.
Fernandes b, F.P. Brochado c, A.M.E. Silva d

a Universidade de Santo Amaro (UNISA), São
Paulo, SP, Brasil
b Faculdade das Américas (FAM), São Paulo, SP,
Brasil
c Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
d Hospital Leforte, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Mostrar a importância da suspeita clínica de

Donovanose nas lesões ulceradas peri-anal, principalmente
em pacientes cuja biópsia mostram ausência de malignidade.

Descrição do caso: Paciente T.V.P. de 17 anos, estudante,
morena, sexo feminino, natural e procedente de São Paulo
– SP, sem antecedentes de doenças pré-existentes, compa-
receu para consulta de rotina por apresentar lesão ulcerada
perianal tendo sido já previamente submetida a tratamento
clínico em outro serviço onde realizou biópsia da lesão com
resultado de processo inflamatório crônico inespecífico com
ausência de malignidade. Informa que os sintomas tiveram
início há 6 meses com o aparecimento de um caroço perianal
acompanhado de inflamação e sangramento local que persis-
tiram. Referiu ter vida sexual ativa há dois anos com mais de
um parceiro. Ao exame proctológico: apresentava duas lesões
ulceradas em região da prega anal anterior e posterior, com
bordas elevadas, fundo sujo e sangrante ao toque e gânglios
infartados na região inguinal direita. Exames laboratoriais nor-
mais, incluindo HIV e Sífilis. Por suspeita de DST, foi solicitada
nova biópsia da lesão e encaminhada para exame anatomopa-

tológico cujo resultado diagnóstico foi Donovanose Perianal.
Pelo fato das lesões serem muito extensas, optou-se pelo tra-
tamento cirúrgico inicial com remoção das lesões ulceradas,
seguido de cauterização e tratamento clínico com Doxiciclina
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100 mg de 6 em 6 horas, durante 45 dias, com resultando de
remissão total das lesões após término da antibioticoterapia.
Orientado para continuar em acompanhamento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): A Donovanose foi descrita
pela primeira vez em 1882 na cidade de Madra na Índia. No
ano de 1905, um médico Irlandês chamado Charles Dono-
van relatou a presença de microrganismos intracelulares em
amostra de úlceras, sendo que a doença recebeu esse nome
em sua homenagem. Incubação de 3 dias a 6 meses, apresen-
tando uma média de 7 a 30 dias do período de exposição até
o surgimento das lesões. Inicia com lesão nodular localizada
no subcutâneo, evolui para ulceração com fundo granulo-
matoso de aspecto vermelho intenso, com borda plana ou
hipertrófica e bem delimitada, pode tornar-se vegetante ou
úlcero-vegetante e ser uma lesão isolada ou múltipla. O diag-
nóstico é laboratorial ou anatomopatológico, observação da
presença de corpúsculos de Donovan em esfregaço de amos-
tras de lesões suspeitas ou cortes tissulares corados com
Giemsa ou Wright. O tratamento é feito com antibióticos tendo
como opção terapêutica a tetraciclina (500 mg por via oral,
4 vezes ao dia) ou doxiciclina (100 mg por via oral, quatro vezes
ao dia) ou eritromicina base (500 mg, por via oral, 4 vezes ao
dia), até que haja a regressão completa das lesões. Concluimos
que em casos de Lesões Ulceradas perianais com patologia
negativa para doença malígna, devemos sempre pensar em
Donovanose como diagnóstico diferencial, que embora seja
uma doença rara de encontrar, ela ainda existe em algumas
regiões do Brasil.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.183

425

Colite colagenosa: um diagnóstico a ser
considerado

M.A. Dal Ponte, E. Brambilla, A.C. Tregnago,
L.H.B.L. Tiago, T.S. Bressan, A. Dal Ponte, G.S.
Farina

Universidade de Caxias do Sul (UCS), Caxias do
Sul, RS, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar e comparar aspectos clínico-

-patológicos de pacientes diagnosticados com colite
colagenosa.

Descrição do caso: No presente estudo, foram analisados
9 pacientes, todas do sexo feminino com mais de 40 anos,
internadas com queixa de diarreia crônica de hospitais da
cidade de Caxias do Sul-RS, no período de fevereiro de 2018 a
maio de 2019. Após a coleta dos dados clínicos, foram solicita-
dos exames de imagem e laboratoriais, os quais mostraram-se
normais. No entanto, ao exame histopatológico, após biópsia
de cólon, foram evidenciados padrões como espessamento da
membrana basal, com o uso da coloração Picrosirius; raros

linfócitos intraepiteliais; ausência de granulomas ou fissuras;
pesquisa de parasitas e ovos negativa e ausência de sinais de
inflamação crônica.
1 9;39(s1):1–164

Discussão e Conclusão(ões): A colite microscópica (CM)
é uma doença inflamatória do cólon de etiopatogenia ainda
desconhecida que está aumentando, provavelmente, devido
ao envelhecimento populacional. Ela se caracteriza por diar-
reia crônica, não sanguinolenta, com efeitos sistêmicos
escassos e exames laboratoriais, radiológicos e endoscópicos
habitualmente normais. Dessa forma, o diagnóstico final é
essencialmente histológico. A colite colagenosa (CC), previ-
amente considerada rara é um dos subtipos de CM. Na CC
ocorre infiltração da lâmina própria do cólon ou íleo terminal
por células inflamatórias e linfócitos intra-epiteliais no qual
se observa ainda colágeno subepitelial (> 10 �m). Embora a
etiologia seja desconhecida, têm-se responsabilizado fárma-
cos como anti-inflamatórios, beta-bloqueadores, inibidores da
bomba de prótons e inibidores seletivos da recaptação de
serotonina. Entre os fatores de risco, destacam-se a idade
avançada, o sexo feminino e o tabagismo. Entre os diagnós-
ticos diferenciais para diarreia não sanguinolenta devemos
levar em consideração causas infecciosas causadas por bacté-
rias ou parasitas, distúrbios endócrinos como hipertiroidismo,
doença celíaca, doença inflamatória intestinal e síndrome do
cólon irritável. Além do mais, saber sobre o uso de medicações
é fator importante para esclarecer o diagnóstico. Conclui-se
que a CC é uma doença cada vez mais frequente, especial-
mente nas faixas etárias avançadas. É importante cogitar esta
patologia muitas vezes sub-diagnosticada. Sua confirmação
é possível pela realização de biópsias na colonoscopia, com
posterior avaliação histopatológica com descrição das carac-
terísticas patognomônicas da doença. Ainda não existem
biomarcadores que possam auxiliar no diagnóstico. Mesmo
com a mucosa normal macroscopicamente, deve-se informar
o médico patologista sobre a hipótese diagnóstica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.184
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Retocolite ulcerativa, colangite esclerosante
primária e neoplasia de vias biliares. qual a
relação? Relato de caso

L.C. Lins, M.Ád.F.L. Neto, L.H.A.S. Filho, M.L.R.
Moreira, J.C.P. Junior, C.W. Pereira, A.K.Rd.
Sousa, M.C.S.M. Ferreira

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió,
AL, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Verificar a relação entre a retocolite ulcerativa

(RCU), Colangite Esclerosante Primária(CEP) e neosplasia de
vias biliares.

Descrição do caso: Paciente masculino, 31 anos, portador
de RCU desde 2010. Em 2018 estava em uso de mesalazina
3,2 gramas/dia, azatioprina 2 mg/kg/dia, e adalimumabe 40 mg
a cada duas semanas; colonoscopia com atividade ileocolô-

nica e estenose da válvula íleocecal (Mayo 03); calprotectina 90
mcg/g; proteína C reativa não reagente. Em 2019 evoluiu com
aumento da calprotectina para 725 mcg/g, cursou com quadro
de icterícia de padrão obstrutivo (bilirrubina direta 7,2 mg/dL) e
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complicações cirúrgicas e o tratamento precoce propicia um
bom prognóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.186
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umento das enzimas canaliculares. Foi internado no Hospital
e referência para investigação diagnóstica. Estava mantendo
tividade moderada da Doença Inflamtória Intestinal (DII),
score de CHILD B e MELD 18. Realizada RNM do abdome
uperior com contraste venoso e colangiorressonância em
aneiro de 2019, com achados compatíveis com CEP, além de
ma imagem polipoide em colédoco proximal, em torno de
1 cm abaixo da confluência dos hepáticos. Foram suspen-
as as medicações em uso e iniciado corticoterapia, havendo
elhora da atividade clínica da DII. Foi realizada videolapa-

oscopia em fevereiro 2019, sendo realizada colecistectomia,
iópsia hepática, coledocotomia (biópsia de estenose de colé-
oco e ressecção de pólipo) e drenagem da via biliar com
reno de Kehr. O anátomo patológico revelou ausência de
brose periductal (biópsia hepática), pólipo fibroso, colecis-
ite crônica, adenocarcinoma de padrão papilar (biópsia de
esão de via biliar). Devido a presença de neoplasia o paciente
oi submetido a duodenopancreatectomia por videolaparos-
opia em março 2019. No histopatológico verificou-se que se
ratava de um adenocarcinoma invasor multifocal sugestivo
e tumor de Klatskin, sem invasão angiolinfática, com exí-
ua margem cirúrgica. Paciente foi de alta hospitalar após 13
ias de pós-operatório, para seguimento em conjunto com a
oloproctologia e oncologia. Programação de adjuvância com
apecitabina e possível transplante hepático.

Discussão: Na doença inflamatória intestinal (DII) as
anifestações extraintestinais são comuns, e afetam de 5%
50% dos pacientes. Existe um risco de 5-7,5% de portado-

es de RCU desenvolverem CEP, a idade mais prevalente está
ntre 30 e 50 anos e o gênero mais comum é o masculino, com-
atível com o nosso paciente. Em 20 anos de evolução, a CEP
em risco de 9,5% de desenvolver câncer hepatobiliar. No caso
elatado, o quadro neoplásico evoluiu de forma precoce com-
arado ao que é descrito na literatura. A ressecção cirúrgica
o único tratamento potencialmente curativo para pacientes

om colangiocarcinoma.
Conclusão: A investigação e o diagnóstico precoce da CEP

ão essenciais para prevenir os desfechos mórbidos relacio-
ados a essas patologia. O caso descrito chama a atenção
ara relação entre essas três doenças quanto as formas de
presentação, investigação e tratamento.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.185
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ioderma gangrenoso pós-operatório: um
elato de caso

.C. Reis, L. Rogério, M.M.P. da Luz, R.G. da
ilva

Grupo de Coloproctologia, Instituto Alfa de
astroenterologia, Hospital das Clínicas,
niversidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
elo Horizonte, MG, Brasil

Área: Miscelâneas

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Pioderma grangrenoso é uma dermatose neu-

rofílica rara tipicamente associada a doenças sistêmicas
;39(s1):1–164 101

como Doenças Inflamatórias Intestinais, artrite reumatoide e
doenças do tecido conjuntivo. É caracterizado por patergia –
hiperreatividade da pele com aparecimento de lesões em sítio
de traumas prévios. O presente trabalho relata um caso de
pioderma grangrenoso pós-operatório.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 69 anos, his-
tória de artrite reumatoide refratária, em tratamento com
Etanercepte, passado recente de diverticulite aguda não-
-complicada, admitida com quadro de dor em fossa ilíaca
esquerda associada a febre, pneumatúria e fecalúria. Pro-
pedêutica laboratorial e tomografia de abdome e pelve
evidenciaram diverticulite aguda com fístula colovesical. A
paciente foi submetida a retossigmoidectomia, com excisão
parcial do mesorreto e cistectomia parcial com cistorrafia pri-
mária e colostomia terminal. Paciente evoluiu no quinto dia de
pós-operatório com episódio de evisceração e foi submetida a
ressutura da parede abdominal e, no sétimo dia, com saída de
secreção entérica por dreno posicionado na pelve. Posterior-
mente apresentou eritema ao redor da ferida operatória com
lesões bolhosas, coalescentes, muito dolorosas com rápida
progressão para ulcerações, com deiscência da ferida opera-
tória e acometimento de toda a parede anterior do abdome.
Iniciada antibioticoterapia de largo espectro, sem alteração do
quadro. Feito diagnóstico clínico de pioderma grangrenoso,
biópsia incisional e início do tratamento com corticoterapia
sistêmica com melhora lenta porém progressiva do quadro.

Discussão: O pioderma gangrenoso pós operatório tem
fisiopatologia multifatorial centrada no trauma cirúrgico que
cursa com resposta inflamatória exacerbada, sendo mais
comum em pacientes com doenças sistêmicas subjacentes ou
que já manifestaram tal quadro previamente. Tem início geral-
mente entre o 7◦ e o 14◦ DPO, com eritema muito doloroso
na ferida operatória, podendo se associar a deiscência cirúr-
gica e evisceração. Evolui com progressão rápida para lesões
ulceradas, coalescentes, com bordas indeterminadas, sendo
frequentemente confundido com infecção do sítio cirúrgico
ou fasciíte necrosante. O diagnóstico é eminentemente clí-
nico, com histopatologia e exames laboratoriais inespecíficos.
O tratamento é feito inicialmente com corticoterapia sistê-
mica combinada com cuidados locais, a fim de minimizar
a patergia. O prognóstico costuma ser bom, particularmente
naqueles pacientes que manifestam resposta rápida ao trata-
mento.

Conclusão: O pioderma gangrenoso pós-operatório surge
no contexto do trauma cirúrgico com hiperreatividade da
pele. Trata-se de uma dermatose rara e mórbida cujo diag-
nóstico requer alta suspeição clínica associada a exclusão de



j). 2 0
102 j coloproctol (rio

685

Pioderma gangrenoso em retocolite ulcerativa
relacionado com atividade da doença

M.G.Dd. Lima 1, F.Q. Aratani 1, I.Fd. Arruda 1,
N.L.O. Zeitoun 2, J.M.Pd. França 2, H.T.
Vasconcelos 2, Md.S. Machado 2, C.Hd.A.
Sales 2

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de pioderma gangrenoso relacio-

nado diretamente com atividade da doença em paciente com
Retocolite Ulcerativa.

Descrição do caso: J.C.S., 22 anos, masculino, em internação
hospitalar relatando surgimento, há 3 meses, de lesões bolho-
sas em joelho e região maleolar esquerdos com conteúdo
piossanguinolento que evoluiu com ulceração. Após 1 mês,
evoluiu com diarreia líquida sanguinolenta, frequência eva-
cuatória de 2-3x/dia, com dor abdominal e perda ponderal de
10 kg. Realizou colonoscopia que evidenciou retocolite ulce-
rativa em atividade moderada e biópsia de lesão em MIE
compatível com pioderma gangrenoso, por isso iniciado uso
de Sulfasalazina. Foi admitido no nosso serviço em regular
estado geral, taquicárdico, ligeiramente taquipneico, febril,
hipocorado e desidratado. Abdome difusamente doloroso à
palpação, sem sinais de peritonite. Lesão ulcerada em joelho
direito de 20 cm e em maléolo direito de 10 cm, com secreção
purulenta, áreas necróticas, exsudativa. Nos exames labora-
toriais da admissão, apresentou hemoglobina de 5,9 mg/dL
e hematócrito de 19%, além de hiponatremia e hipocalemia
leves. Iniciou uso de antibioticoterapia e hidrocortisona endo-
venosa, além de receber transfusão sanguínea e curativos
após avaliação da equipe de feridas. Apresentou boa res-
posta à terapia instituída, com evacuações em menor volume
e progressivamente mais consistentes e sem sangramentos
associada a melhora clínica das lesões em membro inferior
esquerdo. Recebeu alta no 5◦ dia de internação com Mesa-
lazina, Azatioprina e prednisona em descalonamento com
proposta de seguimento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): O Pioderma Gangrenoso (PG)
é uma dermatose crônica, não infecciosa, rara, de etiologia
incerta e comportamento imprevisível. Cerca de 50% dos casos
estão associados a doenças autoimunes como a Retocolite
Ulcerativa (RCU), Doença de Crohn (DC) e Artrite Reumatoide
(AR). Caracteriza-se por lesões inicialmente pustulosas, nodu-
lares ou bolhosas, que evoluem para úlceras destrutivas com
centro necrótico dolorosas, acometendo geralmente membros
inferiores e tronco. Apesar de ser uma condição rara, o PG
é uma manifestação extra-intestinal relativamente comum

das DII, atingindo até 5% dos doentes portadores de RCU. É
importante destacar que, na RCU, a correlação do PG com a
atividade da doença ainda é controversa. O diagnóstico de
1 9;39(s1):1–164

PG em um paciente com RCU é facilmente realizado pelo
alto grau de suspeição das características das lesões, toda-
via, pode ser confirmado através de exame histopatológico. O
tratamento é feito com corticosteroides, imunossupressores e
imunomoduladores. Como última opção terapêutica pode ser
necessário tratamento cirúrgico, com remoção do segmento
intestinal acometido, com ótimos resultados descritos sobre
a cicatrização da lesão cutânea. Trata-se de caso incomum
de RCU tendo como manifestação inicial Pioderma Gangre-
noso, com lesões cutâneas que progrediram paralelamente
às manifestações inflamatórias intestinais e, atipicamente,
regrediram após controle da doença de base.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.187
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Empalamento anal acidental: Relato de
manejo cirúrgico

G. Baum a, C. Theis b, M. Pilatti b, P.Ad.
Nascimento b

a Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE),
Joinville, SC, Brasil
b Hospital Municipal São José, Joinville, SC, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O empalamento é uma ferida penetrante oca-

sionada por objeto incisivo que pode ficar preso no corpo da
vítima. O ato de empalar foi muito usado na História, servindo
como método de tortura e execução no qual colocava-se uma
estaca através de um orifício do corpo, geralmente ânus ou
vagina, que atravessasse o corpo do torturado até sua morte.
Até o século XVI, quando havia um ferimento penetrante de
cólon, a conduta era expectante, logo, a taxa de mortalidade
permeava 90%. Até que em 1675, Purman, foi a primeira refe-
rência à uma sutura de ferida intestinal. Devido ao surgimento
das ostomias a mortalidade reduziu em 30%, associando-se
também ao uso de antibioticoterapia. Este relato de caso trata-
-se de um empalamento acidental em paciente idosa devido
à queda de cadeira em banho.

Descrição do caso: Paciente feminina, 73 anos, vítima de
empalamento acidental devido à queda de cadeira em banho,
trazida pelo SAMU ao serviço de emergência do hospital,
estável hemodinamicamente, porém com relato de volumoso
sangramento no local do acidente. Paciente portadora de arrit-
mia em uso de Marevan, referindo dor intensa em canal anal.
Ao exame físico, canal anal com presença de empalamento
por cadeira de metal. Devido a RNI de 3,4 e hemoglobina
de 9,9, foi optado por transfusão de plasma, ácido trânexâ-
mico e fitomenadiona, com posterior abordagem cirúrgica
e reconstrução do períneo devido laceração de vagina e de
esfíncter anal externo, esfincteroplastia e transversostomia
em alça, associando-se antibioticoterapia com ciprofloxacino
e metronidazol. No intra operatório fora necessário uso de

1.600 mL de plasma e 2 concentrados de hemácias. Em pós-
-operatório paciente teve boa evolução, com boa cicatrização
de ferida operatória, e do esfíncter anal. A colostomia foi man-
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ida em decisão conjunta à família devido às condições de
línicas da paciente.

Discussão e Conclusão(ões): O paciente empalado deve ser
onsiderado trauma severo e atendido como tal, buscando-se
stabilidade hemodinâmica e depois na avaliação secundária
trauma anorretal deve ser abordado. A Retossigmoidosco-

ia é considerada padrão ouro para investigação de trauma
etal. Assim, em traumas do canal anal, com comprome-
imento esfincteriano, faz-se colostomia e esfincteroplastia,
eguidas de manometria. Sempre deve ser considerada a pos-
ibilidade de outros órgãos pélvicos/abdominais terem sido
esionados, pois vítimas de empalamentos geralmente tem

últiplos órgãos viscerais perfurados e a taxa de sobrevida
ecai progressivamente de acordo com a extensão da lesão.
mpalamentos acidentais são condições raras e o prognós-
ico depende da extensão da lesão, das condições de saúde do
aciente, do tempo da intervenção cirúrgica e do uso de anti-
ióticos. Sendo assim, é de suma importância que a avaliação
línico-cirúrgica seja precoce, para que em casos de evoluções
esfavoráveis a equipe esteja ciente do caso e pronta para
ropiciar a melhor abordagem no tempo correto.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.188

86

índrome do casulo abdominal associado a
olvo de delgado: um relato de caso

. Rogério, L.C. Reis, A.C.P. Andre, R.G. da
ilva

Grupo de Coloproctologia, Instituto Alfa de
astroenterologia, Hospital das Clínicas,
niversidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
elo Horizonte, MG, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Estudo clínico randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de associação de duas

lterações anatômicas abdominais raras diagnosticadas de
orma incidental durante uma abordagem cirúrgica ginecoló-
ica.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 52 anos,
ipertensão e artrite reumatoide como comorbidades foi
dmitida eletivamente pela equipe de ginecologia com pro-
osta de histerectomia abdominal ampliada por carcinoma
pidermoide de colo uterino – EC IIB. À revisão da cavidade,
oi evidenciada disposição anatômica não usual das alças
ntestinais. Procedida abordagem planejada e então chamada
quipe de coloproctologia para avaliação no peroperatório.
videnciada fina membrana peritoneal recobrindo todas as
lças de intestino delgado, na forma de um casulo. À abertura
essa membrana, liberadas alças de delgado com evidência de
olvo de intestino delgado ao redor dos vasos ileocecocolicos.
efinida abordagem cirúrgica com ileotiflectomia com anasto-
ose ileocolônica latero-lateral anisoperistáltica grampeada.
aciente evoluiu bem no pós operatório, sem intercorrências.
Discussão: O encapsulamento peritoneal foi primeira-

ente descrito em 1868. É uma anormalidade anatômica
aracterizada pela presença de uma membrana peritoneal
;39(s1):1–164 103

acessória que forma um compartimento em forma de saco.
Comumente confundida com peritonite encapsulante primá-
ria e secundária, tem sua origem no saco vitalínico ao redor
da 12a semana de gestação. A membrana acessória pode reco-
brir parte ou a totalidade das alças de delgado bem como
pode incluir outros órgãos como estômago, fígado e cólon.
Embora um diagnóstico pré-operatório seja possível, é comum
ser um achado incidental durante abordagem cirúrgica, uma
vez que na maioria dos casos, manifesta-se de forma oligos-
sintomática. O tratamento é a dissecção e lise da membrana
peritoneal. O volvo de intestino delgado é uma afecção tam-
bém rara, com diagnóstico mais comum na infância, podendo
se manifestar de forma oligossintomática ao longo da vida.
Refere-se à rotação das alças de intestino delgado ao redor
dos eixos vasculares do mesentério. Dada a associação de
duas alterações anatômicas raras em paciente submetida a
abordagem cirúrgica com potencial para formação de bridas
e uma complicação grave posteriormente, optado por trata-
mento cirúrgico dessas afecções.

Conclusão: Casulo peritoneal abdominal e volvo de intes-
tino delgado são afecções raras e sem evidência de associação
entre si. Podem se manifestar com quadro oligossintomático
crônico ou em episódio de abdome agudo, sendo comum seu
diagnóstico incidental durante outra abordagem cirúrgica. A
decisão cirúrgica transoperatória desse caso baseou-se no alto
risco de uma complicação grave.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.189
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Relato de caso de paciente apresentando
múltiplos cistos epidermoides em região
perineal

R.V. Beust, H.S. Queiroz, G.S. Santos, S.R.
Haga, L.S. Leme, B.A.J. Costa, R.L.S.
Mendonça, C.A.R. Martinez

Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O presente estudo relata o caso de um paciente

com múltiplos cistos epidermoides concentrados principal-
mente em região perineal, com complicações secundárias
como infecção e dor, sendo tratado cirurgicamente. O obje-
tivo foi relatar o caso em literatura, assim como o desfecho
clínico-cirúrgico do paciente.

Descrição do caso: Paciente masculino, 57 anos, encami-
nhado ao pronto socorro com quadro de dor e saída de
secreção purulenta em região perianal há um ano, com piora
dos sintomas há um dia. Referia presença de lesões há 20 anos.
Ao exame físico, apresentava múltiplas lesões hiperemiadas,
com drenagem espontânea de secreção purulenta em região
perianal acompanhadas de abaulamentos e retrações, doloro-

sos à palpação. A tomografia de região pélvica mostra presença
de múltiplas coleções em períneo/base da bolsa escrotal,
com maior medindo 5,3 x 4,6 cm. À colonoscopia, verifica-
-se doença diverticular dos cólons. O paciente foi submetido
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a cirurgia com exérese das lesões com fechamento primário
e colocação de dreno. O anatomopatológico caracterizou as
lesões como cistos epidermoides. No pós operatório evoluiu
sem complicações ou sequelas, recebendo alta hospitalar no
2◦ PO, sem recidiva de lesões até o momento, acompanhado
via ambulatorial.

Discussão: Este caso é notável porque embora os cistos epi-
dérmicos sejam frequentemente vistos em todo o corpo, eles
raramente são encontrados na região perianal, como exem-
plificado neste caso. Eles ocorrem devido à inflamação de
um folículo pilossebáceo por lesão contusa, penetrante ou
cirurgia. São de crescimento lento e geralmente são assin-
tomáticos, porém, podem ficar infectados ou inflamados e
causar dor e sensibilidade. O diagnóstico e tratamento ade-
quados, quando detectados pela primeira vez, diminuem o
risco de recorrência e complicações. Mesmo quando assin-
tomáticos esses cistos devem ser ressecados inteiros, sem
violação da cápsula, pelo risco de degeneração maligna e
infecção recorrente, com maior chance de recidiva.

Conclusão: Apesar de raros, os cistos epidermoides em
região perianal merecem atenção devido às suas possíveis
complicações e desconforto para o paciente, necessitando de
exérese adequada da lesão, sem ruptura de cápsula a fim de
evitar recidivas e infecções.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.190
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Doença de crohn perianal e hidradenite
supurativa em paciente pediátrico: relato de
caso

D.A. Chiumento, T.Z.M. Bandeira, G.
Seva-Pereira, L.R. Campos, G.D.A. Ribeiro, P.B.
Tarabay, J.J. Oliveira Filho, M.I. Rabello

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso de paciente pediátrico com

coexistência de Doença de Crohn perianal e hidradenite supu-
rativa, diagnosticados concomitantemente

Descrição do caso: AFSJ, 15 anos, masculino, obeso, inter-
nado pela Pediatria com queixa de lesões em nádegas há dois
meses, supurativas e dolorosas, realizado tratamento com
antibiótico (ATB) (ciprofloxacino e metronidazol), com pouca
melhora do quadro. Durante investigação, mãe do adoles-
cente relata início das lesões há dois anos, coincidindo com
início da puberdade, com períodos de melhora e piora. Soli-
citada avaliação da Coloproctologia, paciente persistia com
lesões em nádegas de até 2 cm, papulosas e eritematosas com
saída de secreção purulenta, realizada biópsia e continuado
ATB (sulfametoxazol e trimetropim). Paciente relatava diar-
reia eventual com evacuação 4 vezes ao dia e apresentava

lesões em face semelhante à acne grau 2/3. Resultado de bióp-
sia: esboços de granuloma, sugestivo de manifestação cutânea
de Doença de Crohn. Realizada enterotomografia sem evidên-
cia de lesões e colonoscopia com biópsia seriada: normal.
1 9;39(s1):1–164

Ultrassonografia anorretal com fístulas em canal anal supe-
rior, médio e inferior. Após triagem e sorologias negativas,
iniciado Adalimumabe. Paciente apresentou pouca melhora
e após 2 meses em uso da dose de manutenção (com ganho
de peso) apresentou piora importante das lesões com exten-
são para região inguinal e aumento da supuração. Iniciado
Ciprofloxacino e clindamicina e nova biópsia (hidradenite
supurativa). Paciente apresentou melhora importante dos sin-
tomas com uso de ATB por 3 meses, associado à corticoide
(prednisona 40 mg), segue em acompanhamento em ambula-
tório de Doenças Inflamatórias Intestinais.

Discussão: DC e HS são doenças crônicas, de fisiopatologia
multifatorial. A prevalência de HS em pacientes com DC pode
chegar a 23%, contudo o diagnóstico diferencial é um desafio e
muitas vezes ocorre tardiamente, prejudicando o tratamento
do paciente.

Conclusão: Esse caso torna-se importante para demonstrar
a coexistência das duas patologias em um paciente e o desafio
no diagnóstico, bem como a importância na identificação das
duas doenças para correta condução do caso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.191
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Ressecção de tumor neuroendócrino de
intestino delgado em paciente com
metástases hepáticas inoperáveis: Relato de
caso e revisão de literatura

A.R. Queiroz, T.M.M.O. Rodrigues, L.M.G.
Codes, A.L. Mano, I.D.M. Cruz, F.C.R. Fidelis,
M.M. Maranhão, E.M. Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever o caso de uma paciente portadora de

tumor neuroendócrino (TNE) de intestino delgado, para a qual
foi indicada ressecção do sítio primário em vigência de doença
metastática inoperável.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 47 anos,
assintomática, realizou ultrassonografia de abdome de rotina
que evidenciou múltiplos nódulos hepáticos. Prosseguiu
investigação diagnóstica com ressonância magnética de
abdome, sendo identificadas múltiplas lesões nodulares de até
2 cm em parênquima hepático, além de formação nodular de
cerca de 4 cm localizada na gordura do mesogástrio e aumento
numérico de linfonodos mesentéricos. Estudos endoscópi-
cos sem achados. Submetida a PET-TC, com hipercaptação
em nódulo no mesentério e em lesão nos segmentos hepáti-
cos VII/VIII. Realizada biópsia hepática guiada por ultrassom,
mostrando tratar-se de neoplasia neuroendócrina bem dife-
renciada (Grau 2). Procedido estudo molecular com análogo
de somatostatina, que identificou aumento da expressão em

alça de íleo, área suspeita de foco primário, além de lesões
hepáticas esparsas em lobo direito, sendo indicada terapia
com octreotide. Após avaliação por equipe oncológica mul-
tidisciplinar, apesar do caráter irressecável das metástases



2 0 1 9

h
s
r
c
c
d
r

r
a
o
F
a
m
p
s
p
c
c
N
n
f
e
t
r
p
c
p
t
s

h

4

L
c

N
C

(

l
d

c
h
d
r
l
t
d
r
h
e
m

j coloproctol (rio j).

epáticas, a paciente foi submetida a tratamento cirúrgico de
ítio primário, com enterectomia segmentar, linfadenectomia
etroperitoneal e ressecção de tumoração em mesocólon adja-
ente ao foco primário. O estudo anatomopatológico da peça
irúrgica evidenciou TNE grau 1 de intestino delgado inva-
indo subserosa, além de metástase para cinco linfonodos
egionais (pT3 pN2 M1).

Discussão e Conclusão(ões): Os tumores malignos primá-
ios de intestino delgado constituem apenas 1 a 2% de todas
s neoplasias do trato gastrointestinal, dos quais, os TNEs são
s mais comuns. A doença tem curso silencioso e indolente.
requentemente, os pacientes são diagnosticados de forma
cidental e, não raro, apresentam doença metastática neste
omento. Cerca de 80% das metástases hepáticas são ino-

eráveis ao diagnóstico. Embora a ressecção combinada do
ítio primário e das metástases hepáticas seja recomendada
ara pacientes selecionados, a ressecção do tumor primário no
enário de doença metastática extensa inoperável permanece
ontroversa. O consenso da Sociedade Europeia de Tumores
euroendócrinos considera a ressecção do tumor primário
ecessária, mesmo na presença de metástase hepática ou lin-

onodal. Jingfei Guo et al., em metanálise publicada em 2017
nvolvendo 1.698 pacientes, concluíram que a ressecção do
umor primário com metástase hepática irressecável deve ser
ealizada, pois o tratamento melhora a sobrevida global dos
acientes. Apesar do tema ainda controverso, as evidências
ientíficas atuais sugerem benefícios na ressecção do sítio
rimário do tumor neuroendócrino em pacientes com metás-
ases hepáticas irressecáveis. No caso descrito, a paciente
egue em terapia com octreotide e doença hepática estável.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.192
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ipossarcoma mixoide pré-sacral: Relato de
aso

.S.R. Jardim, M.O.Sd. Freitas, T.C.A. Versiani,
.E. Moisés, J.Gd.S. Junior

Universidade Estadual de Montes Claros
Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é relatar um caso de

ipossarcoma mixoide pré-sacral e alertar para a importância
e um diagnóstico precoce para minimizar complicações.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 68 anos,
om queixa de lesão nodular em região sacral à esquerda
á 10 meses, com aumento progressivo, medindo aproxima-
amente 18 x 10 cm. Optado por ressecção cirúrgica após
essonância magnética e colonoscopia, encontrado grande
esão, que se estendia através da fossa isquioanal e isquiorre-
al, determinando compressão no reto e canal anal, com plano
e clivagem com próstata e vesículas seminais, ocupando a

egião pré-sacral, sem infiltração do osso sacral. Ao estudo
istopatológico evidenciou-se lesão pardoamarelada, untosa
capsulada, medindo 18,5 x 16,4 x 10,0 cm, pesando 2233 gra-
as. Foi firmado o diagnóstico de lipossarcoma mixoide de
;39(s1):1–164 105

células redondas com áreas pleomórficas, grau II da FNCLCC.
Paciente apresentou boa evolução no pós operatório, sem
queixas e com ferida em bom aspecto.

Discussão: Os sarcomas fazem parte de um espectro de
lesões que vão do benigno ao maligno, alguns mais agressi-
vos, suscetíveis a recidivas e metástases. Os lipossarcomas
são derivados de células primitivas que sofrem diferenciação
com tecido adiposo e não necessariamente são produtos de
gordura. Os lipossarcomas são classificados histologicamente
em lipossarcomas de células bem diferenciadas e de células
não diferenciadas, de células mixoides e/ou células redon-
das, e de células pleomórficas. Os mixoides, ou redondos, têm
incidência de 30% relativa aos demais. Caracterizam-se pela
aparência gelatinosa e multilobulada. Neoplasia do adulto,
com pico de incidência na faixa etária de 40–60 anos. Sua
localização mais frequente é em tecidos moles profundos e
extremidades. Clinicamente, são massas de crescimento lento
e pouco dolorosas. O diagnóstico precoce e tratamento apro-
priado são fundamentais para a sobrevida do paciente. A taxa
de mortalidade é alta pela metástase e que por sua vez, está
relacionada a baixa diferenciação celular e alta celularidade. A
base do tratamento atual é multimodal, sendo a cirurgia com
princípios oncológicos fundamental para o sucesso do trata-
mento. Linfadenectomia quase nunca é indicado, visto que
acometimento linfonodal é incomum. Quimioterapia e Radio-
terapia são reservados para doença metastática e recidivada.

Conclusão: Os sarcomas subcutâneos, apesar de raros,
são de bom prognóstico quando identificados e tratados de
maneira correra. Atentar-se sempre a lesões mesmo que
pequenas, que abaulam a pele, especialmente se aderidas a
planos profundos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.193
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Síndrome de peutz-jeghers: Dificuldades na
condução de uma síndrome rara

J.Ed.O. Santos Filho, V.M.D. Santos, A.R.
Moura, A.L.A. Vieira, A.C.R. Lisboa, J.T.R.
Santos, R.R. Santiago, M.A.M. Ribeiro

Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju,
SE, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho, além de relatar o

caso de uma doença rara como a Síndrome de Peutz-Jeguer,
é demonstrar o quão difícil é o seguimento desta patologia. A
síndrome é caracterizada pela associação de múltiplos pólipos
hamartomatosos em todo o trato gastrintestinal, acompa-
nhada de pigmentação melanótica cutâneo-mucosa e maior
risco de neoplasias em diversos órgãos, que podem ocorrer
seguidamente, dificultando as condutas médicas.
Descrição do caso: E.B.S., 61 anos, feminino, apresentando
constipação desde a infância. Aos 14, 18 e 34 anos, foram
realizadas intervenções cirúrgicas para ressecções parciais
de intestino delgado, sendo evidenciado múltiplos pólipos
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em todos os anatomopatológicos. Aos 59 anos, foi submetida
a quadrantectomia em mama esquerda devido à papiloma
intraductal. Aos 60 anos, realizou-se histerectomia devido a
aumento do útero, sangramento uterino e CA 125 elevado.
Devido ao tenesmo e proctalgia, foi solicitada colonoscopia
e manometria anorretal. Colonoscopia não realizada devido
à dificuldade de preparo. Alternativamente, foi feita tomogra-
fia computadorizada que demonstrou espessamento parietal
circunferencial e irregular da transição retossigmoide, além
de formações polipoides colônicas esparsas, estendendo-
-se por todo o cólon, jejuno e íleo. Posteriormente uma
retossigmoidoscopia com biópsia foi realizada evidenciando
adenocarcinoma tubular usual bem diferenciado. Foi subme-
tida a colectomia total com ileorretoanastomose primária,
evoluindo com fístula anastomótica, sendo reabordada para
toalete da cavidade abdominal e ileostomia terminal, evo-
luindo clinicamente bem. Solicitadas imuno-histoquímica e
análise de estabilidade de microssatélite, além de acompa-
nhamento com a oncologia.

Discussão e Conclusão(ões): A síndrome de Peutz-Jeghers
é marcada pela alta probabilidade do surgimento de canceres
em diversas regiões do corpo. Tumorações em útero e mama
são patologias relacionadas com a síndrome. Isto se deve à
mutação dos genes STK11, que suprime tumores, e LKB1, pos-
sivelmente por uma interação com o gene p53. A mutação
tem um padrão hereditário. Sua penetrância é variável e pode
apresentar vários fenótipos para a síndrome. A síndrome de
Peutz-Jeghers impõe dificuldade na condução do caso, pois
existe uma variabilidade fenotípica de suas apresentações,
com possibilidade de neoplasias em diferentes focos, além
da morbidade relacionada às condutas terapêuticas. Enquanto
não se tem uma terapia gênica para a cura definitiva da pato-
logia, as condutas também devem levar em consideração a
qualidade de vida e a possibilidade de novas complicações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.194
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Doença de crohn: Hepatite medicamentosa
por anti-tnf

A. Dias Ferrante Maia, N. Belló Maciel, L.
Machado Oliveira, B. Cesar Passos Santana, N.
Amaral Pacheco Chagas, F. Conceição Lopes,
L. Rodrigues Boarini, I. Carvalho de
Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso substituição de terapia com anti-

TNF por anti-integrina, após desenvolvimento de hepatite
medicamentosa consequente ao uso do infliximabe

Descrição do caso: Masculino, 25 anos, doença de Crohn
há 9 anos, em pós-operatório tardio de laparotomia explo-

radora com ileocolectomia direita e ileostomia terminal por
fístula enterro-vesical no dia 17/07/2012. Iniciado infliximabe
após cirurgia. Em março de 2014 evoluiu com hepatotoxi-
dade, caracterizada por icterícia e aumento da bilirrubina
1 9;39(s1):1–164

(Br) (Br total 3,8, Br indireta 3,7), fosfatase alcalina 390, TGO
36, TGP 64. Suspensa medicação. Sorologias para hepatite B
negativas. Ultrassom de abdome evidenciou esplenomega-
lia. Colangiorressonância normal. Evoluiu com melhora da
icterícia. Introdução do adalimumabe em 2015, evoluindo
com hepatite medicamentosa novamente. Suspenso adalimu-
mabe e iniciado vedolizumabe. Paciente em remissão clínica
profunda. Realizada reconstrução de trânsito intestinal sem
intercorrências.

Discussão e Conclusão(ões): O TNF� é uma citocina que
tem funções pró-inflamatórias e imunorreguladoras e desem-
penha um papel central na DII. O TNF� também tem efeitos
no fígado, como mediador da hepatotoxicidade e promotor da
proliferação de hepatócitos e regeneração hepática. Em estu-
dos realizados pela Food and Drug Administration (FDA) foram
evidenciadas reações hepáticas graves, incluindo insuficiência
hepática aguda, hepatite autoimune (HIA), colestase, risco de
reativação do vírus da hepatite B e elevação das enzimas hepá-
ticas. Na maior parte das vezes, como evidenciado no caso
apresentado acima, há melhora do padrão da lesão hepática
após suspensão da medicação. O Vedolizumabe é uma anti-
integrina seletiva do intestino que bloqueia seletivamente o
tráfico linfocitário intestinal. Devido a sua ação específica no
TGI, acredita-se que este medicamento tem menos efeitos
colaterais sistêmicos, podendo ser usado como alteranativa
em pacientes que apresentam reações a outras classes far-
macológicas no tratamento da DC. O Vedolizumabe é uma
opção terapêutica na doença de Crohn em pacientes que
apresentaram reações medicamentosas com outras classes
terapêuticas, como descrito no caso acima.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.195

438

Relato de caso: Iatrogenia no manejo das
diarreias agudas persistentes

B.T. Piasecki a, C. Machado a, C.G. Miranda a,
W.S. Abdou a, B.L. Scolaro a, M.C. Kimura a,
O.W. Muniz a, E.C. Kimura b

a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí,
SC, Brasil
b Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR), Curitiba, PR, Brasil

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de iatrogenia no diagnóstico

diferencial e manejo das diarreias agudas persistentes.
Descrição do caso: J.L.R., masculino, 64 anos, sem comorbi-

dades. Veio à consulta relatando que há 3 semanas recebeu,
em outro serviço, amoxicilina/clavulanato para tratamento de
amigdalite, evoluindo com diarreia. Devido ao quadro buscou
atendimento em UPA, onde foi verificada leucocitose discreta,
sendo liberado com prescrição de ciprofloxacino e metro-

nidazol. Após 4 dias voltou a apresentar diarreia, buscando
atendimento no PS de um hospital de referência. Realizou
USG abdominal, RX de tórax e novo hemograma, todos sem
alterações, sendo orientado a suspender o uso dos antibió-
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icos. Devido acentuação do quadro diarreico em 7 dias com
enesmo e cólicas abdominais intensas, retornou ao hospi-
al. Por apresentar tosse inespecífica, recebeu prescrição de
evofloxacino devido suposta pneumonia, embora não tenha
ido auscultado (SIC). Após 1 dia da nova medicação bus-
ou nosso serviço, relatando frequência evacuatória superior

20x/dia, consistência 7 na escala de Bristol e presença
e muco nas fezes. Referiu, desde o início do quadro até
momento da consulta, perda de 5 kg. Ex. Físico: hipoco-

ado + /4 + , desidratado 2 + /4 + , ABD: RHA + e aumentados,
oloroso à palpação superficial e profunda de FIE. Testes de
lumberg e Rovsing negativos. Foram solicitados laboratoriais
specíficos incluindo toxina para CD e instituído tratamento
mpírico com metronidazol 400 mg 8/8 h. Em menos de 48 h
s sintomas regrediram e as fezes ficaram normais. Posteri-
rmente recebemos resultado positivo no exame solicitado,
onfirmando a causa.

Discussão e Conclusão(ões): Pouco se discute sobre os
alefícios que a medicina pode causar a quem busca seu

erviço. Atualmente, o erro médico configura a terceira causa
e morte no mundo. É imprescindível, portanto, que os
erviços de saúde discutam a problemática das iatrogenias,
ituações em que determinada intervenção médica, ade-
uada ou não, traz consequências prejudiciais ao paciente. O
aso relatado demonstra como os serviços e profissionais da
aúde podem falhar em seu cuidado. Segundo o maior estudo
ulticêntrico acerca das diarreias nosocomiais, metade das

dmissões hospitalares de adultos na Inglaterra é em decor-
ência de diarreia. Destes, somente 35% são testados para
nfecção por CD. Temos a infecção por CD como causa mais
omum encontrada na diarreia hospitalar, sendo os principais
atores de risco o uso de antibióticos e ser idoso, componentes
ue encontramos em nosso paciente. Em nenhum momento
oi levantada a hipótese de infecção pela bactéria em ques-
ão, envolvendo o paciente em uma cascata de iatrogenias.

falta de conhecimento sobre o manejo e diagnóstico dife-
encial das diarreias infecciosas por parte dos médicos não
specialistas, bem como não considerá-la como um sintoma
ignificativo, culmina em investigações desnecessárias, atraso
o tratamento adequado e aumento da morbimortalidade do
aciente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.196
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olectomia total videolaparoscópica em
aciente com polipose adenomatosa familiar
cometendo cólon e reto

.A.A. Nogueira, W.A.T. Sousa, F.L. Vieira,
.F.C. Lima, C.R.S. Bezerra, S.C. Fontenele,
.S.O. Galvão, V.S. Brito

Hospital Getúlio Vargas (HGV), Universidade
stadual do Piauí (UESPI), Teresina, PI, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e

nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
;39(s1):1–164 107

Objetivo(s): Relatar o caso de uma paciente com Polipose
Adenomatosa Familiar a qual foi submetida a Colectomia Total
Videolaparoscópica Discutir a decisão de poupar ou não reto
na Polipose Adenomatosa Familiar

Descrição do caso: Mulher, 31 anos, sem comorbidades,
com queixa principal de dor em região anal, apresentando
diarreia crônica aquosa e desconforto abdominal difuso há
aproximadamente 3 meses. Mãe, avô materno e tios maternos
diagnosticados com Polipose Adenomatosa Familiar. Realizou
colonoscopia que revelou incontáveis pólipos em todo cólon e
reto. Histopatológico de produto de polipectomia resultou ade-
nomas tubulares com moderadas atipias, baixo grau. Realizou
colectomia total videolaparoscópica e anastomose ileorretal
término-terminal com grampeador circular, sem intercor-
rências. Paciente evoluiu satisfatoriamente recebendo alta
hospitalar em 6◦ dia pós-operatório. Programado terapêutica
endoscópica para pólipos retais e seguimento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): Na paciente descrita optou-
-se pela preservação retal pois esta possui acesso à terapia
endoscópica, fácil acesso ao serviço de coloproctologia e nível
intelectual adequado para compreender a necessidade de
acompanhamento continuo pela equipe. A preservação retal
em pacientes com polipose adenomatosa familiar ainda é
fonte de discussão, necessitando de orientação adequada do
paciente e tomada de decisão conjunta, possibilitando a esco-
lha individualizada para cada caso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.197
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Fístula retovaginal recidivada: Relato de caso

M.O.Sd. Freitas, N.S.R. Jardim, T.C.A. Versiani,
Md.K.G. Bueno, P.M. Mota, A.A. Correia, J.A.D.
Santos

Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes), Montes Claros, MG, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Por se tratar de uma patologia com manejo

complexo, objetiva-se relatar um caso de fístula retovaginal.
Descrição do caso: Paciente, 24 anos, leucoderma, com

relato de Bartolinite drenada há um ano, nulípara, com queixa
de saída de secreção fétida pelo ânus e vagina também há
um ano. Apresentava diagnóstico prévio de fístula retovagi-
nal e histórico de três procedimentos cirúrgicos para correção
desta fístula, sem sucesso. Realizou investigação com resso-
nância magnética de pelve para definição do trajeto fistuloso,
neste atendimento, sendo posteriormente submetida a novo
procedimento cirúrgico, foi identificado os orifícios, interno e
externo com auxílio do estilete flexível e dissecção do trajeto
fistuloso com avanço de retalho mucoso do reto após fecha-
mento do orifício interno. Paciente no pós-operatório evoluiu
um flegmão em região de glúteo esquerdo sendo prescrito a

associação de metronidazol 400 mg 8/8 h e e ciprofloxacino
500 mg 12/12 h por dez dias. Após 30 dias do procedimento
cirúrgico, a ferida operatória evoluiu com boa cicatrização e
sem recidiva local da fístula
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Discussão e Conclusão(ões): As fístulas retovaginais
acarretam sintomas significativos e angustiantes para as
pacientes, interferindo em sua qualidade de vida, sendo o
tratamento muitas vezes desafiador. Algumas mulheres com
fístulas após trauma obstétrico podem evoluir com fecha-
mento espontâneo, em um período de seis a nove meses. No
entanto, as que evoluem para correção cirúrgica, devem ser
considerados na escolha da abordagem, o número e tipo de
reparos anteriores, integridade do esfíncter, bem como fatores
de risco da paciente. 1,2 Os avanços de retalhos estão associa-
dos a altas taxas de recorrência, provavelmente devido a falha
técnica com volume inadequado de tecido bem vascularizado.
A reconstrução através de interposição de tecidos autólogos,
como retalho de Martius e retalho de grácil, por exemplo,
parece mais promissora por introduzir tecidos vascularizados
e saudáveis, cria melhores condições para cicatrização local e
correção do defeito.2.

Conclusão: As fístulas retovaginais são difíceis de manejar,
e o nível de evidência das abordagens cirúrgicas consiste basi-
camente em estudos de casos, sendo a taxa de falha e a taxa
de recorrência elevadas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.198
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Apresentação atípica de neurotuberculose
em paciente portadora de doença de crohn
em uso de imunobiológico

B.T. Piasecki, B.L. Scolaro, E.F. Malluta, M.K.
Mello, M.C. Kimura, C.G. Miranda, O.W.
Muniz, B. Wiese

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de apresentação atípica de

uma doença infecciosa em paciente em uso de imunobioló-
gico.

Descrição do caso: Feminina, 53 anos, portadora de Doença
de Crohn (DC) há 20 anos, em uso de Infliximabe em dose
otimizada de 3 ampolas/mês. Há 3 anos foi diagnosticada
com tuberculose intestinal e submetida a tratamento ade-
quado. Neste ano (2019) iniciou com cefaleia holocraniana,
com melhora ao uso de sintomáticos, evoluindo com febre ves-
pertina. Devido intensificação progressiva do quadro buscou
atendimento em serviço de emergência, onde realizou exames
laboratoriais e TC de crânio. Nenhum dos exames aponta-
ram alterações, sendo liberada. Concluindo 1 semana desde
o início dos sintomas, evoluiu com quadros leves de confu-
são mental, retornando ao PA. Foi realizada coleta de LCR,
demonstrando alterações que ainda não fechavam diagnós-
tico. Aos cuidados da UTI iniciou esquema terapêutico para
TB e infecção fúngica, permanecendo internada por 40 dias.

Nesse período apresentou LCR evidenciando presença do BK,
sendo diagnosticada com neurotuberculose e posteriormente
indo a óbito.
1 9;39(s1):1–164

Discussão e Conclusão(ões): A neurotuberculose é uma
doença rara que afeta o parênquima cerebral e apresenta alta
morbimortalidade. A apresentação atípica da tuberculose está
frequentemente associada a quadros em que encontramos
componentes de inibição do sistema imunológico, como em
pacientes HIV+ e aqueles que fazem uso de imunossupresso-
res. Em terapêuticas com drogas anti-TNF, como o Infliximabe
por exemplo, observou-se um aumento de até 250% de casos.
O TNFa, responsável por uma resposta imunológica adequada
pelas células Th1, é suprimido. Assim, os macrófagos apre-
sentam dificuldade em eliminar as micobactéricas. Como
resultado podemos ter uma reativação da doença, uma vez
que pode haver disseminação dos granulomas formados. Por-
tanto, ressaltamos que, frente a um paciente que se encontre
em uso de medicamentos imunossupressores, é necessário
levar em consideração as apresentações não somente típicas,
mas atípicas das doenças infectocontagiosas. Alertar sobre o
desenvolvimento de manifestações atípicas nos pacientes em
um de terapia imunobiológica. Para que não haja reativação de
uma TB latente devido à instituição de terapia com anti-TNF, é
recomendada a realização do teste tuberculínico previamente
à introdução da medicação e manter vigilância ativa por ger-
mes atípicos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.199
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Doença de crohn associada a fístula esôfago
cutânea: Relato de caso

N.A.P. Chagas, L.R. Boarini, F.C. Lopes, L.M.
Oliveira, B.C.P. Santana, N.B. Maciel, A.D.F.
Maia, I.C. Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso de doença de Crohn

(DC) associado a fístula esôfago cutânea como primeira
manifestação.

Descrição do caso: Feminina, 20 anos, natural e procedente
de São Paulo, há seis anos com edema em região cervical com
saída de secreção piosalivar. Iniciou com hematoquezia há um
ano, acompanhada de emagrecimento, anemia e quadro de
fístulas perianais sendo iniciado tratamento medicamentoso
com derivado de 5-ASA e prednisona. A endoscopia digestiva
alta evidenciou úlcera profunda associado a orifício interno
fistuloso à 30 cm da arcada dentária superior, com análise
antomopatológica de acantose de mucosa do esôfago e hiper-
plasia de células basais. Tomografia de tórax, abdome e pelve
com trajeto fistuloso esofagocutâneo e colonoscopia apresen-
tando sinais de retite distal associado a pseudopólipos. Ao
exame clínico observou-se orifício em região cervical direita
com saída de secreção piosalivar e ao exame proctológico
fístulas perianais. Classificação de Montreal A2 L2 + L4 B3. Rea-

lizado exame proctológico sob anestesia com curetagem de
úlceras circunferenciais anais e perineais e do trajeto fistuloso
reto vaginal com colocação de sedenho não cortante. Iniciado
terapia com Anti TNF.
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Discussão e Conclusão(ões): A DC do TGI alto é a forma
enos prevalente havendo poucos estudos nesta área. O

iagnóstico é feito em idade mais jovem e normalmente é
ssociado a um padrão B2 (estenosante) com acometimento
o cólon simultaneamente (L2). A lesão isolada do esôfago é
ara, correspondendo a 0,2%–3%. Neste caso clínico a paciente
niciou com manifestação esofágica exclusiva porem, evoluiu
om lesão perianal. A DC perianal pode estar presente em
7–43% dos pacientes com DC e denota pior prognóstico à
oença. A introdução precoce de medicamentos biológicos na
C perianal pode mudar sua evolução, inclusive diminuindo
necessidade de futuros procedimentos cirúrgicos. No pre-

ente caso clínico a paciente teve o diagnóstico tardio de DC
e TGI alto, além de apresentar DC perianal, o que corrobora
om um pior prognóstico evolutivo e atraso na introdução da
erapia biológica. A doença de Crohn possui diversas formas de
presentações. O estudo amplo e detalhado da doença e suas
anifestações é fundamental para o diagnóstico e tratamento

dequado.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.200
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ratamento cirúrgico de tumor de
uschke-lowenstein com retalho cutâneo
ilateral e revisão de literatura

.F. Baqueiro Sena, L.M.G. de Codes, A.O.
rajano, A.L. de Carvalho, Fd.C.R. Fidelis,
.Ld.O. Alves

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

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é relatar o caso de

ma paciente que apresentou condiloma gigante perianal de
rescimento rápido após transplante renal em terapia imu-
ossupressora, sendo tratada cirurgicamente em um hospital
niversitário de Salvador/Bahia.

Descrição do caso: Paciente de 32 anos, transplantada
enal, em uso de medicamentos imunossupressores, admi-
ida com aparecimento de lesão vegetante circunferencial
m região perianal, com uso prévio de imiquimod sem
esposta. Paciente foi submetida a ressecção completa da
esão e confecção de retalho tipo casa (house flap). No
0◦ dia pós-operatório, a paciente apresentou deiscência
arcial dos pontos entre mucosa anal e pele, evoluindo
atisfatoriamente sem estenose anal. Em acompanhamento
mbulatorial, notou-se lesões pontuais sugestivas de recidiva
e condiloma, que não responderam ao tratamento com ácido
ricloroacético, sendo realizada nova ressecção e cauterização.

Discussão e Conclusão(ões): O tratamento cirúrgico com
xcisão completa apresentando margens livres de tumor
considerado padrão-ouro para o tratamento de condi-
oma gigante, podendo ser utilizadas outras terapias em
ombinação. Após excisão cirúrgica ampla perianal, há criação
e defeitos de tamanhos variados, os quais podem cicatrizar
;39(s1):1–164 109

por segunda intenção ou serem submetidos a reconstrução
com a confecção de variados tipos de retalhos. A reconstrução
com retalhos garante melhor resultado estético, funcional e
recuperação mais rápida, com consequente melhoria da qua-
lidade de vida dos pacientes. Nosso trabalho mostra como o
tratamento dos pacientes com TBL costuma ser desafiador.
Devido às altas taxas de recidiva, estes pacientes devem ser
acompanhados de forma regular a fim de garantir controle
local das lesões condilomatosas em fase mais precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.201
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Tratamento de cisto mesentérico quiloso

P.C. Moreira, L.M. da Fonseca, T.G. Vandaleti,
J.J.M. Lima, M.P. Crivelaro

Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC),
Indaiatuba, SP, Brasil

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os cistos mesentéricos são tumores intra-

-abdominais raros. Há um discreto predomínio do sexo
feminino, da quarta década de vida e geralmente são assin-
tomáticos, sendo diagnosticados ocasionalmente e quando
se está investigando alguma outra patologia. A incidência
varia conforme os diferentes trabalhos publicados de 1:20.000
crianças e 1:100.000 adultos. São classificados em linfangi-
omas ou cistos mesoteliais e podem originar-se de tecidos
linfático, vascular, nervoso e conjuntivo. O tratamento con-
siste em sua retirada cirúrgica e em alguns casos pode ser
necessária enterectomia segmentar. O objetivo deste traba-
lho é apresentar o caso de uma paciente portadora de cisto
mesentérico volumoso.

Descrição do caso: Mulher de 14 anos, relatou que há apro-
ximadamente um ano começou a apresentar quadro de dor
abdominal de pequena intensidade em flanco direito e fossa
ilíaca direita, sem outros sintomas associados. Há dois meses
notou aparecimento de tumoração abdominal pouco dolo-
rosa, móvel, de crescimento progressivo e localizada em flanco
direito; há 01 dia apresentou piora importante de dor abdo-
minal associada a episódios de náuseas, vômitos e hiporexia;
nega febre. Ultrassonografia abdominal evidenciou formação
cística de 10,1 x 9,5 x 7,1 cm com volume de 360 centímetros
cúbicos ocupando o flanco direito, sugerindo doença ovariana
inicialmente. Tomografia abdominal com contraste mostrou:
“massa cística septada no hipocôndrio direito sem planos de
clivagem nítidos com fígado, rim direito e cabeça de pâncreas,
presença de liquido livre na cavidade peritoneal”. Foi enca-
minhada para cirurgia. Submetida à laparotomia mediana
longitudinal onde foi encontrada grande tumoração cística
aderida a terceira porção duodenal, rim direito, ureter direito
e veia cava. O cisto foi totalmente retirado sem lesão de sua
cápsula. Evoluiu sem intercorrências, recebendo alta hospita-

◦
lar no 2 dia de pós-operatório. O laudo anatomopatológico
mostrou “cisto mesotelial benigno mesenterico”.

Discussão e Conclusão(ões): Os cistos mesentéricos são
tumores abdominais raros. Há cerca de 820 casos publicados
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na literatura. Tem baixa incidência e escassez de publicações.
Os cistos podem acometer qualquer sítio intestinal, desde o
início do duodeno até o reto, contudo a maioria dos casos
acometem o seguimento ileal seguido pelo cólon ascendente,
sendo os cistos do tipo quilosos mais comuns no intestino del-
gado e os serosos no cólon. A etiologia ainda não está bem
estabelecida e elucidada, mas acredita-se que possam derivar
de malformações de ductos linfáticos abdominais ou serem
sequelas de trauma abdominal antigo, infecções ou neoplasias
silenciosas. Exames de imagem, como ultrassonografia, tomo-
grafia e ressonância magnética são os que propiciam melhor
acuidade diagnóstica, mostrando a massa cística, procurando
estabelecer a localização e o tamanho da lesão. todo cisto
mesentérico deve ser ressecado cirurgicamente a fim de evi-
tar suas complicações. O tratamento de escolha é a exérese
cirúrgica do cisto.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.202
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Diverticulite de cólon direito: Um diagnóstico
negligenciado?

J.L. Amuratti, C.W. Sobrado, E.F. Aurélio, L.F.
Sobrado, L.J. Bustamante, C.B.G. Facanali, S.C.
Nahas, I. Cecconello

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

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Propor algorítimo para o manejo e diagnós-

tico da diverticulite de colón direito (DCD) com e sem
complicações, através da discussão de aspetos relacionados
a etiopatogenia, métodos diagnósticos e estratégias terapêu-
ticas.

Descrição do caso: Este é um estudo observacional trans-
versal de 11 pacientes em acompanhamento num centro
de referência terciário que apresentaram DCD. Uma breve
revisão de literatura foi realizada com ênfase no manejo tera-
pêutico pós diagnóstico de diverticulite aguda com e sem
complicações.

Discussão e Conclusão(ões): A moléstia diverticular de
cólon direito (DDCD) é apresentação rara nos países ociden-
tais, sendo mais frequente na região de ceco, associada a
jovens do sexo masculino, e asiáticos. Sua patogenia ainda não
é completamente explicada, porém acredita-se que há uma
somatória de fatores determinantes, tais como genética, fato-
res dietéticos e microbiota gastrointestinal. Giovanni Barbara
e cols realizaram um estudo da microbiota fecal e da mucosa
intestinal com a utilização de plataforma filogenética - micro-
array, que demonstrou naqueles com DDCD uma depleção de
Clostridium cluster IV, Fusobacterium e lactobacillus, com-

parando pacientes sintomáticos e não sintomáticos, além
de uma relação negativa em comparação com a Akkerman-
sia. O quadro de DCD é composto por sintomas similares a
apendicite aguda (AA) e ileíte aguda complicada em porta-
1 9;39(s1):1–164

dores de doença de Crohn, tornando seu diagnóstico clínico
pré-operatório um desafio. Recentemente, com a utilização
da tomografia computadorizada nos casos de abdome agudo
inflamatório, têm ocorrido um aumento no diagnóstico pré-
-operatório. Sendo assim, para pacientes mesmo com score de
Alvarado alto, acima de 40 anos a tomografia ou ultrassonogra-
fia por radiologista experiente é recomendada pelos autores,
podendo contribuir para redução de intervenções cirúrgi-
cas. Em algumas situações de diverticulite aguda complicada,
entretanto, a presença de processo inflamatório envolvendo
o íleo, ceco, cólon ascendente e apêndice, o achado tomo-
gráfico é pouco elucidativo, sendo o diagnóstico confirmado
apenas no intraoperatório ou na anatomia patológica. O algo-
ritmo de tratamento para DCD não possui evidências robustas
e, portanto, não é padronizado, especialmente nos casos sinto-
máticos não complicados, cujo tratamento é conservador com
o uso de dieta rica em fibras, antibióticos, probióticos, uso de
derivados salicílicos, e rifaximina, com base na experiência
adquirida no tratamento da diverticulite de cólon esquerdo,
sendo a cirurgia indicada nas complicações. A possibilidade
de um diagnóstico diferencial à AA naqueles pacientes mais
jovens, com história de divertículos prévios visualizados por
colonoscopia e/ou dor abdominal recorrente de curta duração
deve ser aventada. Conclusão: Deve se ter em mente a DCD
como hipótese diagnostica àqueles com dor em quadrante
inferior do abdomem. O uso de algorítimo para o manejo e
diagnóstico da diverticulite pode auxiliar médicos cirurgiões
que trabalham em emergência.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.203
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Malignização da doença pilonidal
sacrococcígea crônica

M.T.C.C. Oliveira, G.B.M. Oliveira, N.C. Mota,
M.T. Pinto, G.O.S. Fernandes, R.G.L. Barreto,
B.B.F. Soares, J.B.P. Barreto

Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (HUUFMA), São Luís, MA, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso raro de malignização da

doença pilonidal (DP) em uma paciente atendida no Hospital
de referência em São Luís-MA.

Descrição do caso: Paciente de 56 anos, sexo feminino,
encaminhada para serviço de Coloproctologia com história de
doença pilonidal sacrococcígea desde 2005, com múltiplos epi-
sódios de inflamação e drenagens espontâneas de abscessos;
sendo necessária drenagem cirúrgica em novembro de 2018,
após piora por trauma contuso no local. Ao exame proctoló-
gico, observa-se presença de lesão circular ulcerada em região
sacrococcígea, de 4,0 cm comprimento x 4,0 cm largura, com
bordas e base endurecidas, presença exsudato fibrinopuru-

lento; sem alterações no toque retal e anuscopia. Ausência de
linfonodomegalia na região inguinal. Em 27/12/2018 foi sub-
metida a excisão em losango da lesão até a fáscia pré-sacral,
com margem lateral de 2 cm. A reconstrução foi feita com reta-
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ho romboide. O anatomopatológico evidenciou carcinoma de
élulas escamosas acantolítico, margens cirúrgicas livres, sem
nvasão angiolinfática e perineural. Em estadiamento com-
lementar não foram evidenciadas lesões metastáticas no
bdômen, tórax ou região inguinal, não sendo necessária a
ealização de adjuvância.

Discussão: A degeneração maligna é uma evolução rara
tardia da DP, desencadeada por um processo inflamató-

io crônico e recorrente. Foi descrita, pela primeira vez, por
olff em 1900. Até 2007, havia 68 casos publicados. Ocorre

rincipalmente no sexo masculino (80%), a média de idade
o diagnóstico é 50 anos e o tempo médio de evolução é 23
nos. O tipo histológico mais frequentemente encontrado é
carcinoma espinocelular (CEC), porém outros tipos podem

correr, como: carcinomas basocelulares, sarcomas e mela-
omas. A evolução de DP para carcinoma espinocelular (CEC)
estimada em 0,02 – 0,1%. Na maioria dos casos é encon-

rado aspecto histológico favorável (tumor bem diferenciado
de baixo grau), porém a evolução clínica pode ser desfavorá-
el e agressiva, com elevados índices de recidivas (34%–50%)
metástases (linfonodal ocorre em 14%), gerando impacto

egativo na sobrevida. Portanto é importante o diagnóstico
recoce para instituir o tratamento cirúrgico adequado, que
onsiste em ressecções amplas e, muitas vezes, necessidade
e avanços de retalho.

Conclusão: Considerando-se o risco de malignização,
ssociado a períodos prolongados de cicatrização, deve-se pro-
over o tratamento efetivo e precoce em lesões de risco, como

or exemplo a doença pilonidal. E considerando o aspecto
aro dessa degeneração, é importante incluir como diagnós-
ico diferencial a presença de um carcinoma epidermoide em
esões presentes na região sacrococcígea.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.204
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iverticulite de colón direito: Uma entidade
osológica de apresentação clínica
esafiadora

.Y.F. Koga, M.B.S. da Silva, L.M. da Silva,
.J.F.C. Netto, L. Robles, H.H. Watte, A.S.
olim, R.F.L. Souza

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
os cólons

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A prevalência da doença diverticular é de

%–45% na sociedade Ocidental e, geralmente, ocorre após
s 50 anos estando localizada no sigmoide em 95% dos casos
, em aproximadamente 1,5% no cólon direito, a qual é mais
omum no sexo masculino e não apresenta incidência aumen-
ada com a idade, sendo por vezes difícil a distinção com
eoplasia maligna. O objetivo é relatar caso de diverticulite

e cólon direito simulando neoplasia

Descrição do caso: Paciente sexo feminino, 80 anos, inter-
ada devido a quadro de dor em fossa ilíaca direita, de início
á cinco meses, tipo cólica, associada a inapetência e alteração
;39(s1):1–164 111

do hábito intestinal com aumento da frequência evacuatória,
sem relato de perda de peso ou hematoquezia. Ao exame físico
da admissão, abdome doloroso em fossa ilíaca direita (FID),
sem massas palpáveis. Exames bioquímicos sem alterações
(leucograma e PCR) e tomografia de abdome com evidência
de lesão heterogênea em FID, comprometendo ceco e íleo ter-
minal, associado a linfonodos regionais aumentados. Evoluiu
com melhora do desconforto abdominal, recebendo alta hos-
pitalar para complementação diagnóstica via ambulatorial.
Devido à suspeita de neoplasia de ceco, solicitado colonos-
copia, que estudou até íleo terminal, sendo identificado em
todos segmentos colônicos doença diverticular e tomografia
de controle normal.

Discussão: Diverticulite de ceco causa dor no quadrante
inferior direito do abdome em 99% dos pacientes e, no diagnós-
tico diferencial, pode ser confundida com apendicite aguda,
doença inflamatória intestinal e câncer de ceco. Diverticu-
lite complicada em cólon direito é incomum, e o tratamento
de escolha para maioria dos casos é conservador. Portanto, o
reconhecimento desta patologia é importante, já que se torna
necessário excluir causas cirúrgicas da dor abdominal.

Conclusão: O tratamento conservador da diverticulite de
cólon direito pode permitir a tentativa de melhor estudo do
caso com propedêutica armada e exclusão de neoplasia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.205
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Relato de caso: Tratamento da hidradenite
supurativa severa de períneo

B.T. Piasecki, B.L. Scolaro, O.W. Muniz, M.C.
Kimura, C.G. Miranda, E.F. Malluta, M.K.
Mello, B. Wiese

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de tratamento de hidradenite

supurativa severa de períneo em serviço de referência em Ita-
jaí – SC.

Descrição do caso: E.T.S.M., feminino, 16 anos. Diagnosti-
cada e em tratamento há 3 anos para hidradenite supurativa
severa em pregas inguinais e região interglútea, foi enca-
minhada pela dermatologia ao serviço da coloproctologia,
quando internada, para exclusão de diagnósticos diferenci-
ais de Doenças Inflamatórias Intestinais e DSTs. Na consulta,
paciente relatou hábito intestinal de 4–5x ao dia, consistên-
cia 5 na Escala de Bristol, referindo episódios recorrentes de
hematoquezia e pus nas fezes. Negou dor pré ou pós eva-
cuatória. Negou etilismo, tabagismo, relatando sedentarismo.
Ao exame físico: lesões nodulares, eritematosas e irregulares,
com múltiplas fístulas supurativas transdérmicas em regiões
inguinal, suprapúbica, perianal e interglútea, de forma coa-

lescente e com secreção purosanguinolenta ativa (Estágio III
de Hurley). Nesta consulta foram solicitados exames para
exclusão de diagnósticos diferenciais e encaminhamento para
avaliar a possibilidade de abordagem cirúrgica das lesões em
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decorrência da severidade das mesmas. Entre novembro de
2016 e abril de 2017 foram realizadas duas abordagens cirúrgi-
cas, em dois tempos, de debridamento e ressecção de tecidos
desvitalizados com avanço de retalho cutâneo, além de ins-
tituído tratamento adjuvante com Adalimumabe. Paciente
continua em acompanhamento multidisciplinar, apresen-
tando lesões em atividade (Hurley II).

Discussão e Conclusão(ões): A Hidradenite Supurativa (HS)
é uma doença cutânea crônica e supurativa, onde seu curso
insidioso inicia com nódulos subcutâneos que se rompem
e coalescem, formando abscessos dolorosos na derme pro-
funda. Devido ao fato de as regiões de maior acometimento
da doença estarem localizadas na virilha e área anogenital -
assim como no caso supracitado - a HS possui um impacto
substancial na qualidade de vida e sexual de seus portadores.
Apesar de as abordagens cirúrgicas removerem quantida-
des significativas de tecido, não necessariamente atuam
impedindo a recorrência da doença. No caso relatado, a abor-
dagem realizada para o tratamento foi multimodal, utilizando
associação de terapia medicamentosa com imunobiológico e
abordagem cirúrgica através de excisão ampla, a qual está
relacionada com menores taxas de recidiva quando compa-
rada à excisão de tecido com peeling eletrocirúrgico (STEEP).
A excisão ampla possui melhor taxa de cura, no entanto
pode estar associada a um maior risco de complicações. O
tempo de fechamento da ferida é proporcionalmente prolon-
gado quanto mais elevado é o estágio de Hurley. Portanto, é
recomendável considerar uma abordagem gradual de opções
cirúrgicas de menos a mais invasiva. Para HS grave a exci-
são cirúrgica ampla é recomenda em combinação com terapia
adjuvante.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.206
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Associação da doença de crohn com
criptococose intestinal - Relato de caso

L.C. Lins a, M.Ád.F.L. Neto a, A.Bd.S.
Augustinho a, L.H.A.S. Filho a, J.C.P. Junior a,
A.L.M. Neto b

a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió,
AL, Brasil
b Centro Universitário Tiradentes (UNIT), Maceió,
AL, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever uma rara associação entre a

imunodeficiência na doença inflamatória intestinal com crip-
tococose intestinal, uma infecção oportunista.

Descrição do caso: Paciente sexo masculino, 31 anos, apre-
senta quadro de diarreia crônica, perda ponderal acentuada
(aproximadamente 20 kg) e tumoração em flanco direito há
aproximadamente 1 ano. ultrassonografia em que foi veri-

ficado formação expansiva na região íleo-cecal sugestivo
de carninomatose. O paciente foi submetido a laparoto-
mia exploradora em que foi identificado grande tumor em
cólon direito infiltrando o reto, cavidade com muitos gânglios
1 9;39(s1):1–164

de cadeia paraaórtica, foi realizada derivação íleo-tranverso
latero-lateral em dois planos e biópsia de cólon que apresen-
tou processo inflamatório crônico granulomatoso sugestivo de
criptococose e sem sinais de neoplasia na amostra. Paciente
evoluiu com fístula enterro-cutânea drenando secreção diges-
tiva com trânsito livre. Ele foi admitido no em um hospital
escola de doenças infectoparasitárias em grave estado geral,
apresentando anemia severa, caquético, febril, com queixa
de dor abdominal intensa, astenia generalizada e fístula dre-
nando restos alimentares. Aos cuidados da infectologia iniciou
ceftriaxone e metronidazol. Além disso, realizou colonoscopia
que apresentou compatibilidade com doença de Crhon ativa
e subestenose de colón direito e tomografia computadorizada
de abdome que demonstrou lesões hipodensas nos segmentos
V e VI do fígado, sugerindo processo infeccioso ou implantes,
vesícula de conteúdo denso no interior e processo expan-
sivo acometendo o ceco com espessamento parietal com
densificação da gordura perientérica e adenomegalias retro-
peritoneais. Ainda nesse serviço fez uso de Anfotericina B em
dias alternados e iniciou esquemas para controle da doença
de Crohn com predinisona e metronidazol. Após estabilizado,
foi transferido para um hospital universitário referência em
doença inflamatória intestinal. Paciente sem sinais de gravi-
dade, porém ainda desnutrido, quadro diarréico e com fístula
funcionante. Foi indicado novo procedimento cirúrgico com
ileocolectomia direita com ressecção da fístula enterocutânea,
e mantida a anastomose íleo-transversa prévia. O histopato-
lógico foi compatível com criptococose intestinal, íleo colite
crônica ulcerativa associada.

Discussão: Síndromes de imunodeficiência são susceptí-
veis de infecções por cryptococcus neofformans (criptoco-
cose). A maioria dos pacientes tem envolvimento neurológico
envolvido, por exemplo a meningite, e menos frequente de
acometimento respiratório. O envolvimento gastrointestinal
é raro, com poucos casos descritos na literatura.

Conclusão: O relato de caso mostra uma associação da
doença inflamatória intestinal (Doença de Crohn) com a crip-
tococose intestinal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.207
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Necrose idiopática de canal anal e ânus

I.C. Barros, G. Urbano, S. Scarpelini, G.C.
Pereira, L.F.P. Garcia, W.C. Winter, J.P. Mendes
Neto, J.M.S. Botelho

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São Paulo
(USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar a ocorrência de necrose isolada do canal

anal e do ânus, patologia com poucos relatos na literatura,

demostrando os achados clínicos através de imagens.

Descrição do caso: Paciente feminina de 47 anos, admitida
na unidade de emergência de um hospital terciário com relato
de febre e gemência, associados a lesão anal com saída de
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ecreção purulenta há 10 dias. Restrita ao leito por sequela
e acidente vascular cerebral sofrido há 6 meses, pouco con-
actuava e apresentava sinais importantes de negligência
os familiares: má higiene; escabiose; desnutrição. Ao exame
ísico estava taquicárdica (120 batimentos por minuto), sem
utros sinais de choque. Exame proctológico: lesão necrótica
a borda anal e do anoderma, dolorosa, com saída de secreção
urulenta, sem áreas de hiperemia ou celulite na região
erineal. Toque retal: doloroso, com crepitação anterior e pos-
erior e secreção purulenta vinda do canal anal. Antecedentes
atológicos: diabetes tipo 2, com controle irregular de níveis
licêmicos por má aderência. Acidente vascular cerebral há
meses. Conduta tomada: antibioticoterapia com Ceftriaxona
Metronidazol e indicado exame proctológico de urgência sob
nestesia no centro cirúrgico. Achado cirúrgico: tecido necró-
ico limitado à borda anal, anoderma e mucosa do reto distal.

restante da região perineal, o aparelho esfincteriano e a
arede do reto estavam íntegros, com boa vascularização e
em sinais de extensão da necrose. Realizado desbridamento
té exposição de tecidos viáveis e confeccionada colostomia
e proteção. Durante o procedimento a paciente evoluiu com
uadro séptico e choque, e foi encaminhada ao centro de tera-
ia intensiva após a cirurgia. Evoluiu nos próximos dias com
alência terapêutica, com piora da função renal, acidose, hipo-
ensão refratária a altas doses de aminas vasoativas e óbito. O
studo anatomopatológico da lesão evidenciou mucosa retal
om área erodida associada a granulação e inflamação mista
eve. A cultura de fragmento de necrose evidenciou Citrobacter
reundii, sensível a Ceftriaxona e Meropenem.

Discussão e Conclusão(ões): A ocorrência de necrose limi-
ada ao ânus e canal anal é rara visto que a região possui
xcelente vascularização. Durante revisão da literatura toma-
os ciência de apenas um caso similar relatado em 2016

a hipótese diagnóstica foi de isquemia secundária a hipo-
erfusão, e o único fator de risco apresentado pelo paciente
ra doença aterosclerótica e quadro diarreico). Não é possível
omprovar relação causal, porém a bactéria Citrobacter freun-
ii tem sido encontrada em culturas de tecidos acometidos por
ecrose. Este é um dos agentes causais de ectima gangrenoso,
ma doença rara com maior prevalência em diabéticos que
stá associada a lesões cutâneas que se iniciam como lesão
olhosa e evoluem rapidamente para necrose. Este caso ilus-
ra a ocorrência de necrose isolada do ânus e do canal anal sem
tiologia bem definida, mas que permite inferir que o agente
nfeccioso tenha sido a causa devido à evolução desfavorável.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.208
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érie de pacientes submetidas a reconstrução
erineal em um hospital universitário de
alvador/ba

d.O. Trajano, N.F. Baqueiro Sena, L.M.G. de
odes, A.L. de Carvalho, Fd.C.R. Fidelis,
.Ld.O. Alves
Hospital Universitário Professor Edgard Santos
HUPES), Universidade Federal da Bahia (UFBA),
alvador, BA, Brasil
;39(s1):1–164 113

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é apresentar uma

série de pacientes submetidas a reconstrução perineal (RP) em
um hospital universitário de Salvador/BA.

Descrição do caso: Três pacientes com idade média de 45,3
anos e passado de partos vaginais com laceração de períneo
grau IV, foram submetidas a RP. Uma delas apresentava fís-
tula anovaginal. Todas pontuavam acima de 15 na Escala de
Wexner, caracterizando incontinência fecal grave. A técnica
cirúrgica consistiu na incisão transversal no septo retovagi-
nal, seguida da dissecção submucosa da parede da vagina em
direção ao colo uterino; identificação de cabos do esfíncter
externo do ânus; reconstrução do canal anal; levatorplastia;
esfincteroplastia tipo “overlap”; e fechamento longitudinal de
mucosa vaginal e períneo. No seguimento pós-operatório, as
pacientes apresentaram melhora significativa da incontinên-
cia fecal avaliada pela escala de Wexner.

Discussão e Conclusão(ões): Quanto a incontinência fecal,
quando há um defeito anatômico no complexo esfincteri-
ano, como é o caso das nossas pacientes, a correção cirúrgica
está indicada. A esfincteroplastia isolada é uma das opções
de tratamento, entretanto, apesar de ter resultados satisfa-
tórios inicialmente, as taxas de sucesso a longo prazo são
desanimadoras, com mais da metade das pacientes evo-
luindo com incontinência para fezes sólidas e líquidas. A
combinação da esfincteroplastia com a perineoplastia parece
apresentar resultados favoráveis a longo prazo, possivel-
mente por restaurar as relações anatômicas do canal anal
e assoalho pélvico, melhorando a função anorretal e sexual.
Além disso, no mesmo tempo cirúrgico é possível tratar
fístulas ano/retovaginais, frequentemente associadas a tais
lacerações, como descrito por Corman e col. A técnica proposta
permite a reconstrução do corpo perineal, da musculatura
esfincteriana e do canal anal, tendo impacto não só na
melhora da incontinência fecal como também na auto-estima
e desempenho sexual dessas pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.209
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Tumor estromal gastrointestinal (gist): Relato
de caso de uma apresentação incomum

L.R. Cruz Antunes, B. Barreto Figueiredo
Soares, R.G. Lima Barreto, M. Travassos Pinto,
G.O. da Silva Fernandes, M.T. Coutinho
Cajazeiras de Oliveira, N. Coelho da Mota, J.
Batista Pinheiro Barreto

Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (HUUFMA), São Luís, MA, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de Tumor Estromal Gastrointesti-

nal (GIST) em paciente assintomática.
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Descrição do caso: Paciente feminina, 46 anos, procurou
atendimento com Coloproctologista queixando de “caroço no
ânus”. Referia dor pélvica e episódios de fezes endurecidas,
negando hematoquezia ou constipação. Negou história de
câncer colorretal, mas referiu que mãe faleceu devido a câncer
no pescoço (SIC). Ao exame físico, apresentou abdome difusa-
mente doloroso à palpação profunda; ao exame proctológico
observou-se nodulação retal entre 12h–3 h. Solicitou-se exa-
mes laboratoriais e Ressonância Magnética da Pelve (formação
expansiva sólida com hipercaptação heterogênea e necrose
central entre as paredes posterior da vagina, anterior do
reto inferior e superior do canal anal, medindo 4,8 x 3,1
x 3,2 cm, sem infiltração dos lúmens), Colonoscopia (abau-
lamento submucoso do reto) e Ultrassonografia de Canal
anal/reto (sugeriu neoplasia encapsulada de septo retovagi-
nal). Foi indicada exérese da tumoração. O histopatológico
revelou neoplasia fusocelular de baixo grau, seguindo com
imuno-histoquímica, que apresentou CD117, CD34 e DESMINA
positivos e B-CATENINA e S-100 negativos, sem atividade
mitótica, sendo compatível com GIST.

Discussão e Conclusão(ões): GISTs são tumores raros cor-
respondendo a 1–3% dos tumores do trato gastrointestinal.
Acomete pacientes em torno dos 60 anos. Afeta qualquer
porção do trato gastrointestinal (TGI), sendo o estômago
mais acometido (45%–65%), seguido do intestino delgado
(15%–25%), cólon (5%–10%) e outras regiões do TGI (5% –
reto, esôfago, etc). As células precursoras destes tumores
são intersticiais de Cajal, que fazem a ligação da muscula-
tura lisa com o plexo nervoso autônomo. São pluripotentes,
com características neuronais e da musculatura lisa, con-
sideradas células “marca-passo” do peristaltismo do TGI.
Apresenta-se em 3 clássicos subtipos: fusiforme, epitelioide
e misto; destes, o fusiforme é o mais frequente (70%). O
quadro clínico é variável, apresentando desde uma massa
abdominal palpável, sendo achado de exame de imagem ou
endoscópico, ou durante investigação de hemorragia diges-
tiva. Há também sintomas como anorexia, perda de peso,
náuseas, disfagia e obstrução intestinal. O diagnóstico é feito
com avaliação imuno-histoquímica, baseada na expressão da
proteína kit (CD117). No GIST, a mutação do gene kit é res-
ponsável pela ativação da proteína kit, que provoca estímulo
sem oposição da proliferação celular. Na literatura a posi-
tividade para CD117 varia de 95%–98%. Outros marcadores
como CD34, SMA, Proteína S–100 e Desmina variam respecti-
vamente 60%–70%, 30%–40%, 5% e < 1%. O tratamento cirúrgico
ainda é considerado o melhor, visando ressecar todo o tumor,
incluindo tecidos adjacentes envolvidos; porém, o prognós-
tico desses tumores ainda é controverso. Nota-se que tanto a
apresentação quanto a clínica descritas são incomuns, dada
a raridade destes tumores. Tal fato chama atenção para a

necessidade de avaliação clínica associada a exames comple-
mentares para melhor direcionar o diagnóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.210
1 9;39(s1):1–164
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Relato de caso de paciente com doença
inflamatória intestinal

T.Z. Carniel, R.D.A. Lima, R.M. Macedo, M.A.
Hijazi, M.F. Carneiro, M.T. Jatobá, U.C.
Marques, R.R. Prado

Hospital São Francisco, Ribeirão Preto, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de doença inflamatória intes-

tinal indeterminada.
Descrição do caso: Paciente G.D.B., masculino com 20 anos.

Há 2 anos iniciou quadro de disenteria, emagrecimento, aste-
nia e cólica abdominal. Colonoscopia (27/11/2017): pancolite
leve a moderada, ausência de sinais histológicos para carac-
terizar DC e Rx trânsito intestinal sem alterações. Iniciou
tratamento com prednisona e mesalazina. Não apresentou
boa resposta ao tratamento, sendo alterado para azatio-
prina associada ao infliximab. GDB evoluiu com pancreatite
medicamentosa, sendo suspenso a azatioprina. Manteve-se
com piora dos sintomas e com episódios de febre. Após
várias internações hospitalares devido RCU grave refratá-
ria a infliximab e pulsos de corticoide, evoluiu com piora
do quadro, com enterorragias, dor e distensão abdominal.
Foi submetido a colectomia total com ileorreto anasto-
mose e ileostomia protetora. AP (03/05/2018): DII difusa dos
cólons associada a extensas áreas de ulcerações, compatí-
vel com Retocolite ulcerativa idiopática ativa e acentuada
(úlceras comprometendo mucosa e submucosa. Parede mus-
cular e serosa preservadas). Coto ileal e apêndice cecal sem
lesões. Após completa recuperação pós operatória e melhora
parcial do quadro infeccioso foi iniciado enema de mesala-
zina tópico. Porém, sem efetividade na melhora da proctite.
Novamente evolui com piora do quadro clínico geral e da
inflamação retal. Optado pela reintrodução do Infliximab. Mas
na segunda dose de indução, paciente apresentou reação grave
à medicação: taquipneia, taquicardia, dor precordial, cianose
de extremidade e dessaturação. Sendo necessário suspen-
der o Infliximab. Solicitado vedolizumab para tratamento da
proctite, porém ainda não liberado. Em abril de 2019, GDB
ingeriu um corpo estranho e evoluiu com dor peri ileosto-
mia intensa por 3 dias. Apresentou melhora da dor após saída
do corpo estranho (osso) pela ostomia. Após, drenagem de
secreção entérica peri-ileostomia. A fístula foi tratada con-
servadoramente com sucesso e melhora da dermatite. Após
30 dias paciente apresentou dor intermitente em região de
ileostomia. Com progressão para dor persistente associada a
perda de peso e picos febris. Tomografia abdômen evidenciou
espessamento de segmento de alça de ileo distal. Visuali-
zado crescimento de tecido inflamatório, aspecto piogênico
e granulomas, em ileostomia. Submetido à enterectomia com
reconfecção de ileostomia. Segmento de ileo de cerca de 25 cm
com intenso processo inflamatório e perfuração bloqueada de

ileostomia em aponeurose. AP (22/07/2019): Ileíte crônica ulce-
rativa com comprometimento entérico segmentar associado a
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nflamação transmural. Não se observa processo granuloma-
oso.

Discussão e Conclusão(ões): Um diagnóstico preciso para
olite indeterminada, deve ser possível quando todos os dados
stiverem disponíveis. Na maioria dos casos, a verdadeira
atureza da colite se torna evidente com o curso da doença
o paciente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.211
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denocarcinoma mucinoso de reto: Relato de
aso

.C. Koenow, P.C. Castro Junior, R.C. Fonseca,
.L. Paulo, L.F.P. Fraga, L.B. Silva, P.D. Medrado

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
io de Janeiro, RJ, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Demonstrar uma das possíveis apresentações

o adenocarcinoma mucinoso, uma apresentação atípica,
em como a dificuldade no diagnóstico histopatológico e a
ecessidade de não subestimar a clínica e os sinais do exame

ísico em pacientes jovens que inicialmente não entrariam no
spectro de investigação para a presença do adenocarcinoma
e reto.

Descrição do caso: Paciente de 42 anos previamente hígida,
qual procurou atendimento devido a dor anal de forte

ntensidade e hematoquezia. Ao toque notou-se lesão ulce-
ada vegetante dolorosa logo acima da linha pectínea em
egião mediana anterior, tendo sido realizada biópsia excisi-
nal ambulatorial com resultado inconclusivo. Ressonância
agnética de pelve demonstrou espessamento irregular em

arede anterior do reto em sua extensão com componente
egetante intraluminal distando 4,5 cm da margem anu-
utânea. Foi, então, submetida a ressecção transanal com
xcisão de lesão de aspecto cístico com líquido translúcido em
eu interior, entretanto, com laudo histopatológico demons-
rando dilatação cística de algumas glândulas da mucosa
etal, sem alterações displásicas do epitélio, contendo muco

com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário em torno.
aciente manteve acompanhamento ambulatorial com exa-
es realizados periodicamente sem sinal de retorno da lesão.
presentou, contudo, retorno dos sintomas iniciais, e ao toque

etal notava-se em região mediana anterior nova lesão ulce-
ada a aproximadamente 4 cm da margem anal. Optou-se,
ntão, por realizar novo procedimento. O resultado histopa-
ológico final confirmou a existência de um adenocarcinoma

ucinoso.
Discussão e Conclusão(ões): O câncer colorretal (CCR) é

quarta neoplasia maligna mais incidente no Brasil, sendo
terceiro câncer mais comum em homens e o segundo em

ulheres. Contudo, seu diagnóstico em pacientes jovens é

eralmente subestimado por ser frequentemente considerada
omo condição clínica comum em pacientes com idade maior
ue 50 anos, com pico de incidência na sétima década de
;39(s1):1–164 115

vida. Apesar de sua etiologia permanecer não completamente
compreendida, a maioria desses carcinomas desenvolvem-se
a partir de pólipos adenomatosos inicialmente benignos. Os
adenocarcinomas mais frequentes são definidos como: carci-
noma in situ e carcinoma invasivo. Na microscopia o padrão é
o de adenocarcinoma tubular ou com áreas papilíferas. Con-
tudo, em cerca de 25% dos casos um padrão de invasão ou
crescimento mais infiltrativo pode ser definido. O adenocar-
cinoma mucinoso pode ser detectado em até 15% dos casos
e representa aquele em que 50% ou mais de seu volume é
constituído por muco, na forma de lagos mucosos extracelu-
lares ou composto por células “em anel de sinete” nas quais
o muco se acumula no citoplasma. Sua ocorrência se dá mais
comumente em adultos jovens do sexo masculino, associado
a adenoma viloso, doenças inflamatórias ou irradiação. Desta
forma, neste caso observamos uma apresentação atípica do
caso, o que alerta para a apresentação desta patologia em
pacientes fora do espectro esperado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.212
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Metástase cervical isolada no câncer de cólon

P.C. Moreira, L.M. da Fonseca, T.G. Vandaleti,
M.P. Crivelaro, J.J.M. Lima

Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC),
Indaiatuba, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer

mais comum no mundo. Cerca de metade de todos os paci-
entes com CCR desenvolvem metástases à distância. O CCR
é espalhado através das vias linfática e hematológica e é
bem conhecido por metastizar para o fíado e pulmões, entre
outros locais relatados (cavidade abdominal, ovários, glân-
dulas supra-renais, ossos e cérebro). Metástases atípicas de
casos de CCR foram relatadas em pequenas séries de casos e
relatos de casos. Este artigo apresenta um caso incomum de
metástase cervical isolada de câncer de cólon. Tanto quanto
sabemos, não há relato semelhante descrito na literatura.

Descrição do caso: Sete anos atrás, um paciente de 62 anos
foi submetido a sigmoidectomia por causa de um tumor obs-
trutivo. A análise histopatológica mostrou adenocarcinoma
mucinoso estágio III. O paciente foi encaminhado para tra-
tamento adjuvante com FOLFOX. Nos últimos 3 anos, esse
paciente apresentou duas recidivas locais, nenhuma das quais
mostrou a presença de metástases sistêmicas. Em ambas as
recidivas, o paciente foi submetido à ressecção de R0 e rece-
beu um regime de quimioterapia com FOLFIRI-bevacizumab.
Cerca de 6 meses após a última operação, a paciente começou
a reclamar de dor orofaríngea. O exame físico revelou um
tumor na região cervical. A tomografia computadorizada cer-

vical mostrou massa na região submandibular direita. O
paciente foi submetido a uma cervicotomia exploratória e
um tumor irressecável afetando a área IA bilateralmente e
o IB à direita foi anotado. As análises histopatológicas e
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imuno-histoquímica das lesões cervicais mostraram um ade-
nocarcinoma mucinoso, semelhante ao carcinoma de cólon,
com alta instabilidade de microssatélites. O paciente foi
encaminhado para quimioterapia com pembrolizumab; no
entanto, o paciente morreu cerca de 3 meses após o início da
quimioterapia devido a complicações da doença.

Discussão e Conclusão(ões): Este artigo relata um caso
incomum de metástase cervical isolada de câncer de cólon,
diagnosticada após a ocorrência de duas recidivas locais.
Em todo o período de seguimento do paciente, nenhuma
outra metástase sistêmica foi identificada. Para metástases de
CCR cirurgicamente inoperáveis, a sobrevida global média de
5 anos é de aproximadamente 12% com quimioterapia sistê-
mica padrão mais terapia biológica. Os fatores que afetam a
sobrevida incluem o status de desempenho do paciente, o grau
de envolvimento metastático, a localização metastática e se
as modalidades de terapia local podem ser incorporadas ao
tratamento da doença metastática do paciente. Nosso artigo
demonstra um caso raro de metástase de CCR. As metástases
linfonodais isoladas são eventos raros para os linfonodos da
região cervical. Até onde sabemos, nenhum caso semelhante
foi descrito anteriormente. Apesar do interesse por ser um
caso incomum e curioso, esses casos apresentam um mau
prognóstico, tanto pela agressividade do tumor quanto pela
dificuldade em realizar o diagnóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.213
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Tumor neuroendócrino de reto bem
diferenciado com metástase hepática: Uma
possibilidade

T.Y.F. Koga, I.J.F.C. Netto, L. Robles, L.M. Da
Silva, M.B.S. Da Silva, A. Cecchini, H.H. Watte,
A.S. Rolim

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A incidência de tumor neuroendócrino do reto

tem apresentado aumento nos últimos anos e a maioria é diag-
nosticado durante colonoscopia de rastreio, sendo geralmente
pequenos e assintomáticos. O presente estudo, no entanto,
descreve um caso sem fator de risco conhecido diagnosticado
com metástase hepática.

Descrição do caso: Mulher de 46 anos submetida à colo-
noscopia de rastreamento com identificação de pólipo séssil
em reto alto medindo 4 mm e realização de polipectomia
com resultado anátomo-patológico (AP) de tumor carci-
noide bem diferenciado de reto infiltrando a mucosa e
imuno-histoquímica com confirmação diagnóstica, mas com
evidência de margens comprometidas e Ki67< 1%. Após
6 meses, realizado nova colonoscopia com recidiva de lesão

medindo 7 mm de aspecto séssil e resultado de AP e imuno-
-histoquímica de tumor neuroendócrino bem diferenciado,
invadindo a submucosa, Ki67% positivo < 2% e margens cirúr-
gicas livres (T1a). Em exame de estadiamento, verificado
1 9;39(s1):1–164

nódulo hepático hipercaptante em segmento VII de 10 mm,
sugestivo de acometimento secundário.

Discussão: Diverticulite de ceco causa dor no quadrante
inferior direito do abdome em 99% dos pacientes e, no diagnós-
tico diferencial, pode ser confundida com apendicite aguda,
doença inflamatória intestinal e câncer de ceco. Diverticu-
lite complicada em cólon direito é incomum, e o tratamento
de escolha para maioria dos casos é conservador. Portanto, o
reconhecimento desta patologia é importante, já que se torna
necessário excluir causas cirúrgicas da dor abdominal.

Conclusão: O tratamento conservador da diverticulite de
cólon direito pode permitir a tentativa de melhor estudo do
caso com propedêutica armada e exclusão de neoplasia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.214
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Metástase mamária de câncer colorretal: Um
relato de caso

G.O.S. Fernandes, G.B.M. Oliveira, N.C. Mota,
M.T. Pinto, M.T.C.C. Oliveira, R.G.L. Barreto,
B.B.F. Soares, J.B.P. Barreto

Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (HUUFMA), São Luís, MA, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever um caso raro de metástase mamá-

ria de câncer colorretal em uma paciente atendida em um
Hospital de referência em São Luís-MA.

Descrição do caso: O presente relato descreve um caso
de uma paciente de 38 anos de idade, incialmente referindo
quadro de sangramento anorretal em julho de 2017, atendida
no serviço de Coloproctologia de um Hospital Universitário.
Em outubro de 2017 foi evidenciado lesão ulcerada vegetante
na transição anorretal, com resultado histopatológico de ade-
nocarcinoma de reto inferior pouco diferenciado invasivo.
Durante o acompanhamento foi detectado nodulação palpá-
vel em mama direita e linfonodo cervical posterior, ambos
cerca de 3 cm inicialmente. Realizou RT e QT neoadjuvan-
tes. Posteriormente, foi ressecado o linfonodo cervical com
histopatológico de metástase de adenocarcinoma variante
de células em anel de sinete. Em relação à lesão mamária,
que apresentou crescimento rápido e indolor, foi optado por
tratamento cirúrgico após resolução do câncer primário. Em
agosto de 2018, foi submetida à amputação abdominoperineal
em oncologia. Além dessas metástases, foi observada em RM
da bacia lesão óssea expansiva em trocânter maior femural
esquerdo. A paciente evoluiu ao óbito no dia 24/02/2018.

Discussão: O câncer colorretal é o terceiro tipo de câncer
mais comum no mundo e a segunda causa mais comum de
mortalidade por câncer após o câncer de pulmão. A metástase
à distância é uma causa comum de morte em pacientes com

câncer colorretal e esses locais geralmente ocorrem no fígado,
pulmões, cavidade peritoneal e osso em ordem decrescente,
além de raramente, ocorrer na mama. Neste caso, pode imitar
um câncer de mama primário e pode apresentar problemas
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iagnósticos confusos. Foi observado na literatura um total
e 32 casos, sendo o mais antigo em 1976. É mais prevalente
o sexo feminino (94%), idade média é de 51,1 anos (variação
8–86 anos). Em média, aparece com 25 meses (variação de
–10 anos) após o diagnóstico de câncer colorretal. O diagnós-
ico do câncer mamário secundário, por ter uma incidência
ara e poucos casos descritos na literatura, é desafiador para

especialista, sendo considerado de extrema relevância na
rática clínica. Além disso, o seu manejo, devido ocorrer no
ontexto de uma doença disseminada e com prognóstico ruim,
discutível, tendo como principal a quimioterapia com Cape-

itabina oral, reservando a abordagem cirúrgica para as lesões
olumosas e dolorosas.

Conclusão: O presente relato destaca a possibilidade de se
ncontrar câncer de mama secundário ao câncer colorretal.
or isso, é necessário adicionar na propedêutica do câncer
olorretal exame periódico da mama. E se observado massa
amária incidental em exame radiológico após cirurgia de

âncer colorretal, aventar a possibilidade de metástase mamá-
ia.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.215
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oliculite queiloidiana: manifestação extra
ntestinal da doença de crohn

.B. Sampietro a,b, R.E. Nakagawa a,b, H.A.
aertner a,b, E. Endo a,b, O.R. Junior a,b, M.V.
urlanetto a,b, A.R.G. Sampietro a,b, J.
uerios a,b

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie,
uritiba, PR, Brasil
Universidade do Oeste de Santa Catarina

UNOESC), Joaçaba, SC, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar o caso clínico de um adolescente com

oença de crohn e manifestação extraintestinal de folicu-
ite queloidiana. O paciente faz acompanhamento clínico
o ambulatório de doença inflamatória intestinal em uma

nstituição de Curitiba.
Descrição do caso: Paciente C.F.O., sexo masculino, 19 anos,

m tratamento no ambulatório de doenças inflamatórias
ntestinais do HUEC há 5 anos devido doença de crohn (desde
s 11 anos), na ocasião realizou uma colectomia direita e íleo
ransverso anastomose. Assintomático até 3 anos atrás onde
omeçou a apresentar dores abdominais do tipo cólicas asso-
iados com episódios de diarreia (3–4x por semana) sem outras
lterações. Refere que no ano passado apresentou episó-
ios esporádicos de enterorragia. Há 7 meses apresentou uma
iora importante da dor abdominal e aparecimento de lesões
ruriginosas em couro cabeludo, multifocais, com pústulas
algumas lesões hipertróficas de características inflamató-
ias. Foi então encaminhado ao ambulatório da dermatologia,
nde foi dado diagnóstico de quadro compatível com folicu-

ite queloidiana através de biópsias e celulite dissecante. Após
ntrodução do adalimumabe paciente apresentou melhora dos
;39(s1):1–164 117

quadros de dor abdominal, diarreia e das lesões do couro
cabeludo. Paciente segue em acompanhamento no serviço de
dermatologia e de doenças inflamatórias intestinais do HUEC.

Discussão e Conclusão(ões): O paciente deste relato apre-
sentou uma manifestação de pele que até o presente momento
não possui uma relação bem estabelecida na literatura com a
doença de Crohn. A foliculite queloidiana se apresenta como
nódulos fibróticos e papulares localizados na região poste-
rior do couro cabeludo e nuca. Elas podem evoluir para placas
queloidianas e mais raramente para abscessos crônicos. Sua
prevalência é pelo sexo masculino, de idade jovem e da raça
negra. Sua etiologia não está bem elucidada. Acredita-se haver
relação com traumas e fricções locais, infecções pelo S.aureus
e defeitos na imunidade mediada, processo auto-imune ou
um sistema imune geneticamente determinado. Ambas as
patologias possuem em sua etiologia uma relação com uma
alteração na resposta da imunidade celular. O paciente em
estudo utilizou Adalimumab para tratamento da doença de
Crohn e apresentou remissão dos sintomas gastrointestinais e
melhora também na lesão do couro cabeludo. Um artigo publi-
cado em 2010 pelo ARCHIVES OF DERMATOLOGY, apresentou
um estudo relatando o caso de 3 pacientes com celulite disse-
cante refratário a tratamento de antibiótico e isotretinoína que
utilizaram Adalimumab para o tratamento. Após 8 semanas de
uso de Adalimumab esses pacientes apresentaram melhora da
lesão, confirmando que os Anti-TNF é uma opção terapêutica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.216
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Hamartoma cístico retro-retal (tailgut cyst):
relato de caso

I. Knob, L.B. Paglia, D.N. Prochnow, M.G.
Almeida

Hospital do Servidor Público Municipal de São
Paulo (HSPM), São Paulo, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar o caso de uma paciente com o diag-

nóstico de Hamartoma Cístico Retro-Retal (Tailgut Cyst), uma
condição rara com risco de malignização e infecção, estu-
dando os sintomas, evolução, diagnóstico e conduta no caso
em comparação com os dados da literatura.

Descrição do caso: Paciente I.O.S., sexo feminino, 58 anos,
referia dor em hipogástrio, em cólica, com irradiação para
região sacral há 2 anos, piorando aos esforços e ao reali-
zar atividades físicas. Procurou seu ginecologista, que indicou
ultrassonografia transvaginal, evidenciando cisto unilocular
de conteúdo sugestivo de líquido espesso e componente
sólido, em topografia de anexo esquerdo. Sugerida realização
de RM, que mostrou formação cística com componente de
gordura junto à parede anterior, localizada na região pré-
sacral, posterior ao reto, de 7,3 x 6,9 x 5,8 cm, com volume

de 151,9 cm3, compatível com hamartoma cístico retro-retal
(Tailgut Cyst). Realizada ressecção cirúrgica pela incisão poste-
rior de Kraske em J com ressecção do cóccix. A paciente evoluiu
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bem após a cirurgia, tendo alta no 2◦ dia pós operatório, sem
intercorrências.

Discussão e Conclusão(ões): Os principais sintomas des-
critos na literatura são dor/desconforto ao evacuar, sensação
de evacuação incompleta, dor em nádegas e abaulamento pro-
gressivo, além de abscesso perianal de repetição. A RM pélvica
é considerada o exame padrão ouro, com sensibilidade pró-
xima de 100%. Recomenda-se ressecção cirúrgica da lesão
independentemente do tamanho, presença ou não de sinto-
mas, devido ao risco de infecção local, formação de abscessos
e potencial de malignização (7% de malignidade na literatura).
A abordagem cirúrgica pode ser anterior, via laparotômica, ou
posterior. A via posterior é a mais recomendada, com a posição
prona em Jack-Knife, principalmente para tumores abaixo de
S2, e tem como incisão mais usada a de Kraske. Tumores
retro-retais são raros e têm uma incidência estimada de 1,4
a 6,3 casos por ano. Até 50% dos pacientes são assintomáti-
cos, sendo o tumor um achado incidental ao exame físico ou
exame de imagem. A RM é o exame com maior sensibilidade
para o diagnóstico. O objetivo deste estudo foi relatar um caso
de hamartoma retro-retal, devido à sua raridade e potencial
de malignização e infecção. A abordagem cirúrgica é a reco-
mendada e a grande maioria dos pacientes, como este caso,
apresentam boa evolução.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.217
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Doença de bowen perianal – exérese cirúrgica
com avanço de retalho cutâneo v-y

D.M.A.F. Baldez, J.P.F. Calheiros, R.F.G.D.
Howes, R.H. Petrosemolo, A.P. Pandelo, B.C.
Bavaresco, A.P.T. Costa, M.S. Paiva

Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Patologia descrita pela primeira vez em 1912

por Jhon Templeton Bowen (1857-1840), porém, com primeiro
relato envolvendo região perianal em 1939. Trata-se de um
carcinoma intraepidérmico de células escamosas (carcinoma
in situ), de crescimento lento, que tende a se espalhar intra-
epidermalmente. Pode evoluir para carcinoma epidermoide
invasivo em 2 – 6% dos casos. Relatar-se-á caso clínico com
objetivo de descrever a técnica de excisão ampla radical com
avanço de retalho V-Y.

Descrição do caso: Paciente, sexo feminino, 56 anos, com
queixa de prurido perianal. Exame proctológico evidenciou
lesões perianais laterais direita e esquerda, hiperpigmenta-
das, eritematosas com aproximadamente 5 cm de extensão.
Colonoscopia normal e biópsia das lesões com histopato-
lógico sugestivo de Papulose Bowenoide/Doença de Bowen.

Sendo a Papulose Bowenoide histologicamente indistinguível
da Doença de Bowen, realizou-se diagnóstico diferencial base-
ado na idade e apresentação macroscópica da lesão. Optou-se
por tratamento cirúrgico com incisão perianal laterais direita
1 9;39(s1):1–164

e esquerda com ressecção local alargada com margens de
1 cm e porteriormente anoplastia com avanço de retalho cutâ-
neo V-Y bilaterais. Após o tratamento cirúrgico a paciente
obteve alta no quarto dia pós operatório e seguiu acompanha-
mento ambulatorial até epitelização da ferida operatória. No
momento é submetida a exame físico e anuscopia a cada três
meses.

Discussão: A doença de Bowen é uma lesão pré-cancerosa,
de crescimento lento e muitas vezes oligo ou assintomá-
tica. Sua ocorrência em áreas não expostas ao sol podem
estar associadas a infecção pelo HPV, doenças inflamatórias
intestinais e neoplasias de colon. Ressalta-se que a papu-
lose bowenoide é histologicamente indistinguível da Doença
de Bowen, sendo os critérios clínicos determinantes no diag-
nóstico diferencial destas, visto que a papulose tende a
ocorrer em pacientes mais jovens e cursa com lesões múl-
tiplas e pigmentadas. O aspecto macroscópico varia, desde
placas eritemato-descamativas de contornos bem definidos
até lesões vegetantes ou ulcerações. Dentre as patologias con-
sideradas no diagnóstico diferencial podemos citar: doença de
Paget, carcinoma basocelular, psoríase e papulose bowenoide.
Em geral apresenta mínimos sintomas ou assintomática.
Quando presentes as principais queixas são ardor e pru-
rido. O tratamento abrange técnicas menos invasivas como
criocirurgia (nitrogênio líquido) e terapia fotodinâmica (fotos-
sensibilizantes e radiação a laser) ou exérese cirúrgica com
margens amplas (padrão ouro). Como os defeitos cutâneos
são grandes demais para permitir cicatrização por segunda
intenção, são utilizadas técnicas como enxerto ou avanço de
retalho cutâneo.

Conclusão: Ressaltamos com este relato de caso, a supe-
rioridade da exérese cirúrgica ampla, em relação as técnicas
menos invasivas, por menor taxa de recidiva e melhor prog-
nóstico. A técnica de retalho V-Y é uma boa opção para cobrir
defeito da ferida de forma satisfatória.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.218
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Estenose de piloro: primeira manifestação da
doença de crohn - relato de caso

E.J.R. Palma a, M.S. Vaz a, B.C. Hasse b, I.L.
Marchi b

a Universidade do Planalto Catarinense
(UNIPLAC)/Clinicolon, Lages, SC, Brasil
b Universidade do Planalto Catarinense
(UNIPLAC), Lages, SC, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de Doença de Crohn, cuja primeira

manifestação foi estenose de piloro.
Descrição do caso: Paciente feminina, branca, 24 anos,

com prima portadora da Doença de Crohn (DC). Em 2017

foi submetida a piloroplastia por estenose de piloro sem
causa esclarecida. Em 2018 por dor abdominal e sangramento
anorretal realizou colonoscopia que apresentava colite leve
à esquerda. Iniciando tratamento por Retocolite Ulcerativa.
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m 2019, apresentou abcessos anorretais de repetição progre-
indo com fístula anal. Apresentou calprotectina fecal de 1534.
ova colonoscopia demonstrou: estenose parcial de válvula

leo-cecal e ulcerações em íleo terminal; Marcadores sorológi-
os: P- ASCA > 300 e C- ANCA negativo. Biópsia de íleo terminal
ugeriu DC. Diagnóstico definitivo: Doença de Crohn, sendo
niciada a terapia biológica. Atualmente a paciente segue em
ratamento para remissão.

Discussão e Conclusão(ões): A DC é uma condição inflama-
ória intestinal, de etiologia desconhecida, influenciada por
atores ambientais e genéticos, podendo envolver qualquer
arte do trato gastrointestinal. Discreta prevalência sobre o
exo feminino e distribuição bimodal, picos de incidência aos
0 e 50 anos. As manifestações principais são diarreia, dor
bdominal e sangramento retal, caracterizadas por períodos
e remissão-exacerbação que podem ser acompanhados de
iversas complicações. Sintomas gastroduodenais são raros,
om incidência de 0,3 a 5% de todos os pacientes com DC,

maioria destes pacientes são jovens e apresentam dor
bdominal, perda de peso importante, náusea e vômitos. A
C gastroduodenal (GD) está associada a acometimento de

leo e ceco, sendo a presença de estenose de piloro iso-
ada muito rara. A endoscopia digestiva alta com biópsia
ermanece sendo padrão-ouro para diagnóstico de DC-GD.
m casos de acometimento GD são diagnósticos diferenciais:
arcoidose, úlcera péptica, neoplasias, gastroenterite eosino-
ílica. O diagnóstico resulta de análise clínica, imaginológica

laboratorial. Colonoscopia é útil para confirmar suspeita
línica da DC, e obter biópsia. O tratamento envolve alívio
os sintomas, prevenção de recidivas, indução da remissão,
odendo utilizar-se de terapia medicamentosa e cirúrgica.
so de corticoterapia e Azatioprina, beneficia especialmente
acientes com DC gastrointestinal. Casos refratários podem
er tratados com Infliximabe antes de se considerar trata-
ento cirúrgico. Os tratamentos medicamentosos têm baixa

esolutividade para estenoses fibróticas, podendo recorrer a
rocedimento minimamente invasivo de dilatação com balão
ia endoscopia, associado a alta morbidade e necessidade
e reintervenção. Conclusão: Apesar da evolução dos méto-
os diagnósticos para DC, torna-se necessária maior atenção
rente as suas raras manifestações.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.219
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ernioplastia incisional perineal: relato de
aso

.A. Rolim, M.M. Sousa, A.S. Vilarinho, M.M.
ibeiro, A.C. Moreira, J.C.A. Silva, L.B. Olinda
atista, B.R. Andrade Júnior

Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza,
ortaleza, CE, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso

Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso clínico de hérnia perineal inci-

ional após amputação abdominoperineal do reto realizada
evida a neoplasia de reto baixo.
;39(s1):1–164 119

Descrição do caso: Paciente de 63 anos, sexo masculino,
realizou em dezembro de 2017 uma amputação abdominope-
rineal do reto por neoplasia de reto baixo sem intercorrências.
Em novembro de 2018, procurou atendimento médico com
queixa de abaulamento e desconforto na região do perí-
neo, sendo constatada a presença de uma hérnia incisional
no local. Em maio de 2019 foi, então, submetido ao tra-
tamento cirúrgico com realização de hernioplastia por via
perineal. Foi realizada uma incisão longitudinal no períneo,
com identificação de alças de delgado aderidas à pelve e com-
pondo o saco herniário. Realizou-se em seguida a lise das
aderências, enteropexia das alças intestinais acima da região
perineal, herniorrafia incisional perineal com aposição de tela
de prolene e colocação de dreno de sucção n◦ 4.8 como dreno
sentinela. O paciente evoluiu clínica e hemodinamicamente
estável no pós-operatório e segue em acompanhamento
ambulatorial.

Discussão: A hérnia perineal secundária é uma condição
incomum, com incidência maior em mulheres, representando
66 % dos casos e com idade média para surgimento aos 59
anos. O aparecimento da hérnia ocorre, em média, após 22
meses da realização da primeira cirurgia. Além disso, a tera-
pia neoadjuvante para tratamento da doença de base tem
sido questionada como um possível fator de risco para o
surgimento da hérnia perineal. Os pacientes apresentam-se
clinicamente com desconforto e sensação de peso no períneo,
podendo haver sintomas urinários e obstrução intestinal. Usu-
almente, a queixa de desconforto perineal é considerada uma
indicação cirúrgica; ademais, erosão da pele sobre a bolsa her-
niada, obstrução intestinal, e dificuldade de micção devido à
herniação da bexiga são, também, outras indicações para o
reparo cirúrgico. O tratamento cirúrgico é o padrão ouro e a
abordagem pode ser por via perineal, abdominal ou videola-
paroscópica. Alguns trabalhos mostram que a via perineal é
a mais indicada devido aos melhores resultados, no entanto,
ainda não está bem estabelecida a melhor técnica de trata-
mento, necessitando de mais estudos para definir a conduta
ideal diante desse tipo de hérnia.

Conclusão: A hérnia incisional perineal é uma condição
rara o que torna a realização da hernioplastia incisional
perineal um procedimento infrequente na prática médica.
Percebe-se ainda a necessidade de estudos mais consistentes
que evidenciem os fatores de risco para o surgimento desse
tipo de hérnia, bem como estabelecer a conduta cirúrgica mais
adequada para resolução desse problema.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.220
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Uso de dispositivo de derivação fecal, como
alternativa à colostomia, em fasceíte
necrotizante de fournier após ligadura
elástica hemorroidária

S.F. Malheiros, W.P. da Silva, A.L. Marinho,
Oliveira, M.I. Leite Granjeiro

Hospital Santa Isabel, João Pessoa, PB, Brasil
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Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso incomum de Fasceíte Necrotizante

de Fournier (FNF), após ligadura elástica hemorroidária, tra-
tado com dispositivo de desvio fecal para evitar colostomia e
revisar, na literatura médica mundial, o uso deste dispositivo
em FNF.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 78 anos,
diabético, evoluiu no 4 odia pós-ligadura elástica hemorroidá-
ria com fasceíte necrotizante perianal e isquiorretal. Realizado
debridamento necrótico extenso e antibioticoterapia de largo
espectro. Para desvio fecal, alternativamente à colostomia,
optou-se pela instalação do Sistema Flexível de Derivação
Fecal Endorretal com cuff (FlexiSeal*- Covidien) por 11 dias,
além de Oxigenoterapia Hiperbárica. Evoluiu com adequado
controle séptico e granulação da ferida, tendo alta no 17o pós
operatório e alcançando cicatrização completa por segunda
intenção após 105 dias, sem sequelas funcionais.

Discussão: literatura relata a incomum evolução de pro-
cedimentos hemorroidários para FNF. O risco potencial foi
reportado, entre outros, por Becker de Moura et al. (Dis
Colon Rectum 2007;50) em nosso meio e revisado por Albu-
querque (World J Gastrointest Surg 2016;8). Por outro lado,
um dos fatores que mais impactam o controle séptico e
a cicatrização da ferida pós-debridamento é o adequado
controle da contaminação fecal evacuatória. Assim, tradici-
onalmente na sepse perianal, desvio fecal por colostomia é
indicado. Recentemente, há relatos de alternativas à colos-
tomia, utilizando FlexiSeal*, que é um sistema de drenagem
fechado com cateter de silicone contendo cuff, ancorado
no anel anorretal e, que associado à dieta e medicamentos
laxativos, provém desvio fecal. Originalmente para uso em
pacientes acamados e diarreicos sob terapia intensiva para
evitar escaras, este dispositivo tem encontrado nova utilidade
no tratamento da sepse perianal. São poucas publicações,
séries pequenas e, também, carentes de uniformes protocolos
de condução. Eray et al. (Indian J Surg 2013) reviram a eficá-
cia dos métodos de derivação fecal na sepse perianal por FNF
concluindo que a colostomia deveria ser restrita aos casos de
grande injúria esfincteriana ou lacerações retais. Ozkan et al.
(Int Wound J 2014;12) e Goh et al. (Singapore Med J 2014;55),
confirmaram eficácia e segurança do FlexiSeal* no tratamento
da FNF, recomendando o uso até melhora clínica (média de
11 dias). Para Oguz et al. (Int Surg 2015;100), se necessária
derivação fecal na FNF, FlexiSeal*deveria ser a primeira esco-
lha. Recentemente, o trabalho americano de Rosen et al. (JSR
2016;206) demonstrou ausência de complicações e redução do
tempo internado e do custo final, com este método. A evolução
deste caso corrobora, mas adicionais estudos são necessários.

Conclusão: O caso ilustra o risco potencial de FNF após pro-
cedimentos hemorroidários e, apoiado na literatura, demostra
os benefícios de eficácia, conforto e custo efetivo do novo

método de derivação fecal, alternativo à confecção de colos-
tomia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.221
1 9;39(s1):1–164
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Relato de caso: a importância de uma boa
clínica cirúrgica no tratamento de um
paciente com diverticulite associado a uma
fístula colo-vesical

G.S.D.F. Ataide

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), João
Pessoa, PB, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar e discutir o caso de um paciente subme-

tido à retosigmoidectomia devido a uma diverticulite, além de
uma correção cirúrgica de fístula colo-vesical.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 68 anos,
relata infecção urinária recorrente desde 2016, vindo sendo
tratado por meio de antibioticoterapia na unidade de saúde da
família, e enfim foi encaminhado ao urologista. Nos últimos
seis meses começou também a relatar fecalúria e dor de forte
intensidade nos quadrantes inferiores do abdome, principal-
mente na fossa ilíaca esquerda. O urologista identificou, por
meio de ultrassonografia, uma suposta litíase vesical e reco-
mendou remoção cirúrgica. Foi então submetido em outubro
de 2018 a uma cistolitotomia vesical aberta, que, durante a
realização, não foi encontrado o cálculo, sendo constatado,
na verdade, uma fístula colo-vesical. Portanto, o paciente
foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel para melhor tra-
tamento. Chegando ao hospital, realizou uma cistoscopia
diagnóstica, sendo visualizado uma fístula colo-vesical com
trajeto fistuloso em assoalho vesical supratrigonal, havendo
também a presença de secreção amarelada com grumos.
Devido à sintomatologia apresentada, a coloproctologia reco-
mendou uma colonoscopia, que apresentou no colo sigmoide
grande quantidade de óstios diverticulares de bases largas,
resultando na descoberta da diverticulite. Desse modo, a
equipe médica decidiu pela realização de uma retosigmoidec-
tomia com anastomose colorretal, por meio de uma incisão
mediana transumbilical, bem como pela correção do trajeto
fistular, no dia 28/11/2018.

Discussão e Conclusão(ões): Embora muitas vezes seja
utilizado o tratamento clínico para diverticulite, o paciente
em questão apresentou complicações, como a fístula colo-
vesical e por passar a apresentar características agudizadas,
foi escolhido a cirurgia como tratamento definitivo. Também
de acordo com a literatura médica, cerca de 95 % dos divertí-
culos atingem o cólon sigmoide, como no caso relatado, além
de elucidar riscos para adquirir esta patologia, e muitos des-
sas fatores são apresentados pelo paciente, como: idade, má
alimentação e baixa atividade física. Embora muitas vezes seja
utilizado o tratamento clínico para diverticulite, o paciente
em questão apresentou complicações, como a fístula colo-
vesical e por passar a apresentar características agudizadas,
foi escolhido a cirurgia como tratamento definitivo. Também

de acordo com a literatura médica, cerca de 95 % dos divertí-
culos atingem o cólon sigmoide, como no caso relatado, além
de elucidar riscos para adquirir esta patologia, e muitos des-
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as fatores são apresentados pelo paciente, como: idade, má
limentação e baixa atividade física.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.222
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ELATO DE CASO: TRATAMENTO DE
EOPLASIA INTRA-EPITELIAL DE ALTO
RAU COM IMIQUIMOD×
.C. Guerro, R.R. Barbi, R.O. Raimundo, T.O.F.
orreia, J.B. Fayad, J.M.N. Rosa, I.M.B. de
ouza, R.P. Periard

Hospital Federal de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Demonstrar a efetividade do uso de Imiqui-

od no tratamento de neoplasias intra-epiteliais de alto grau,
iminuindo a morbidade em relação a abordagem cirúrgica.

Descrição do caso: Paciente de 73 anos, branco, sem
istória de intercurso sexual anal, procurou nosso serviço
ueixando-se de lesão elevada e indolor na região perianal,
cupando todos os quadrantes, percebida há um ano, com
umento progressivo de tamanho. As sorologias solicitadas
oram negativas. No exame proctológico observou-se uma
xtensa lesão perianal, com relevo e áreas friáveis ao toque.
oram realizadas biópsias e o estudo histopatológico confir-
ou a hipótese de neoplasia intra-epitelial de alto grau (NIAa).
a anuscopia de alta resolução (AAR), não identificamos

esões internamente. Uma vez que o paciente não havia sido
ubmetido a nenhum tratamento, optamos por iniciar o uso de
miquimod 5 %, três vezes por semana. Frente a evolução clí-
ica favorável, a mesma dose foi mantida por 12 semanas. No
xame proctológico após o término do tratamento, o paciente
antém lesão plano-elevada, irregular, exulcerada no centro,
edindo cerca de 2 cm em posição mediana anterior da mar-

em anal, não podendo ser descartada a hipótese de lesão
esidual. O paciente foi então, submetido a excisão da lesão
esidual, e a biópsia de congelação revelou focos de neoplasia
ntra-epitelial, sem invasão estromal nos cortes examinados.
o momento aguardamos laudo histopatológico definitivo.

Discussão e Conclusão(ões): As neoplasias intraepiteli-
is anais (NIAs) se desenvolvem a partir da persistência da
nfecção do Vírus Papiloma Humano (HPV) de alto risco,
odendo evoluir para o carcinoma epidermoide de canal
nal. Os tratamentos da NIA baseiam-se na exérese da
esão, em métodos citodestrutivos (físicos ou químicos),
munomodulação ou ainda na combinação dessas modali-
ades. Em relação ao emprego de imiquimod, os estudos
ealizados preconizam seu uso na forma de creme a 5 %, por
m período de 12 a 16 semanas, três vezes na semana, em
ias alternados. Em pacientes imunocompetentes, a eficácia

m obter a remissão total das lesões é de cerca de 50 %, e
m pacientes imunodeprimidos chega a 25 %. O emprego do
miquimod nas lesões anogenitais do HPV, potencializando

resposta imune, pode ser uma alternativa aos métodos
;39(s1):1–164 121

cirúrgicos ou citodestrutivos para o controle do HPV, tanto
na terapia primária como na combinada, tendo ainda como
vantagem, a menor morbidade quando comparado com abor-
dagem cirúrgica. O caso relatado corrobora o exposto acima,
tendo apresentado excelente resposta ao tratamento, com
remissão quase total das lesões, conforme documentado em
fotos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.223
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Manejo conservador em tumor estromal
gastrointestinal “gist” de reto inferior
avançado

R.F.G.D. Howes, D.M. Baldez, A.P. Pandelo,
R.H. Petrosemolo, A.P. da Costa, B.C.
Bavaresco, R.M. Machado

Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Objetivo deste relato é descrever um caso raro

de cancer retal, onde um paciente é acometido por um tumor
Estromal Gastrointestinal (GIST), para enriquecer a biblio-
grafia médica cirúrgica na coloproctologia e contribuir para
condução de casos futuros.

Descrição do caso: J.M.S., 52 anos, apresentando há 6 meses
dor anal, hematoquezia e emagrecimento. Exame físico, abau-
lamento em parede antero-lateral esquerda do reto a 3 cm
da MA, firme e imóvel. Colonoscopia sem lesões sincronicas.
Lesão vegetante entre reto inferior e canal anal antero-lateral
esquerdo ocupando 1⁄3 da luz, infiltrando espaço intersfinc-
teriano. Patologia: “Tumor Fusocelular sugestivo de GIST”.
Imuni-histoquimica: “tumor estromal gastro-intestinal, Per-
fil imuno-istoquimico: positivo para CD117, CD34, Negativo
para Desmin, S100. TC: com metástases hepáticas, a maior
com 4,9 cm em lobo direito, próstata com borramente da gor-
dura adjacente a lesão, vesiculas seminais sem invasão. TC de
Tórax com metástase em lobo superior de pulmão esquerdo
com aprox. 1,6 x 1,0 cm. Avaliando-se a agresssividade da
doença e de comum acordo com o paciente optou-se quimi-
oterapia paleativa (Mesilato de Imatinibe - GLIVEC). Após 3
meses apresentou melhora dos sintomas, chegando a estar
assintomático no momento da consulta. TR com lesão retal na
mesma topografia, porém com tamanho menor. Avaliado pela
equipe de Cirurgia Torácica, não indicado ressecção da metás-
tase pulmonar. Em nova consulta em 3 meses permanecia
assintomatico, exame físico semelhantes. Acompanhamento
regular e sem progressão clínica ou radiológica por 2 anos,
voltando a se tornar sintomático com dor anal e dificul-
dade evacuatória, TR com crescimento exponencial da lesão
retal. Novo estadiamento evidenciou aumento das metástases

hepáticas e pulmonares alem de massa pélvica em topografia
retal com invasão de parede posterior da bexiga. Submetido
a sigmoidostomia em dupla boca. Os demais sintomas eram
controlados com dipirona e codeina sob demanda. Iniciado



j). 2 0
122 j coloproctol (rio

novamente QT, após 3 meses apresentou melhora álgica e per-
manece oligosintomatico em tratamento paleativo até a data
da conclusão deste relato.

Discussão e Conclusão(ões): GIST de reto é extremamente
raro, tumores primários não metástaticos devem ser resse-
cados totalmente com objetivo de cura. No adenocarcinoma,
há vantagens em ressecções paleativas e higienicas para
aumento da sobrevida, no GIST de reto a escacez de fontes
dificulta a criação de um protocolo. Optou-se por conduta pale-
ativa, visto presença de metástases em fígado e pulmão, a
qualidade de vida seria melhor sem a amputação de reto. Per-
maneceu assintomático por 2 anos. Por outro lado se fosse
ressecado foco primário poderia se beneficiar da ausência
de sintomas retais. Não dispomos de casos suficientes para
definir uma rotina para o GIST de reto, porem o tratamento
conservador é insuficiente para cura, deve-se considerar a
condição clínica, estadiamento e o desejo do paciente sobre
sua doença, respeitando, acolhendo e humanizando o mesmo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.224
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Relato de caso: trombose aguda de veia porta
sintomática em pós-operatório de paciente
com doença de crohn

P.A.E. Silva, M.G. Teixeira, R.V. Filho, P.V.
Martins, A.S. Russo, B.R. Altoé, D.T.D. Alencar

A Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), São
Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Introdução: Complicações vasculares como tromboembo-

lismo arterial e venoso durante o curso da Doença Inflamatória
Intestinal (DII) são relatadas e, de acordo com um estudo
da Clínca Mayo, complicações tromboembólicas se desenvol-
veram em 1,3% dos pacientes com DII, com uma taxa de
mortalidade de 50%. A prevalência de trombose da veia porta
em DII é de 0,17%.

Objetivo: Relatar caso de trombose aguda de veia porta, sin-
tomática, em paciente portador de Doença de Crohn (DC) em
pós-operatório (PO) de Ileocolectomia.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 36 anos,
portador de DC desde 2004 com tratamento clínico irregu-
lar, em uso de Adalimumabe há um ano, já havia feito uso
de mesalazina e corticoide, mantendo sintomas de dor abdo-
minal e diarreia. Em 2018 diagnosticado por colonoscopia e
enteroressonância com estenose de válvula ileocecal, fístulas
entero-entéricas e entero-retal. Submetido à ileocolectomia
direita, rafia de reto e colostomia em alça de sigmoide. Recebeu
alta no 7◦ dia de PO, assintomático. No 9◦ dia de PO evo-
luiu com irritação peritoneal, distensão abdominal, náuseas
e febre. Em tomografia computadorizada de abdome e pelve
com contraste venoso foi evidenciada presença de mode-

rada quantidade de liquido livre em cavidade abdominal e
trombose parcial de ramos direito e esquerdo de veia porta.
Devido piora do quadro clínico do paciente, foi realizado lapa-
rotomia exploradora, sendo identificado liquido ascítico em
1 9;39(s1):1–164

grande quantidade na cavidade abdominal e anastomose íleo-
transverso íntegra, sem outras alterações. Paciente evoluiu
bem no PO, tornou-se assintomático após anticoagulação sis-
têmica e se recuperou sem intercorrências. Recebeu alta no 7◦

dia de PO, com rivaroxabana por seis meses.
Discussão e Conclusão(ões): Nosso caso sugere que, apesar

de a trombose da veia porta ser um evento já reconhecida-
mente associado à DII, deve-se atentar para quadros agudos
que podem apresentar sintomatologia muitas vezes seme-
lhante às manifestações esperadas da DII, o que pode atrasar
o diagnóstico e o tratamento adequado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.225
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Leiomioma intraluminal de cólon transverso:
relato de caso

D.F. Santos, F. Bálsamo, S.D.F. Boratto, S.H.C.
Horta, M.C. Rodrigues, R.L.G. Slaibi, D.F.
Santos

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um

paciente com diagnóstico colonoscópico e anatomopatoló-
gico de leiomioma de cólon para investigação de sangramento
digestivo.

Descrição do caso: Masculino, 63 anos, ex-tabagista, hiper-
tenso, diabético, coronariopata, submetido a cateterismo com
instalação de stent 8 meses antes do início dos sintomas,
relatou hematoquezia com 3 meses de duração associado a
alteração do hábito intestinal de 1 vez ao dia para a cada 5
dias, dor ao evacuar, fezes em síbalos e esforço evacuatório.
Referiu ainda perda ponderal de 8 kg no período. Ao exame
físico encontrava-se descorado + /4 + e identificada fissura anal
posterior. Iniciada terapia conservadora e solicitada colonos-
copia que identificou lesão polipoide pediculada de 3 cm de
diâmetro em cólon transverso que foi ressecada com alça dia-
térmica, cuja análise histopatológica demonstrou neoplasia
fusocelular indeterminada e imuno-histoquímica comprovou
leiomiossarcoma grau II com margens cirúrgicas compro-
metidas. Estadiamento oncológico não identificou doença a
distância e realizada nova colonoscopia para tatuagem da
lesão. Submetido a tratamento cirúrgico com transversecto-
mia 5 meses após início do quadro, cujo anatomopatológico
demonstrou ausência de neoplasia. Manteve boa evolução pós
operatória e atualmente está em acompanhamento ambula-
torial sem sinais de recidiva da doença.

Discussão e Conclusão(ões): Leiomiossarcoma intralumi-
nal de cólon é uma doença rara e o acometimento colônico
é ainda mais raro, ocorrendo em apenas 2 % dos caso. O

tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica. A forma extra-
luminal é mais frequente e o diagnóstico se dá habitualmente
por exames radiológicos. O tratamento endoscópico é factível
para lesões pequenas, de modo que o prognóstico é mais reser-
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ado em lesões maiores que 5 cm. Como são de crescimento
m sua maioria extra-luminal a ocorrência de sintomas se dá
m uma fase tardia da doença, o que diminui as taxas de cura.
abitualmente o paciente se apresenta com massa abdominal
alpável e anemia, com taxa de sobrevivência em 5 anos vari-
ndo de 40-60 %. No paciente descrito foi possível tratamento
deal após realização de colonoscopia, reiterando a importân-
ia desse método na avaliação de hemorragias digestivas e
dentificação de tumores precoces.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.226
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ntussuscepção recorrente, degeneração
aligna e recorrência precoce de pólipos na

índrome de peutz-jeghers: relato de caso e
evisão de literatura

.R. Queiroz, E.L.Q. Souza, L.M.G. Codes, A.L.
ano, M.M. Maranhão, F.C.R. Fidelis, T.C.M.

antana, E.M. Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar o caso de uma paciente com Síndrome

e Peutz-Jeghers (SPJ), enfatizando a malignização em pólipo
e delgado e a recorrência precoce de múltiplos pólipos intes-
inais após ressecções endoscópicas e cirúrgicas.

Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 31 anos,
iagnosticada em 2015 com SJP, após suboclusões intestinais

ntermitentes. Em agosto/2018, apresentou novos quadros
emi-oclusivos, evidenciada, à enterro-TC, intussuscepção
ejuno-jejunal próxima ao ângulo de Treitz e lesão polipoide
m alça de jejuno distal, medindo cerca de 2,8 cm. Submetida
laparotomia em novembro/2018, identificados dois pólipos

ediculados a 10 e 15 cm do ângulo de Treitz, medindo 3 e 2 cm,
espectivamente, além de lesão com retração da serosa em
ransição jejunoileal, medindo 2 cm, sem demais lesões pal-
áveis. Realizada enterotomia com polipectomias em jejuno
roximal e enterectomia segmentar em transição jejunoi-

eal. O estudo histopatológico das polipectomias mostrou
ratar-se de adenomas tubulares e o da enterectomia eviden-
iou adenocarcinoma mucoprodutor bem diferenciado, com
nfiltração até a subserosa, margens livres, sem linfonodos e
nvasão angiovascular (pT3NxMx). Exames de estadiamento
ão demonstraram lesões à distância. Após quatro meses de
eguimento, cursou com novos episódios suboclusivos, sendo
isualizadas à entero-TC, pelo menos cinco imagens sugesti-
as de pólipos de intestino delgado, de até 2,5 cm. Segue em
rogramação de nova abordagem cirúrgica.

Discussão e Conclusão(ões): A SPJ é uma doença autossô-
ica dominante, relacionada à mutação no gene STK11/LKB1,

aracterizada pelo desenvolvimento de pólipos hamartomato-

os em todo trato gastrointestinal (TGI). Sua incidência varia
e 1/8.300 a 1/200.000, na população global. Giardiello et al.
oram os primeiros a demonstrar que pacientes portadores da
PJ têm risco elevado para o desenvolvimento de neoplasias
;39(s1):1–164 123

malignas, tanto no TGI quanto em outros sítios. A oncogênese
na SPJ ainda é debatida, e a sequência hamartoma-carcinoma
não é clara. O manejo consiste no screening e ressecção endos-
cópica de pólipos detectados, a fim de evitar complicações,
como intussuscepção, sangramento e malignização, em que
ressecções maiores podem se tornar necessárias. Apesar
de não haver uma recomendação sobre a periodicidade do
rastreamento desses pacientes, a literatura aponta para a
necessidade de investigação seriada com exames de ima-
gem/endoscópicos. Estudos recentes mostraram benefícios no
uso de alguns fármacos, como a Metformina, Rapamicina e
Everolimus, para melhor controle na formação de pólipos,
embora com baixo grau científico de recomendação. O caso
relatado corrobora o caráter recorrente da formação de pólipos
na SPJ, trazendo à tona a necessidade de rastreamento regular
desses pacientes, devido ao risco de malignização, mesmo não
se tratando de uma síndrome adenomatosa. Além disso, sali-
enta a contraindicação de ressecções extensas e sucessivas,
devido às frequentes e precoces recorrências.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.227
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Hérnia de amyant: um relato de caso

C.L. Alves a, I.C. Barros a, J.V. Zbeidi b, A.
Limoli a, J.M.S. Botelho a

a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP),
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto,
SP, Brasil
b Hospital Estadual Américo Brasiliense, Américo
Brasiliense, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar apresentação rara de hérnia inguinal

que tem em seu conteúdo apêndice cecal. Definida na litera-
tura como hérnia de Amyand.

Descrição do caso: A.V., masculino, 85 anos, aposentado.
Iniciou quadro de abaulamento em região inguinal direita,
com discreto desconforto há 05 anos. Referia que abaulamento
reduzia espontaneamente. Não relatou história de encarce-
ramento, estrangulamento ou alteração do hábito intestinal.
Apresentava cirurgia prévia de hérnia inguinal esquerda ope-
rada há 20 anos, sem recidiva; como antecedente referiu
cardiopatia e angioplastia prévia com colocação de um stent
cardíaco. Ao exame físico notava-se abaulamento volumoso
inguinoescrotal à direita, redutível e sem sinais de isque-
mia, quadro compatível com hérnia inguinoescrotal NYHUS
II. Paciente foi submetido a hernioplastia inguinoescrotal sob
raquianestesia. Realizada inguinotomia, identificada hérnia
inguinal indireta, realizado isolamento do saco herniário e
durante sua dissecção foi identificado apêndice cecal em seu
interior, sem sinais flogísticos. Realizada apendicectomia com
ligadura do mesoapêndice e confecção de sutura da base

em bolsa de tabaco. Posteriormente foi realizada correção do
defeito inguinal com colocação de tela de polipropileno sob
técnica de Lichtenstein. Paciente recebeu alta após o 30◦ dia
pós-operatório, com quadro resolvido e sem queixas. O resul-



j). 2 0
124 j coloproctol (rio

tado do estudo anatomopatológico confirmou presença de
apêndice cecal em saco herniário, com inflamação crônica
inespecífica, sem perfuração ou malignidade.

Discussão e Conclusão(ões): Hérnia abdominal é definida
como um defeito por onde podem se insinuar estruturas
ou vísceras abdominais, conservadas a integridade da pele
e do peritônio. Hérnia de Amyand consiste na protrusão do
apêndice vermiforme, inflamado ou não, no saco herniá-
rio inguinal, condição rara que apresenta uma prevalência
entre 0,4% e 0,6% das hérnias inguinais. Quando associada a
inflamação do apêndice e apendicite aguda a prevalência é de
apenas 0,1% dos casos. Sua apresentação mais comum ocorre
em hérnia inguinal com persistência do conduto peritoniova-
ginal embora possa ocorrer nos casos exclusivos com defeito
da parede abdominal posterior. O diagnóstico de hérnia ingui-
nal é clínico e não são necessários exames complementares.
Quando não associada a quadro inflamatório agudo, os sinais
clínicos correspondem aos sinais da presença da hérnia, como
abaulamento da região inguinal e dor, principalmente aos
esforços. Na presença de quadro inflamatório agudo a clínica
será semelhante ao quadro de apendicite aguda sem necessi-
dade de exame de imagem para seu diagnóstico. Independente
da apresentação a confirmação da presença do apêndice como
conteúdo do saco herniário inguinal e consequentemente o
diagnóstico de hérnia de Amyand somente pode ser realizado
durante a abordagem cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.228
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Ressecção anterior de reto assistida por
incisão transperineal

R.F.G.D. Howes, D.M. Baldez, A.P. Pandelo,
R.H. Petrosemolo, J.P.F. Calheiros, A.P. Da
Costa, B.C. Bavaresco, R.M. Machado

Hospital Federal do Andaraí, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever técnica auxiliar de acesso perineal

para RAR de difícil acesso por via abdominal
Descrição do caso: C.A.C., 60 anos, portador de TU de reto

inferior, 5 cm da MA. TC/RM: tumor em intimo contato com
próstata, sem metástases. Procedimento respeitou tempos
cirúrgicos tradicionais até dissecção ao nível dos elevadores
do ânus, onde face anterior do reto apresentava intima relação
com a próstata. Pelve estreita tornava difícil a diferenciação
entre tumor e próstata e secção segura do reto com margem
de segurança distal, grampeador retal Contour não disponí-
vel. Para evitar uma amputação de reto com exenteração e
estoma urinário, realizou-se, em litotomia, incisão perineal

transversa 2 cm acima do ânus com comprimento de 4 cm,
dissecado fossas isquioretais circundando o reto, tracionando-
o para a ferida é realizado grampeamento com carga roxa
45. Dissecado com segurança o reto anteriormente até cáp-
1 9;39(s1):1–164

sula prostática e margens laterais. Retornado para abordagem
abdominal para onde peça cirúrgica é seccionada do cólon
descendente e removida. Liberação peritoneal do descendente
até ângulo esplenico para mobilização e anastomose colo-anal
sem tensão a 2 cm da margem anal com grampeador circular
Ethicon 33, realizado ileostomia de proteção. Ferida perineal
foi fechada por planos anatômicos com fio absorvível Poliglac-
tina. No pós operatório, evoluiu com pequena infecção de FO
perineal, tratada com Amoxicilina-clavulanato. Alta no 7 PO
em boas condições. No seguimento ambulatorial evoluiu com
estenose da anastomose colo-anal, submetido a dilatações
digitais semanais. HP concluiu Adenocarcinoma moderada-
mente diferenciado, infiltrando todas as camadas até gordura
pericólica, sem invasão angiolinfática e perineural. Margens
distais, proximais e anéis anastomóticos livres. Margem da
loja prostática evidenciava tecido colônico infiltrado por ade-
nocarcinoma porem sem tecido prostático, metástase de 1/15
linfonodos isolados. pT3pN1a. No momento da realização
deste relato o paciente havia sido encaminhado para adjuvan-
cia

Discussão e Conclusão(ões): Grampeadores possibilitam
diminuição do tempo cirúrgico e facilitam a secção distal por
via abdominal exclusiva com ressecção da margem com maior
segurança. A incisão perineal foi essencial para evitar uma
amputação de reto. Patologia não evidenciou tecido prostá-
tico na margem radial, indicando possibilidade do tumor não
ter invadido próstata, congelação não estava disponível, o que
possibilitaria ampliação da margem durante procedimento.
Dissecção VLP facilitaria obtenção de margem adequada,
porém não estava disponível. O amparo ao paciente é dever
do médico, sua busca é inexorável, abordagens não convenci-
onais devem ser contempladas quando se visa o benefício do
mesmo, concluímos que uma abordagem retal por via peri-
neal pode ser, seguramente utilizada em casos semelhantes.
O benefício no caso relatado foi nítido, poupando-o de uma
amputação de reto, diminuindo a morbidade imposta por essa
técnica além de minimizar tempo de internação e recursos
hospitalares já escassos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.229
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Lesão anal por chifrada de touro: relato de
caso

A.J.V. da Silva a, N.A.S. Vieira b, F.W. Sousa
Arruda a

a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Sobral, CE,
Brasil
b Faculdade de Medicina (FAMED), Centro
Universitário INTA (UNINTA), Sobral, CE, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar o caso de um paciente vítima de trauma
na região anal em decorrência de chifrada de touro.
Introdução: O canal anal pode ser o sítio de lesões inco-

muns, mórbidas e com risco de infecção grave, potencialmente
fatal. Estas lesões podem interferir negativamente na quali-
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ade de vida dos pacientes, sobretudo quando há perda da
unção esfincteriana e necessidade de colostomia definitiva.

traumatismo por chifrada de boi é incomum, com predomi-
ância em áreas rurais na América Latina, Índia e Espanha,
cometendo o abdome e o períneo na maioria dos casos.

Relato de caso: J.R.F., masculino, 26 anos, solteiro, natu-
al e procedente de Sobral-CE, vaqueiro, deu entrada no
epartamento de Emergência no dia 26/04/2018 com lesão
erfuro-contusa extensa em região anal em decorrência de
chifrada de animal”. Apresentando dor local intensa, com
erda da anatomia anal (extensa laceração anal e perianal),
om esgarçamento de aproximadamente 45% esfíncter anal
óstero-lateral esquerdo e da musculatura do assoalho pél-
ico até o cóccix, com tecido desvitalizado e sangramento
oderado. Manteve estabilidade hemodinâmica durante

tendimento inicial, encaminhado ao centro cirúrgico para
ealização de colostomia em alça e esfincteroplastia anal.

Discussão: Acidentes perfurantes provocados por animais
ão incomuns no mundo, sendo de maior prevalência em paí-
es onde é comum o espetáculo com touros, como no México e
spanha ou onde tais animais, como por exemplo a vaca, são
onsiderados sagrados, com é o caso da Índia.

Conclusão: As lesões anais podem apresentar uma ampla
ariedade de padrões que exigem uma avaliação diagnóstica
tratamentos precisos. O conhecimento do cirurgião para a

orreta avaliação da anatomia local e classificação da extensão
necessário para a tomada da melhor conduta caso a caso.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.230
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elato de caso – tratamento endoscópico e
eguimento oncológico de pacientes
ubmetidos a ressecção por colonoscopia de
ólipos grandes

.O.F. Correia, A.C. Guerro, J.B. Fayad, R.O.
aimundo, A.Q.F. Henriques, L.P.P. Netto,

.M.N. Rosa, C.M.D.S. Quintas

Hospital Federal de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
rasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo desse estudo é demonstrar a por-

entagem de pólipos malignos encontrados e ressecados por
olonoscopias realizadas pelo serviço de Coloproctologia do
ospital Federal de Ipanema e o seguimento oncológico desses
acientes.

Descrição do caso: Os dados obtidos foram retirados do
ivro de cirurgias do serviço de Coloproctologia e coleta-
os do prontuário digital no período entre 2011-2019. Nesse

ntervalo foram realizadas 776 colonoscopias, sendo diagnos-
icados 9 pacientes com pólipos colorretais grandes (≥ 1 cm)
essecados por colonoscopia (seis em sigmoide, dois no cólon

escendente e um no reto superior). Dentre esses pacientes,
eis foram avaliados histologicamente como adenocarcinoma
ntramucoso incidindo sobre adenoma, um adenocarcinoma
nvasivo, um adenoma túbulo-viloso com displasia epitelial
;39(s1):1–164 125

de baixo grau e um adenoma tubular com displasia de alto
grau. O paciente diagnosticado com adenocarcinoma invasivo
necessitou de complementação cirúrgica, sendo submetido a
ressecção anterior de reto videolaparoscópica (estadiamento
da peça cirúrgica T1N1). Todos os demais pacientes que
tiveram os pólipos ressecados endoscopicamente mantêm
acompanhamento pelo serviço de Coloproctologia do hospital,
com colonoscopias de controle, sem sinais de recidiva.

Discussão e Conclusão(ões): O pólipo colorretal pode ser
definido como um crescimento anormal na mucosa colô-
nica que se projeta para o lúmen intestinal, sendo de grande
importância devido ao seu potencial de malignidade. Essas
lesões são encontradas em 2%-12% das colonoscopias reali-
zadas de rastreio, sendo diferenciadas das lesões invasivas
por poderem ser tratadas apenas endoscopicamente, não
sendo necessário tratamento cirúrgico. Habitualmente, os
pólipos são assintomáticos, entretanto, alguns deles consti-
tuem lesões precursoras para câncer colorretal invasivo. A
colonoscopia é o exame padrão ouro, promovendo o diag-
nóstico, permitindo a polipectomia com estudo histológico
subsequente e o tratamento definitivo de algumas lesões ini-
ciais, evitando dessa forma a cirurgia e progressão da doença
oncológica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.231
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Íleo biliar: relato de caso

P.C. Moreira, L.M. da Fonseca, T.G. Vandaleti,
J.J.M. Lima, M.P. Crivelaro

Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC),
Indaiatuba, SP, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A obstrução do intestino por cálculo biliar,

denominada de “íleo biliar” (IB), é uma complicação incomum
e potencialmente grave de colecistite crônica. Os autores apre-
sentam um caso de obstrução intestinal por um cálculo biliar
localizado no jejuno distal em uma paciente de 86 anos por-
tadora de colelitíase tratado por laparotomia de urgência.

Descrição do caso: Paciente feminina, 86 anos, portadora
de colelitíase assintomática internou na emergência do hos-
pital com dor e distensão abdominal, vômitos e parada de
eliminação de gases fezes há 3 dias. O hemograma apresen-
tava importante leucocitose com desvio à esquerda. Realizou
ultrassonografia abdominal total que demonstrou distensão
da cavidade gástrica, contendo resíduo em seu interior; vesí-
cula biliar não individualizada e sem dilatação dos canais
biliares (colédoco medindo 0,5 cm de diâmetro). A tomografia
computadorizada de abdome identificou um grande cálculo
parte radiopaco no interior de alça de delgado, medindo em
torno de 4,5 cm a 5,5 cm no seu eixo axial. Optou-se por uma

abordagem operatória. A paciente submetida a laparotomia
mediana d urgência em que foram identificados dois cálculos
em jejuno distal cerca de 50 cm adiante do ângulo de Treitz, o
primeiro medindo 5,5 cm e o segundo 3,5 cm no seu eixo axial.
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Os cálculos foram retirados por enterotomia. Não foi realizada
a colecistectomia neste procedimento. A paciente apresen-
tou boa evolução pós-operatória, recebendo alta hospitalar no
segundo dia de pós-operatório.

Discussão e Conclusão(ões): O íleo biliar ocorre por
formação de uma fístula entre a vesícula biliar e algum seg-
mento do intestino delgado possibilitando a passagem de um
ou mais cálculos que podem obstruir o trânsito intestinal
especialmente em áreas de estreitamento anatômico como o
ângulo de Treitz e a válvula ileocecal. O cálculo biliar migra
para o intestino delgado mais comumente por uma fístula
colecistoduodenal. Sua impactação pode acorrer em qualquer
parte do intestino: íleo (60,5% dos casos), jejuno (16,%), estô-
mago (14,2%), cólon (4,1%) e duodeno (3,5%). O paciente pode
apresentar-se com sintomas inespecíficos ou com sinais de
obstrução intestinal, tais como náuseas, vômitos, distensão e
dor abdominal. Apesar de infrequente na população, responde
por 25% das obstruções não estrangulatórias do intestino del-
gado sendo relacionada a progressão da idade. É responsável
por 1% a 3% de todas as cirurgias para tratamento de obstrução
intestinal. A mortalidade associada à obstrução do lúmen
intestinal pelo cálculo biliar está entre 12% e 27%. A TC é o
exame mais eficiente pela sua agilidade e pela resolução de
imagem. O tratamento cirúrgico do é normalmente realizado
em caráter de urgência. A opção pela não realização da colecis-
tectomia deveu-se a que a paciente não referia mais sintomas
relacionados à litíase biliar, além de que de certa forma esta
já estava tratada por uma ampla fístula colecisto-duodenal. O
cirurgião deve estar familiarizado com o íleobiliar e com seu
tratamento cirúrgico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.232
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Correção de fístula retovesical com
transposição de retalho de músculo gracil

B.B. Ferreira, L.M. de Castro, L.F.C. Gomes
Medaglia, R.J. Garcia

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Objetivo deste trabalho é a apresentação de

um relato de caso, de uma correção de fístula retovesical
complexa, após radioterapia e prostatectomia, realizando a
transposição de retalho de músculo grácil esquerdo.

Descrição do caso: F.L.F., 67 anos, sexo masculino, apre-
sentando fístula retovesical complexa após proctatectomia
radical e radioterapia por adenocarcinoma de próstata e
nova ressecção recidiva locorregional. A mesma foi diagnos-
ticada por anamnese e exame físico, associada a exames
complementares como tomografia de abdômen e pelves e
colonoscopia. Foi submetido a tentativa de correção laparos-
cópica do orifício fistuloso com rafia do reto, sem sucesso.

Realizou transversostomia derivativa como ponte para novo
procedimento cirúrgico. Submetido a nova abordagem cirúr-
gica, dessa vez com a técnica de transposição de retalho de
músculo grácil esquerdo.
1 9;39(s1):1–164

Discussão e Conclusão(ões): As fístulas retovesicais (FRV)
são comunicações patológicas entre a bexiga e reto. Trata-se
de uma rara complicação decorrente de doenças inflamató-
rias e neoplásicas da pelve, além de casos resultantes de
iatrogenia, e associa-se a altos índices de morbimortalidade.
As fístulas retovesicais adquiridas foram classificadas como
benignas, secundárias à doença de Crohn, trauma, sepse
perirretal ou lesão iatrogênica; e relacionada à malignidade,
secundária a neoplasia, radiação, cirurgia ou efeitos combi-
nados de tumor e tratamento. Os achados clínicos da fístula
retovesical incluem pneumatúria, fecalúria e drenagem uri-
nária do reto. O local da fístula é geralmente detectado pelo
exame retal e pode ser identificado na uretrocistografia, tomo-
grafia de pelves, ressonância magnética de pelves ou exame
contrastado do reto. O gás dentro da bexiga, na ausência
de instrumentação transuretral recente, é o achado clássico
de fístula intestinal na bexiga. Para facilitar o fechamento
espontâneo, o manejo geralmente inclui desvio do trânsito
intestinal (colostomia) e desvio urinário (cistostomia supra-
púbica, cateter uretral permanente ou ambos). No entanto,
esta abordagem raramente é bem-sucedida e a duração do
desvio necessário não é clara. Aqui, descrevemos nossa téc-
nica de reparo de fístula retovesical através da transposição de
retalho de músculo grácil, como uma alternativa para fístulas
retovesicais complexas e recidivadas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.233
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Prolapso retal completo em paciente com
insuficiência renal crônica: relato de caso

L.D. Guerra, D.M. Carneiro, P.A. Mangueira

Centro Universitário Tocantinense Presidente
Antônio Carlos (UNITPAC), Araguaína, TO, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de prolapso retal, fora do

padrão epidemiológico mais comum, com um dos mecanis-
mos fisiopatológicos associados à uma patologia de base.

Descrição do caso: Paciente M.C.S., 39 anos, sexo feminino,
afrodescendente, portadora de insuficiência renal crônica dia-
lítica há 10 anos, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital
Regional de Araguaína com história de 2 dias de constipação,
associado à prurido intenso e dor em região perianal de iní-
cio súbito, no exame proctológico, na inspeção, observou-se a
exteriorização de toda espessura do reto, sendo irredutível às
manobras iniciais. No segundo dia de internação hospitalar, a
paciente evoluiu com isquemia, foi submetida à uma redução
do prolapso no intraoperatório seguido de uma retossigmoi-
dectomia com colostomia terminal e fechamento do colo retal
(cirurgia de Hartmann). No pós-operatório a paciente não
apresentou intercorrências, recebendo alta no quinto dia após
o procedimento cirúrgico, com orientações e programação da

reconstrução do trânsito intestinal após 60 dias.

Discussão e Conclusão(ões): O prolapso do reto caracteriza-
se pela saída completa ou parcial desse segmento do intestino
grosso pelo ânus, podendo ser aparente ou oculto, que
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ncide mais em mulheres acima de 60 anos, com história de
onstipação crônica. Sua fisiopatologia é pouco esclarecida
as literaturas, porém existem alguns fatores comprovada-
ente relacionados com sua etiologia, como: aumento da

ressão intra-abdominal, infecções, alterações anatômicas,
eurológicas, nutricionais e transtorno da função do assoa-

ho muscular da pelve. No paciente portador de doença renal
rônica, a sarcopenia é uma condição bem associada, que
corre em todos os estágios da doença e vários são os meca-
ismos responsáveis pelo desenvolvimento desta condição,
omo, desequilíbrio hormonal, má nutrição, depleção de
TP e glicogênio, transporte inadequado de oxigênio como
onsequência da anemia, acidose metabólica e distúrbio ele-
rolítico, alteração no estilo de vida, perda de massa muscular

fraqueza devido à atrofia de fibras musculares. No caso
cima, a paciente, portadora de insuficiência renal crônica
or 10 anos, apresenta um nível elevado de sarcopenia, sendo
ste, um provável fator promotor fisiopatológico da disfunção
uscular pélvica, acarretando assim, o prolapso retal. O diag-

óstico da afecção foi feito exclusivamente por história clínica
exame físico. Para o tratamento do prolapso retal existem
uitas opções cirúrgicas descritas na literatura, no caso des-

rito acima, foi optado pela via abdominal com ressecção de
eto e sigmoide (cirurgia de Hartmann), tendo em vista o tama-
ho do prolapso e a isquemia extensa do mesmo. Apesar
a paciente encontrar-se fora dos padrões epidemiológicos
ais acometidos por essa afecção, nota-se uma relação íntima

ntre a patologia de base, insuficiência renal crônica, e o trans-
orno da função do assoalho muscular da pelve, sendo este
m importante fator de risco para o aparecimento do prolapso
etal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.234
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iagnóstico da doença de crohn metastática:
elato de caso

.C. Rodrigues, S.D.F. Boratto, F. Balsamo,
.H.C. Horta, D.F. Santos, D.F. Santos, R.L.G.
laibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
ndré, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar quadro Doença de Crohn metastática

em relação com atividade intestinal da doença.
Descrição do caso: Homem, 36 anos, com diagnóstico

e doença de Crohn há 5 anos, em uso de mesalazina
00 mg/dia, sem queixas gastrointestinais atuais, e colonos-
opia evidenciando aspecto cicatricial de submucosa, sem
inais endoscópicos de atividade de doença. Há 6 meses notou
parecimento de múltiplas lesões cutâneas, recidivantes, dis-
eminadas pela pele, pior em região de dorso. Ao exame clínico

dentificadas lesões eritematopapulosas, algumas pustulosas,
utras ulceradas, dolorosas, localizadas em membros supe-
iores, inferiores, dorso e glúteos. A equipe de dermatologia
upôs diagnóstico de acne conglobata. Porém a equipe de
;39(s1):1–164 127

coloproctologia optou por realizar biópsias por amostragem
destas lesões, sendo identificados no histopatológico granulo-
mas com áreas de ulceração, sugestivos de Doença de Crohn.
Definimos diagnóstico de doença de Crohn metastática. Indi-
cada terapia imunobiológica com infliximabe 5 mg/kg/dose,
associada a acompanhamento ambulatorial rigoroso.

Discussão e Conclusão(ões): Trata-se de doença rara,
pouco discutida na literatura, frequentemente caracterizada
por lesões cutâneas ulceradas com cicatrização lenta. Tais
lesões raramente se apresentam sem manifestações intesti-
nais associadas. O diagnóstico é histopatológico com achados
de granulomas não caseosos. Como diagnóstico diferencial
temos pioderma gangrenoso, micobacteriose atípica, tuber-
culose cutaˆnea, micoses profundas, actinomicose, doença
de Behçet, granulomatose de Wegener, poliarterite nodosa
cutaˆnea e acne conglobata. As terapias convencionais teˆm
resultado pouco satisfatório sendo que a terapia biológica com
anti TNF alfa com infliximabe apresenta resposta clínica satis-
fatória com baixo índice de complicaçóes nestes pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.235
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Adenocarcinoma em ileostomia em paciente
com polipose adenomatosa familiar
submetida à proctocolectomia: relato de caso

MdLS. Ayrizono, P.N. Moraes, N.S. Mukai,
M.G. Camargo, R.F. Leal, C.A.R. Martinez, J.J.
Fagundes, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de uma paciente com adenocarci-

noma em ileostomia após proctocolectomia total e ileostomia
definitiva devido Polipose Adenomatosa Familiar (PAF) e ade-
nocarcinoma do reto distal.

Descrição do caso: Mulher, 62 anos, com antecedente de
proctocolectomia total e ileostomia terminal por PAF e neopla-
sia de reto há 29 anos, apresentava queixa de aparecimento de
tumoração e sangramento no estoma há 6 meses. Ao exame
físico, havia presença de lesões polipoides, de superfície irre-
gular, na ileostomia e junto à junção mucocutânea. Realizada
biópsia incisional que demonstrou adenocarcinoma bem a
moderadamente diferenciado com área de produção muci-
nosa. Endoscopia digestiva alta revelou adenoma tubular com
displasia de baixo grau em papila duodenal. PET-CT apresen-
tava área de hipermetabolismo apenas junto ao estoma (SUV
1 h = 9,0 e 2 h = 11,0). A paciente foi submetida à cirurgia
com ressecção da ileostomia juntamente com a pele adja-
cente, subcutâneo, parede abdominal e íleo terminal com seu
mesentério, sendo confeccionada novo estoma em fossa ilíaca

esquerda, evoluindo sem intercorrências. O anatomopatoló-
gico evidenciou foco de adenocarcinoma bem diferenciado em
adenoma túbulo-viloso na junção mucocutânea e presença de
um linfonodo sem acometimento neoplásico (estadiamento
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patológico: pT1a N0). A paciente se encontra assintomática
após 6 meses da cirurgia.

Discussão e Conclusão(ões): O desenvolvimento de adeno-
carcinoma em ileostomia é raro. Os sinais/sintomas incluem:
aparecimento de tumoração ou lesões polipoides no estoma,
ocorrência de sangramento e obstrução intestinal. Mui-
tos fatores têm sido implicados na transformação maligna:
metaplasia colônica e displasia da mucosa ileal, irritação
crônica devido a trauma físico ou químico, mudança da
flora bacteriana local, predisposição a formação de adeno-
mas intestinais nos pacientes com PAF e malignização de
um adenoma benigno pré-existente. O tempo médio entre a
confecção da ileostomia e o surgimento do câncer costuma
ser longo, desenvolvendo-se comumente na junção muco-
cutânea, sendo o adenocarcinoma o tipo histolológico mais
frequente. Não há descrição na literatura de acometimento
linfonodal nestes pacientes. A suspeição clínica é importante
uma vez que 30% das biópsias são negativas para carcinoma.
A ileoscopia pode ajudar no diagnóstico, já o nível sérico do
antígeno carcinoembrionário não é relevante. O tratamento
de escolha é a cirurgia com ressecção em bloco do estoma
juntamente com a parede abdominal, íleo terminal com seu
mesentério e confecção da ileostomia no lado contralateral.
Conclusão: Apesar da raridade da ocorrência de adenocarci-
noma em ileostomia após a proctocolectomia na PAF, o risco
de desenvolver o câncer aumenta com o tempo de confeccção
do estoma. Portanto, vigilância é importante, principalmente
nos pacientes com ileostomia de longa duração.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.236
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Esquistossomose pseudotumoral sob
apresenção de polipose retal – relato de caso

M. Martinelli a, L.N. Santos b, D.A. Meira b,
P.I.B. Cunha b, J.R.S. Araújo c

a Hospital Santa Helena, Jequié, BA, Brasil
b Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), Jequié, BA, Brasil
c Oncolab Anatomia Patológica e Citologia, Jequié,
BA, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo do trabalho é relatar um caso raro

de polipose intestinal inflamatória secundária a esquistosso-
mose pseudotumoral.

Descrição do caso: Apresentamos um paciente masculino
de 46 anos com história de nodulação anal redutível associ-
ada a episódios de sangramento anal, exibindo ao exame físico
pólipos retais, os quais foram melhor avaliados a colonosco-
pia. A histologia demonstrou ovos do Schistosoma mansoni
cercados por reação inflamatória e fibrose.

Discussão e Conclusão(ões): Foi realizada uma revisão

dos diagnósticos diferencias, especialmente das síndromes
polipoides, além das opções terapêuticas da proctocolite
esquistossomótica. Destaca-se ainda a necessidade de medi-
1 9;39(s1):1–164

das públicas de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce
da doença nas áreas endêmicas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.237
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Relato de caso de confecção de colostomia
perineal em paciente após multiplas
abordagens abdominais: uma estratégia para
pelvis hostis

C.R. Mendes, J. Araújo de Jesus, KdM. Fuchs,
M. Alcantara, J. Serra, C.C. de Assunção, J.
Fraga

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

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A colostomia perineal, através do procedi-

mento de Pull-Through consiste no avanço de alça colônica
por dentro da alça retal, com anastomose colo anal deste
seguimento em segundo tempo cirúrgico. Foi orginalmente
realizado para cirurgias de megacólon e possui as vantagens
de evitar estomas abdominais, reduzindo assim o risco de
deiscência de e formação de abscesso pré-sacral. Conside-
rando que as anastomoses retais baixas estão associadas a
altas taxas de vazamento e infecção pélvica, a colostomia peri-
neal deve ser considerada uma opção nas reconstruções de
trânsito intestinal em paciente submetidos a múltiplas abor-
dagens após deiscências de anastomose e pélvis hostis.

Descrição do caso: E.B.J., masculino, 48 anos, com
diagnóstico de megacólon chagásico, foi submetido a Reto-
sigmoidectomia a Duhamel modificada com anastomose
grampeada em 20/05/2015. Evoluiu com eventração no 5
dia de pós operatório, submetido a laparotomia exploradora
em 26/04/2019 sendo evidenciado deiscência da anastomose
colorretal com peritonite fecal instalada, realizado lavagem
copiosa da cavidade, reconfecção da anastomose colo retal
e ileostomia protetora, evoluindo com evolução favorável e
alta hospitalar. Cursou com estenose da anastomose colore-
tal, sendo submetido a dilatação por via anal em 23/09/2015,
com demanda de nova dilatação 06/04/2016. Submetido em
26/04/2019 a laparotomia para Reconstrução de trânsito intes-
tinal, sendo visto múltiplas aderências entre alças, parede
abdominal e pelve. Optado por liberação de colo direito, e
ostomização deste por via perineal, a Pull-through, além de
fechamento da ileostomia. Paciente evolui no Pós Operatório
Imediato com íleo adinâmico e infecção do trato respirató-
rio, tendo o segundo tempo cirúrgico adiado, devido a essas
complicações clínicas. Realizado a fixação de ostomia perineal
em 15/05/2019. Recebeu alta após 5 dias, com boa aceitação
da dieta e dejeções por via anal, incontinente. Em consulta
de revisão, após 30 dias do procedimento, retornou mantendo
resultado satisfatório, continente para fezes sólidas.
Discussão: O procedimento de pull-through, originalmente
descrito no tratamento da doença da doença de hishproug,
foi adaptado e utilizado por Duhamel e Swenson tendo sido
progressivamente abandonado em detrimento das anastomo-
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es grampeadas. Tornando-se, contudo, opção de grande valia
m paciente com pelve hostil, poupando o paciente de mor-
idades típicas da anastomose colorretal, como deiscência e
ormação de abscesso pélvico. No caso descrito, tratava-se de
aciente com passado de peritonite fecal por deiscência da
nastomose colorretal, sendo evidenciado pélve hostil no intra
peratório, que dificultavam o grampeamento mecânico. Sub-
etido a técnica de anastomose a Pull-through, evoluindo de

orma satisfatória.
Conclusão: Técnica de pull-through deve ser lembrada

omo opção cirúrgica em pacientes com pelve hostil, por redu-
ir os riscos de deiscência de anastomose e abscesso pélvico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.238
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umores pré-sacrais: tailgut cyst e
infangioma cístico, relato de casos

. Fukushima a, L.F.M. Rodrigues a, G.T.
antos b, C.S.A. Neto c

Clínica Colono, Brasília, DF, Brasil
Clínica Medigastro, Brasília, DF, Brasil
Clínica OncoDigestiva, Brasília, DF, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Identificar as características radiológicas e

istopatológicas, assim como os fatores diagnósticos dos
umores pré-sacrais.

Descrição do caso: Paciente S.A.M., feminino, 43 anos,
ueixa-se de dor anal há 6 meses, principalmente na
vacuação, sem enterorragia. Colonoscopia e exames labora-
oriais sem alterações. Em Ressonância Magnética da Pelve,
evelou-se presença de cisto hiperintenso em T2, contornos
obulados, margens circunscritas, contendo múltiplos finos
eptos sem restrição significativa após contraste, localizado no
spaço retro-retal, medindo 74 x 47 x 49 mm, desviando o reto
ara a direita, que favorece hamartoma cístico (Tailgut cyst).
oi submetida à ressecção cirúrgica do cisto, por acesso poste-
ior do reto, tendo o resultado histopatológico de linfangioma
ístico. Paciente ESL, feminino, 28 anos, refere desconforto em
elve há 4 meses, sem demais queixas proctológicas. Em colo-
oscopia, observou-se abaulamento posterior extrínseco do
eto, sem tumor visível. Apresenta RNM de Pelve com ima-
em nodular cística, com margens bem definidas, em região
ré-sacral, medindo cerca de 20,4 mm no seu maior diâme-
ro. Paciente foi submetida à ressecção do tumor, por acesso
osterior do reto, com diagnóstico histológico de hamartoma
ístico (Tailgut Cyst).

Discussão e Conclusão(ões): O espaço retro-retal, ou pré-
sacral, é um espaço virtual potencial. Tumores retro-retais
ão um grupo de lesões que abrangem um largo espec-
ro de doenças, variando de lesões congênitas de potencial

aligno, a processos inflamatórios. São raros, com incidên-

ia variando na literatura. Os cistos Tailgut, ou hamartomas
ísticos, surgem da persistência da cauda do intestino por
alência da sua regressão durante o desenvolvimento embrio-
ário. A apresentação clínica é pouco específica, variando de
;39(s1):1–164 129

assintomático à presença de obstrução intestinal, dor lom-
bar baixa ou pélvica, fístulas e abscesso. Mais comum em
mulheres (3:1), com idade média de 35 anos. Histologicamente
apresentam também teratomas, cistos epidérmicos, cistos
de duplicação retal, tumores neurogênicos e lesões ósseas.
O diagnóstico inclui avaliação endoscópica do reto, afim de
conhecer a extensão do tumor e avaliar a integridade mucosa
retal. Ultrassom endorretal pode ser utilizado para avaliar a
relação entre o tumor e as camadas musculares do reto e
do esfíncter anal. Biopsia pré-operatória ainda se mantém
controversa, tendo em vista o risco aumentado de recorrên-
cia ou de implantação no trajeto. A RNM com gadolínio é a
modalidade imaginológica de escolha, fornece o diagnóstico
acurado e determina a extensão anatômica da lesão, seleci-
onando a melhor abordagem cirúrgica. A caracterização das
lesões como sólida ou cística é facilmente alcançável via RNM
e a visualização de nodulações sutis ou septação destas lesões
permite a caracterização em vários subtipos. A retida cirúrgica
está recomendada, já que eles podem conter malignidade ou
alto potencial de degeneração maligna. É essencial o planeja-
mento cirúrgico para que se possa alcançar o melhor resultado
prognóstico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.239
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Linfoma não-hodgkin de intestino delgado
perfurado para colón direito com achado de
massa tumoral obstrutiva: relato de caso

M.B.S. Silva, T.Y.F. Koga, L.M. Silva, W.G.B.
Segundo, I.J.F.C. Neto, H.H. Watte, A.R.D.S.
Cecchini, L. Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo desse trabalho é avaliar o linfoma

com envolvimento gastrointestinal e apresentação do caso de
abdome agudo obstrutivo.

Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 57 anos
com dor abdominal vaga há 1 ano em epigástrio, perda
ponderal progressiva e evolução para diarreia, além de ple-
nitude pós prandial com dor em fossa ilíaca direita e massa
palpável e, há 7 dias com parada de eliminação de fla-
tos e fezes quando deu entrada no pronto-socorro. Realizou
tomografias que demonstravam a espessamento parietal con-
cêntrico de alças intestinais de cólon ascendente e ceco,
sugerindo processo infiltrativo colônico. Colonoscopia progre-
diu até o cólon ascendente devido a lesão úlcero-vegetante
estenosante, endurecida e friável, intransponível ao aparelho.
Submetido a hemicolectomia direita com achado cirúrgico de
tumoração envolvendo ceco e ileo terminal com anátomo-
-patológico (AP) de Linfoma não-Hodgkin (LNH) de intestino

delgado de grandes células perfurado para cólon.

Discussão e Conclusão(ões): Os tumores de intestino del-
gado correspondem a cerca de 9 % de todos as neoplasias do
trato gastrointestinal e aproximadamente 3 % são linfomas do
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intestino delgado, sendo que somente 2 % se caracterizam por
LNH acometendo íleo ou ceco. Na maioria dos estudos rela-
tados cerca de 80 % dos pacientes com acometimento desta
região apresentam dor abdominal como principal sintoma,
seguido de perda de apetite e constipação, porém, como no
caso relatado, a obstrução que evoluiu para perfuração acon-
tece em menos de 1 % dos pacientes com linfomas do TGI. O
local mais comum de perfuração é o estômago em 9 % dos
pacientes com linfoma, sendo que os casos podem ocorrer
espontaneamente ou após quimioterapia (QT). O tratamento
com quimioterapia sistêmica e a intervenção cirúrgica deverá
ser avaliada de acordo com o estádio e as complicações apre-
sentadas. Para o LNH intestinal de estádio I ou II, a ressecção
cirúrgica com quimioterapia pós-operatória parece ser prefe-
rida, com taxa de sobrevida de 5 anos de 50 % a 67 %. Em casos
mais avançados, o tratamento ideal é menos claro pela litera-
tura. No caso relatado, o paciente se apresentava em vigência
de abdome agudo obstrutivo, diagnosticado no intraoperatório
com perfuração de delgado bloqueado em cólon direito sub-
metido a ressecção oncológica. No pós-operatório realizou QT
com esquema R-CHOP.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.240
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Correção de fístula retovaginal com
transposição de retalho de músculo
bulbocavernoso

B.B. Ferreira, L.M. de Castro, R.J. Garcia, Á.H.
Crelier

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s) Apresentar relato de caso de correcção de fístula

retovaginal grande, com transposição de retalho de músculo
bulbocavernoso (Técnica de Martius).

Descrição do caso J.C.C., 74 anos, sexo feminino, apre-
sentando quadro de fístula retovaginal grande, com cerca de
4 cm de extensão no início do canal vaginal, distando 2 cm do
intróito vaginal. Fístula de provável origem iatrogênica após
clisteres retais devido a constipação. Sem histórico de neopla-
sia colorretal ou radioterapia prévia. Apresentou como quadro
clínico a presença de saída de gás e fezes pela vagina, princi-
palmente em vigência de fezes líquidas. Diagnóstico através
de exame físico e coloproctológico completo. Foi solicitado
exames complementares como colonoscopia, para afastar
causas neoplásicas ou possível doença inflamatória intestinal,
e também manometria anorretal para estudo fisiológico da
continência e aparelho esfincteriano. Foi optado por realização
de sigmoidostomia em alça temporária, a fim de proporci-
onar uma menor contaminação e melhor cicatrização local.
No mesmo procedimento foi submetida a correcção de fístula
retovaginal por via perineal, com transposição de retalho de

músculo bulbocavernoso direito pela técnica de Martius.

Discussão e Conclusão(ões) As fístulas retovaginais (FRV)
constituem grande desafio para o cirurgião colorretal. Defi-
nidas como uma comunicação anormal entre o reto e a
1 9;39(s1):1–164

vagina, na maioria das vezes resultam de trauma obstétrico ou
cirurgia ginecológica/perineal. Trauma, doença inflamatória
intestinal, radioterapia e neoplasias estão entre causas menos
comuns. O tratamento é eminentemente cirúrgico e diver-
sas técnicas podem ser usadas. A cirurgia de Martius (CM),
desenvolvida no século XX na Alemanha por Henrich Martius,
originalmente era usada para tratamento de incontinência
urinária feminina causada por estresse. Foi adaptada no decor-
rer dos anos e usada para o reparo de diversas desordens
pélvicas, demonstrou bons resultados no tratamento das FRV
recidivantes. Optado por realização desta técnica neste caso
reportado, devido a grande extensão do orifício e destruição
do septo retovaginal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.241
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Doença de paget extramamária com
acometimento perianal-relato de caso

M.V.P.R. Silvino, F.B.B.B. Beraldo, J.D. de
Almeida, I.R.M.A. de Lima, P.S. Rahe, V.C.S.
Soares, A.V. Calheiros, R.M. Cury

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar de caso de doença de Paget extra mamá-

ria com acometimento perianal tratado com radioterapia
exclusiva.

Descrição do caso: I.D.S.R., 70 anos, sexo feminino, parda,
portadora de HIV. Relatava surgimento de lesão hiperemiada
perianal há 1 ano, associada a prurido local intenso e hema-
toquezia intermitente. ao exame, observada lesão perianal de
coloração rosácea, com invasão para grandes lábios vaginais.
Ao toque retal, ausência de tumorações palpáveis. Realizou
ressonância magnética com evidência de espessamento pari-
etal circunferencial do reto baixo, sem linfonodomegalias. À
tomografia de tórax evidenciadas de linfonodomegalias nas
cadeias axilar, retropeitoral e supra-clavicular à direita, além
de linfonodos proeminentes nas cadeias paraórtica, paratra-
queal inferior direita e subcarinal. Submetida a biópsia de
pele da lesão, evidenciada epiderme com discreta acantose e
hiperqueratose. Em derme superficial, discreto processo infla-
matório crônico intersticial e epidérmico, além de proliferação
de células atípicas com citoplasma globoso na camada basal.
Realizada imuno-histoquímica com positividade para CDX2,
CK 7 E CK20, compatível com Paget extramario. Paciente sub-
metida a radioterapia com dose 50.4 GY (28 x 180 CG) em lesão
perianal durante 6 semanas. Reavaliada 3 semanas após tér-
mino da radioterapia, apresentava pele escurecida até 8 cm da
borda anal, sem lesões visíveis. Ao toque, esfíncter normotô-
nico. Evoluiu com resolução das queixas prévias, mantendo

hábito intestinal regular.

Discussão e Conclusão(ões): A doença de Paget extra-
mamária (DPE) compreende um grupo raro de neoplasias
cutâneas que ocorre mais comumente em mulheres brancas
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ntre 60 e 80 anos, é geralmente observada em áreas com
lta densidade de glândulas apócrinas, tais como vulva, região
erianal, escroto e axila. Como observado no caso descrito, seu
intoma predominante é o prurido de longa data, com uma
presentação característica na forma de lesões eczematosas e
escamativas. A DPEM pode ser associada a outras neoplasias
m até 30% dos casos, o que pode ser sugerido de acordo com
perfil da imuno-histoquímica. O CK 20 + sugere presença

e neoplasia sincrônica, observando-se mais frequentemente
ssociação com neoplasias do trato gastrointestinal baixo,
eguido de neoplasias uroteliais e ginecológicas. Nesse con-
exto, é fundamental investigação para descartar presença de
utras neoplasias, o que influencia diretamente na decisão
erapêutica. O tratamento de escolha para lesões localizadas,
em outras neoplasias associadas, consiste na excisão da lesão
om margem de segurança. Na presença de doença avançada
u em caso de contraindicação à cirurgia, pode-se lançar mão
e terapias coadjuvantes tais como radioterapia, quimiotera-
ia, ou terapêutica fotodinâmica. A DPE é associada a um alto
isco de recidiva e risco aumentado de neoplasias não con-
íguas, portanto demanda seguimento de longo prazo com
eestadiamento e rastreamento periódicos.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.242

01

bliteração do reto e canal anal como
omplicação da retossigmoidectomia anterior
om anastomose colorretal baixa: relato de
aso

.C. Rodrigues, F. Balsamo, S.D.F. Boratto,
.H.C. Horta, D.F. Santos, D.F. Santos, R.L.G.
laibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
ndré, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo desse trabalho é relatar essa

omplicação rara e pouco descrita na literatura da anastomose
olorretal baixa que é a total obliteração do reto e canal anal.

Descrição do caso: Paciente masculino, 82 anos, com diag-
óstico há 3 anos de adenocarcinoma de reto médio a 7 cm
a borda anal, foi submetido a tratamento neoadjuvante
om RT com 5.040 cGy e QT com Capecitabinae cirurgia
semanas após o término. Realizada retossigmoidectomia

nterior com anastomose colorretal término-terminal a 3 cm
a borda anal mecânica por duplo grampeamento (gram-
eadores Contour® e circular 33 mm) e transversostomia
erivativa, sem intercorrências em pós-operatório. O estudo
istopatológico da peça revelou adenocarcinoma moderada-
ente diferenciado pT3N0M0. Iniciou terapia adjuvante por
meses com esquema FLOX e interrompida por neuroto-
icidade. Após novo estadiamento sem alterações, entrou
m programação para fechamento da transversostomia, mas
xame clínico revelou ânus completamente obliterado e já epi-
;39(s1):1–164 131

telizado. Colonoscopia somente foi possível através do ostoma
e confirmou estenose de anastomose e colite de desuso.

Discussão e Conclusão(ões): As complicações da retossig-
moidectomia com anastomose colorretal apresentam uma
incidência de aproximadamente 15% para os pacientes com
anastomose manual e 23% nos submetidos a anastomose
mecânica como demonstrou Cruz e col. 3 em sua casuís-
tica envolvendo 380 pacientes operados para o tratamento do
câncer de reto. Dentre as complicações, as mais observadas
foram deiscência de anastomose em 57%, estenose da anas-
tomose em 26% e abscesso pélvico em 5%. A incidência da
estenose é relativamente alta, como sugerem outros estudos
epidemiológicos, variando de 3 a 30%e é mais comum nas
anastomoses mecânicas do que nas confeccionadas manu-
almente (2:1) 4,5. A isquemia poderia estar implicada com a
estenose, supondo que o processo inflamatório consequente e
a fibroplasia subsequente reuniriam os elementos necessários
para a reparação com retração e estreitamento circunferencial
durante o processo de cicatrização6. Obliteração completado
reto com fechamento do orifício anal configura um extremo da
estenose da anastomose. É uma complicação rara, com pou-
cos casos descritos. Atribuímos o acontecimento deste tipo de
complicação a uma resposta inflamatória exacerbada secun-
dária a isquemia local com extensa fibrose local e como fator
contribuinte as consequências da radioterapia pélvica prévia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.243
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Tratamento conservador de intussuscepção
colônica no adulto

B. Bazzano a, M. Tomiyoshi a, H. Minoru a, F.E.
Porto b, G. Kurachi a, U.E. Sagae a, D.M.R.
Lima a

a Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil
b Unitom, Cascavel, PR, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso raro de intussuscepção em paci-

ente adulto, tratado por colonoscopia.
Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 35 anos,

com histórico de dor abdominal súbita, em cólica de forte
intensidade em hipogástrio, flanco e hipocôndrio esquerdo
por um dia, com piora progressiva. Nega fatores precipitan-
tes. Ao exame físico apresentou dor a palpação profunda de
hipocôndrio esquerdo e distensão abdominal. De anteceden-
tes pessoais, cirurgia bariátrica pela técnica Duodenal Switch
e colecistectomia há 10 anos, diarreia crônica, com cerca de
3 a 5 episódios ao dia, vômitos e dores abdominais espo-
rádicas e astenia. Procurou o pronto socorro com piora do
quadro. Tomografia de abdome apresentou intussuscepção
de cólon na flexura esplênica por aproximadamente 7,5 cm,

sem sinais de obstrução ou sofrimento de alças. Foi sub-
metida à colonoscopia de urgência que evidenciou edema
com subestenose de cólon transverso distal e descendente.
Realizada injeção de ar e solução salina para aumentar pres-
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são intraluminal, com aparente redução da intussuscepção.
Tomografia de controle, realizada sete dias após demonstrou
resolução da intussuscepção evidenciada no exame anterior,
aspecto redundante do cólon transverso e descendente proxi-
mal. Além de espessamento parietal com redução luminal e
aspecto de suboclusão em dois pontos do cólon, um na porção
distal do transverso por cerca de 3 cm de extensão e outro no
descendente proximal por cerca de 10 cm de extensão, sem
características de lesões expansivas e com aparência de pro-
cesso inflamatório.

Discussão e Conclusão(ões): Nem a redução nem a
ressecção foram universalmente aceitas como o tratamento
correto para a intussuscepção colônica idiopática. A ressecção
cirúrgica definitiva é o tratamento recomendado em quase
todos os casos, sem manipulação ou redução, devido à alta
associação de patologia maligna. No entanto, há relatos de
sucesso na redução por colonoscopia em doenças benignas.
Nesse caso, em específico, optou-se pela redução colonoscó-
pica, por se tratar de uma paciente com colonoscopia anterior
sem sinais de neoplasia ou lesões precursoras. Conclusão: O
caso visa apresentar uma alternativa de tratamento menos
invasivo e eficaz para o tratamento de intussuscepção colônica
no adulto.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.244
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Aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos
da correção cirúrgica de prolapso de órgãos
pélvicos-relato de caso

C.N. Martins, T. Robles, E.V.A. Pereira, S.A.
Ciquini

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar os aspectos clínicos, diagnósticos e

terapêuticos de doente portadora de volumoso prolapso de
órgãos pélvicos com eversão completa da cúpula vaginal com
conteúdo colorretal extenso associado à enterocele. Analisa-
-se de forma retrospectiva as bases diagnósticas de paciente
portadora de prolapso extenso de cúpula vaginal com con-
teúdo intestinal colorretal visando a complementação de
plano diagnóstico. Avalia-se ainda de forma prospectiva o
desenvolvimento de plano terapêutico incluindo a correção
cirúrgica e seu pós-operatório.

Descrição do caso: Paciente feminina, 65 anos, com queixa
de abaulamento vaginal doloroso e progressivo há 20 anos.
Antecedentes patológicos pregressos de obesidade, hiper-
tensão arterial sistêmica, transtorno depressivo e leucemia
mieloide crônica tratados com controle clínico. Referência de
dois partos vaginais sendo o último com rotura perineal, his-

terectomia total vaginal associada a miorrafia dos elevadores
do ânus (por prolapso uterino grau III e cervicite crônica com
metaplasia escamosa) e cistopexia com colpopexia por cisto-
cele grau III e prolapso do fundo da vaginal. Ao exame físico,
1 9;39(s1):1–164

presença de prolapso genital de III grau, com conteúdo de
delgado e cólon em bolsa prolapsada. Realizado exame de
trânsito intestinal com evidência de alças de delgado e cólon
no interior da bolsa formada pela eversão total da vagina. Colo-
noscopia até o íleo terminal, presença de áreas de mucosa com
edema e enantema nos cólons, e área cicatricial inespecífica
em descendente. Indicado tratamento cirúrgico com avalaição
intra-operatória evidenciado todo cólon sigmoide e alças de
delgado contidos no prolapso vaginal total e completo. Reali-
zada retossigmoidectomia com anastomose término-terminal
manual, redução manual do prolapso vaginal, com retopro-
montopexia, seguido da colpopexia ao promontório e pexia
da cúpula da vagina à aponeurose do músculo reto abdomi-
nal. Paciente evoluiu bem em pós-operatório, recebendo alta
e mantendo seguimento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): Conclui-se a gravidade da
situação clínica incomum necessitando de tratamento cirúr-
gico complexo com abordagem dos vários órgãos pélvicos de
forma a oferecer os melhores resultados clínicos e de forma
definitiva. Ressalta-se ainda a importância da boa elaboração
de plano diagnóstico visando o adequado plano terapêutico
ajustado a todas as necessidades deste tipo de manifestação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.245
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Síndrome de fournier após drenagem de
abscesso perianal

G. Baum a, B.S. Chara a, C. Theis b, M. Pilatti b,
N.H. Monfredini a, V.C. Theodorovitz a

a Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE),
Joinville, SC, Brasil
b Hospital Municipal São José, Joinville, SC, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A síndrome de Fournier ou fasciíte necrotizante

(FN), é uma patologia de alta morbimortalidade, caracterizada
por necrose extensa e rapidamente progressiva. Acomete a
fáscia muscular e tecido celular subcutâneo. A taxa de morta-
lidade varia de 13-76%, sendo relacionado com o diagnóstico
precoce e abordagem cirúrgica no tempo correto, para tanto,
trata-se de uma urgência cirúrgica necessitando de trata-
mento preciso associado a uso de antibioticoterapia de amplo
espectro. Este trabalho trata-se de um relato de caso de paci-
ente com FN com evolução para choque séptico e posterior
alta pós enxerto.

Descrição do caso: Paciente masculino, 49 anos, busca
atendimento devido a quadro de edema e dor perianal há
dois dias. Ao exame físico apresentava-se com hemorroi-
das internas grau 4, e abscesso em região glútea esquerda,
com presença de sinais flogísticos na face interna de glú-
teo esquerdo que se estendiam até região perineal. Optado
por drenagem de abscesso perianal em centro cirúrgico,

paciente evoluiu para choque séptico, sendo iniciado ampi-
cilina + sulbactam e encaminhado a Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Evoluiu com quadro de delirium e permaneceu
com instabilidade hemodinâmica, sendo realizada tomografia
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omputadorizada de pelve, evidenciando presença de gás no
nterior da hemibolsa esquerda, ascendendo pelo canal ingui-
al e densificação difusa de gordura subcutânea em glúteos,
uadris e porções laterais da parede abdominal. No mesmo
ia foi realizado desbridamento da região devido à evolução
ara FN. Dois dias após foi necessário novo desbridamento;
uiado por cultura escalonou-se antibiótico para meropenem.
evido ao quadro arrastado, o paciente foi submetido a uma
olostomia em alça protetora. Três dias após a realização da
olostomia o paciente foi extubado e manteve-se em UTI. Ao
5◦ dia de UTI ganhou alta para setor de cirurgia geral. No
0◦ dia de internação o paciente foi submetido a cirurgia de
otação de retalho em bolsa escrotal e sutura de região inguinal
esquerda para correção da necrose e após 5 dias do enxerto,
evido a boa evolução, teve alta hospitalar.

Discussão e Conclusão(ões): A síndrome descrita é de
rande relevância clínica por sua evolução rápida e progres-
iva. Esse quadro é mais comumente visto em pacientes
o sexo masculino. Geralmente é uma infecção polimicro-
iana composta por bactérias aeróbicas e anaeróbicas que
ormalmente não são patogênicas, mas dependendo da imu-
idade do paciente torna-se causa da patologia. Pode levar
septicemia, falência múltipla de órgãos e até a morte. Seu

ratamento é o desbridamento cirúrgico e antibioticotera-
ia intensa. Portanto, FN é uma condição gravíssima, que
ode evoluir com destruição de forma irreversível dos tecidos
evido a disseminação da infecção através dos planos muscu-

ares e fasciais, evoluindo com amputação de membros e até
bito. O diagnóstico precoce, associado ao tratamento cirúr-
ico é fundamental, minimizando assim o potencial para uma
volução desfavorável.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.246
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índrome pash em associação a doença
ilonidal: relato de caso

.C. Rodrigues, F. Balsamo, S.D.F. Boratto,
.H.C. Horta, D.F. Santos, D.F. Santos, R.L.G.
laibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
ndré, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Nosso objetivo é relatar um caso de síndrome

ASH associado a cisto pilonidal sacrococcígeo recidivante.
Descrição do caso: Masculino, 21 anos de idade, enca-

inhado há 3 anos por quadro de nodulação sacrococcígea
e 5 cm com sinais flogísticos locais compatível com doença
ilonidal. Estava em acompanhamento com equipe da der-
atologia por lesões supurativas em axila e região inguinal

uspeita de HS em tratamento com antibióticos tópicos e
ubmetido à drenagens cirúrgicas. As lesões axilares foram

iopsiadas e confirmou-se a presença de PG. Apresentava
inda lesões em nádegas com aspecto sugestivas de HS e
esões acneicas em face. Referia hábito intestinal a cada um

dois dias, sem sintomas intestinais. Foi submetido a colo-
;39(s1):1–164 133

noscopia pré-operatória que demonstrou mucosa ileal com
hiperemia e aspecto granulomatoso cuja biópsia demons-
trou ileíte crônica intensa com agregados linfoides reacionais.
Exame radiográfico de trânsito intestinal sem anormalidades.
Exames laboratoriais com VHS 51 mm PCR 3,3 mg/L. Iniciado
tratamento para HS com Adalimumabe em associação a cor-
ticoide oral para tratamento do PG com remissão lenta de
ambos. O cisto pilonodal foi tratado cirurgicamente com inci-
são e curetagem. Evoluiu com recidiva da doença pilonidal,
sendo submetido a novo procedimento de incisão e curetagem
do cisto após 4 meses. O tratamento das lesões axilares e ingui-
nais foi complementado pela equipe de cirurgia plástica com
a ressecção das lesões e confecção de enxerto de pele. Atual-
mente mantém tratamento com imunobiológico e corticoide
em desmame com ferimentos axilares e inguinais epitelizados
em processo cicatricial, sem recidiva da doença pilonidal.

Discussão e Conclusão(ões): Mutações genéticas já foram
identificadas na patogênese da síndrome PASH. A mutação do
gene PSTPIP1 leva a um aumento da proteína caspase-1 com
produção exagerada das citocinas pró-inflamatórias, especi-
almente a interleucina-17 que ativa e recruta os neutrófilos3.
Frente a quadro de doença inflamatória cutânea associada
a quadro clínico pilonidal devemos sempre estar atentos ao
quadro clínico do paciente como um todo, avaliando-o com-
pletamente e não somente em relação à queixa principal
durante o atendimento. A recidiva pilonidal parece estar rela-
cionada a algum fator inflamatório presente na pele visto que
o paciente diagnosticado com síndrome PASH e cicatrizou
completamente com o avanço do tratamento clínico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.247
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Abscesso retroperitoneal em paciente com
doença de crohn em vigência de terapia
biológica – relato de caso

M.C. Rodrigues, F. Balsamo, S.D.F. Boratto,
S.H.C. Horta, D.F. Santos, D.F. Santos, R.L.G.
Slaibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de abscesso retroperitoneal em

paciente com Doença de Crohn em uso de terapia biológica
com anti TNF alfa.

Descrição do caso: Mulher, 58 anos, há 10 anos com
diagnóstico de Doença de Crohn e em uso de terapia imunobi-
ológica com anti TNF alfa, evoluiu com dor lombar à esquerda
há 20 dias, com piora progressiva e irradiação para região de
hipogástrio associada a queda do estado geral e inapetência.
Sugerida internação para investigação, mas paciente recusou-
-se. Internou pela emergência após uma semana com a mesma

dor, piora do estado geral e picos febris. Submetida à tomo-
grafia computadorizada abdominal, evidenciando coleção em
espaço retroperitoneal à esquerda de grande volume, com bor-
ramento do músculo psoas ipsilateral, porém não conseguiu
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descartar o envolvimento de alças intestinais. Iniciada anti-
bioticoterapia com ceftriaxone e metronidazol e submetida
à laparotomia exploradora para avaliação das alças intesti-
nais e drenagem. Durante inventário de cavidade evidenciadas
aderências cicatriciais e fixas entre alças de delgado sem
relação com o retroperitôneo e identificado abaulamento em
retroperitôneo à esquerda, rechaçando alças de delgado ante-
rior e medialmente. Realizada incisão em flanco esquerdo e
introdução de dreno de pigtail posicionado em loja retroperito-
neal e saída imediata de 850 mL de secreção purulenta. Cultura
revelou tratar-se de Proteus mirabillis. Paciente evoluiu com
choque séptico tratado com suporte clínico, vetilatório e Mero-
penem por 10 dias. Evoluiu com melhora do estado geral,
remissão da loja do abscesso, tendo o dreno sido retirado
no 10PO. Foi extubada durante terapia intensiva ainda em
vigência de sedação leve e evoluiu com broncoaspiração pul-
monar. Introduzida antibioticoterapia com Polimixina B e
Teicoplamina porém paciente evoluiu com SARA e óbito por
complicações pulmonares no 13 PO.

Discussão e Conclusão(ões): Aceita-se que até 2% dos paci-
entes com doença de Crohn apresentem uma perfuração livre.
A estenose intestinal progressiva produz um rápido aumento
da pressão intraluminal, resultando em perfuração. Cerca de
10% dos pacientes com doença de Crohn apresentam abs-
cessos intra-abdominais, que ocorrem na parede abdominal,
cavidade peritoneal, retroperitôneo, iliopsoas ou espaço sub-
frênico. Entretanto nem sempre este pode estar relacionado à
doença e sim à imunossupressão. Frente ac̀erteza de um qua-
dro de abscesso de retroperitoˆnio, a drenagem é mandatória,
seja via percutânea ou abordagem cirúrgica, podendo ser rea-
lizada por via abdominal ou mesmo por via retroperitoneal e
guiada por exames de imagem.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.248
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Grande cálculo vésico-ureteral secundário à
sonda de nélaton após cirurgia proctológica:
relato de caso

I.T. Souza, B.H.N. Ramos, L.L.P.A. Ribeiro, S.S.
Magalhães, P.I.A. Rangel, E.L.O. Junior, I.D.P.
Gomes, Y.C.R. Magalhães

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever caso de cálculo vésico-ureteral cau-

sado pela sonda de Nelaton após uma cirurgia proctológica.
Descrição do caso: Paciente masculino, 67 anos, procedente

de Fortaleza, buscou o ambulatório de urologia da Santa Casa
de Misericórdia alegando dor pélvica, em hipogástrio e em
fossa ilíaca esquerda, além de disúria, hematúria intermi-
tente e infecção urinária. O exame físico mostrou o paciente

não cooperativo, hipocorado ( + /4 + ), com cicatriz infraumbi-
lical e no flanco esquerdo. Palpação abdominal dolorosa em
hipogástrio e flanco esquerdo, com sinal de Giordano posi-
tivo a esquerda. Foi realizado um US que mostrou grande
1 9;39(s1):1–164

cálculo vesical e uretral distal com hidronefrose moderada
ipsilateral. Em seguida foi solicitado uma tomografia pélvica e
raio x de abdome evidenciando um grande cálculo vesical em
contiguidade com cálculo uretral esquerdo que se prolonga
até a bifurcação da artéria ilíaca comum esquerda. O paci-
ente submeteu-se a intervenção cirúrgica convencional com
abordagem simultânea da bexiga e ureter esquerdo. Após a
retirada do cálculo foi observado que havia uma sonda de nela-
ton sobre a qual o cálculo se desenvolveu. O paciente evolui
com infecção de ferida cirúrgica que tratada sem dificuldade.
A micção do paciente ocorreu de forma adequada e houve
melhora da hidronefrose.

Discussão: O uso de cateteres e de sondas no ureter é
uma prática recomendada quando é necessário drenar o
trato urinário alto, moldar o processo de cicatrização urete-
ral pós-trauma ou pré-operatório para facilitar a localização
do ureter em cirurgias retroperitoneais. No entanto, certas
precauções devem ser respeitadas para o uso adequado des-
ses materiais. São descritas várias complicações secundárias
ao uso do cateter vesical como infecção do trato urinário
(ITU), sepse, pielonefrite, cálculos do trato urinário, câncer
de bexiga, incrustações no cateter, abscessos e fístulas ure-
trais. Uma complicação descrita, menos frequentemente, é a
formação de cálculos na bexiga. Os cálculos se formam devido
à presença de um corpo estranho, que no caso é a sonda
vesical. O tipo de sonda usada também pode influenciar a
formação de pedra; no entanto, ainda não há dados que supor-
tem o uso de algum material específico em detrimento de
outro.

Conclusão: Foram feitas melhorias significativas nos cate-
teres para reduzir as complicações graves, como migração,
fragmentação, incrustação e calcificação, especialmente
quando os stents são deixados, colocando um dilema de ges-
tão e jurídica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.249
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Tumoração lipoide simulando lesão maligna
colorretal

L.A.N. Assis, B.F. Frietas, C.K.M. Fernandes,
D.M. Fagundes, M.V.M. Loura, F.S. Alves, A.
Buzatti, A.C.C. Torres

Hospital Municipal de Contagem (HMC)/Hospital
Municipal José Lucas Filho, Contagem, MG, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar um caso de lipoma colônico, além de

dissertar a respeito da sintomatologia, diagnóstico, formas de
apresentação e tratamento do mesmo.

Descrição do caso: Paciente T.M.E.; sexo feminino, de 81
anos de idade, previamente hipertensa e diabética, encami-

nhada à Coloproctologia do HMC devido a quadro de prolapso
retal, com sangramento à evacuação e constipação para
investigação e propedêutica do quadro. Ao exame físico, apre-
sentava dor abdominal em baixo ventre, principalmente em
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ossa ilíaca esquerda, e ao toque retal, apresentava massa de
onsistência solida em reto médio/alto, sem sinais de sangra-
ento ativo. Realizou-se estudo tomográfico, que evidenciou

esão de aspecto nodular, com paredes espessadas e densi-
ade de gordura na parede do reto alto à direita, medindo
proximadamente 4 cm. A jusante desta lesão o observa-se
spessamento difuso, inespecífico e heterogêneo, de aspecto
nfiltrativo das paredes do reto, até próximo a borda anal,
om importante redução da luz colônia, densificação de gor-
ura adjacente e borramento da parede do reto. Colonoscopia
videnciou lesão de aspecto neoplásico em retossigmoide,
lém de diverticulose colônica e retite leve inespecífica. O
studo histopatológico da colonoscopia evidenciou úlcera crô-
ica em atividade associada a processo inflamatório crônico,
orfologicamente inespecífico. Tendo em vista o caráter obs-

rutivo da lesão, bem como sua morfologia compatível com
oença mitótica, foi realizada retossigmoidectomia, contem-
lando lesão circular estenosante em retossigmnoide, seguida
e anastomose terminoterminal e ileostomia protetora. Paci-
nte apresentou boa evolução pós-operatória, recebendo alta
ospitalar com acompanhamento ambulatorial sem intercor-
ências. A avaliação anátomo-patológica do cólon sigmoide

reto evidenciou lesão tumoral morfologicamente com-
atível com tecido gorduroso, sem atipias celulares, sem
cometimento de linfonodos ou disseminação angiolinfática,
ompatível com lipoma colônico.

Discussão e Conclusão(ões): O lipoma colônico, apesar
e raro, é o segundo tumor benigno mais frequente do

ntestino grosso. Sua distribuição mais usual é no cólon
scendente. São, em sua maioria, submucosos e geralmente
nicos. Quando sintomáticos, geralmente tem dimensões
aiores que 2 cm, e apresentam-se com dor abdominal, san-

ue nas fezes e alteração de hábitos intestinais. O tratamento
epende da localização, sintomas e tamanho do lipoma.
esões menores que 2 cm são tratadas por ressecção endos-
ópica, enquanto em lesões maiores recomenda-se ressecção
irúrgica. Conclusão: A apresentação sintomática da lesão
o caso descrito, o acometimento inflamatório adjacente e
eu caráter de crescimento estenosante motivaram a opção
elo tratamento de cirúrgico à paciente. No presente relato,
ortanto, podemos constatar que os dados encontrados e a
onduta proposta são coerentes com a literatura, constatando
raridade do presente caso, bem como a complexidade de seu
iagnóstico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.250
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denocarcinoma de apêndice na doença de
rohn

.K. Romero, F.D.S.B. Baraúna, P.G. Kotze, E.F.
iranda, D. Londoño, R.V. Ropelato

Hospital Universitário Cajuru (HUC), Curitiba, PR,
rasil
Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
;39(s1):1–164 135

Objetivo(s): Relatar caso de paciente portadora de Doença
de Crohn (DC) ileocólica grave desde 2007, com intratabilidade
clínica e estenose da válvula ileocecal, submetida a colectomia
total, com diagnóstico de adenocarcinoma de apêndice cecal
no estudo anatomopatológico.

Descrição do caso: Paciente feminina, 29 anos, com diag-
nóstico de pancolite de Crohn desde os 18 anos. Realizou
tratamento clínico com imunossupressor e diversas classes
de imunobiológicos, sem remissão clínica/endoscópica ao
longo dos anos, evoluindo com estenose da válvula ileocecal
diagnosticada em enterotomografia e colonoscopia. Foi então
submetida a colectomia total com ileostomia terminal. No
estudo anatomopatológico, observou-se adenocarcinoma de
apêndice cecal pT3 N0 (0/129) Mx com invasão do ceco.

Discussão e Conclusão(ões): As neoplasias de apêndice
cecal representam apenas cerca de 0,5% de 1% das neoplasias
intestinais, sendo em sua maioria, tumores neuroendócrinos.
A maioria dos adenocarcinomas do apêndice é diagnosticada
em espécimes de apendicectomia. Portanto, os procedimentos
de estadiamento se referem principalmente ao estadiamento
pós-operatório e não ao pré-operatório. Várias séries retros-
pectivas não controladas sugerem que a sobrevida é melhor
com a hemicolectomia em comparação com a apendicecto-
mia simples. Um papel para quimioterapia adjuvante para o
adenocarcinoma do apêndice não foi definitivamente estabe-
lecido. Pacientes com doença inflamatória intestinal (DII) têm
um risco aumentado para a ocorrência de neoplasia color-
retal em áreas afetadas, especialmente em pacientes com
doença longa e extensa. A DII é caracterizada por ciclos repe-
titivos de inflamação aguda, que podem gerar radicais livres e
outras substâncias tóxicas, e causar danos no DNA e mutação,
levando à neoplasia. Em pacientes com DC, cânceres colorre-
tais e carcinoides também ocorrem em áreas não afetadas,
talvez resultando de mediadores pró-inflamatórios distantes,
em vez de um efeito inflamatório local de DC adjacentes.
Embora a inflamação apendicular ocorra histologicamente em
40% a 86% dos espécimes de colectomias de pacientes com DII
(40% a 52% na DC), neoplasias de apêndice cecal foram relata-
dos com pouca frequência, e a noção de associação direta entre
DII e neoplasia do apêndice é especulativa. Considerando que
as neoplasias de apêndice cecal podem ser secundárias à
doença de Crohn, recomenda-se vigilIância rigorosa nos paci-
entes com alterações em exames de imagem e maior tempo
de duração da doença.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.251
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Perfil dos pacientes submetidos a
reconstrução de trânsito intestinal no
hospital regional de santa maria – hrsm-df,
no período de janeiro de 2016 a junho de
2018

A.C.D.C. Júnior, V.J.D.O. Holanda, F.S.
Branquinho, C.S. Abud Neto, F.P. dos Santos,

T.R.L. Reis, Amaral, M.P. de Souza

Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF),
Brasília, DF, Brasil
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Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Caracterizar o perfil dos pacientes submetidos

à reconstrução de trânsito intestinal no Hospital Regional de
Santa Maria – HRSM-DF, no período de janeiro de 2016 a junho
de 2018.

Descrição do caso: Trata-se de um estudo retrospectivo,
transversal e descritivo com coleta de dados dos participantes
da pesquisa incluídos no estudo. Resultados: Foram incluídos
32 pacientes no presente estudo. Destes, 71,88% do gênero
masculino e 28,12% do gênero feminino. A média de idade foi
de 40,4 anos, a menor idade foi de 16 anos e a maior de 78
anos.

Discussão e Conclusão(ões): O presente estudo nos permi-
tiu obter informações que podem auxiliar a equipe cirúrgica
e a equipe técnica de pacientes estomizados do HRSM a
entender melhor as características dos pacientes submetidos
à reconstrução de trânsito intestinal, especialmente, favore-
cendo a melhoria do serviço em aperfeiçoar a assistência e
cuidados com os pacientes no pré e pós-operatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.252
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Tumor desmoide abdomino pélvico: um
relato de caso

A.A. Abissamra, A.C.S. Nogueira, E.A. Coelho
Junior, I.L. Rinaldi, M.B. Girotto, M.L.B. Alves

Hospital Regional de Presidente Prudente,
Presidente Prudente, SP, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Relatos de caso
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Este trabalho tem por objetivo relatar caso de

paciente portador de tumor desmoide abdomino pélvico, sub-
metido a uma excisão por abordagem abdomino-perineal pelo
setor de Cirurgia Geral de um hospital do Oeste Paulista, bem
como analisar os achados semiológicos, a conduta médica e o
resultado obtido no tratamento da neoplasia no caso relatado.

Descrição do caso: N.A.C.C., 73 anos, sexo feminino, branca,
foi admitida no serviço hospitalar com história de dor abdo-
minal em fossa ilíaca direita que irradiava para o hipogástrio,
disúria, polaciúria e dificuldade para sentar-se devido a dor.
Ao exame físico foi possível identificar uma massa de consis-
tência fibroelástica e irregular em quadrante inferior direito.
Na realização de Tomografia Computadorizada de pelve,
identificou-se volumosa lesão expansiva/infiltrativa sólida
centrada na gordura da fossa ísquio anal direita/perineal
direita, mantendo íntimo contato com a parede lateral direita
da vagina, estendendo-se para a cavidade pélvica onde se
desloca e comprime a bexiga e a gordura da região glútea ipsi-
lateral, indicando processo neoplásico, medindo 18,0 x 12,0

x 8,5 cm. A paciente foi encaminhada para uma cirurgia de
laparotomia exploratoria. No intraoperatório foi identificado
a massa, iniciando-se em região pélvica intraperitoneal com
íntimo contato com a bexiga e o reto alto, estendendo-se para
1 9;39(s1):1–164

pelve extraperitoneal com íntimo contato com a vagina e o
reto médio, insinuando-se pela gordura isquiorretal lateral-
mente ao canal anal e a vulva, foi realizada a excisão completa
em bloco da lesão para remoção do tumor. Após 20 dias aos
cuidados da equipe multidisciplinar, teve uma boa evolução e
recebeu alta do serviço hospitalar, sendo orientada a manter
acompanhamento ambulatorial.

Discussão e Conclusão(ões): O tumor desmoide é uma neo-
plasia benigna com incidência de cerca de 2-4 casos em um
milhão e corresponde a 3% dos tumores de tecidos moles,
caracterizado por uma proliferação invasiva de fibroblas-
tos proveniente de tecidos músculos-aponeuróticos, podendo
ocorrer de forma esporádica ou associado a síndromes gené-
ticas como a polipose adenomatosa familiar; não possuem
cápsula porém tem uma grande função de crescimento local,
o que causa um abaulamento da região onde se encontra,
comprimindo estruturas adjacentes e ocasionando perda de
função dos órgãos. O tumor desmoide apresenta altas taxas de
recidiva (cerca de 65%) após a ressecção cirúrgica, o cirurgião
deve optar por fazer uma ressecção com margens amplia-
das e orientar o acompanhamento ambulatorial. Diante disso,
conclui-se que o tumor desmoide é uma neoplasia benigna
pois não tem a capacidade de realizar metástases, entretanto,
é um tumor de alto crescimento e poder infiltrativo, e leva a
compressão de estruturas adjacentes, perda de função e even-
tualmente traz um iminente risco a vida do paciente sendo
de suma importância o diagnóstico precoce e a abordagem
cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.253
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Antibioticoprofilaxia em cirurgias colorretais:
possível porta de entrada a resistência
bacteriana

T.B.d.M. Santos a, A.L.G. Domingues b, C.C.V.
Aguiar c, F.H. Nicoleti a, T.S. Mottin d, D.d.C. da
Silva a, B.A.J. Costa a, C.B. Bragion e

a Universidade São Francisco (USF), São Paulo, SP,
Brasil
b Universidade São Francisco (USF), São José do
Rio Preto, SP, Brasil
c Universidade São Francisco (USF), Campinas, SP,
Brasil
d Universidade São Francisco (USF), Ipuaçu, SP,
Brasil
e Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Dentre as infecções hospitalares, a infecção
de ferida operatória corresponde a segunda mais incidente,
perdendo apenas para infecções de vias respiratórias. Sendo
assim, é de extrema relevância os estudos que validam o uso
de antimicrobiano como medida profilática das complicações
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nfecciosas após cirurgias, em especial nas colorretais, uma
ez que são cirurgias potencialmente contaminadas. A falta
e critério na prescrição de antimicrobianos é um problema
esde sua introdução na prática clínica. Seu uso inadequado
aria de 27% a 65%, sendo que o serviço de cirurgia é o
ue mais utiliza antibióticos na ausência de infecção. Ape-
ar dos avanços na cirurgia colorretal, ainda observa-se alta
ncidência de complicações infecciosas pós operatórias, sendo

infecção de sítio cirúrgico a mais comum, com taxas de
ncidência variando de 5% a 26%. O objetivo desse traba-
ho é realizar uma revisão bibliográfica a respeito do uso de
ntimicrobianos na profilaxia de feridas operatórias em cirur-
ias colorretais, buscando compreender as diferenças entre as
scolhas dos esquemas terapêuticos, que podem margear as
ossíveis resistências bacterianas.

Método: A presente pesquisa foi realizada a partir de
ma revisão bibliográfica, sendo consultados artigos cien-
íficos localizados nas bases de dados LILACS, MEDLINE,
CIELO, PUBMED e Google Scholar, através das palavras
haves “antibioticoprofilaxia”, “cirurgias colorretais”e “resis-
ência bacteriana” nas ultimas duas décadas nas línguas
ortuguesa e inglesa.

Resultados: O uso de antibióticos profiláticos na cirurgia
olorretal é indicado há 30 anos. Contudo, qual antibiótico
tilizar, qual espectro bacteriano cobrir, por quanto tempo
tilizar, quando iniciar a profilaxia, ainda são motivos de dúvi-
as. A ausência de um protocolo único e padronizado de
ntibioticoprofilaxia em cirurgias colorretais predispõe o sur-
imento de resistência bacteriana. Tratando-se de prevenção
a instalação de infecção, outras medidas além da antibio-
icoprofilaxia tem grande importância. A redução do tempo
e internação, tricotomia próxima do momento cirúrgico,
etirada precoce de drenos e revisão dos procedimentos de
nfermagem no pré e pós operatório, com ênfase na higiene de
ãos tem grande importância nesse cenário. Novos estudos
ostram que o uso antibióticos endovenosos com finalidade

rofilática, em doses reduzidas e por curto período, seguindo
prazo mínimo eficaz de uso, mostra benefício na redução

o surgimento de bactérias resistentes. O estabelecimento de
m padrão de uso de antibiótico profilático é preciso para
iminuir morbi-mortalidade do paciente submetido a cada
rocedimento.

Conclusão(ões): Os princípios da profilaxia antimicrobiana
á estão consolidados na literatura, a divergência se mantem
uanto às indicações, dose e duração de seu uso. Observa-se
necessidade de elaboração de protocolos que padronizem
uso antimicrobianos na profilaxia de infecções das feridas
peratórias em cirurgias potencialmente contaminadas como
s cirurgias colorretais.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.254
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344

Overlap: psoríase, disbiose e doença
inflamatória intestinal

T.B. da Mata Santos a, L.A.d.S. Costa b, M.F.
Mendes c, A.L.G. Domingues d, G.M. Médici e,
C.A.R. Martinez a, D.d.C. da Silva a, R.M.
Siqueira a

a Universidade São Francisco (USF), São Paulo, SP,
Brasil
b Universidade São Francisco (USF), Ubatuba, SP,
Brasil
c Universidade São Francisco (USF), Machado, MG,
Brasil
d Universidade São Francisco (USF), São José do
Rio Preto, SP, Brasil
e Universidade São Francisco (USF), Campinas, SP,
Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): As doenças inflamatórias imunomediadas con-

sistem em diversas doenças clinicamente heterogêneas,
de característica crônica que se desenvolvem a partir da
desregulamentação do sistema imunológico, e apresentam
em comum alterações nos níveis de citocinas inflamatórias.
Entre estas estão a psoríase e o grupo das doenças inflamató-
rias intestinais. O objeivo do presente trabalho é demonstrar a
correlação entre a fisiopatologia da doença inflamatória intes-
tinal e psoríase.

Método: Análise bibliográfica na base de dados pubmed
de artigos dos últimos 10 anos, utilizando como descritores
“Psoriasis” e “Crohn disease”.

Resultados: As doenças inflamatórias imunomediadas
atingem a população numa prevalência de 5 a 7%, e os
afetados possuem um risco aumentado de desenvolver molés-
tias malignas, renais e cardiovasculares. Fatores genéticos e
ambientais desempenham papéis importantes no desenvol-
vimento desses distúrbios. Nesse grupo está a psoríase, uma
das enfermidades inflamatórias mais comuns da pele e se
caracteriza por hiperplasia epidérmica com infiltrado neutro-
fílico, formando placas eritematosas e descamativas, muitas
vezes pruriginosas e dolorosas. Sua patogênese se correlaci-
ona com o eixo das células T auxiliares (Th) 17 e interleucina
(IL)-23. A interleucina 17 exerce função pleomórfica e é impor-
tante para a manutenção da integridade da barreira intestinal
e sua deficiência funcional também causa o desenvolvimento
de doenças inflamatórias intestinais, uma vez que a ruptura
dessa barreira, associada à disbiose da microbiota entérica,
evento que também é presente em pacientes psoríticos, pode
ser um fator importante no desenvolvimento de doenças infla-
matórias crônicas. Além disso, anormalidades histológicas em
mucosa gastrintestinal aparentemente saudável em pacientes
com psoríase, incluindo aumento na celularidade da lâmina
própria (mastócitos, plasmócitos, linfócitos), infiltração neu-

trofílica, glandular atrofia, alterações na superfície da mucosa
e anormalidades nas criptas também sustentam tal parale-



j). 2 0

de risco e incentivo a uma boa alimentação e prática de ativi-
dades físicas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.257
138 j coloproctol (rio

lismo. Poderia haver, portanto, uma relação entre psoríase,
microbioma, barreira intestinal e sistema imunológico.

Conclusão(ões): Evidencia-se um risco aumentado de paci-
entes com psoríase desenvolver doença de Crohn de modo que
recomenda-se a esse público manter consultas regulares com
gastroenterologistas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.255

475

Correlação entre a prevalência de pólipos
colorretais em paciente sem história e com
história familiar de câncer colorretal

B.B.F. Soares, M.T.C.C. Oliveira, G.O.S.
Fernandes, R.G.L. Barreto, M.T. Pinto, N.C.
Mota, G.B.M. Oliveira, J.B.P. Barreto

Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (HUUFMA), São Luís, MA, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar a prevalência de pólipos em pacientes

assintomáticos submetidos a colonoscopia para rastreamento
comparando os pacientes com história familiar de câncer
colorretal com os sem história familiar.

Método: Estudo de corte transversal realizado em um grupo
de indivíduos submetidos à colonoscopia entre janeiro 2015 e
abril 2019. Os pacientes foram distribuídos em dois grupos:
Grupo I (GI): sem história familiar de câncer colorretal e Grupo
II (GII): com história familiar em parentes de primeiro grau.
Avaliaram-se características demográficas, achados na colo-
noscopia, presença, localização e tipo histológico dos pólipos,
comparando os dois grupos.

Resultados: Foram avaliados 142 pacientes, destes 52 (37%)
do sexo masculino e 90 (63%) do sexo feminino. Em 120 (84%)
colonoscopias, o cólon foi completamente visualizado e em
63% o preparo foi bom e ótimo. Foram incluídos 127 pacientes
no GI e 15 no GII. Foram encontradas lesões polipoides em 32
pacientes (22,5%), sendo 31 (24%) no Grupo I e 1 (7%) no Grupo
II, não havendo diferença estatística entre os grupos (p = 0,19).
A localização principal dos pólipos foi em cólon descendente
(32%), seguida de reto (27%), sigmoide (25%), ascendente (7%),
ceco (4,5%) e cólon transverso (4,5%). A distribuição dos paci-
entes com pólipos não foi similar em relação ao sexo, sendo
evidenciado pólipos no Grupo I em 17 (21%) pacientes do
sexo feminino vs. 14 (29%) masculino (p = 0,29) e no Grupo II,
presença de pólipo em apenas 1 paciente do sexo masculino
(20%) e nenhum no sexo feminino (p = 0,33). No GI, tiveram 43
pólipos, sendo 19 (44%) adenomatosos, 23 (53%) hiperplásicos,
01 (3%) serrilhado. No GII, teve 01 pólipo do tipo serrilhado. A
prevalência de adenomas não foi similar em ambos os grupos.

Conclusão(ões): Neste estudo inicial, não foi encontrada

correlação entre a prevalência de pólipos e o histórico familiar
de câncer colorretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.256
1 9;39(s1):1–164
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Análise epidemiológica dos casos de óbito
por neoplasia de cólon, reto e ânus no
sudeste em comparativo ao restante do país
entre os anos de 2012 e 2016

G.S.d.F. Ataide

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), João
Pessoa, PB, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudos de Revisão
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever o perfil epidemiológico dos casos de

óbito por neoplasia de cólon, reto e ânus no Sudeste, nos anos
de 2012 a 2016, comparando os casos notificados referentes a
essa região em relação ao restante do país.

Método: Constitui-se como pesquisa descritiva e explora-
tória, com coleta de dados no Sistema de Informações sobre
mortalidade (SIM), entre os anos de 2012 e 2016. Os dados
foram tabulados e analisados no Microsoft Excel (2010).

Resultados: Entre os anos de 2012 e 2016, 80.752 casos
foram registrados no Brasil, de acordo com o SIM, sendo o
Sudeste a maior região em número de notificações, com 44.898
casos nesse período, sendo sucedido pelas regiões Sul (16.306),
Nordeste (11.937), Centro-Oeste (5.115) e Norte (2.496). Entre
os sexos a prevalência é praticamente a mesma, com uma
pequena superioridade feminina, representando aproxima-
damente 51% dos casos, tanto nos Brasil quanto na região
sudeste. Dos casos registrados no Sudeste, a faixa etária mais
afetada está entre 70 e 79 anos com 11.162 mortes, seguidos
pela faixa de 60 até 69 e por aqueles com mais de 80 anos, o res-
tante do Brasil segue o mesmo padrão epidemiológico. Outro
dado relevante é a questão de raça, que possuem divergências
dependendo da região, sendo 30.561 óbitos de pessoas bran-
cas no Sudeste e 4.661 somadas nas regiões Norte e Nordeste,
representando respectivamente 68% e 32%, essas diferenças
de porcentagem refletem a etnia das diferentes regiões do
Brasil, onde Sul e Sudeste tem uma maior prevalência de
população branca, ao contrário de outras regiões.

Conclusão(ões): Frente ao exposto, o Sudeste apresenta um
elevado número de casos, bem superior as demais regiões.
Mesmo possuindo uma maior população, não explica por si
só tais dados, outra justificativa plausível seria o fato de ser a
região mais desenvolvida e consequentemente ter mais casos
diagnosticados e registrados. Visto isso é de suma importância
que os profissionais de saúde que atuem nessa região inten-
sifiquem ações contra as neoplasias de cólon, reto e ânus,
principalmente na promoção de investigações em pacientes



2 0 1 9

4

A
i
c

F
G
G

d
c
t
s
r
t
c
m
u
d
p
d
e

3

m
p
t
d
a
g
m
C
0
d

d
c
p
d
m
t
r
t

h

Conclusão(ões): Observou-se elevado índice de incontinên-
cia fecal justificado por alterações manométricas compatíveis.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.259
j coloproctol (rio j).
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nálise da experiência com fechamentos de
leostomia em alça em serviço de
oloproctologia

.H. Teodoro Lemos, B.X. Martins da Costa, D.
obbi Kunz, J.S. Astudillo Vallejo, J. Rodrigues
irundi Guimaraes, T.A. Silva Faier

Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Estudos de Revisão
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O uso de ileostomias em alça como derivação

e trânsito é uma técnica cirúrgica amplamente aplicada em
irurgias colorretais que envolvam anastomoses extraperi-
oneais com o objetivo de se prevenir a sepse pélvica em
eu período de cicatrização. As complicações mais frequentes
elacionadas a adoção de ileostomia são o distúrbio hidroele-
rolitico associado à desidratação e a dermatite periostomal;
itam-se também o prolapso da ostomia, a hérnia paraosto-
al e a obstrução intestinal. Este trabalho objetiva realizar

ma análise retrospectiva em prontuários dos fechamentos
e ileostomias em alça do serviço de Coloproctologia do Hos-
ital Felício Rocho em Belo Horizonte. Comparar as técnicas
e fechamento manual e mecânica bem como seus desfechos
complicações pôs operatórios.

Método: Análise retrospectiva em prontuários nos últimos
0 meses, no período de 01/01/2017 a 04/06/2019.

Resultados: Foram realizados 99 fechamentos de ileosto-
ia neste período, sendo 52 homens e 47 mulheres. 43 dos

rocedimentos envolveram anastomose mecânica e 56 anas-
omose manual; o tempo médio de internação foi de 7,35
ias, sendo 6,94 em pacientes do grupo manual e 7,88 da
nastomose mecânica. O tempo médio decorrido da cirur-
ia inicial para o fechamento foi de 19,75 semanas, sendo o
ais precoce 05 semanas e o mais longínquo 56 semanas.

omplicações envolvendo fístulas anastomóticas totalizaram
6 casos (6,06%), em número absoluto igual nos dois grupos,
e 03 para cada.

Conclusão(ões): A ileostomia em alça se mostra um método
e derivação de trânsito seguro e com baixo índice de
omplicações; as complicações pós operatórias dos dois gru-
os e suas taxas apresentaram-se de forma semelhante e
entro do apresentado na literatura. A adoção da anastomose
ecânica, progressivamente mais presente na casuística, não

raz um prejuízo no que concerne às complicações pôs ope-

atórias; cita-se ainda uma redução, mesmo que pequena, do
empo cirúrgico envolvido.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.258
;39(s1):1–164 139
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Características manométricas de pacientes
com distúrbios evacuatórios em um
ambulatório terciário de coloproctologia

H.P. Camargo, J.J.R. Rocha, O. Feres, R.S. Parra,
V.F. Machado, A.B. Filho, M.R. Feitosa

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São Paulo
(USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Caracterizar os principais achados manométri-

cos em um laboratório de fisiologia anorretal de um Hospital
Universitário de Ribeirão Preto.

Método: Trata-se de estudo retrospectivo, a partir de pron-
tuários eletrônicos de pacientes submetidos à manometria
anorretal, de janeiro de 2015 a maio de 2019. Foram cole-
tadas informações clínico-epidemiológicas e os principais
parâmetros manométricos. Para análise dos dados, utilizou-
-se o programa SPSS statistics versão 20. O presente trabalho
foi aprovado pela Unidade de Pesquisa Clínica da instituição.

Resultados: Foram analisados 290 exames de manometria.
A maioria dos pacientes era do sexo feminino (185-63,8 %) e
com média de idade de 45 anos ± 23. As principais indicações
para o exame foram: incontinência fecal (173-59,7 %) e
constipação intestinal (87-30%). Na maior parte dos exames
foram encontradas alterações (288-99,3%). Os principais acha-
dos foram: pressão de repouso diminuída (105-36,2 %), pressão
de contração do esfíncter externo diminuída (131-45,2 %),
pressão de contração voluntária diminuída (184-63,4 %),
comprimento do canal anal funcional curto (136- 46,9 %),
sensibilidade retal diminuída (197-67,9 %) e capacidade retal
diminuída (67-23,1%). Outros distúrbios encontrados foram:
fadiga do esfíncter anal (70-24,1 %), obstrução da via de saída
(47-16,2%), déficit de prensa abdominal (28-9,7%), lesão de
esfíncter anal (9-3,1 %) e contração paradoxal da musculatura
anal (6-2,1 %).
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Análise do tempo cirúrgico e do tempo de
internação hospitalar de pacientes
submetidos a cirurgia de reconstrução de
trânsito de acordo com a causa da cirurgia
prévia

M.R. Costa a, C.C.R. Bezerra a, J.W.F. Gomes a,
N.S. Silva a, O.L.A. Silva a, W.C. Brito b, M.C.R.
Araújo a, C.M.B. Junior a

a Hospital e Maternidade José Martiniano de
Alencar (HMJMA), Fortaleza, CE, Brasil
b Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Os objetivos do estudo foram identificar as

causas que levaram a confecção da ostomia nos pacientes
submetidos a cirurgia de reconstrução trânsito, comparar o
tempo de internação hospitalar e a duração da cirurgia nos três
grupos de maior prevalência e avaliar se existe diferença signi-
ficativa na duração da cirurgia de reconstrução e no tempo de
internação quando a confecção da ostomia ocorre no contexto
de uma causa inflamatória.

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo, obser-
vacional, unicêntrico, através da revisão dos prontuários
dos pacientes submetidos a realização de cirurgias de
reconstrução de trânsito intestinal no Hospital e Maternidade
José Martiniano de Alencar. O estudo contemplou as cirurgias
realizadas entre o período de julho de 2016 a outubro de 2018.
Os pacientes foram agrupados de acordo com o diagnóstico
que levou a cirurgia na qual foi realizada a confecção da osto-
mia. Os pacientes dos três grupos de maior prevalência foram
comparados de acordo com o tempo de internação hospitalar
e a duração da cirurgia. Foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis
para avaliar se havia diferença significativa entre os grupos e
em seguida foram realizados testes par a par para identificar
onde se encontrava a diferença.

Resultados: Foram catalogados 14 tipos de diagnóstico que
levaram a cirurgia na qual foram confeccionadas as osto-
mias. Os três maiores grupos foram perfuração por arma de
fogo em 9 (31 %) casos, diverticulite em 5 (17,2 %) dos casos e
apendicite em 3 (10,3%). O tempo médio de internação foi de
10,31 ± 4,32 dias. Houve uma diferença significativa em relação
ao tempo de internação (X2(2) = 7,199; p = 0,023) nos três prin-
cipais grupos. A análise dos pares mostrou que houve uma
diferença significativa entre tempo de internação dos grupos
PAF e apendicite (K = -7,833; p = 0,05). O tempo cirúrgico médio
na amostra foi de 359,14 ± 106,48 minutos, variando de 225 a
630 minutos. Houve uma diferença significativa em relação
ao tempo cirúrgico (X2(2) = 7,224; p = 0,027), com a análise dos
pares demonstrando uma diferença significativa entre PAF e

diverticulite (K = -7,300; p = 0,028).

Conclusão(ões): O estudo mostrou que o diagnóstico inicial
da cirurgia na qual foi realizada a ostomia do paciente pode
1 9;39(s1):1–164

influenciar no tempo cirúrgico e no tempo de internação. Esse
resultado mostra a importância da coleta adequada dos dados
durante o pré-operatório, para melhor planejamento para os
casos complexos, tanto pela equipe cirúrgica quanto pelo
serviço de saúde. Devido as particularidades epidemiológi-
cas da população estudada, como alta incidência de violência
urbana e dificuldade de acesso a serviços de cirurgia, as etio-
logias mais frequentes foram diferentes do que normalmente
se descreve na literatura. A principal limitação do presente
estudo foi o número reduzido de pacientes. Mais trabalhos
devem ser realizados para comparar pacientes com etiologias
comuns em outras populações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.260
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Incidência de câncer colorretal metastático
ao diagnóstico em instituição de referência
no centro-oeste paulista

PdA. Marques, PCBdAC. Silva, M.M.S.
Craveiro, L.H.C. Saad, R.S. Hossne, A.B. Neto,
C.A. de Castro, W.K. de Oliveira

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O câncer colorretal (CCR) é aquele que acomete

cólon, reto e apêndice cecal, correspondendo a um dos mais
frequentes tipos de câncer, acometendo 10 % de todos os casos
novos de câncer diagnosticados e 8,5 % de mortes, sendo o ter-
ceiro mais frequente em homens e o segundo em mulheres,
em todo o mundo. No Brasil, segundo dados do INCA, estima-
-se que a incidência de 16,83/100 mil homens e 17,90/100 mil
mulheres, no biênio 2018–2019. A presença de metástase é a
principal causa de mortalidade e indicador de mau prognós-
tico em pacientes com CCR, sendo o fígado o sítio metastático
mais comum. Aproximadamente 15 % dos pacientes com CCR
são diagnosticados com metástase hepática sincrônica, e 50 %
dos pacientes com CCR desenvolveram metástase hepática
metacrônica após a ressecção do tumor primário. Segundo Tao
et al. (2019), apenas cerca de 40 % dos CCR tem diagnóstico
realizado em seu sítio primário, sendo os 60 % restantes são
diagnosticados a partir de metástases locais ou distantes. Os
fatores que influenciam o padrão anatômico das metástases
permanecem pouco compreendidos. Os sítios mais frequen-
tes de metástase no câncer colorretal incluem fígado, pulmão,
sistema nervoso e osso, dentre os mais comuns. Objetivo: Ava-
liar da incidência de neoplasia metastática ao diagnóstico de
câncer colorretal em 2018 em nossa instituição.

Método: Realizado levantamento de dados através de pron-
tuário eletrônico para identificação de casos com evidência de
metástase ao diagnóstico da neoplasia colorretal no ano de

2018 e correlacioná-los com dados da literatura.

Resultados: Em nosso serviço foram diagnosticados 84
novos casos de câncer colorretal, dos quais 26 pacientes (31 %)
apresentavam ao estadiamento inicial sinais de metástase.
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os 26 pacientes diagnosticados, 15 apresentavam câncer de
olón (57,6 %) e 11 de reto (42,3 %), sendo que 18 apresentavam
etástase hepática (10 com neoplasia de cólon como sítio pri-
ário x 8 com primário em reto), 6 com metástase pulmonar

2 cólon x 4 reto), 8 com metástase para linfonodos regionais (5
ólon x 3 reto), 1 caso com metástase para baço, 1 com metás-
ase óssea, 2 com evidência de carcinomatose peritoneal e 1
om lesão metastática em pâncreas e duodeno. No total de
acientes avaliados, 8 pacientes apresentavam metástase em
ais de um sítio, sendo que os demais apresentavam apenas
sítio de acometimento.

Conclusão(ões): Os sítios de metástase constituem fator
rognóstico importante no CCR, sendo que a relação entre
localização do tumor primário, suas características mole-

ulares e seus locais de metástase podem fornecer dados
mportantes para contribuição futura no tratamento e sobre-
ida dos pacientes com CCR.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.261
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nálise dos fatores de risco para
omplicações de estomas intestinais em
acientes oncológicos

dC. Barros, F.C. Pereira, M.C.R. Silveira, A.B.
ilho, M.R. Feitosa, R.S. Parra, O. Féres, JJRd.
ocha

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

Área: Miscelâneas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Analisar complicações relacionadas aos esto-

as intestinais e identificar seus fatores de risco em pacientes
om câncer.

Método: Este é um estudo retrospectivo, utilizando um
anco de dados eletrônico e prospectivo de pacientes com
âncer colorretal submetidos ao tratamento cirúrgico de
014 a 2017, em um hospital universitário de nível terciá-
io. Informações clínico-epidemiológicas foram coletadas, e
ua associação com complicações nos dois primeiros anos de
eguimento foi analisada.

Resultados: Foram analisados 341 estomas intestinais. A
aioria dos procedimentos foi realizada durante cirurgias

letivas (254, 74,5 %), em pacientes do sexo masculino (183,
3,7 %), com média de idade de 61,8 ± 13,5 anos. Os locais neo-
lásicos mais frequentes foram o reto (164; 48,1 %), o cólon

122; 35,8 %) e os órgãos ginecológicos (22; 6,5 %). Colosto-
ia em alça (122; 35,8 %), colostomia terminal (99; 29 %) e

leostomia terminal (61; 17,9 %) foram os principais estomas
ealizados. A taxa de morbidade relacionada ao estoma foi
e 21,7 % e as principais complicações foram: desidratação

29; 8,5 %), hérnia para-estoma (5,8 %) e prolapso do estoma

3,8 %). As complicações foram mais frequentes em estomas
ealizados em caráter de urgência (47,1 % x 31,5 %, p = 0,007)
nas ileostomias (46,7 % versus. 29,4 %, p = 0,001). A taxa de

econstituição do trânsito intestinal foi maior nos estomas de
;39(s1):1–164 141

alça (17,7 % x 3,8 %, p < 0,001). A taxa de reoperação devido a
complicações de estoma foi de 67,5 %. A taxa de mortalidade,
em pacientes acompanhados durante 2 anos foi de 41,3 %; no
entanto, todas as mortes foram secundárias a complicações
relacionadas à doença subjacente ou outras condições sistê-
micas.

Conclusão(ões): As complicações do estoma foram um
evento comum durante os dois primeiros anos de acompa-
nhamento. Cirurgias de emergência e confecção de ileostomia
foram fatores de risco para complicações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.262
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Avaliação da resposta aos anti-tnf na doença
de crohn

B.R.M. dos Santos a, C.C. Magalhães b, C.H.M.
dos Santos a, V.R.M. dos Santos c

a Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
(HRMS), Campo Grande, MS, Brasil
b Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), Campo Grande, MS, Brasil
c Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo
Grande, MS, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Analisar os pacientes com DC que acompa-

nham no HRMS para verificar a eficácia do tratamento com
Anti-TNF nesse grupo.

Método: Trata-se de um estudo transversal retrospectivo
com análise dos prontuários dos pacientes que acompanha-
vam no ambulatório de DII do HRMS. A análise proposta foi
feita através de um formulário desenvolvido pelos autores
tendo como princípio as bibliografias mais relevantes sobre
a doença de Crohn. Esperava-se que ele revelasse o maior
número de informações com relação ao perfil dos pacientes
de forma a cumprir o objetivo proposto. Os pacientes foram
divididos em 3 grupos: (1) Grupo com necessidade de troca
de medicação; (2) Grupo adaptado a medicação; e (3) Grupo
com necessidade de otimização da dose ou do período de
administração da medicação.

Resultados: Observou-se que no grupo com troca da
medicação, 50 % dos pacientes apresentaram anemia e não
apresentaram plaquetose, enquanto nos grupos adaptado à
medicação e no que necessitou de otimização esse percentual
foi de 8,7 e 12 %, respectivamente. Outro dado evidenciado
foi que o grupo que teve necessidade de troca do anti-TNF
apresentou maior percentual de realização de procedimentos
cirúrgicos em decorrência de complicações da doença. Nota-
mos também que a remissão clínica no grupo adaptado a
medicação é 1,47 vezes maior que no não adaptado.

Conclusão(ões): Após a análise cautelosa dos dados obti-
dos, pode-se concluir que a adaptação ao tratamento com

Anti-TNF ainda não se mostrou satisfatória nesse cenário,
considerando que menos de 40 % dos pacientes do estudo se
enquadraram nesse grupo. Todavia, cabe a nós ressaltar que
a eficácia de tal medicação, quando o paciente está na dose
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correta, é inegável, vendo que quase 80 % desses não apresen-
tavam alterações hematológicas, mais de 60 % não necessitou
de intervenção cirúrgica e mais da metade apresentava a
doença inativa. Os benefícios existem, mas evidencia-se tam-
bém a dificuldade do controle da doença, já que eles não
atingem nem toda a parcela adaptada. Além disso, existem
limitações no presente estudo que incluem: o desenho do
estudo retrospectivo, o uso de pacientes de um único centro e
número restrito de pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.263
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Influência do sítio tumoral no
comportamento dos adenocarcinomas
colônicos esporádicos submetidos ao
tratamento cirúrgico

S.M. Frizol, J.H.C. Lopes, M.C.R. Silveira, J.M.
Miranda, M.R. Feitosa, R.S. Parra, O. Féres,
J.J.R. Rocha

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar o impacto da lateralidade no compor-

tamento tumoral, em uma coorte de pacientes submetidos ao
tratamento cirúrgico para tratamento de adenocarcinomas do
cólons.

Método: Análise retrospectiva de prontuários eletrônicos
de pacientes submetidos à cirurgia curativa para tratamento
de adenocarcinoma do cólon esporádico. Aos tumores foram
divididos em cólon direito (CD) (localizados do ceco à flexura
esplênica) e cólon esquerdo (CE) (do descendente ao retos-
sigmoide). Realizou-se uma análise descritiva dos aspectos
clínicos dos tumores de cólon e uma comparação dos des-
fechos cirúrgicos e oncológicos nos dois primeiros anos de
seguimento

Resultados: Foram analisados 141 (59,5 %) paciente com
tumor no CE e 96 (40,5 %) no CD. Em relação à distribuição do
gênero, idade, índice de massa corpórea, tabagismo, etilismo,
classificação ASA, níveis séricos de albumina e percentual
de doença avançada, não houve diferença entre os grupos.
Tumores do CD apresentaram maior prevalência de anemia
(81,2 % x 59,6 %; p < 0,001). Cirurgia de urgência foi mais fre-
quentes nos tumores de CE (17 % x 2,1 %; p < 0,001). Acesso
videolaparoscópico foi mais utilizado nos tumores do CE
(21,3 % x 4,2 %; p < 0,001). Em relação aos aspectos cirúrgicos, as
diferenças entre as taxas de acidentes intraoperatórios, tempo
de internação, taxas de reinternação, reoperação e óbito pre-
coces não foram estatisticamente diferentes. Cirurgias para
tumores do CE tiveram duração média mais longa (190 min

x 167 min; p = 0,007) e maior taxa de confecção de estomas
(36,9 % x 18,8 %; p = 0,004). Em relação ais desfechos onco-
lógicos, tumores do CD tiveram maior taxa de tumores ≥
5 cm (66,7 % x 44,6 %; p = 0,001), pouco diferenciados (13,5 % x
1 9;39(s1):1–164

5 %; p = 0,03) e com diferenciação mucinosa (33,3 % x 15,6 %;
p = 0,002). Não houve diferenças estatísticas entre as taxas de
recidiva e óbito em 2 anos de seguimento.

Conclusão(ões): Na presente comparação, tumores do CD
foram mais volumosos, pouco diferenciados e com maior
diferenciação mucinosa. Os pacientes com tumores de CD
também apresentaram maior percentual de anemia. Cirurgia
de urgência e confecção de estomas foram mais frequentes
nos tumores do CE. Não houve diferenças nas taxas de recidiva
e óbito em 2 anos de seguimento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.264

272

Biofeedback para o tratamento de
constipação intestinal por anismus

F.P. Gomes, L.H. Oliveira, H. Samartine Junior,
A.J.T. Alves Junior, S.O. Banci, J. Simoes Neto,
J.A. Reis Junior, J.A. Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Demonstrar a eficiência do biofeedback no

tratamento de pacientes com constipação intestinal crônica
secundária ao anismus.

Método: Foram estudados 17 pacientes com constipação
intestinal crônica e diagnóstico de anismus demonstrado por
exame de manometria anorretal de 08 canais. Estes foram
submetidos ao tratamento com biofeedback no laboratório de
fisiologia anorretal da Clínica Reis Neto. As sessões foram rea-
lizadas com o paciente em decúbito lateral esquerdo, através
da introdução via anal de uma sonda que contém um sensor
de pressão (mantido no canal anal) e um balão de látex em sua
extremidade (mantido no reto). O paciente visualizava em um
monitor as variações de pressão no canal anal e reto e reali-
zava o treinamento específico para cada caso. As sessões eram
semanais e de 30 minutos cada, sendo que a quantidade de
sessões era determinada pela necessidade individual de cada
paciente.

Resultados: Dos 17 pacientes avaliados, 15 eram do sexo
feminino e 02 do sexo masculino, com idade média de 42,6
anos. Um paciente apresentou melhora completa (evacuações
semanais para diárias sem esforço) com apenas uma sessão
de biofeedback. Dez pacientes necessitaram de três sessões,
enquanto quatro indivÍduos referiram melhora dos sintomas
após cinco sessões, porém com esforço evacuatório eventual
na dependência da consistência das fezes. Ainda, dois paci-
entes mantêm seguimento após sete sessões, pois apesar de
melhores clinicamente, ainda se observa dificuldade de rela-
xamento adequado da musculatura anorretal.

Conclusão(ões): O biofeedback é um método indolor, bem
tolerado e eficiente no tratamento da constipação intestinal

crônica por anismus.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.265
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estes tipos de abordagens e procedimentos, representando
opção boa e segura, baseado nos resultados encontrados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.267
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anometria anorretal na investigação da
onstipação intestinal

.P. Gomes, L.H. Oliveira, H. Samartine Junior,
.J.T. Alves Junior, S.O. Banci, O.H. Kagohara,

.A. Reis Junior, J.A. Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Demonstrar a importância da manometria

norretal na avaliação de pacientes com constipação intes-
inal crônica.

Método: Avaliação retrospectiva de 250 pacientes com
uadro de constipação intestinal crônica, submetidos à mano-
etria anorretal na Clínica Reis Neto no período de janeiro

e 2008 a janeiro de 2013. O exame foi realizado com o paci-
nte em decúbito lateral esquerdo, através de introdução via
nal de uma sonda de perfusão contínua de 08 canais e um
alão de látex na extremidade, identificando por meio desta,
s pressões do complexo esfincteriano.

Resultados: Do total de 250 pacientes, 202 (80,8 %) eram
o sexo feminino e 48 (19,2 %) do sexo masculino, com idade
édia de 45,4 anos. A pressão média de repouso (74,46 mmHg)
a pressão média de contração (144,43 mmHg) estavam dentro
os limites da normalidade. 50 pacientes apresentavam sin-
oma de dor anal associado à constipação intestinal. 171 (61 %)
ndivíduos mostraram ausência de relaxamento ao estudo
o esforço evacuatório, dos quais 84,5 % (107) apresentaram
eflexo paradoxal. O reflexo inibitório anorretal foi identificado
m todos os pacientes e os valores médios de sensibili-
ade mínima (48 mmHg), urgência defecatória (114 mmHg),
olume máximo tolerado (212 mmHg) e complacência retal
sete mmHg) estavam dentro da normalidade.

Conclusão(ões): A manometria anorretal é um método efi-
iente na avaliação inicial de pacientes com constipação intes-
inal crônica, principalmente na identificação de contração
aradoxal da musculatura anorretal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.266
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ncisão transversa baixa supra-púbica
maylard): uma alternativa para as
bordagens cirúrgicas coloproctologicas
bdomino-pélvica-perineal

.N. Martins, T. Robles, E.V.A. Pereira, S.A.
iquini

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

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas

irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
icas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
;39(s1):1–164 143

Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Analisar a utilização como via de acesso

abdomino-pélvica-perineal da incisão transversa baixa supra-
-púbica na abordagem da cavidade peritoneal em cirurgias
coloproctológicas de alta complexidade.

Método: A casuística consistiu em 101 cirurgias coloprocto-
lógicas por via abdominal laparotômica eletivas, oncológicas e
não oncológicas, realizadas por acesso via incisão transversa
baixa supra-púbica (incisão de Maylard) no período janeiro de
2015 a julho de 2019. Realizou-se 22 (21,8 %) abordagens em
2015, 22 (21,8 %) em 2016, 18 (17,8 %) em 2017, 24 (23,7 %) em
2018 e 15 (14,8 %) em 2019 com média anual de 20,2 proce-
dimentos. Foram incluídos na amostra pacientes de ambos
os sexos, com 52 (51,4 %) do sexo masculino e 48 (47,6 %)
do feminino e, independentes do fator idade. Os procedi-
mentos executados foram: amputações abdomino-perineal
do reto, colectomias esquerda, colostomias, enteropexias,
reconstruções de trânsito intestinal colorretal, retossigmoi-
dectomias e sacropromontofixações. A técnica da incisão de
Maylard consiste na incisão transversal ao nível das espinhas
ilíacas anteriores, preferencialmente em prega cutânea local
e pouco arqueada, de todas as camadas da parede abdomi-
nal: pele, tecido celular subcutâneo, aponeurose e músculo
reto abdominal. Em seguida, são identificados e ligados os
vasos epigástricos inferiores, prosseguindo para a abertura
peritoneal. As bordas do músculo reto abdominal devem ser
aproximadas ao folheto anterior da aponeurose, com pontos
de fio absorvível, para evitar a sua retração, podendo este ser
executado no início ou final do procedimento. A síntese da
parede abdominal respeita preceitos básicos de fechamento
por camadas com fios adequados a cada uma delas.

Resultados: A análise dos resultados permitiu avaliar em
todos os procedimentos como uma incisão cirúrgica que ofe-
rece um bom campo de apresentação cirúrgica e de execução
de manobras, possibilitando a ampliação quando necessário,
e gerando a reconstrução da parede da forma mais anatômica
e cosmética. A avaliação quanto a dor se mostrou controlá-
vel com analgesia básica e convencional pós-operatória em
todos os doentes operados. Não houveram eventos respira-
tórios pós-operatório. O índice de infecção nestas feridas foi
mínimo ficando restrito a pequenas coleções serosas trata-
das de forma conservadora. Não houveram eventrações ou
eviscerações pós-operatórias. Na evolução a longo prazo o
efeito cosmético foi evidente e apenas uma paciente evoluiu
com formação de hérnia incisional atribuída ao mau emprego
da técnica de fechamento.

Conclusão(ões): Os autores concluem que a incisão trans-
versa baixa supra-púbica (Maylard) é uma alternativa ao
especialista, quando bem familiarizado com a técnica, para
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pode ser um indicativo de outras doenças infectocontagiosas,
especialmente do HIV.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.269
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A prevalência de tuberculose em fístulas
anorretais em pacientes no serviço de
coloproctologia de um hospital universitário,
manaus – amazonas

L.G. Freire a, M.C. de Andrade a, L.C.P. da
Silva a, M.M. Ogusku b, EdC. Zaranza c, F.S.
Gimenez a, I.T. da Costa e Silva a

a Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
Manaus, AM, Brasil
b Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), Manaus, AM, Brasil
c Laboratório Central de Saúde Pública do
Amazonas (LACEN), Manaus, AM, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Verificar a incidência de tuberculose (Tb) em

fístulas anorretais; comparar a Reação em Cadeia da Poli-
merase (PCR) com os métodos da baciloscopia, cultura e
histopatologia na detecção de Tb nas fístulas; investigar
associação entre Tb e ISTs; analisar o desempenho do PPD no
diagnóstico de Tb em pacientes com fístula anal.

Método: estudo observacional transversal, cuja amostra foi
constituída por 50 pacientes com fístula perianal atendidos
num Hospital Universitário 15\11\2017 a 15\07\2019. Foram
colhidos dados sobre ISTs, como HIV 1 e 2, hepatites B e C
(que poderiam estar associadas ao desenvolvimento da Tb);
PPD (forte reator, acima de 10 mm, e acima de 5 mm caso
apresentasse teste HIV + ); raio-x de tórax (em busca de Tb pul-
monar ativa); e, a partir da secreção da fístula, amostras foram
colhidas para exame de baciloscopia pela coloração de Ziehl-
-Neelsen, cultura e PCR pelo método GeneXpert ou in-house. O
exame histopatológico confirmaria ou afastaria TB nos casos
operados que resultassem falso-negativo nos exames anteri-
ores.

Resultados: Foram atendidos 39 homens e 11 mulheres
com média de 43 anos; na pesquisa para ISTs, 40 foram negati-
vas, 6 HIV + e 4 não trouxeram resultado; todos os Rx de tórax:
foram normais; quanto ao PPD, 2 não trouxeram resultado, 17
resultaram forte reator, acima de 10 mm; o BAAR e culturas
para BK foram negativos; 1 PCR foi positivo, tendo-se associ-
ado a PPD de 12 mm em paciente HIV-; finalmente, obteve-se
o resultado de 12 biópsias, sendo 9 de fístulas inespecíficas,
1 Doença de Chron, 1 normal e 1 tumor mucinoso mimeti-
zando fístula complexa. O único paciente com Tb pela PCR foi
encaminhado para tratamento específico, não sendo indicada
a cirurgia, considerando a possibilidade de cicatrização e/ou
recidiva pós-cirúrgica.

Conclusão(ões): A incidência de tuberculose em fístulas
anorretais foi de 2 %; não foi encontrada associação de ISTs
com a Tb; o PPD abaixo de 10 mm associou-se a PCRs para Tb
negativas, o PCR foi o único exame a positivar, com BAAR e
cultura negativo, provavelmente pelo local afetado ser pau-

cibacilar. Foi observada superioridade da PCR para o rastreio
de Tb em fístulas que apresentam secreção em pacientes em
1 9;39(s1):1–164

que o PPD se mostra forte reator em região endêmica no
Brasil.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.268
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Verrugas perianais por papilomavirus
humano (hpv) tratadas cirugicamente e
resultados da hibridização in situ

I. Knob a, M. Gomes de Almeida b, C.M. Gomes
de Almeida b, F. Camargo Maluf b, A. Dias
Fontes Rosa b, G. Moreira Minchillo b, P.
Mazzilli Suplicy b, A. Visconti Fachin b

a Hospital do Servidor Público Municipal de São
Paulo (HSPM), São Paulo, SP, Brasil
b Hospital Edmundo Vasconcelos (HPEV), São
Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar a prevalência dos tipos de HPV associ-

ados às lesões verrucosas perianais tratadas cirurgicamente.
Método: Análise retrospectiva descritiva de pacientes sub-

metidos a tratamento cirúrgico de verrugas perianais e
hibridização in situ (HIS) para identificar vírus de alto e baixo
risco para neoplasias. A HIS foi realizada por recuperação do
DNA pelo calor, sondas de DNA específicas, revelação por dia-
minobenzidina (DAB) e ensaios com controles positivos, sendo
pesquisados os tipos 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 e
66.

Resultados: Em 2018, 173 pacientes foram submetidos
a tratamento cirúrgico de doenças anorretais em centro
de Coloproctologia. Destes, 27 (15,6 %) realizaram exérese e
eletrocauterização de verrugas perianais, sendo 23 (85,2 %) do
sexo masculino, com média de idade de 41,2 anos. Dos paci-
entes do sexo masculino, 14 (51,8 %) referiam prática de sexo
anal e 50 % destes eram soropositivos para o HIV. O tempo de
doença antes do diagnóstico foi de 3 meses. A HIS foi positiva
para os tipos de baixo risco (6 e 11) em 20 pacientes (74,1 %),
negativa para os dois tipos em 04 (14,8 %) e positiva para baixo
e alto risco em 3 pacientes (11,1 %). Nenhum dos pacientes
apresentavam lesões malignas associadas ao HPV.

Conclusão(ões): A HIS permitiu identificar vírus de baixo
risco na maioria dos pacientes tratados cirurgicamente e a
presença destas lesões em pacientes que praticam sexo anal,
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erfil dos pólipos e lesões plano-elevadas
olorretais em serviço de saúde de
ortaleza-ce

.M. Sousa, A.C. Moreira, A.S. Vilarinho, B.R.
ndrade Júnior, J.C.A. Silva, M.M. Ribeiro, L.B.
linda Batista, B.W.M. Silva

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
ortaleza, CE, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Fazer o perfil demográfico e histológico dos

acientes com diagnóstico endoscópico de pólipos e/ou lesões
lano-elevadas colorretais no serviço de residência médica em
oloproctologia.

Método: Trabalho descritivo, retrospectivo e expositivo,
valiando 130 prontuários de pacientes submetidos a colonos-
opia e que apresentavam laudo do exame e histopatológico.
s variáveis usadas foram: idade, gênero, indicação do exame,

ipo de lesão (polipoide e/ou tumoral), histologia, topografia e
iagnósticos associados.

Resultados: Foram avaliados 130 prontuários completos,
ontendo histopatológico. Desses, 153 lesões (tumorais e/ou
olipoides) foram identificadas na colonoscopia. Setenta e
uatro pacientes(56,9 %) eram do sexo feminino e 56 mascu-

ino (43,1 %). A idade variou de 19 a 92 anos (média de 63,52
nos). No universo de 130 exames, foram identificados 112
86,1 %) pólipos e 41 (31,5 %) lesões com característica tumo-
al. A distribuição topográfica mais comum dos pólipos foram
o reto em 28,6 % dos casos (32), seguido pelo sigmoide 26,8 %

30), cólon descendente 13,4 % (15), transverso 10,7 % (12), ceco
,8 % (11), cólon direito 4,4 % (5), ângulo esplênico 3,6 % (4) e
ólon ascendente 2,7 % (3). Os tipos histológicos identificados
as lesões foram adenocarcinoma em 34 (21,6 %), adeno-
as 66 (42%) e lesões não neoplásicas 57 (36 %). A principal

ndicações do exame foi rastreamento para câncer colorretal
n = 36; 27,7 %), seguido de alteração do habito intestinal (n = 26;
0 %), hematoquezia/enterorragia (n = 19; 14,6 %), seguimento
e polipectomia ou cirurgia (n = 17; 13 %), sangue oculto nas
ezes (n = 8; 6,1 %), perda de peso (n = 8; 6,1%), dor anal (n = 6;
,6 %), investigação de lesão suspeita pela tomografia (n = 5;
,8 %), anemia (n = 5; 3,8 %).

Conclusão(ões): As lesões polipoides neoplásicas e não
eoplásicas podem acometer o cólon intestinal, sendo a colo-
oscopia e polipectomia de fundamental importância no
iagnóstico e prevenção do câncer colorretal. O rastreio deve
er iniciado a partir dos 45–50 anos e sua realização não
eve ser postergada na presença de sinais de alarme (hema-

oquezia, perda de peso, alteração do hábito intestinal e dor
bdominal).

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.270
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Sexo masculino, tabagismo e estenose são
fatores de risco para recidiva endoscópica em
pacientes portadores de doença de crohn
submetidos a ileocolectomias

M.G. Camargo, B.R. Correa, DdO. Magro, P.N.
Moraes, R.F. Leal, MdLS. Ayrizono, C.A.R.
Martinez, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A colonoscopia é importante exame para diag-

nóstico e seguimento da doença de Crohn (DC). Tem especial
função no manejo dos pacientes submetidos a ileocolectomias
(IC), uma vez que pode avaliar recorrência endoscópica ileo-
cólica e tem possibilidade de realizar dilatações endoscópicas.
Este estudo tem como objetivo relatar as colonoscopias reali-
zadas em pacientes previamente submetidos a IC, avaliando
seu impacto no manejo e evolução da doença.

Método: Entre janeiro de 2014 e maio de 2018, foram realiza-
das 116 colonoscopias em 62 pacientes portadores de DC que
foram submetidos a IC por complicações da doença. Foram
relatados dados demográficos, antecedentes pessoais e fami-
liares, uso de medicações, escore clínico de Harvey-Bradshaw
(HBI), achados endoscópicos, mudanças na conduta terapêu-
tica e realização de novas cirurgias. Para classificação de
atividade endoscópica de doença foi utilizado o escore de Rut-
geerts (ER), sendo considerado como recidiva endoscópica (RE)
escore maior ou igual a i2. Para análise estatística, foi utilizado
o software SPSS 20.0.

Resultados: Do total de pacientes, 38,7 % eram do sexo
masculino, o qual mostrou-se como fator de risco para a RE
(p < 0.05). O tempo médio de doença foi de 156 meses (12-385).
A prevalência do tabagismo foi de 17,7 %, sendo outro fator
de risco para a RE (p < 0.05). Havia antecedente familiar de
DC em nove pacientes (14,5 %). O HBI mostrou baixa sensi-
bilidade para predizer a RE. Do total de pacientes, 45 deles
referiam uso regular de medicação, enquanto oito deles refe-
riam uso irregular, e nove pacientes estavam sem medicação.
Apesar da ausência de significância estatística (p = 0.15), o uso
de comboterapia esteve menos associado à RE quando com-
parado a outras terapias. Quanto ao ER, 36 pacientes eram i0;
18 pacientes i1, 38 pacientes i2; 5 pacientes i3; e finalmente,
16 pacientes i4. No seguimento, os pacientes com RE tive-
ram maior frequência de otimização e/ou troca de medicação
(p < 0.05). Nenhum dos doentes classificados como i0, i1, i2
e i3 necessitou de nova cirurgia no seguimento. Dois paci-
entes classificados como i4 tiveram indicação de nova IC.
Demonstrou-se a presença de estenose ileocólica em 23 exa-
mes, sendo 16 por doença ativa e constituindo-se em outro
fator de risco para a atividade endoscópica (p < 0.05). Foi rea-
lizada dilatação com balão hidrostático em um paciente com

estenose ileocólica cicatricial, sem intercorrências. Não houve
casos de perfuração ou sangramento.
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Conclusão(ões): O seguimento colonoscópico das IC por DC
deve ser realizado de rotina. Em nossa amostra, cerca de 46 %
dos pacientes estava em remissão endoscópica. Diferente de
relatos prévios na literatura, a maioria dos pacientes classifi-
cados como i3 e i4 conseguiram ser manejados clinicamente,
com baixa taxa de cirurgia no seguimento (cerca de 5 %). Foram
fatores associados à recidiva endoscópica o sexo masculino,
tabagismo e presença de estenose.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.271
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Avaliação das complicações pós operatórias
do serviço de coloproctologia em hospital de
ensino

P.F. Henriques, R.D.R.E. Grimas, A.F.V.
Pommella, K.F. Güenaga

Santa Casa de Santos, Santos, SP, Brasil

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar a taxa de complicações pós operató-

rias em cirurgias realizadas por serviço de coloproctologia em
hospital de ensino, durante um período de dois anos, sendo
a maioria dos procedimentos realizados por residentes sem-
pre auxiliados por um preceptor, correlacionando-as com os
dados da literatura.

Método: Foi realizada uma análise retrospectiva das cirur-
gias coloproctológicas realizadas entre março de 2017 a
fevereiro de 2019, por serviço de ensino em coloproctologia.
Foram incluídas as cirurgias eletivas e em caráter de urgên-
cia e emergência arquivadas no banco de dados do hospital.
Foram avaliados: idade, gênero, tipo de cirurgia que o paciente
foi submetido e suas complicações.

Resultados: Foi avaliado um total de 182 pacientes, sendo
103 homens (56,6 %) e 79 mulheres (43,3 %). As cirurgias rea-
lizadas foram as seguintes: 43 hemorroidectomias (23,62 %),
31 fistulectomias anais (17,03 %), 17 exéreses de lesões anor-
retais (9,34 %), 5 fissurectomias (2,74 %), 9 exéreses de cistos
pilonidais (4,94 %), 3 drenagens de abscessos perianais (1,64 %),
2 correções de fístulas retovaginais (1,09 %), 4 correções de
prolapsos retais (2,19 %), 12 colectomias direita (6,59 %), 5
colectomias esquerda (2,74 %), 2 colectomias totais com ile-
orretoanastomose (6,59 %), 20 retossigmoidectomias (10,98 %),
3 retossigmoidectomias à Hartmann (1,64 %), 6 amputações
abdominoperineais do reto (3,29 %), 8 reconstruções de trân-
sito intestinal (4,39 %), 3 fechamentos de ostomias em alça
(1,64 %), 6 confecções de colostomias em alça (3,29 %), 2 lapa-
rotomias exploradoras (1.09 %) e 1 retirada de corpo estranho
no reto (0,54 %). O índice geral de complicações foi 12,63 %. A
cirurgia que mais apresentou complicação foi a retossigmoi-
dectomia (9 casos; 4,94 % do total). O índice geral de óbito foi de
2,19 %. Todos eles em pacientes com cirurgia em que haviam
anastomoses, estando 2 relacionados diretamente à cirurgia

(deiscência de anastomose) e 2 à complicações de ordem clí-
nica em pacientes com doença neoplásica avançada (1 caso de
sepse pulmonar e 1 caso de insuficiência hepática aguda). A
cirurgia mais realizada foi a hemorroidectomia (23,62 %), com
1 9;39(s1):1–164

1 caso de complicação por sangramento com necessidade de
reinternação. Dentre todas as cirurgias com anastomose de
cólon e reto (47), 14 apresentaram complicação (29,7 %), sendo
a fístula anastomótica a mais comum com 5 casos (10,63 %).
As outras complicações presentes foram: 1 sangramento de
anastomose (2,12 %), 1 caso de hematoma de parede abdomi-
nal (2,12 %), 1 caso de infecção de sitío cirúrgico (2,12 %), 1 caso
de pneumonia (2,12 %) e 1 caso de insuficiência hepática aguda
(2,12 %). Quatro pacientes evoluíram à óbito (8,51 %).

Conclusão(ões): As complicações pós operatórias são ine-
rentes à qualquer procedimento, no entanto há a necessidade
de expor os residentes à prática cirúrgica, para que haja
aperfeiçoamento dos médicos em formação, pois não há pre-
juízo aos pacientes, uma vez que as taxas de complicações
em cirurgias realizadas por residentes são condizentes com
as citadas na literatura.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.272
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Perfil epidemiológico de pacientes com
neoplasia colorretal em serviço de referência
no centro-oeste paulista

S.K. Gallani, PCBdAC. Silva, M.M.S. Craveiro,
L.H. Saad, R.S. Hossne, A.B. Neto, C.A. Castro,
W.K. de Oliveira

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo do nosso estudo é analisar o perfil

epidemiológico dos pacientes diagnosticados com neopla-
sia de reto no ambulatório de Coloproctologia em serviço
de referência no centro-oeste paulista no ano de 2018 em
comparação com as estatísticas globais e avaliar a necessidade
de adequação das atuais diretrizes de rastreio populacional.

Método: Trata-se de estudo observacional, analítico, trans-
versal. A população estuda foi composta por 84 pacientes do
ambulatório de Coloproctologia desse serviço, diagnosticados
com câncer colorretal no período de março a novembro de
2018. Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade no
momento do diagnóstico e lateralidade do tumor. Os dados
obtidos foram submetidos a análise estatística simples.

Resultados: Dos 84 pacientes do ambulatório de coloproc-
tologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Botucatu-UNESP diagnosticados com câncer colorretal
no período de março a novembro de 2018, 32, ou seja,
38,09 % eram homens e 52, ou seja, 61,90 % eram mulhe-
res. Considerando-se a faixa etária acometida, 10 pacientes
(11,90 %) tinham idade menor do que 50 anos e apenas 2 deles
(2,38 %) tinham idade menor do que 40 anos. Considerando-
-se a topografia do tumor, 25 pacientes (29,76 %) apresentavam

tumores de cólon direito enquanto 59 (70,23 %) apresenta-
vam tumores de cólon esquerdo. Dentre os tumores de cólon
esquerdo, 33 (55,93 %) eram tumores de reto e 26 (44,06 %) eram
tumores de cólon esquerdo propriamente dito.
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Conclusão(ões): O objetivo do nosso estudo era estudar as
aracterísticas epidemiológicas da população diagnosticada
om câncer colorretal no período de março a novembro de 2018
m nosso serviço e, a partir destes dados, estabelecer uma
omparação com as estatísticas nacionais e globais e realizar
ma análise crítica sobre as atuais diretrizes adotadas para o
astreio desta neoplasia em nosso hospital, país e no restante
o mundo. A partir dos dados obtidos em nosso estudo, pode-
os concluir que existe uma congruência entre porcentagem

e pacientes jovens diagnosticados com câncer colorretal em
osso serviço comparativamente à epidemiologia brasileira
mundial. Além disso, o predomínio da incidência desses

umores no sexo masculino, conforme descrito na literatura,
ambém foi constatado na nossa população. Quando consi-
erada a lateralidade do sítio primário da doença, da mesma
orma, obtivemos dados compatíveis com as estatísticas bra-
ileiras e internacionais.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.273
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ncidência de neoplasia de cólon esquerdo e
eto em 2018 em um hospital referência do
entro-oeste paulista

. Aniceto, M.M.S. Craveiro, L.H.C. Saad, R.S.
ossne, A.B. Neto, C.A. Castro, W.K. de
liveira, L. Pelafsky

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
P, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar o perfil dos pacientes diagnosticados

om neoplasia de cólon esquerdo e reto em 2018, atendidos
m um Hospital de Referência do Centro-Oeste Paulista.

Método: Estudo retrospectivo dos prontuários dos pacien-
es atendidos no ambulatório de Coloproctologia deste serviço
m 2018. Os seguintes dados foram avaliados: idade, sexo, his-
ória familiar positiva para câncer colorretal (CCR), principal
ueixa do paciente no primeiro atendimento, localização do
umor primário, estádio tumoral e presença de mutação KRAS.
s dados foram avaliados através da frequência relativa.

Resultados: Dos 78 pacientes diagnosticados com CCR em
018, 53 (67,95 %) foram identificados com neoplasia de cólon
squerdo e reto. Desses pacientes, 22 (41,5 %) eram homens
31 (58,5 %), mulheres. A média de idade foi de 65 anos,

endo que três (5,66 %) pacientes tinham idade igual ou infe-
ior a 40 anos, 31 (58,49 %) entre 41 e 69 anos e 19 (35,85 %)
acientes tinham idade igual ou superior a 70 anos. Oito

15,10 %) pacientes referiram história familiar positiva para
CR. Os tumores de reto foram os mais frequentes, corres-
ondendo a 32 (60,38 %) pacientes, seguidos pelo sigmoide
om 17 (32,07 %) pacientes e cólon descendente, incluindo

ngulo esplênico, com 4 (7,55 %) pacientes. A principal queixa
o primeiro atendimento foi hematoquezia, referida por 20

37,74 %) pacientes, seguida por alteração do hábito intestinal
diarreia ou constipação), referida por 14 (26,42 %) pacientes
;39(s1):1–164 147

e dor citado por 10 (18,87 %) pacientes. Cinco (9,44 %) paci-
entes eram assintomáticos na ocasião do diagnóstico, dois
(3,77 %) foram operados de urgência por abdome agudo obstru-
tivo e um (1,88 %) por abdome agudo perfurativo. Um (1,88 %)
paciente foi diagnosticado através de colonoscopia para ras-
treio de CCR. Quarenta e cinco (84,90 %) pacientes forma
submetidos a algum procedimento cirúrgico. Desses, quatro
(7,55 %) apresentavam resposta patológica completa após neo-
adjuvância, dois (3,77 %) pacientes foram identificados com
adenoma tubular com atipia de alto grau, e um deles (1,88 %)
foi diagnosticado com tumor neuroendócrino G1. Quanto ao
estadiamento, os pacientes operados apresentavam a seguinte
distribuição: cinco (9,43 %) Estádio I, nove (16,98 %) Estádio II,
12 (22,65 %) Estádio III e 12 (22,65 %) Estádio IV. Dentre os paci-
entes não operados: três (5,66 %) já apresentavam metástase
ao diagnóstico, sem necessidade de cirurgia, três (5,66 %) estão
em seguimento “Watch and Waiting” e dois (3,77 %) pacientes
ainda estão em vigência de terapia neoadjuvante. Três (5,66 %)
pacientes foram identificados com mutação KRAS.

Conclusão(ões): O câncer colorretal tem alta prevalência.
Dos pacientes diagnosticados em nossa instituição, o perfil
foi de doença avançada, o que reflete a realidade nacional
e reforça a necessidade de programas de rastreamento para
diagnóstico precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.274
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Manifestações clínicas relacionadas a
endometriose em pacientes de um serviço de
referência do estado do ceará

K.L. Augusto

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC),
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar a prevalência dos principais sin-

tomas relacionados à endometriose em uma casuística de
pacientes submetidos a ressecção cirúrgica em serviço de
ginecologia e coloproctologia em hospital de referência da
região Nordeste entre janeiro de 2018 e julho de 2019.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários
de 90 pacientes acompanhadas no serviço de ginecologia e
coloproctologia submetidas à cirurgia de ressecção de focos
de endometriose, elaboração de planilha e análise de dados
através do software GraphPad Prism®.

Resultados: A amostra foi composta por 90 pacientes
com média de idade ao diagnóstico de 34,3 anos ± 7,13 anos
(20–54a). Dentre as manifestações clínicas, a dor pélvica e em
baixo ventre foi o principal sintoma apresentado, ocorrendo

em 75 pacientes (83 %), a dispareunia foi o segundo principal,
ocorrendo em 36 pacientes (40 %), seguida de dismenorreia em
35 pacientes (39 %), infertilidade foi relatada em 20 pacien-
tes (22 %), disquezia em 13 pacientes (14 %), constipação em
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12 pacientes (13 %) e sangramento transvaginal em 10 (11 %).
Outras manifestações menos comuns foram tenesmo em 9
pacientes (10 %), diarreia em 5 (6 %), nódulo umbilical doloroso
em 5 (6 %), disúria em 2 (2 %) e, por fim, menorragia e urgên-
cia miccional em 1 %, respectivamente. Dor cíclica em ferida
operatória de cesárea foi a queixa principal de 6 pacientes
(7 %).

Conclusão(ões): A endometriose é uma patologia gine-
cológica crônica caracterizada pela presença de tecido
endometrial fora da cavidade uterina, sendo uma das prin-
cipais causas de dor pélvica e infertilidade em mulheres em
idade fértil. No estudo, a dismenorreia apresentou-se em 39 %
das pacientes e a dispareunia foi listado como segundo prin-
cipal sintoma apresentado. A infertilidade no estudo também
teve um percentual mais baixo que o da literatura, com cerca
de 22% das pacientes acometidas. Os sintomas causados pela
endometriose afetam as pacientes em várias aspectos: no tra-
balho, nas relações pessoais e na fecundidade, assim, esse
trabalho apresenta as principais taxas de manifestações em
pacientes com endometriose.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.275
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Perfil epidemiológico de pacientes
submetidos a cirurgia de reconstrução de
trânsito intestinal por laparoscopia e
laparotomia em hospital secundário de
fortaleza

M.R. Costa a, C.C.R. Bezerra a, J.W.F. Gomes a,
N.S. Silva a, D.M.S.D. Silva a, L.L. Alves a, A.P.F.
Magalhães a, N.F. Rodrigues b

a Hospital e Maternidade José Martiniano de
Alencar (HMJMA), Fortaleza, CE, Brasil
b Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC),
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Esse estudo tem como objetivo estabelecer o

perfil epidemiológico de pacientes submetidos ao procedi-
mento de reconstrução de trânsito no serviço de cirurgia
geral de hospital secundário de Fortaleza. Outro objetivo é a
comparação dos dados obtidos no serviço com os dados rela-
tados na literatura de países desenvolvidos, para observar se
as condições sócio econômicas influenciam no perfil de paci-
entes operados.

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo, obser-
vacional, unicêntrico, através da revisão dos prontuários
dos pacientes submetidos a realização de cirurgias de
reconstrução de trânsito para fechamento de ostomias termi-

nais.

Resultados: Na amostra avaliada, vinte e três (79,3 %) paci-
entes eram do sexo masculino e 6 (20,7 %) eram do sexo
feminino. A idade média foi de 42,48 ± 15,99 anos, com uma
1 9;39(s1):1–164

incidência bimodal; um pico entre a segunda e terceira década
de vida e outro entre a quinta e sexta. Houveram 14 tipos
de diagnósticos iniciais reportados na cirurgia que levou a
confecção da ostomia. Os mais comuns foram, perfuração por
arma fogo (PAF) em 9 (31 %) casos, diverticulite em 5 (17,2 %)
e apendicite em 3 casos (10,3 %). Na amostra avaliada, vinte
(69 %) cirurgias foram iniciadas por laparoscopia e 9 (31 %)
foram iniciadas por via convencional. quatro cirurgias foram
convertidas para via convencional, totalizando uma taxa de
conversão de 20 %.

Conclusão(ões): Diversos estudos mostram que a idade
média dos pacientes submetidos à cirurgia de reconstrução
de trânsito está entre a quinta e sexta década de vida. As
etiologias mais comuns relatadas nos trabalhos internacio-
nais são diverticulite e neoplasia de cólon. É possível perceber
que existe, na amostra, uma diferença epidemiológica quando
comparamos os resultados com estudos semelhantes em
países desenvolvidos. Pode-se atribuir este fato à violência
urbana e à dificuldade de acesso a serviços de emergência
cirúrgica na cidade onde o estudo foi realizado. A litera-
tura mostra que a laparoscopia é uma opção viável para a
realização da cirurgia. A taxa de conversão é variável, depen-
dendo do centro. A violência urbana e a dificuldade de acesso
aos serviços de emergência cirúrgica parecem influenciar no
perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à cirurgia de
reconstrução intestinal para fechamento de ostomias termi-
nais. Tais diferenças não impedem a realização da cirurgia
pela via laparoscópica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.276
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Análise epidemiológica da morbimortalidade
por doença diverticular do intestino no brasil
(2010-2018)

TdS. Bezerra, A.A.C.P. Pacífico, A.BdS. Moura,
M.Y.M. Martins, L.D. Rolim, S.L. Monteiro,
V.A.M. Pinto

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Divertículos são saculações que surgem na

parede do intestino grosso que podem inflamar e causar diver-
ticulite, quadro que pode evoluir com fístulas ou infecção da
cavidade abdominal. Com isso, essa pesquisa tem como obje-
tivo descrever a evolução histórica da doença diverticular do
intestino no Brasil entre os anos de 2010 e 2018, se baseado
em sua morbimortalidade.

Método: Estudo transversal e documental com abordagem
quantitativa, com amostra de 68.446 indivíduos internados
por doença diverticular do intestino no Brasil (2010 - 2018) por

meio do Sistema de Declaração de Morbidade Hospitalar do
SUS do DATASUS. Foram avaliadas as variáveis de dados por
local de residência, número de internações, taxa de mortali-
dade, sexo e faixa etária.



2 0 1 9

i
2
d
e
A
i
p
s
-
r
o
c
s
p
q
d
g
o
v
d
c
l
r
t
m
e
p

m
n
p
m
o
n
v
e
n
a

h

8

A
a
c

R
R
R

d
P

c
v

j coloproctol (rio j).

Resultados: A amostra foi composta por 68.446 sujeitos
nternados por doença diverticular do intestino no Brasil entre
010 e 2018 (incidência = 32,7/100.000hab; taxa de mortali-
ade = 6,83), sendo 35.893 mulheres e 32.553 homens. A faixa
tária acima de 40 anos foi a mais acometida (59.605 casos).

maior taxa de mortalidade encontrada foi na população
dosa acima de 60 anos (9,42). A região sudeste foi responsável
elo maior número de ocorrências (40.887 casos), sendo 26.854
omente na cidade de São Paulo. A região nordeste destacou-
se por apresentar maior taxa de mortalidade dentre as outras
egiões (9,15), apesar de ter apresentado poucos casos (7.452
corrências). A herniação da mucosa do intestino grosso é
omum em pessoas acima de 40 anos. A etiologia mais aceita
eria o aumento da pressão intracólica que pode ser causada
ela estagnação das fezes e a motilidade intestinal dos idosos
ue tende a diminuir, causando uma maior absorção de água,
eixando o bolo fecal mais seco. Dessa forma, locais mais frá-
eis da parede intestinal podem acabar herniando. Também
bserva-se a transição nutricional da população brasileira, em
ista de uma dieta rica em gordura e carnes vermelhas com
etrimento da utilização de fibras. Com isso, nota-se a influên-
ia do desenvolvimento do país, devido à industrialização,
ogo pode-se correlacionar com o maior número de casos na
egião sudeste, uma vez que representa o local mais indus-
rializado do Brasil. Em contrapartida, a região Nordeste com

aior índice de mortalidade pode apresentar um acesso aos
xames diagnósticos e às terapêuticas inferior ao restante do
aís.

Conclusão(ões): Sugere-se a necessidade de direcionar
aior atenção aos testes de triagem com intuito de diag-

osticar doença diverticular do intestino, principalmente em
acientes geriátricos. Com relação às características sociode-
ográficas, os resultados indicam que existe correlação entre
elevado número de casos diagnosticados e a dieta e estado
utricional da população da região citada. Ao observar a ele-
ada taxa de mortalidade na região nordeste, pode-se explicar
ssa estatística ao destacar a menor complexidade tecnológica
os exames diagnósticos em grande parte da região, além do
cesso reduzido aos recursos terapêuticos.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.277
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valiação cirúrgica e pós-operatória dos
denomas retais excisados com proctoscopio
irúrgico “ribeiroscopio”

.D. Alkmin Lopes de Lima, P.H. Bauth, M.
ibeiro Feitosa, J.J. Ribeiro da Rocha, O. Féres,
. Serafim Parra

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina
e Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São
aulo (USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-

icas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
;39(s1):1–164 149

Objetivo(s): Apresentar os resultados cirúrgicos e pós ope-
ratórios da técnica endoscópica transanal para adenomas
retais com proctoscópio “Ribeiroscópio”, associado a equipa-
mentos convencionais cirúrgicos e endoscópicos.

Método: Trata-se de análise retrospectiva. O estudo envol-
veu noventa e nove pacientes submetidos a operações
transanais endoscópicas para ressecção de adenomas retais,
no período de abril de 2000 a junho de 2018. Foram idealizados
e construídos proctoscópios cirúrgicos, gentilmente denomi-
nados “Ribeiroscópio”. São confeccionados com material de
aço inoxidável, têm aspecto cilíndrico, de 4 cm de diâmetro,
de 7, 9, 12 e 20 cm de comprimento. Os acessórios utilizados,
juntamente com o retoscópio cirúrgico, incluem uma fonte
de luz com cabo de fibra óptica, um eletrocautério com cane-
tas longas, alças de polipectomia, pinças longas, porta-agulha
longo (material convencional ou de videolaparoscopia). Não
há insuflação (pneumorreto) nessa técnica. A confecção de
um proctoscópio com alguns de seus principais componentes
custa em torno de R$ 1.500,00.

Resultados: As cirurgias realizadas com o proctoscópio
tiveram tempo médio de 65,3 ± 41,7 minutos. Houve quatro
complicações precoces. Durante o seguimento dos pacien-
tes, foram diagnosticadas 19,2 % de recidiva da lesão retal. A
mediana do tempo de recidiva foi de 16 meses (IIQ 4–45). Um
paciente foi submetido à ressecção da lesão recidivada por
colonoscopia, onze (57,8 %) foram submetidos à nova operação
transanal endoscópica com o proctoscópio descrito, e sete
(31,8 %) à retossigmoidectomia abdominal. A média do tempo
de seguimento foi de 80 ± 61,5 meses. Não houve nenhum
óbito relacionado ao procedimento. Observou-se que a altura
do adenoma no reto e a fragmentação da peça cirúrgica
tiveram relação com a recidiva da lesão. As complicações pós-
-operatórias tiveram relação com o tamanho dos adenomas
excisados. Os resultados obtidos com o “Ribeiroscópio” são
satisfatórios e semelhantes às outras técnicas de ressecções
transanais endoscópicas, que são de alto custo, demandam
longo tempo de aprendizado e experiência do cirurgião, além
de serem pouco acessíveis em nosso meio.

Conclusão(ões): A avaliação dos resultados cirúrgicos
e pós-operatórios dos procedimentos transanais com o
Ribeiroscópio para adenomas retais, como complicações,
recorrência, doença residual e reoperação, foi satisfatória e
semelhante às outras técnicas transanais endoscópicas. Pode-
-se inferir que o proctoscópio descrito, utilizado para as
cirurgias transanais em adenomas retais, é uma técnica viá-
vel e com maior acessibilidade pelos cirurgiões, o que permite
implementar a difusão do seu emprego em clínica cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.278
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Fechamento de ostomia com a técnica
vulkan: experiência inicial

JEdO. Santos Filho, V.M.D. Santos, A.L.A.
Vieira, A.R. Moura, A.C.R. Lisboa, Í.A. Souza,

J.V.M. Teles, J.T.R. Santos

Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju,
SE, Brasil
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Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Estomas são aberturas propositalmente feitas

na superfície do corpo levando a comunicação entre a pele e
uma víscera oca. São criadas para desviar o conteúdo intra-
luminal em casos de cirurgias gastrointestinais. A parte do
processo de ostomia menos estudada é o seu fechamento. É
nele que existem altas taxas de complicações, como infecção
de sítio cirúrgico, fístulas, deiscência ou obstrução intestinal.
Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo demonstrar os
resultados iniciais obtidos com a técnica Vulkan.

Método: O presente estudo retrospectivo teve como amos-
tra o banco de dados do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Sergipe, elegendo apenas pacientes do ambulatório
de coloproctologia ostomizados e posteriormente subme-
tidos à reconstrução do trânsito pela técnica de Vulkan.
Foram analisados a idade, sexo, fatores que desencadea-
ram a necessidade da ostomia, as comorbidades do paciente,
complicações no perioperatório, no pós-operatório imediato e
tardio, assim como o tempo de cicatrização da ferida operató-
ria.

Resultados: Foram 6 pacientes ao total que utilizaram
a técnica Vulkan para o fechamento das enterostomias. A
idade média foi de 48 anos. Em relação ao gênero, 83.33 %
eram masculino e 16,66 % eram feminino. Dos diagnósti-
cos pré-operatórios, 50 % foram trauma pélvico, os demais
foram: obstrução por adenocarcinoma de reto médio, Sín-
drome de Fournier e ferimento por arma de fogo em parede
abdominal com comprometimento de reto intraperitoneal. As
colostomias em alça corresponderam a 83,33 % enquanto as
ileostomias 16,66 %. A comorbidade encontrada foi hiperten-
são arterial sistêmica em 33,33 % dos pacientes. Um único
paciente, com sigmoidostomia em alça, evoluiu com fístula
enterocutânea e infecção de ferida operatória, tratada con-
servadoramente. O tempo de cicatrização completa teve uma
média de 28.5 dias.

Conclusão(ões): Nossa experiência inicial nesta técnica
demonstra a eficácia e exequibilidade deste tipo de procedi-
mento em nosso meio. Os resultados alcançados neste estudo
estimulam novas pesquisas com a técnica Vulkan, agregando
dados para futuros estudos. É notado melhor resultado esté-
tico e conforto pós-operatório para o paciente. Isso mantêm

nosso empenho pela continuidade deste procedimento aces-
sível e promissor.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.279
1 9;39(s1):1–164
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Estudo comparativo da melhora da dor pós
cirurgia em pacientes com endometriose com
e sem acometimento intestinal

K.L. Augusto a, L.B. Veras a, E.S. Correia a,
C.E.L. Soares b, E.A. Rolim b, MdB. Borges a,
L.O.G. Almeide a, J.S.A. Araújo a

a Maternidade Escola Assis Chateaubriand
(MEAC), Universidade Federal do Ceará (UFC),
Fortaleza, CE, Brasil
b Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar a comparação do nível de dor antes

e após a cirurgia em pacientes com endometriose profunda em
um serviço multidisciplinar de ginecologia e coloproctologia
especializado em endometriose em hospital de referência da
região Nordeste entre janeiro de 2018 e julho de 2019.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários
de 90 pacientes acompanhadas no serviço de ginecologia e
coloproctologia por cirurgia de ressecção de focos de endome-
triose, elaboração de planilha e análise de dados através do
software GraphPad Prism®.

Resultados: a amostra foi composta por 90 pacientes com
média de idade ao diagnóstico de 34,3 anos ± 7,13 anos (20-
54a). Os principais sintomas álgicos relatados pelas pacientes
foram dor pélvica e baixo ventre (75 %), dispareunia (40 %)
e dismenorreia (39 %). Quando avaliadas sobre o nível da
dor através da Escala Visual Analógica (EVA), tivemos uma
média de 8,35 ± 2,08 (0-10). Todas as pacientes foram sub-
metidas a cirurgia para ressecção de focos de endometriose,
sendo a retossigmoidectomia a cirurgia associada mais pre-
valente (35 pacientes - 39 %), sendo pela técnica discoide em
79 % e segmentar em 21 %, seguida da ooforectomia em 31
pacientes (34 %), sendo unilateral em 65 % dos casos. Salpin-
gectomia foi realizada em 17 pacientes (19 %), sendo bilateral
em 59 % dos casos, seguida da histerectomia em 7 pacientes
(8%). Protectomia foi realizada em 3 pacientes (3 %) e colec-
tomia parcial em 1 (1 %). Apendicectomia foi associada em 7
casos (8 %). O nível de dor pós cirurgia pela EVA foi em média
1,98 ± 2,62 (0–8), tendo melhora estatisticamente significativa
(p–valor < 0,0001). Do total de pacientes, 47 tinham acome-
timento intestinal. Quando comparados, os pacientes sem
acometimento intestinal tiveram maior média de diferença
entre o nível de dor (6,6) que os pacientes com acometimento
(5,9) (p-valor: 0,48). Não houve diferença significativa entre
aqueles que foram submetidos à retossigmoidectomia dis-
coide e segmentar.

Conclusão(ões): O tratamento cirúrgico da endometriose
envolve vários tipos de procedimentos a depender das estrutu-

ras comprometidas pelos focos de endometriose. Os quadros
álgicos e a infertilidade são as principais manifestações clíni-
cas da endometriose. O presente estudo mostrou uma redução
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ignificativa do nível de dor das pacientes após procedimentos
irúrgicos envolvendo a ressecção de focos de endometriose,
ão havendo diferença significativa entre aquelas acometidas
u não por lesão intestinal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.280
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studo epidemiológico sobre síndrome de
ournier em um hospital terciário de
undiaí-sp de outubro de 2016 a outubro de
018

.F. Inácio a, R.P. Lima b, S.R. Neto b, F.A.
opes b, M. Pantaroto b, A.V. de Sousa b

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo,
undiaí, SP, Brasil
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí,
P, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Comparar dados epidemiológicos mais pre-

alentes dos pacientes diagnosticados com Síndrome de
ournier com os dados já descritos na literatura a fim de ava-
iar a incidência no serviço em questão analisado, forma de
ratamento e evolução dos pacientes com a doença.

Método: Estudo transversal observacional a partir da aná-
ise de prontuários de pacientes diagnosticados com a doença
o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo de Jundiaí-SP, no
eríodo entre outubro de 2016 a outubro de 2018.

Resultados: Foram analisados 23 pacientes com diagnós-
ico de Síndrome de Fournier, todos incluídos na pesquisa.
valiado os dados epidemiológicos mais prevalentes na
oença, como faixa etária, sexo, associação com outras comor-
idades, tratamento realizado, mortalidade decorrente da
oença, período médio de internação, uso de antibioticote-
apia e necessidade de procedimento cirúrgico, obtendo-se
ados semelhantes com os já descritos na literatura médica.

Conclusão(ões): Apesar da reconhecida gravidade da
índrome de Fournier, o diagnóstico precoce aliado ao des-
ridamento cirùrgico extenso, antibioticoterapia de amplo
spectro e medidas e oxigenioterapia quando disponível são

edidas importantes na contencão da rápida progressão da

oença, diminuindo assim seus níveis de mortalidade.ù

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.281
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Existe atraso no diagnóstico de pacientes
com endometriose? estudo transversal sobre
o tempo decorrente entre o início dos
sintomas e o diagnóstico da doença

K.L. Augusto a, L.B. Veras a, E.S. Correia a,
C.E.L. Soares b, E.A. Rolim b

a Maternidade Escola Assis Chateaubriand
(MEAC), Universidade Federal do Ceará (UFC),
Fortaleza, CE, Brasil
b Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar o tempo entre o início dos sintomas

e o diagnóstico de endometriose em pacientes submetidos a
ressecção cirúrgica em serviço de ginecologia e coloproctolo-
gia em hospital de referência da região Nordeste entre janeiro
de 2018 e julho de 2019.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários
de 90 pacientes acompanhadas no serviço de ginecologia e
coloproctologia por cirurgia de ressecção de focos de endome-
triose, elaboração de planilha e análise de dados através do
sotware GraphPad Prism®.

Resultados: A amostra foi composta por 90 pacientes. A
idade de início dos sintomas teve média de 28,5 anos ± 9,35
anos (11–51a) e idade ao atendimento ambulatorial teve média
de 34,3 anos ± 7,13 anos (20–54a). 73 pacientes (81 %) tiveram
início dos sintomas com idade menor ou igual a 35 anos. O
tempo médio entre o início dos sintomas e o primeiro aten-
dimento ambulatorial foi de 5,86 anos ± 5,48 anos (0–25a). Do
total de pacientes, 41 (45 %) tiveram intervalo entre o início
dos sintomas e o atendimento ambulatorial maior ou igual a
5 anos e 18 pacientes (20 %) tiveram atraso maior ou igual a 10
anos.

Conclusão(ões): A endometriose é uma doença gineco-
lógica caracterizada pelo desenvolvimento de estroma e
glândulas endometriais fora da cavidade uterina, acometendo
mulheres em idade fértil, com incidência de 5 a 15 % durante
o período. Neste estudo, demonstramos uma média de inter-
valo entre o início dos sintomas e o atendimento ambulatorial
menor que a média em outros estudos. A importância do
diagnóstico precoce é justificada pela possibilidade de trata-
mento mais cedo e recuperação das pacientes, com redução
dos quadros álgicos e possibilidade curativa para quadros
como infertilidade, presente em aproximadamente 50 % das
pacientes com idade jovem. Em conclusão, no serviço especi-
alizado em endometriose do Ceará o tempo entre o início da
sintomatologia clínica da doença e o diagnóstico, seguido do
tratamento, foi menor quando comparado a outros estudos e
casuísticas, porém ainda é longo, em torno de 5 anos, possi-

bilitando a progressão da doença para estágios mais graves. É
necessária maior conscientização dos profissionais de saúde
para os sintomas e o diagnóstico precoce.
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Persistência de sintomas após cirurgia em
pacientes com endometriose em um serviço
de referência

L.B. Veras a, E.S. Correia a, K.L. Augusto a, E.A.
Rolim b, C.E.L. Soares b

a Maternidade Escola Assis Chateaubriand
(MEAC), Universidade Federal do Ceará (UFC),
Fortaleza, CE, Brasil
b Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar a prevalência da persistência de

sintomas relacionados à endometriose em uma casuística
de pacientes submetidas à ressecção cirúrgica em serviço de
Ginecologia e Coloproctologia em hospital de referência da
região Nordeste entre janeiro de 2018 e julho de 2019.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários
de 90 pacientes acompanhadas no serviço de Ginecologia e
Coloproctologia por cirurgia de ressecção de focos de endo-
metriose, elaboração de planilha e análise de dados através
do software GraphPad Prism®.

Resultados: A coorte foi composta por 90 pacientes com
média de idade ao diagnóstico de 34,3 anos ± 7,13 anos
(20–54a). No pré-operatório, as queixas mais comuns foram
dor pélvica e em abdome inferior (83 %), seguido de dispa-
reunia (40 %), dismenorreia (39%) e infertilidade (22%). Após
a cirurgia, 50% dos pacientes evoluíram sem sintomas. O
principal sintoma que persistiu após os procedimentos foi
a dor pélvica ou abdominal que se manteve em 21 pacien-
tes (23,3 %). De acordo com a Escala Visual Analógica, a dor
se manteve com uma média de 1,99 ± 2,62 (0–8) com uma
média de redução da dor de 6,27 ± 3,17 (0-10) (p-valor < 0,0001).
Constipação e tenesmo foram relatados em 9 pacientes (10%)
cada, respectivamente. Dispareunia foi relatada em 5 pacien-
tes (5,6 %), sangramento transvaginal em 4 (4,4 %), disquezia
em 3 (3,3 %), dismenorreia e infertilidade em 2 (2,2 %), respec-
tivamente. A taxa de recidiva foi de 7 % (6 pacientes), sendo
reabordados cirurgicamente pela equipe. Duas pacientes tive-
ram gestação após a cirurgia.

Conclusão(ões): Segundo a literatura, as mulheres subme-
tidas ao tratamento cirúrgico alcançam redução de até 80 %
dos sintomas e aumentam sua taxa de fertilidade. Esse estudo
demonstrou que pelo menos 50 % das pacientes evoluíram
sem sintomatologia no pós-operatório e, dentre as principais
queixas neste período, a persistência da dor pélvica ou abdo-
minal foi a principal, mas em um nível de dor reduzido ao
inicial, seguida de queixas do hábito intestinal, tais como

tenesmo e constipação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.283
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Taxa de complicações no pós-operatório de
pacientes com endometriose com e sem
acometimento intestinal submetidas a
cirurgia em serviço de referência

L.B. Veras a, E.S. Correia a, K.L. Augusto a, E.A.
Rolim b, C.E.L. Soares b

a Maternidade Escola Assis Chateaubriand
(MEAC), Universidade Federal do Ceará (UFC),
Fortaleza, CE, Brasil
b Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar a taxa de complicações no pós-

-operatório de pacientes com endometriose com e sem
acometimento intestinal em uma casuística de pacientes sub-
metidas à ressecção cirúrgica em serviço de Ginecologia e
Coloproctologia em hospital de referência da região Nordeste
entre janeiro de 2018 e julho de 2019.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários
de 90 pacientes acompanhadas no serviço de Ginecologia e
Coloproctologia por cirurgia de ressecção de focos de endo-
metriose, elaboração de planilha e análise de dados através
do software GraphPad Prism®.

Resultados: A coorte foi composta por 90 pacientes que
foram submetidas à cirurgia para exérese de focos de endo-
metriose. Desses, 47 (48 %) tinham acometimento intestinal.
Retossigmoidectomia foi realizada em 35 pacientes (39 %),
ooforectomia em 27 (30 %) pacientes e salpingectomia em
17 (19 %). Após a cirurgia, 77 pacientes (86 %) evoluíram
sem intercorrências no pós-operatório imediato. Sangramento
transvaginal foi a queixa mais comum, ocorrendo em 7 %
dos pacientes, hematoquezia em 2 % e dor no ombro direito
em 2 %. Duas pacientes tiveram secreção purulenta na ferida
operatória, sendo submetidas à drenagem da mesma. A
complicação de sangramento transvaginal ocorreu apenas nas
pacientes com acometimento intestinal. Infecção da ferida
operatória seguida de drenagem ocorreu em um caso de
cada grupo. Recidiva da doença ocorreu em 6 pacientes (7 %)
durante a realização desse estudo, sendo submetidas nova-
mente à cirurgia.

Conclusão(ões): Os índices de complicações maiores e
menores com a cirurgia colorretal na endometriose profunda
variam de acordo com a literatura, de 0 a 13 %. As complicações
graves desse tipo de cirurgia são principalmente relaciona-
das à perfuração inadvertida ou ressecção incidental do reto,
seguida da formação de fístula retovaginal, com um risco de
até 10% em serviços de referência. Esse estudo mostrou baixas
taxas de complicações e taxas de recidivas compatíveis com a
literatura. As pacientes mantiveram seguimento ambulatorial

e não houve óbito durante o período de estudo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.284
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47

xperiência no tratamento cirúrgico de
acientes com e sem acometimento

ntestinal por endometriose em uma coorte
e pacientes em hospital de referência da
egião nordeste

.S. Veras a, K.L. Augusto a, L.B. Veras a, E.A.
olim b, C.E.L. Soares b, LdM. Vitoriano a,
.A.L. Karbage a, A.P.M. Bilhar a

Maternidade Escola Assis Chateaubriand
MEAC), Universidade Federal do Ceará (UFC),
ortaleza, CE, Brasil
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
E, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
icas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar a experiência no tratamento cirúr-

ico da endometriose em pacientes com e sem acometimento
ntestinal em serviço de ginecologia e coloproctologia em hos-
ital de referência da região Nordeste do Brasil entre janeiro
e 2018 e julho de 2019.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários
e 90 pacientes acompanhadas por cirurgia de ressecção de
ocos de endometriose no serviço de ginecologia e coloproc-
ologia, com elaboração de planilha e com análise de dados
través do software GraphPad Prism®.

Resultados: A coorte foi composta por 90 pacientes com
édia de idade ao início dos sintomas de 28,5 ± 9,35 anos

11–51a) e média de idade ao diagnóstico de 34,3 ± 7,13
nos (20–54a). A sintomatologia ao diagnóstico foi principal-
ente constituída por dor pélvica e dor em andar inferior

o abdome (80 %), dispareunia (40 %), dismenorreia (39 %),
nfertilidade (22 %), disquezia (14 %), constipação (13%) e
angramento transvaginal/menorragia (11 %). Outras queixas
oram tenesmo (10 %), dor em cicatriz de cesárea (7 %), nódulo
mbilical doloroso (6%), diarreia (6%) e disúria (2 %). Quando
valiadas sobre intensidade da dor através da Escala Visual
nalógica (EVA), tivemos uma média de 8,35 ± 2,08 (0–10).
uanto ao tratamento cirúrgico, ooforectomia foi realizada em
4 %, sendo unilateral em 65 %, enquanto a salpingectomia em
9 %, sendo bilateral em 55 % dos casos. Histerectomia em 8 %,
pendicectomia em 8 %. Houve acometimento intestinal em
6 casos (51,1 %), sendo realizado shaving em 9 casos (19,56 %),
essecção discoide em 27 casos (58,6 %), retossigmoidectomia
egmentar em 8 (17,39 %), shaving + discoide em 1 caso e hemi-
olectomia direita em 1 caso. O nível de dor pós operatória pela
VA foi em média 1,98 ± 2,62 (0–8). Assim, a melhora da dor
oi em média 6,27 ± 3,17 (0-10) (p-valor < 0,0001). Após a cirur-
ia, 86 % evoluíram sem intercorrências no pós-operatório
mediato. Dentre as intercorrências, sangramento transvagi-
al ocorreu em 7 %, hematoquezia em 2 % e dor no ombro

ireito em 2%. Dois pacientes tiveram secreção purulenta na
erida operatória, sendo submetidos a drenagem da secreção.

principal sintoma que persistiu após os procedimentos foi
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a dor pélvica ou abdominal em 23 %. Constipação e tenesmo
em 10 %, dispareunia em 5,6 %, sangramento transvaginal em
4,4 %, disquezia em 3,3 %, dismenorreia e infertilidade em
2,2 %. Recidiva da doença ocorreu em 7 % durante a realização
desse estudo. Duas pacientes tiveram gestação espontânea
após o tratamento.

Conclusão(ões): A endometriose é caracterizada pela
presença de tecido funcional semelhante a endométrio loca-
lizado fora da cavidade uterina. A prevalência da doença é de
até 20% das mulheres em idade reprodutiva e de 30 a 50%
das mulheres inférteis. A cirurgia está relacionada com uma
redução de até 80 % dos sintomas, segundo a literatura. Nosso
estudo demonstra os principais resultados de uma equipe com
experiência em cirurgia para o tratamento de endometriose,
com diminuição significativa dos sintomas e baixo índice de
complicações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.285
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Perfil epidemiológico das colonoscopias de
um serviço hospitalar terciário

A.C. Moreira a, B.R.D.A. Junior a, M.M.D.
Sousa a, M.M. Ribeiro a, J.C.A. da Silva a, D.D.C.
Sampaio b, B.W.M. Silveira b, A.D.S. Vilarinho a

a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil
b Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever os principais achados e indicações de

pacientes submetidos ao exame de colonoscopia em serviço
de referência em coloproctologia de Fortaleza, Ceará; bem
como analisar a qualidade de preparo para o exame, grau de
dificuldade de progressão do aparelho e outros achados como
divertículo, adenomas e tumores.

Método: Trata-se de um estudo transversal e retrospec-
tivo no qual foram analisados 746 laudos de colonoscopia, de
um hospital terciário com residência médica em coloprocto-
logia, entre Junho de 2018 e Junho 2019. As seguintes variáveis
foram estudadas: gênero, faixa etária, exame completo ou
incompleto, hipótese diagnóstica, origem pública ou privada,
presença de pólipos, presença de complicações, preparo ade-
quado ou ruim.

Resultados: Entre o período supracitado foram realizadas
709 colonoscopias, das quais 75 foram colonoscopias parci-
ais ou incompletas e 37 retossigmoidoscopias foram incluidas.
Em relação ao sexo: 430 pacientes eram do sexo feminino
(57.64 %) e 316 pacientes eram do sexo masculino (42.36 %).
A média de idade geral foi de 59 anos, variando de 16 a 101
anos. As indicações mais frequentes foram de sangramento
(126), perda ponderal (37), alteração do hábito intestinal (52),

rastreio de neoplasias (83), seguimento de neoplasias (49), dor
abdominal (64), diarreia (84), constipação (62), sangramento
oculto (23). Em relação a qualidade do preparo 15 foram descri-
tos com o termo “péssimas” (2.01 %) e 17 como “ruins” (2.28 %),
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sendo um total de 4,49 % de preparos inadequados. Os achados
mais frequentes foram pólipos (21.44 %), divertículos (19.7 %),
lesões tumorais (8.71 %) e a retite (3.48 %), apresentado exames
normais em 43.43 % das colonoscopias. Em relação ao grau de
dificuldade da progressão do fibroscópio: 103 foram conside-
radas difíceis (13.8 %) e 643 foram de fácil progressão (86.2 %).
A taxa de intubação do ceco foi de 614 casos (86 % de todos os
exames e 96 % excluindo os exames incompletos) e da válvula
ileocecal de 290 pacientes. As complicações foram raras: dor (4
casos), hiposaturação (1 caso), sangramento (1 caso), palidez
muco-cutânea (1 caso) e óbito (1 caso).

Conclusão(ões): Este estudo demonstra a importância do
exame de colonoscopia para auxiliar o diagnóstico e rastreio
de diversas patologias, em especial de neoplasias colorretais
ou de lesões que aumentem seus riscos de desenvolvimento.
A epidemiologia do serviço analisado vem em encontro com
a literatura, quanto a faixa etária, indicações, preparo e qua-
lidade do serviço. A frequência de complicações é pequena
quando comparada a tamanha relevância diagnóstica e tera-
pêutica que esse exame representa para o estudo do trato
digestivo baixo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.286
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Linfonodos, perfil do tumor colorretal e do
paciente: uma comparação entre cirurgias
laparoscópicas e abertas

L.F.C.G. Medaglia, PCdC. Junior, L.M. de
Castro, R.J. Garcia, B.B. Ferreira, CdP. Barros,
A.H. Crelier, F.S. Gomes

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Descrever e analisar o perfil dos pacientes e

informações da peça cirúrgica nas ressecções por neoplasia
colorretal videolaparoscópica e aberta.

Método: Estudo observacional retrospectivo que foi rea-
lizado com pacientes submetidos à operação aberta e
videolaparoscópica para neoplasia colorretal em um determi-
nado ano. Os seguintes dados foram coletados: Qualitativos
sendo eles sexo, via de acesso, tipo de procedimento, está-
gio do tumor, grau de diferenciação e invasão angiolinfática; e
quantitativos idade, número de linfonodos dissecados na peça
e os acometidos.

Resultados: 77 pacientes foram analisados (30 operados por
via convencional e 44 por via laparoscópica). Houve maior
número de retossigmoidectomias e colectomias direitas nos
dois grupos. Em ambas as vias, pacientes do sexo feminino
foram maioria, sendo 53,3 % no grupo laparoscópico e 59 %
no aberto. A mediana de idade foi de 69 e 61 nos grupos de
vídeo e aberto, respectivamente. A proporção de adenocarci-

noma, grau de diferenciação moderado a pouco diferenciado,
estágio do tumor avançado (T3 e T4), invasão angiolinfática
e peças com linfonodos acometidos foi de 80, 100, 88,9, 38 e
44 % para o grupo aberto e 79,5, 83,3, 51,3, 46,7 e 37,1 % para o
1 9;39(s1):1–164

grupo laparoscópico, respectivamente. A mediana do número
de linfonodos dissecados foi de 16 no grupo convencional e de
12 no grupo de acesso laparoscópico, sendo que a linfadenec-
tomia adequada(número de linfonodos na peça igual ou maior
que 12) foi obtida em 63,7 % dos casos, sendo 77,8 % no grupo
convencional e 53,8 % no da videocirurgia. Quando dividos os
pacientes por tipo de procedimento, a linfadenectomia foi ade-
quada em todos os pacientes submetidos à colectomia direita,
enquanto que na retossigmoidectomia aberta e laparoscópica
a taxa foi de 77,8 e 39,1 %, respectivamente.

Conclusão(ões): Os pacientes submetidos às ressecções por
cirurgia colorretal aberta foram mais velhos, com tumores
mais avançados, maior número de linfondos dissecados e
maior taxa de linfadenectomia adequada, se comparada ao
grupo laparoscópico. Em relação ao subgrupo das colectomias
direitas, observou-se que a taxa de linfadenectomia adequada
não foi alterada pela via de acesso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.287
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Propedêutica na diverticulite aguda

K.G.Valentini, M.M. Cerato, M.L. Visioli, F.
Perondi, R.D.D. Vila, K.B. Susin, R.T.
Koshimizu, P.S. Passos

Hospital Ernesto Dornelles (HED), Porto Alegre,
RS, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar a incidência, manejo e desfechos dos

pacientes atendidos com diverticulite aguda em um serviço
de coloproctologia.

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo e quan-
titativo através da revisão dos prontuários eletrônicos dos
pacientes admitidos pelo serviço via emergência e também
pacientes internados para outras especialidades, com diver-
ticulite aguda no período de julho de 2016 a julho de 2018.
Foram analisadas as seguintes variáveis: idade, sexo, comorbi-
dades, procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados,
e desfecho dos pacientes.

Resultados: Dos 73 pacientes com diverticulite aguda, 32
(43,83 %) realizaram tratamento ambulatorial e 41 (56,16 %)
realizaram tratamento hospitalar. Todos os pacientes foram
submetidos à antibioticoterapia, sendo a combinação de
Ciprofloxacino e Metronidazol a principal escolha, prescrita
a 31 (96,84 %) pacientes. A duração do tratamento variou
de 7 a 14 dias, com uma média de 10,68 dias. Dentre os
pacientes internados, 17 (41,46 %) foram diagnosticados com
abscesso pericólico ou pélvico, 2 (2,73 %) foram submeti-
dos a punção guiada por tomografia computadorizada, 11
(26,82 %) foram submetidos à cirurgia de urgência e 4 (5,47 %)
necessitaram de reintervenção cirúrgica. Houve 1 (1,36%)

reinternação e 1 (1,36 %) óbito. No total foram diagnostica-
dos 22 (30,13 %) casos de diverticulite aguda complicada e
51 (69,86 %) casos de diverticulite aguda não complicada, dos
quais 32 (62,74 %) realizaram tratamento ambulatorial e 19
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37,25 %) internaram. Em relação a idade, nota-se que 80 %
os pacientes < 45 anos apresentaram quadro agudo compli-
ado, com significância estatística quando comparado aos
acientes > 45 anos (p = 0,027 (IC 95 %)). Quando comparados
s pacientes manejados pelo coloproctologista e por outras
specialidades, observamos que os pacientes que foram sub-
etidos à drenagem guiada por TC foram atendidos por

oloproctologista. Em contrapartida, os pacientes mais comu-
ente submetidos a procedimento cirúrgico (31,25 % versus

4 %), com maior número também de drenagens VLP (12,5 %
ersus 8 %) (p = 0,637 (IC 95 %)) e de colostomias – Hartmann
18,75 % versus 12 %) (p = 0,662 (IC 95 %)), foram os atendidos
or outras especialidades cirúrgicas.

Conclusão(ões): Os resultados alcançados neste estudo
ão compatíveis com a literatura atual sobre o assunto. A
aioria das diverticulites agudas não complicadas foram

ratadas ambulatorialmente. apesar da incidência da diverti-
ulite aumentar com a idade, foram os pacientes mais jovens
ue apresentaram maior risco para o desenvolvimento da
orma complicada da doença. Pode-se dizer que houve uma
onduta inicialmente mais conservadora pela coloproctologia
m relação às outras especialidades cirúrgicas.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.288
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osagem de nível sérico de infliximabe: uma
erramenta no manejo de pacientes com
oença inflamatória intestinal

.B.G. Facanali, N.S.F. Queiroz, A.S. Neto, M.R.
orba, LR. Boarini, C.W. Sobrado, S.C. Nahas,

. Cecconello

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Determinar a correlação dos níveis séricos de

nfliximabe (NSI) com atividade da doença, cicatrização da
ucosa (CM) e influência da monitorização terapêutica da

roga (MTD) na mudança do manejo clínico em pacientes com
oença Inflamatória Intestinal (DII).

Método: O NSI foi testado em 23 pacientes com DII mode-
ada a grave (8 RCU, 15 DC) em tratamento com infliximabe
IFX) por pelo menos 6 meses e avaliação endoscópica nos
ltimos 90 dias. Foi considerada faixa terapêutica do NSI entre
–7 �g/mL. A mediana do NSI foi correlacionada com posologia
e IFX, uso concomitante de imunossupressores(IMM), ativi-
ade clínica e endoscópica da doença. A avaliação da atividade
línica foi realizada até 7 dias antes da dosagem.

Resultados: Características demográficas e clínicas estão
escritas na tabela 1. A média de NSI foi de 4,23 �g/mL (0-20);
,09 naqueles que recebiam IFX sob regime regular (5 mg/kg a

ada 8 semanas) versus 4,49 com terapia otimizada (p = 0,56).

NSI médio foi semelhante naqueles com e sem IMM (1,4
s 1,9; p = 1). CM completa foi identificada em 21 % dos paci-
ntes. O NSI médio foi 6,3 �g/mL e 3,74 �g/mL nos pacientes
;39(s1):1–164 155

com e sem CM, respectivamente (p = 0,343). A remissão clínica
definida por CDAI < 220 e escore de Mayo ≤ 3 foi alcançada em
74 % e teve associação significativa ao NSI (5,36 vs 1,28 �g/mL;
p = 0,048). Analisando apenas pacientes com atividade endos-
cópica (18/23), encontramos 6 com NSI baixo, entre os 8 que
ainda estavam em regime regular. Neste grupo, o NSI pôde
orientar a intensificação da dose. Também no grupo sem CM,
6/18 (33 %) pacientes apresentaram NSI terapêutico ou supra-
terapêutico, o que provavelmente está relacionado à falha ao
mecanismo de ação dos anti-TNF. No grupo com remissão
profunda (2 RCU, 3 DC), 3 pacientes apresentaram NSI subte-
rapêutico, demonstrando potencial efeito do IMM em manter
a remissão.

Conclusão(ões): O NSI foi útil na orientação da
intensificação da dose, interrupção do tratamento entre
pacientes com remissão profunda e na identificação daqueles
com necessidade de biológicos com diferentes mecanismos
de ação. O NSI pode ser uma ferramenta interessante no
manejo de pacientes com DII, orientando uso racional da
terapia biológica com possível redução de custos. Estudos
de farmacoeconomia são necessários para verificar essa
hipótese.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.289
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Neuroestimulação sacral no tratamento de
incontinência fecal: resultados de 3 anos de
experiência

HdAF. Pinto, I.G.D. Silva, M.J.R. Lima, GdA.
Santos, B.C. Chamone, RM.R.S. Ferreira, M.L.
Bicalho, M.P. Liger

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A incontinência fecal é uma condição de

etiologia ampla. Atualmente diversos tratamentos estão pre-
conizados para sua melhora desde medidas dietéticas até a
cirurgia. Neste contexto a neuroestimulação sacral se torna
uma opção eficaz e cada vez mais promissora. Este tra-
balho apresenta os resultados de 3 anos de experiência
no tratamento de pacientes com incontinência fecal após
neuroestimulação sacral (SNS).

Método: Foi realizado coleta de dados de prontuário das
pacientes submetidas a implante definitivo de SNS. Avaliação
do impacto deste tratamento na qualidade de vida pela análise
das escalas de Wexner e FIQL (Fecal incontinence quality of
life) no pré e pós-operatório.

Resultados: Foram avaliados 24 pacientes com falência
do tratamento clínico que foram submetidos a extensa pro-
pedêutica (avaliação fisioterápica, escala de wexner, FIQL,

manometria anorretal, ultrassonografia endorretal e urodinâ-
mica) no pré operatório. Foi identificado redução significativa
na escala de Wexner após o implante definitivo. Melhora em
todos os critérios na escala de FIQL. Nova aplicação des-
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sas escalas com mais de 12 meses de cirurgia identificou
manutenção na melhora da qualidade de vida. Em relação
a complicações do procedimento merece destaque o descon-
forto local tolerável referido por poucos pacientes.

Conclusão(ões): A incontinência fecal é uma condição com
grande impacto na qualidade de vida. O implante de neuroes-
timulador sacral em pacientes bem indicados vêm mostrando
bons resultados a curto prazo nos últimos anos. O custo ele-
vado parece ser a única limitação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.290
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Avaliação da qualidade de vida com
perspectiva psicológica, em pacientes com
câncer de reto

VdSB. Ferreira, C.A.R. Martinez, F.O. Costa,
L.V. Pinheiro, MdLS. Ayrizono, M.G. Camargo,
PN. Moraes, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar a qualidade de vida de portadores de

câncer de reto onde foi oferecida a intervenção psicológica.
Método: Realizou-se atendimento psicológico sendo apli-

cado questionário multidimensional SF-36 (Medical Outcomes
Study 36- Item short- Form Health Survey). 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 246 doentes acom-
panhados em ambulatório multidisciplinar especializado no
tratamento do câncer de reto. Os escores médios obtidos
foram: capacidade funcional (73,94), aspecto físico (47,05),
aspecto emocional (67,07), dor (59,28), estado geral de saúde
(76,61), vitalidade (68,13), aspectos sociais (72,61) e saúde
mental (70,29). Observou-se que a capacidade funcional apre-
sentava nível 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(ões): A presença de câncer de reto associou-se

com fragilidade emocional, reduzindo a qualidade de vida do
paciente. Os achados poderão contribuir para o estabeleci-
mento de abordagens que melhorem a condição emocional
dos pacientes.
1 9;39(s1):1–164
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Fatores preditores de resposta patológica
completa após quimiorradioterapia
neoadjuvante para câncer de reto

F.S. Sena a, LdA. Barroso b, R.F. Nogueira a,
M.A.M. dos Santos a, SMdO. Leite a, PHdO. do
Nascimento c

a Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP),
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (IPSEMG), Belo Horizonte, MG,
Brasil
b Hospital Vila da Serra, Belo Horizonte, MG, Brasil
c Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro
Preto, MG, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Identificação de fatores preditores clínicos, no

pré-operatório, associados a resposta patológica completa
(RPC) do câncer retal após quimiorradioterapia neoadjuvante
por meio de revisão de prontuários entre 2015 e 2018 no Hos-
pital Governador Israel Pinheiro em Belo Horizonte.

Método: Realizada revisão de prontuários dos pacientes
submetidos a tratamento combinado do câncer de reto local-
mente avançado entre 2015 e 2018 no Hospital Governador
Israel Pinheiro em Belo Horizonte, com inclusão de 27 paci-
entes. Dados avaliados: nível sérico de CEA no pré-operatório,
tabagismo, uso de estatina, estadiamento radiológico local e
linfonodal do tumor, distância do tumor com relação a borda
anal baseado nas imagens da ressonância e intervalo de tempo
entre o término da QRT e a cirurgia.

Resultados: Dentre os pacientes avaliados, 51,9 % eram
mulheres, 77,8 % eram não tabagistas, 74,1 % não usavam esta-
tinas e a idade média era 63 anos. A dosagem mediana do
CEA pré-operatório foi de 3,14 ng/mL. A localização média dos
tumores foi de 5,74 cm da borda anal; 59,3 % das lesões foram
classificadas como T3 e 77,8 % tinham acometimento linfono-
dal. A mediana de tempo entre o término da QRT e a cirurgia
foi de 15 semanas, sendo que 76,9 % dos pacientes foram sub-
metidos a tratamento cirúrgico após 12 semanas. A técnica
cirúrgica mais utilizada foi a ressecção anterior do reto com
ETM, em 74,1 % dos casos.

Conclusão(ões): Na nossa instituição, 33 % dos pacien-
tes tratados alcançaram RPC, valores consistentes com a
literatura. No entanto, não foi identificada variável, estatisti-
camente significante, envolvida na previsão pré-operatória a
RPC neste estudo. Já na literatura mundial, menores níveis de
CEA no pré-operatório, uso de estatina, ausência de tabagismo,
envolvimento linfonodal negativo, tamanho tumoral (menor
que 5 cm) e mediana de intervalo entre a QRT e a cirurgia maior
que 8 semanas, foram fatores preditivos independentes para

RPC. O tumor de reto é uma doença complexa, com respostas
heterogêneas ao tratamento padronizado. Apesar da literatura
apontar algumas variáveis como preditivas de resposta pato-
lógica completa, não foi conseguida significância estatística no
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resente estudo. No entanto, a identificação e padronização de
reditores de RPC é altamente desejável para uma gestão mais
acional e personalizada do câncer retal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.292
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volução epidemiológica da doença
nflamatória intestinal no estado de são paulo

BdM. Santos a, A.L.G. Domingues b, G.M.
elles c, J.G. Borelli b, DdC. da Silva a, C.E.G.
onassa d, C.A.R. Martinez a, R.V. Beust a

Universidade São Francisco (USF), São Paulo, SP,
rasil
Universidade São Francisco (USF), São José do
io Preto, SP, Brasil
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP,
rasil
Universidade São Francisco (USF), Bragança
aulista, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar o impacto das Doenças Inflamatórias

ntestinais (DII) no estado de São Paulo, nos últimos 20 anos.
Método: Estudo epidemiológico, descritivo, realizado a par-

ir de dados de morbimortalidade obtidos e informados pelo
epartamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DATASUS/Ministério da Saúde). Análise dos seguintes parâ-
etros em 20 anos e suas previsões para até 2030.
Resultados: Entre os anos de 1998 e 2018 foram registra-

os 923 óbitos por doença inflamatória intestinal (DII). Nesse
eríodo houve uma redução de 46,5 % e a previsão de morta-

idade no ano de 2025 é de 0,25 por 1000 habitantes. Apesar
e ter havido mais óbitos no sexo masculino (51,6 %), a taxa
e prevalência de DII é maior no sexo feminino (52,8 %). Ao
odo, 26.684 pessoas foram internadas por DII, com uma média
otal de 6,8 dias internados e gasto total de 18.218.176,18 com
nternados nos últimos 20 anos. A tendência é a de que nos
róximos 12 anos, a média de internação diminua para 6 dias
os gastos totais de 14.835.779 reais.

Conclusão(ões): Muito se discute sobre a evolução epide-
iológica da DII no Brasil, sendo evidente que ela destoa do

esto do mundo. Já que essa doença atinge diversas faixas etá-
ias e interfere diretamente na qualidade de vida do paciente,
nítida a necessidade do aumento no número de estudos que
isem a identificação de sinais de alarme e possíveis soluções
ara os mesmos. A saúde pública tem sofrido grande impacto

conômico frente a esse quadro, o que torna o estudo acerca
esse tema indispensável.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.293
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Perfil dos pacientes ativos da associação dos
ostomizados

J.V.L. Rodrigues a, A.P. Lima b, T.V. Cabral a,
B.S.R. Schiavon a, Y.C.N. Lima a

a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz
de Fora (FCMS/JF-Suprema), Juiz de Fora, MG,
Brasil
b Hospital de Clínicas, Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Pesquisa de base populacional sobre o perfil

dos pacientes ostomizados atendidos por um serviço especi-
alizado na cidade de Juiz de Fora, Brasil.

Método: Estudo do tipo transversal retrospectivo, com base
no modelo epidemiológico descritivo. Foram analisados 2406
prontuários registrados no período de 1978 a 2016 e selecio-
nados somente os referentes aos pacientes ativos (vivos e não
submetidos à reconstrução), totalizando 507 casos. As variá-
veis consideradas foram sexo, idade, tipo do estoma e doença
responsável pela sua realização. Análise estatística foi reali-
zada através do software SPSS versão 20.0.

Resultados: Os estomas foram observados em 265 pacien-
tes do sexo masculino (52,3% dos casos). A idade variou de 0
a 98 anos. A colostomia correspondeu a 63,7% dos casos. Em
segundo lugar ficou a ileostomia (27 %) e em seguida as uros-
tomias (6,5 %). As principais causas de confecção de estomas
foram o câncer colorretal (CCR) com 59,8 % dos casos, câncer
de bexiga (5,92 %) e outras menos prevalentes, como obstrução
intestinal, doença diverticular, volvo, peritonite, trauma color-
retal e doença inflamatória intestinal.

Conclusão(ões): A colostomia foi o tipo mais frequente e
a maior prevalência dos estomas foi no sexo masculino. A
idade média dos ostomizados foi de 55,5 anos e o CCR a prin-
cipal indicação para a realização das derivações intestinais.
Os serviços de atendimento aos ostomizados com equipes
multidisciplinares competentes e eficientes têm participação
fundamental para que o usuário possa superar as possíveis
limitações de um estoma intestinal ou urinário.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.294
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Tratamento cirúrgico da endometriose
profunda com acometimento intestinal:
estudo de coorte retrospectivo

R.S. Parra a, J.V.C. Zanardi b, F.P. Valério b, M.R.
Feitosa a, O. Féres a, J.J.R. Rocha a

a ProctoGastroClínica, Ribeirão Preto, SP, Brasil
b Clínica Fecunditá, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais
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Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar os resultados do tratamento cirúrgico

laparoscópico da endometriose profunda com acometimento
intestinal.

Método: Análise retrospectiva dos prontuários médicos de
pacientes portadoras de endometriose profunda com aco-
metimento intestinal submetidas a cirurgia laparoscópica no
período de setembro 2014 a junho de 2019. Foram avaliadas
as cirurgias realizadas, tempo cirúrgico, taxa de conversão
para cirurgia aberta, tempo de internação, complicações pós-
-operatórias.

Resultados: A idade média foi de 34.6 anos (19 a 53), 62,8 %
das pacientes tinham cirurgias prévias, o IMC médio foi de
25,2 kg/m2. A principal indicação cirúrgica foi dor pélvica
crônica (84,9 %), seguido de infertilidade (73,5 %) e dispareu-
nica (54,9 %). Todas as cirurgias foram feitas por laparoscopia.
Cirurgias realizadas: Retossigmoidectomia com anastomose
por duplo grampeamento (n = 52; 44,1 %), ressecção discorde
anterior do reto com grampeador circular (n = 37; 31,6 %), sha-
ring (nodulectomia) (n = 26; 22,3 %), apendicectomia (n = 12;
10,2 %), ressecção ideal e/ou íleo-cólica (n = 8; 6,8 %). Histerec-
tomia (concomitante) foi realizada em 12 pacientes (10,2 %),
lesões de endometriose profunda com acometimento vesical
e/ou ureteres foram tratadas em 7 pacientes (5,9 %). Trinta
e sete pacientes (31,4 %) foram submetidas a mais de uma
ressecção no mesmo ato operatório. O tempo médio cirúr-
gico foi de 122 minutos (Retossigmoidectomia: 149 minutos;
discoide: 114 minutos; nodulectomia/shaving: 87 minutos).
Quando mais de um procedimento cirúrgico foi necessário
numa mesma paciente o tempo cirúrgico médio aumentou
para 161 minutos. O tempo médio de internação hospitalar
foi de 1.5 dias (retossigmoidectomia: 1.8 dias; discoide: 1.4
dias; nodulectomia/shaving: 1.0 dia; mais de uma ressecção:
2,2 dias). A taxa de conversão para cirurgia aberta foi de 1,7 %
(n = 2). Três pacientes necessitaram de estomas temporários
(2,5 %), sendo que dois destes três casos o estoma foi neces-
sário por conta de complicações pós-operatórias. A taxa de
complicações pós-operatórias foi de 23.7 % (n = 28), sendo a
mais frequente o sangramento retal no pós operatório (n = 19;
16,1 %; apenas um caso necessitando transfusão de hemácias),
infecção de parede (n = 2; 1,7 %), deiscência de anastomose
n = 0, 0 %), infecção do trato urinário ou digestiva (n = 4; 3,4 %),
necessidade de re-intervenção cirúrgica (< 30 dias) (n = 3, 2.5 %;
três lesões térmicas, duas em alças intestinais com neces-
sidade de rafia da alça e estoma em alça temporário e uma
lesão térmica de ureter, 3 semanas após a laparoscópica, com
necessidade de reimplante ureteral por laparoscopia). A taxa
de readmissão hospitalar (< 30 dias) foi de 4 casos. Uma paci-
ente apresentou TVP no período pós-operatório. Não houve
óbitos no período de estudo. A recorrência aconteceu em 3
pacientes (período médio de seguimento de 3 anos).

Conclusão(ões): A cirurgia laparoscópica para tratamento

da endometriose intestinal é cirurgia segura e deve ser ofere-
cida de rotina para as pacientes com indicação de cirurgia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.295
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Sobrevida de pacientes com neoplasia de
cólon submetidos a cirurgia no serviço de
coloproctologia no hospital nossa senhora da
conceição, porto alegre/rs

M. Ferreira da Silva a, L. Pinto de Carvalho b, R.
de Oliveira Barañano a

a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA),
Canoas, RS, Brasil
b Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC),
Porto Alegre, RS, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar a sobrevida de pacientes com neoplasia

de cólon em estágio I, II e III, submetidos à cirurgia curativa
no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) entre os anos
2010 a 2013.

Método: Estudo transversal, retrospectivo, sendo utilizado
prontuários eletrônicos como fonte de dados. Foram incluídos
no estudo todos os pacientes com CID10 C18, em estágio I, II
e III, submetidos à cirurgia com intenção curativa pelo setor
de Coloproctologia no HNSC de 2010 a 2013. Foram excluídos
aqueles que tiveram acompanhamento ambulatorial infe-
rior a seis meses e pacientes com óbito por complicação
pós-operatória. As variáveis exploradas foram: sexo, idade,
localização do tumor primário, estadiamento TNM, tipo de
cirurgia, tratamento adjuvante, tempo de seguimento, óbitos
e recorrência da doença. As análises de sobrevida foram esti-
madas pelo método de Kaplan-Meier.

Resultados: A amostra total do estudo foi de 74 pacientes,
havendo um predomínio do sexo feminino (62,2 %). A média
de idade foi de 69,2 anos. A média do tempo de seguimento
foi de 62,7 meses. Quanto a localização do tumor, 8 (10,8 %)
localizaram-se no ceco, 10 (13,5 %) no cólon ascendente, 6
(8,1 %) na flexura hepática, 1 (1,3 %) no cólon transverso, 2
(2,7 %) na flexura esplênica, 5 (6,8 %) no cólon descendente, 42
(56,8 %) no sigmoide. Referente ao estadiamento TNM, 7 (9,5 %)
pacientes eram estágio I, 37 (50 %) estágio II e 30 (40,5%) estágio
III. Dentre o tratamento cirúrgico, a retossigmoidectomia foi
a cirurgia mais realizada (58,1 %). A quimioterapia adjuvante
foi realizada em 48 pacientes (64,9 %). Do total de pacientes
do estudo, 9 (12,2 %) foram a óbito, sendo 3 por consequên-
cia da neoplasia. Houve recorrência da doença em 7 (9,5 %)
pacientes, sendo a maioria em estágio III (57 %), obtendo uma
mortalidade de 43 % (p = 0,035). O tempo médio de sobrevida
dos pacientes com recorrência da doença foi de 62,8 meses e
aqueles que não apresentaram foi de 91,1 meses (p = 0,008). A
sobrevida geral para a população do estudo em 5 anos foi de
89,2 %.

Conclusão(ões): A recorrência da doença foi fator associ-
ado ao aumento da mortalidade e consequente redução na
sobrevida em longo prazo dos pacientes com câncer de cólon.
A sobrevida geral em 5 anos dos pacientes avaliados no HNSC
foi semelhante à literatura.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.296



2 0 1 9

4

M

J
B
A

F

â

e
r

d
u
f
a
e
c
m

n
f
O
s
d
N
d
s
s
m
s
a
t
a
r
é
p
d
c
q
d
s
n
e
O
b
d
a
d

é
t
c
o

j coloproctol (rio j).

59

elanoma anorretal - relato de caso

.C.A.D. Silva, A.C. Moreira, M.M. Ribeiro,
.R.D.A. Junior, M.M. de Sousa, L.B.O. Batista,
.D.S. Vilarinho, J.D. Filho

Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
ortaleza, CE, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Relatar caso de melanoma anorretal em paci-

nte do sexo feminino, 60 anos, diagnosticado no serviço de
esidência em coloproctologia.

Método: M.L.S.M., mulher de 60 anos procurou o serviço
e coloproctologia com queixas de tumoração, com pontos de
lceração as 12 horas em região anal associado a dor, descon-

orto local ao evacuar, sangramento e prurido. Foi submetida
ressecção cirúrgica de tumor perianal, evidenciando em

studo anatomopatologico neoplasia maligna pouco diferen-
iada, epitelioide, ulcerada, pigmentada, com elevado indice
itótico e margens comprometidas, sugestivo de melanoma.
Resultados: Tendo como sítio mais comum a pele, o mela-

oma pode afetar outros locais como cavidade oral, nasal,
ígado, baço e intestino, seja de forma primária ou secundaria.

melanoma maligno anorretal apresenta baixa incidência,
endo um tumor pouco frequente, representando 0,4 %-1,6 %
e todos os melanomas e 1 % dos tumores do canal anal.
ormalmente acomete a faixa etária entre a sexta e oitava
écadas de vida. A exemplo do caso, muitas vezes, com uma
intomatologia semelhante a de outras doenças perianais,
eu diagnóstico pode ser prejudicado e retardado; podendo se
anifestar como a maioria das patologias anais benignas, com

angramento, prurido, secreção anal, dor anal ou dor durante
evacuação. O tempo médio de sintomas relatados na litera-

ura varia entre 3 a 12 meses. Bem como no caso descrito,
maioria dos tumores apresenta-se sob a forma de tumo-

es nodulosos ou ulcerados. Em relação ao tratamento ainda
assunto controverso. Excisão local e ressecção abdomino-

erineal são as propostas técnicas para ressecção cirúrgica
o melanoma anorretal. Existem poucos estudos na literatura
omparando estas técnicas, porém, em geral, não há diferença
uanto à sobrevida global. Dados na literatura sobre o efeito
a radioterapia isoladamente ou em combinação com cirurgia
ão poucos e inconsistentes. Embora a radioterapia adjuvante
ão tenha resultado em melhora na sobrevida global, alguns
feitos no controle regional da doença foram demonstrados.
utras opções de terapia adjuvante incluem imunoterapia,
raquiterapia e quimioterapia. A quimioterapia adjuvante não
emonstrou benefício significativo na sobrevida. Em relação
o prognóstico é muito ruim, havendo uma sobrevida média
e aproximadamente 20 meses, sendo a cura muito rara.

Conclusão(ões): A ocorrência dos melanomas anorretais
pouco frequente, associa-se a um prognóstico reservado,
endo em vista a dificuldade em realizar o diagnóstico pre-
oce, pelo fato das queixas serem semelhantes às patologias
rificiais benignas.
;39(s1):1–164 159
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Qualidade da colonoscopia em um serviço de
ensino em coloproctologia

J.C.A. Silva, A.C. Moreira, M.M. Ribeiro,
B.R.D.A. Junior, M.M. de Sousa, B.W.M.
Silveira, D.D.C. Sampaio, L.B.O. Batista

Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é analisar a porcen-

tagem de três indicadores, a Qualidade do Preparo Intestinal
(QPI), a Taxa de Intubação do Ceco (TIC) e Taxa de Detecção de
Pólipos (TDP), em um serviço de ensino para médicos residen-
tes em coloproctologia.

Método: Foram analisados retrospectivamente, em um
estudo transversal com análise simples proporcional dos
dados de laudos de 746 colonoscopias realizadas durante um
ano no período de junho de 2018 a junho de 2019.

Resultados: A QPI foi de 88,61 % de exames com um pre-
paro intestinal avaliado como ótimo ou bom. Em 4,29 %,
considerou-se como péssimo. A TIC foi de 97,65 % das
colonoscopias, excluindo os exames de retossigmoidosco-
pia, pacientes submetidos a colectomia direita, presença de
estenoses ou lesões e preparos inadequados. Em 160 paci-
entes foram identificados pólipos, com um TDP de 21,45 %.
A colonoscopia é amplamente utilizada para o diagnóstico
e tratamento de distúrbios do cólon. Sua qualidade pode
ser avaliada por parâmetros que sugiram uma adequada
visualização da mucosa colônica como um bom preparo intes-
tinal, a identificação de estruturas anatômicas através da
válvula ileocecal e a identificação de pólipos colônicos. Um
preparo inadequado afeta a integridade do exame, a duração
do procedimento e a necessidade de cancelar ou repetir o
procedimento. A qualidade do preparo intestinal baseia-se
na capacidade de visualizar a mucosa após as fezes reti-
das e o líquido ter sido removido por sucção. Em 88,61 %,
o preparo foi classificado com excelente ou bom. Uma taxa
adequada conforme a meta estimada pela ACG e ASGE, que
definem como ideal um taxa menor que 15 % de preparos ina-
dequados, classificados com regular ou péssimo. A intubação
do ceco é definida como a ultrapassagem da válvula ileo-
cecal, identificação do óstio apendicular e exame da parede
entre ele e a válvula. Identificamos a intubação cecal em
97,65 % dos laudos estudados, excluindo as retossigmoidosco-
pia, pós-colectomia direita, preparos inadequados e presença
de estenoses ou lesões. Uma taxa acima da recomendada pela
ACG e ASGE, maior que 95 %. Indicando mais um parâmetro
de boa qualidade do serviço. Por último, analisamos a TDP, a
qual foi de 21,45 % de todas as colonoscopias realizadas. Tam-
bém um índice ideal, acima do recomendado pela literatura,

maior que 15 %. Uma TDP dentro dos parâmetros recomen-
dados infere exame minucioso da mucosa e menor risco de
lesões não detectadas.
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Conclusão(ões): Ao analisarmos três importantes parâme-
tros de qualidade de um serviço de colonoscopia, concluímos
que o centro de ensino para residentes de coloproctologia
estudado está acima do ideal recomendado pela literatura.
A adoção de índices de qualidade de um serviço médico é
necessário e deve ser realizado constantemente afim de obter
melhorias para a prestação de um adequado atendimento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.298
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Endometriose infiltrativa profunda com
acometimento intestinal - experiência de
uma equipe com 625 pacientes submetidos a
ressecção intestinal

C.E.L. Soares a, W.G. Farias a, B.A. Medeiros b,
CEFd. Queiroz b, M.T.L. Araújo b, S.P. Furtado b,
J.R. Carvalho b, C.Q. Lima b

a Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil
b Núcleo de Endometriose do Ceará (NEC),
Fortaleza, CE, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar a experiência de uma equipe mul-

tidisciplinar de ginecologistas e cirurgiões no tratamento de
Endometriose Infiltrativa Profunda com acometimento intes-
tinal (reto, apêndice, íleo terminal e cólon direito) de 625
pacientes submetidos a cirurgia em hospital privado de refe-
rência da região nordeste em um período de 6 anos.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de dados de
prontuários de pacientes submetidos cirurgia de ressecção
intestinal e focos de endometriose por equipe de referência
entre os anos de 2013 e 2019 (compreendendo um período de
6 anos), armazenamento de dados em planilha referentes a
idade, técnica cirúrgica utilizada, número de procedimentos
associados, tamanho dos nódulos de endometriose, distân-
cia da borda anal e tempo de internação, seguida de análise
estatística através do software GraphPad Prism.

Resultados: A média de idade das pacientes submetidas
a cirurgia foi de 34,9 anos ± 5,9 anos (21–61 anos). A técnica
cirúrgica mais usada foi a ressecção discoide em 303 pacien-
tes (48,5 %) seguida da retossigmoidectomia em 237 pacientes
(37,9 %), ressecção discoide dupla em 31 (5 %), linear em 27
(4,3 %), Shaving em 19 (3 %) e segmentar em 12 (1,9 %). Seis
pacientes (0,96 %) foram submetidas a uma combinação de
mais de uma técnica. Além das técnicas convencionais, 186
pacientes (29 %) foram submetidos a mais um procedimento
cirúrgico, sendo a apendicectomia realizada em 145 pacien-
tes (23,2 %), tiflectomia em 18 (2,8 %), colectomia direita em 12
(1,9%), ressecção de lesões diafragmáticas em 5 (0,8 %), ileos-
tomia em 3 (0,5 %), ressecções com rafia primária em 3 (0,5 %),
reconstrução de parede abdominal em 2 (0,3 %) e ressecção de

endometrioma em esfíncter em 1 paciente (0,96 %). A média
de tamanho dos nódulos foi de 2,52 cm ± 1,59 cm (0,5–14,1 cm)
e distância média da borda anal foi de 9,15 cm ± 4,8 cm (5-
1 9;39(s1):1–164

111 cm). O tempo médio de internação foi de 2 dias ± 1,46 dias
(1–19 dias).

Conclusão(ões): A endometriose profunda dos intestinos é
uma doença complexa, envolvendo múltiplos órgãos e seg-
mentos do trato digestivo. O acometimento intestinal por
endometriose é uma comorbidade grave que acomete mui-
tas pacientes em idade jovem, com importantes impactos na
função reprodutiva e absenteísmo no trabalho. A experiên-
cia da equipe nas técnicas cirúrgicas para ressecção de focos
de endometriose é de fundamental importância para o trata-
mento adequado destas pacientes. Em nossa experiência, a
ressecção discoide segue como técnica mais comum. Número
significativo de pacientes foram submetidas a outras técni-
cas devido à extensão da doença para outros locais, sendo
o apêndice importante sítio de acometimento. Observamos
importante variação no tamanho das lesões. Estes dados evi-
denciam a importância de equipe multi-disciplinar experiente
no tratamento da Endometriose Infiltrativa Profunda, sendo
fundamental para melhores resultados, com boa evolução
pós-operatória e alta hospitalar precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.299
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Prevalência das principais manifestações
clínicas de endometriose infiltrativa profunda
com acometimento intestinal em uma corte
de 625 pacientes

C.E.L. Soares a, W.G. Farias a, B.A. Medeiros b,
CEFd Queiroz b, M.T.L. Araújo b, S.P. Furtado b,
J.R. Carvalho b, C.Q. Lima b

a Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil
b Núcleo de Endometriose do Ceará (NEC),
Fortaleza, CE, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Apresentar a prevalência dos principais sin-

tomas de endometriose infiltrativa profunda envolvendo os
intestinos (reto, apêndice, íleo terminal e cólon direito) em
uma coorte de 625 pacientes operados por uma equipe multi-
disciplinar de ginecologistas e cirurgiões em hospital privado
de referência da região nordeste em um período de 6 anos.

Método: Estudo retrospectivo com revisão de dados de
prontuários de pacientes submetidos cirurgia de ressecção
intestinal e focos de endometriose por equipe de referência
entre os anos de 2013 e 2019 (compreendendo um período
de 6 anos), armazenamento de dados em planilha referentes
aos sintomas que apresentaram no período de admissão no
serviço e gradação do quadro álgico de acordo com a Escala
Visual Analógica, seguida de análise estatística através do
software GraphPad Prism.

Resultados: A média de idade das pacientes submetidas

a cirurgia foi de 34,9 anos ± 5,9 anos (21-61 anos). Dentre os
sintomas relatados, a dismenorreia foi o quadro mais comum
manifestado, estando presente em 534 das pacientes (88 %)
com média na EVA de 8,41 ± 1,79 (2–10) e mediana de 9, seguida



2 0 1 9

d
m
z
E
A
m
d
s
3

r
d
a
l
i
d
p
d
d
j

h

4

P
h
c

M
L
S

H

â

s
c
g
d
d
a
d
p
n

o
o
e
o
m
m
m
P
l
p
c

j coloproctol (rio j).

a dispareunia, manifestada em 438 pacientes (72 %) com
édia de 7,04 ± 1,92 (2–10) e mediana de 7,5 na EVA. Disque-

ia cíclica foi relatado por 282 pacientes (46 %), e a média na
VA foi a segunda maior com 7,94 ± 1,48 (4-10) e mediana de 8.
penas 228 pacientes (38 %) queixaram-se de dor acíclica, com
édia de EVA de 7,47 ± 1,74 (3–10) e mediana de 8. Alterações

o hábito intestinal foram relatadas por 164 pacientes (27 %),
eguida da hematoquezia (10 %). Infertilidade foi relatada em
55 pacientes (58 %).

Conclusão(ões): A endometriose infiltrativa profunda cor-
esponde aquela em que as lesões acometem mais de 5 mm
e profundidade, podendo haver comprometimento de órgãos
djacentes, dentre eles o intestino. Trata-se de uma pato-
ogia com prevalência estimada em 10% em pacientes com
dade reprodutiva, sendo bastante prevalentes queixas de
or e infertilidade. O estudo demonstrou a prevalência dos
rincipais sintomas que levam essas pacientes a buscar aten-
imento médico, bem como o grau de intensidade dos quadros
e dor e prevalência de infertilidade nessas pacientes de idade

ovem.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.300
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adronização de envio e avaliação
istopatológica das peças de cirurgias
olorretais oncológicas

.L. Bicalho, M.P. Liger, H.D.A.F. Pinto, G.O.
ima, S.T. Lopes, M.D. Massahud, I.G. da
ilva, R.M.R.S. Ferreira

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A análise histológica das peças cirúrgicas pos-

ue papel essencial no tratamento dos pacientes com câncer
olorretal, que é a terceira neoplasia mais frequente do trato
astro intestinal. A recomendação atual consiste no envio
os produtos de cirurgias oncológicas do cólon e do reto
e forma fechada para análise do patologista. Este trabalho
valia a influência do modo de envio das peças na retração
as margens e do mesocólon, e na análise histológica das
eças, procurando validar estas recomendações ou propor
ova padronização no envio das mesmas.

Método: Foram avaliadas 68 peças de cirurgias colorretais
ncológicas realizadas no período de 7 de maio de 2018 a 25 de
utubro de 2018. Foram medidas as margens distal, proximal
a maior distância do mesocólon na peça a fresco, logo após
término da cirurgia, e a seguir na peça após fixação pelo for-
ol, no laboratório de Patologia foram estudadas. A análise
acroscópica e histológica foi realizada de acordo com nor-
as do American College of Surgeons e do College of American
athologists. A seguir foram revistas as lâminas por dois pato-
ogistas que estavam cegos quanto ao modo de envio das peças
ara avaliação da qualidade microscópica dos espécimes – o
ritério utilizado foi o grau de autólise.
;39(s1):1–164 161

Resultados: Houve tendência a um maior grau de autólise
nas peças fechadas, porém sem atingir significância estatís-
tica (p = 0,06).

Conclusão(ões): A técnica cirúrgica adequada é essencial
para um melhor desfecho oncológico e redução da morbi-
mortalidade relacionada à cirurgia colorretal. A relação entre
as margens de ressecção é um forte preditor de recorrência
local no câncer colorretal. O dado de a retração ser maior
com peças fechadas vai contra as recomendações atuais de
envio das peças fechadas. Podemos apenas sugerir a aber-
tura das peças até a lesão (ou até o mesorreto nos casos de
excisão total do mesorreto) para maior penetração pelo for-
mol e melhor análise das margens distais pelo patologista, de
modo a não comprometer a análise das margens circunferen-
cial nos casos de tumores de reto e das margens radiais em
tumores de cólon. A avaliação patológica realizada de forma
precisa apresenta impacto no estadiamento, prognóstico e tra-
tamento adjuvante destes pacientes. Procuramos validar uma
recomendação de envio das peças para estudo histológico e
com os dados presentes o envio das peças abertas traria o
potencial benefício para o patologista de menor retração da
margem distal das peças após fixação por formol. Entretanto,
devido ao N (68) pequeno, não é possível, com os dados apre-
sentados até o momento fazer uma recomendação formal
quanto ao melhor modo de envio das peças. Além disso este
estudo se limitou a um único centro e não randomizou ade-
quadamente o envio de peças abertas ou fechadas, resultando
em um número maior de peças enviadas fechadas. Um estudo
com maior número de casos se torna necessário para reforçar
recomendação atual ou validar nova recomendação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.301
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Casuística de colonoscopias de um residente
de coloproctologia

M.L. Bicalho, M.P. Liger, H.D.A.F. Pinto, G.O.
Lima, S.T. Lopes, M.D. Massahud, I.G. da
Silva, R.M.R.S. Ferreira

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

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): A colonoscopia é o principal exame para ras-

treamento, prevenção e diagnóstico de câncer colorretal.
Portanto, possui fundamental importância na formação do
médico coloproctologista. Este trabalho tem o objetivo de des-
crever a casuística de um residente de Coloproctologia durante
seus dois anos de treinamento.

Método: Este trabalho descreve a casuística dos exames de
colonoscopia realizados por um residente de Coloproctologia
nos seus dois anos de formação. O nosso serviço de residência
médica possui uma metodologia de aprendizado para colo-

noscopias, na qual é necessário inicialmente assistir a 100
exames realizados pelo preceptor ou residente já habilitado,
em seguida retirar 100 aparelhos com supervisão do precep-
tor, para então iniciar a realização completa dos exames. O
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residente começou a realização de exames completos (subida,
decida e procedimentos) em novembro de 2017 e finalizou em
fevereiro de 2019.

Resultados: Durante este período, foram realizados 749
exames, com registro dos seguintes dados: sexo e idade dos
pacientes, achados, complicações, necessidade de auxílio do
preceptor, realização de procedimentos e se o exame foi com-
pleto, incompleto e se houve intubação do íleo terminal. O
auxílio do preceptor foi necessário em 10 % dos exames. Todos
os pacientes eram dos SUS, sendo 38,5 % do sexo masculino
e 61,5 % do sexo feminino. As principais indicações foram:
prevenção de câncer colorretal (13,6%), hematoquezia (12,9 %),
pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva (12,8 %), vigi-
lância oncológica no pós-operatório (12,8 %), anemia (4 %) e
diarreia crônica (3%). O ceco foi intubado em 90,5 % dos exa-
mes e o íleo terminal em 61,5 %. As principais causas para
exame incompleto foram preparo inadequado e lesões obstru-
tivas. Foram realizados procedimentos em 41% dos exames.
Os principais achados foram: pólipos e/ou lesões planas em
41%, divertículos em 11% dos exames e 22,6 % dos exames
foram normais. Dois exames apresentaram complicações,
sendo uma perfuração e um episódio de sangramento pós-
-polipectomia.

Conclusão(ões): O médico coloproctologista deve ter domí-
nio na indicação, execução e interpretação da colonoscopia,
que é um procedimento examinador dependente e possui
longa curva de aprendizado. Durante o aprendizado, é pos-
sível notar a redução da necessidade de auxílio pelo preceptor
e, também, a redução do tempo necessário para execução do
exame. Sendo que a “independência”na execução do exame
é atingida com um número maior de exames que o preco-
nizado atualmente. Notamos uma predominância do sexo
feminino, um percentual abaixo do esperado de pacientes
assintomáticos realizando colonoscopia para prevenção de
câncer colorretal (um reflexo do caráter de hospital terciário do
Sistema Único de Saúde) e um índice de complicações (0,26 %)
compatível com a literatura. O treinamento por etapas, con-
forme realizado no nosso serviço, é capaz de habilitar com
segurança o futuro coloproctologista para a realização de colo-
noscopias com segurança e seguindo os índices de qualidade
estabelecidos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.302
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Análise da prevalência de enfermidades
colorretais em mutirão de colonoscopias
organizada por sociedade médica

C.N. Martins, T. Robles, E.V.A. Pereira, P.
Ishida, LAdR. Oliveira, A D’attoma, S.A.
Ciquini

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

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Avaliar a prevalência de enfermidades color-

retais em exames de colonoscopias realizados em mutirão
1 9;39(s1):1–164

para a prevenção de câncer intestinal organizada por entidade
médica.

Método: Foram selecionados aleatoriamente para um dia
de mutirão, 42 pacientes preferencialmente acima dos 50
anos. Submeteram-se ao exame de colonoscopia no serviço
de endoscopia de hospital universitário, executados por
diferentes especialistas. Todos receberam orientações para
realizarem preparo intestinal previamente conforme proto-
colo institucional. Os achados dos exames foram divididos em
exames normais, doenças benignas e enfermidades malignas.
Avaliou-se ainda, a qualidade do preparo e da execução do
exame.

Resultados: A idade variou de 37 a 81 anos, com uma
média de 61 anos, sendo 24 (57,1 %) do sexo masculino e
18 (42,9 %) do feminino. A análise dos resultados demons-
trou que dos 42 pacientes examinados apenas 6 (14,3 %)
apresentaram laudo colonoscópico normal. Nos 36 (85,7 %)
restantes foram detectadas alterações patológicas. No grupo
de doenças benignas, 28 (66,7 %) apresentaram pólipos, 12
(28,6 %) doenças diverticulares e 3 (7,1 %) achados sugesti-
vos de doenças inflamatórias intestinais. No de enfermidades
malignas, 5 (11,9 %) apresentaram lesões sugestivas de neopla-
sias, confirmadas oportunamente pelas respectivas biópsias.
Todos os 42 exames foram considerados com preparo satis-
fatório e com avaliação completa atingindo o íleo terminal.
Houve uma única ocorrência (2,4 %) de suspeita de perfuração
intestinal durante procedimento endoscópico cirúrgico sendo
tratado de maneira conservadora com boa evolução. Não hou-
veram outras complicações durante a execução dos demais
exames ou necessidade de internações.

Conclusão(ões): Conclui-se que apesar de voltado para a
prevenção do câncer colorretal, o mutirão possibilitou o diag-
nóstico de várias enfermidades com alta prevalência. Este
tipo de abordagem serve principalmente para a sensibilização
da comunidade médica bem como para a conscientização da
população sobre a importância do exame. Deve-se ainda frisar
que a colonoscopia é complementação do exame proctológico,
e deve respeitar sempre uma boa indicação, execução ade-
quada e interpretação precisa visando a melhor qualidade da
assistência médica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.303
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Análise comparativa da importância do
número de linfonodos dissecados em
produtos de cirurgias colorretais oncológicas
na definição do estadiamento patológico

T. Robles, M.B.B. Canever, C.N. Martins, R.
Deliza, E.V.A. Pereira, S.A. Ciquini

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): Analisar de forma comparativa o número de

linfonodos dissecados em espécimes cirúrgicas oncológicas
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m diferentes serviços de patologia e sua importância na
efinição do estadiamento da doença neoplásica maligna
olorretal.

Método: Analisou-se de forma retrospectiva do período de
evereiro de 2017 a junho 2019 em Serviço de Coloproctolo-
ia de hospital universitário, os resultados fornecidos pelo
erviço de Patologia da mesma instituição comparando-se
om os realizados por laboratório externo privado. Todos
s pacientes foram operados com diagnóstico prévio de
denocarcinoma, de maneira eletiva, com técnica cirúrgica
onvencional seguindo os princípios oncológicos de bloco
nico com linfonodos mesenteriais e mesorretais pela mesma
quipe cirúrgica. Foram incluídos os resultados histopatológi-
os de peças cirúrgicas oncológicas num total de 83 cirurgias,
as quais 78 (93,9 %) analisadas no serviço de patologia institu-
ional universitário e 5 (6,1 %) em laboratório externo privado.

Resultados: A análise dos resultados demonstrou a
roporção de 51,8 % (43) mulheres e 48,2 % (39) homens, com
édia de idade de 63,25 anos variando de 26 a 88 anos. Os pro-

edimentos realizados foram a retossigmoidectomia (49,4 %), a
emicolectomia/colectomia segmentar (31,3 %), a amputação
bdomino-perineal do reto (14,5 %) e a colectomia total (4,8 %).
média de linfonodos dissecados pelo Serviço de Patologia do

ospital foi de 12,4 (1–29) e pelo laboratório externo foi de 36,4
15–88). Todos os resultados externos (100 %) continham mais
e 12 linfonodos dissecados e pelo hospital somente 58,9 % das
eças cirúrgicas obtiveram este índice diagnóstico. A maioria
os linfonodos acometidos foi encontrada quando dissecados
ais de 12 linfonodos (76,9 %). O comprometimento linfono-

al confirmado foi encontrado em 10 (19,6 %), dos 51 pacientes
om mais de 12 linfonodos identificados, enquanto que em
penas 4 casos dos 32 (12.5 %), com menos de 12 linfonodos
issecados.

Conclusão(ões): Conclui-se a importância da boa qualidade
o estudo histopatológico visando a obtenção de estadi-
mento preciso e contribuindo para a definição de plano
erapêutico adequado as necessidades do doente oncológico.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.304
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esultados manométricos em pacientes com
ueixa de incontinência fecal em hospital de
eferência da bahia

.R. Mendes, KdM. Fuchs, C.C. de Assunção,
.S. Araújo de Jesus, L. Goes

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Introdução: A incontinência fecal é uma alteração funcio-

al que leva a perda involuntária de fezes, sendo uma queixa

e alta prevalência nos consultórios de coloproctologia, com

mportante impacto social para o indivíduo. A manometria
norretal é uma ferramenta diagnóstica nos pacientes com
lterações e distúrbios anorretais, que permite programação e
;39(s1):1–164 163

acompanhamento das condutas propostas. A análise mano-
métrica nos casos de incontinência anal, tem como ponto
fundamental determinar de forma prática o grau e severi-
dade da incontinência através de dados que avaliam valores
de pressões de esfíncter anal externo e interno, dentre outros
parâmetros.

Objetivo: Analisar resultados manometricos anorretais de
69 pacientes com queixa de incontinência fecal, entre maio
de 2018 e maio de 2019, avaliando parâmetros como tônus do
Esfincter anal interno, contratilidade do esfíncter anal externo,
idade, sexo, e número de partos por via vaginal nas mulheres.

Método: Realizada revisão de prontuário, ficha de triagem
de manometria e laudos manométrico de maio de 2018 e
maio de 2019. Foram selecionados 85 pacientes no total, sendo
excluídos 16 pacientes por dados insuficientes. Os pacientes
foram submetidos a manometria ano retal pela técnica de per-
fusão de água, com o equipamento ALACER de 8 canais, com
aferições realizas a intervalos de 1 cm a partir de 6 cm da borda
anal.

Resultados: Dos pacientes avaliados, 12 % eram do sexo
masculino. Desses 35 % cursavam com normotonia e hiper-
contratilidade, 50 % com hipotonia e normocontratilidade,
penas 12 % apresentavam de fato hipotonia severa. Mulhe-
res somaram 88 % dos pacientes, destas 41 % tinham esfíncter
interno normotônico, 55% apresentaram hipotonia e 5 % cur-
saram com hipertonia do EIA. Ainda entre as mulheres, 29,5 %
apresentaram hipercontratilidade e 46 % hipocontratilidade.
Dentre as pacientes com hipotonia e hipocontratilidade severa
(25 % do total), 75 % apresentavam média de parto vaginal igual
ou superior a 6.

Conclusão(ões): Verifica-se que parte dos pacientes sin-
tomáticos cursam com pressões esfincterianas aumentas,
sendo questionado o diagnóstico diferencial entre incontinên-
cia e swollen, considerando que ambos possuem em comum
a queixa de escape de resíduo fecal em roupas intimas.
Verifica-se este dado principalmente nos pacientes do sexo
masculino. Entre as mulheres, o dado manométrico com maior
relação a queixa de incontinência foi a hipotonia do EIA, sendo
esta hipotonia severa em pacientes com maior paridade.
Conclui-se que o exame manométrico é exame de grande
valia no diagnóstico diferencia de pacientes com queixa de
incontinência. A queixa de incontinência esteve relaciona
principalmente com as pressões de repouso. Ressalta-se ainda
o maior grau de severidade da disfunção do assoalho pélvico
em mulheres multíparas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.305
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Doença de crohn perineal: perfil do
tratamento clínico e cirúrgico

D.F. Santos, S.D.F. Boratto, F. Bálsamo, S.H.C.
Horta, M.C. Rodrigues, D.F. Santos, R.L.G.
André, SP, Brasil
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Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Pôster
Objetivo(s): O objetivo é avaliar o tratamento clínico e

cirúrgico de pacientes com Doença de Crohn (DC) perineal
atendidos em serviço público municipal da grande São Paulo,
no período de 3 anos.

Método: Estudo tipo coorte retrospectiva. Foram com-
pilados dados pessoais, tratamento clínico e abordagens
cirúrgicas de 10 pacientes com Doença de Crohn perineal entre
janeiro de 2014 a dezembro de 2017.

Resultados: Dentre os 10 pacientes, 5 apresentavam diag-
nóstico de fístula anorretal (FAR), um abscesso perianal,
uma fístula reto-vaginal, 2 estenoses de canal anal e um
com plicomas anais. A média de idade foi de 36,8 anos e
houve predominância do sexo feminino (60% dos casos). Den-
tre os pacientes com FAR, 5 utilizavam imunobiológicos no
momento da primeira abordagem e um utilizava azatioprina
(AZA). Dentre os que faziam uso de anti-TNF alfa, a média de

abordagens foi de 2,2 e o paciente em uso de AZA necessitou
de 5 abordagens. Quanto aos pacientes com estenose anal, fís-
tula retovaginal e plicoma anal, todos utilizavam anti TNF alfa
e a média de abordagens foi respectivamente de 2 abordagens.
1 9;39(s1):1–164

Conclusão(ões): As manifestações perineais na Doença de
Crohn (DC) são muito debilitantes e fonte de muita morbi-
dade. São muito frequentes, podendo ocorrer em 20 a 80%
dos casos, sendo geralmente associadas a lesões do cólon
e reto, e com menos frequência às lesões proximais. Den-
tre elas, as fístulas perineais são as mais comuns, com uma
incidência que varia entre 23 a 38%. Outras manifestações
incluem abscessos, plicomas, fissuras, doença hemorroidária,
estenoses e carcinoma. O tratamento clínico medicamentoso
e cirúrgico combinado é a abordagem mais efetiva da doença
perineal e a maioria dos estudos recentes advogam que a
melhor opção para tratamento clínico das fístulas perianais
é através do uso de agentes anti-TNF alfa. O tratamento cirúr-
gico deve ser conservador devido ao risco de evolução com
incontinência fecal. O tratamento cirúrgico associado aos imu-
nobiológicos é a abordagem preferencial para manifestações
perineais. Tais estudos não quantificam o número de abor-
dagens, pois estas são geralmente em número necessários
para controle da doença perineal, preconizando abordagens
mais comedidas com menor ressecção de tecido e visando
controle de focos infecciosos. Um estudo com uma amostra

maior e seguimento mais prolongado se faz necessário para a
reprodução de resultados observados nos demais estudos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.306
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alor da maometria anorretal na avaliação de
acientes incontinentes

. Oliveira, J.E. Batista

Área Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Analisar os resultados da manometria anorretal

m pacientes com incontinência anal e sua importância para
recomendação de tratamento.

Método Avaliação retrospectiva de um registro de dados
e todos os pacientes incontinentes encaminhados para o
esmo serviço. Parametros avaliados foram: pressão média de

epouso (PMR) e contração (PMC); pressão máxima de repouso
PMaxR) e contração (PMax C); presença e comprimento de
ona de Alta Pressão (ZAP) presença do reflexo inibitório
eto anal; primeira sensação; presença de fadiga e assimetria
sfincteriana.

Resultados A avaliação de 844 pacientes incontinentes,
endo a maioria do sexo feminino (n = 705) com idade média
e 62 (5-97) anos demonstrou: PMR de 39 mmHg, PMaxR de
0 mmHg, PMC 74 mmHg e PMaxC de 113 mmHg. A ZAP media
or de 1,4 cm. Índice de assimetria de 32% e > 90% dos pacien-
es apresentavam fadiga. A percepção retal média foi de 46
esta série estudada. Os resultados mostraram-se significati-
amente inferiores quando comparados a um pequeno grupo
ontrole (n = 20) de pacientes sem a queixa de incontinência.
ausas de pseudo incontinência em crianças foram detecta-
as e todos os pacientes com fadiga muscular porem algum
rau de contração voluntária foram encaminhados para Biofe-
dback. Pacientes com grande assimetria esfincteriana foram
ncaminhados para complementação do estudo através de
ltrassonografia endoanal. Não tivemos complicações.

Conclusão(ões) A manometria é um exame seguro, ambu-

atorial e importante para a avaliação e acompanhamento de
acientes incontinentes.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.308
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Fatores prognósticos e tempo de
sobrevivência em pacientes com tumores
neuroendócrinos intestinais: um estudo
observacional retrospectivo

M.J. Mascarenhas-Saraiva, E. Dias, G. Macedo

Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Os tumores neuroendócrinos intestinais (I-

-NETs) configuram um etiologia incomum de neoplasias, com
uma incidência de cerca de 0.5 em 100000 habitantes. O obje-
tivo do presente estudo prende-se com a determinação de
fatores clínicos e analíticos com preponderância no follow-up
clínico destes doentes e com direto impacto na sobrevida dos
doentes com tumores neuroendócrinos intestinais.

Método Foram observados 63 pacientes com tumores neu-
roendócrinos intestinais com diagnóstico anátomo-patológico
confirmado num centro terciário de referência entre 2008 e
2019, sendo excluídos pacientes com MEN-1 (Type 1 Multiple
Endocrine Neoplasia) ou síndrome de Von Hippel-Lindau.

Resultados A localização primária mais frequente foi rectal
(39 doentes – 62%), seguida do intestino delgado (15 doen-
tes – 24%) e cólon (9 doentes – 14%). A maioria dos doentes
era do sexo feminino (57%). A idade média na altura do diag-
nóstico foi de 51.5 anos (intervalo 22-91 anos). A mediana de
sobrevida foi de 128 meses. Metástases na altura do diagnós-
tico (síncronas ou metacrónicas) estavam presentes em 25
pacientes (40%). A idade do paciente superior a 65 anos ao
diagnóstico (p < 0.0001), o tamanho do tumor primário supe-
rior a 25 mm (p = 0.02), a presença de metástases síncronas
(p = 0.03) e a presença de um Ki67 > 5% (p = 0.04) evidenciaram-
-se como fatores independentes de prognóstico adverso.

Conclusão(ões) Similarmente às séries de casos previa-

mente publicadas, a idade ao diagnóstico, o tamanho do tumor
primário, ausência de angioinvasão ou invasão locorregional,
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traduzem-se em melhores outcomes clínicos neste subgrupo
de doentes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.309

637

Perfil epidemiológico de hemorragia digestiva
baixa em um hospital universitário de
referência

B.R. da Silva a,b, R.B. Sampietro a, J.
Gogisnki a,b, M.V. Furlanetto a, U.M. Glaza a,b,
A. Correia c, G.F. Ferrarini a, K.W.C.S. Araujo a,b

a Hospital Universitário Evangélico Mackenzie,
Curitiba, PR, Brasil
b Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná,
Curitiba, PR, Brasil
c Universidade Positivo, Curitiba, PR, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Caracterizar o perfil epidemiológico do paciente

com HDB em um hospital de referência no período de setem-
bro de 2017 a janeiro de 2019.

Método Estudo retrospectivo realizado com coleta de
informações de prontuário e protocolo dos 772 pacientes do
Serviço de Hemorragia Digestiva (HD) em hospital referência
único para casos agudos de HD enviados pelo Sistema Único
de Saúde em Curitiba. Foram realizadas análises descritiva e
estatística das prevalências segundo dados clínicos e epide-
miológicos.

Resultados Dos 772 pacientes com HD, 98 tiveram diagnós-
tico de HDB, compondo a amostra (12,7%). Havia 54 homens
(55,1%) e 44 mulheres (44,9%). Apenas 3 pacientes morre-
ram durante a internação por HDB (3,1%). A idade média dos
pacientes foi de 64 anos (24-93), mas 60 deles tinham pelo
menos 60 anos (61,2%). Hematoquezia e/ou enterorragia foi
o principal sintoma, apresentado por 78 pacientes (79,6%). O
valor médio da hemoglobina foi 10 g/dL (3,2-15,7 g/dL). Vinte
pacientes tinham hemoglobina < 7 g/dL (20,4%). A maioria dos
pacientes necessitou de transfusão de hemácias (50 pacien-
tes, 51%). A medicação contínua mais associada a HDB foi
o antiagregante plaquetário (9 pacientes, 9,2%), seguida de
anti-inflamatórios não esteroidais em 8 (8,2%). Hipertensão
arterial sistêmica foi relatada por 48 pacientes (49%) e diabetes
mellitus II por 21 (21,4%). A colonoscopia foi o exame escolhido
para 80 pacientes (81,6%). Abordagem cirúrgica foi necessá-
ria em 21 casos (21,4%): 15 remoções de tumor, 5 casos de
abdome agudo obstrutivo e 1 correção de fístula reto-vaginal.
Cinco pacientes foram diagnosticados com úlceras no cólon
ou reto (5,1%), 17 com diverticulite (17,3%), 22 com diverti-
culose (22,4%), 22 com hemorróidas internas (22,4%). Trinta
pólipos foram encontrados em 22 pacientes (22,4%). Tumores
foram encontrados em 17 pacientes (17,3%), sendo 12 colôni-

cos e 5 retais. Vinte e sete pacientes foram diagnosticados com
neoplasia (27,6%), 7 no cólon sigmoide, 7 no reto, 4 no cólon
ascendente, 4 no cólon descendente, 4 no ânus e 1 no cólon
transverso. Inflamação em intestino grosso ou íleo terminal
9;39(s1):165–222

foi encontrada em 12 casos (12,2%). Duas fístulas retovaginais
e duas angiodisplasias foram encontradas (2%).

Conclusão(ões) Pacientes com HDB são geralmente idosos,
hipertensos, apresentando hematoquezia e/ou enterorragia,
e necessitaram de transfusão em metade dos casos. A colo-
noscopia é frequentemente necessária e os principais achados
são diverticulose, hemorróidas internas, pólipos e neoplasias,
geralmente na região retossigmoidiana.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.310
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Serviço de hemorragia digestiva - os
primeiros 772 casos

B.R. da Silva a,b, R.B. Sampietro a,b, J.
Gogisnk a,b, C.R.J. Naufel a,b, M.V. Furlanetto a,
U.M. Glaza a,b, A. Correia c, M. Braghini a,b

a Hospital Universitário Evangélico Mackenzie,
Curitiba, PR, Brasil
b Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná,
Curitiba, PR, Brasil
c Universidade Positivo, Curitiba, PR, Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Caracterizar o perfil epidemiológico do paciente

com HD em um hospital de referência no período de setembro
de 2017 a janeiro de 2019.

Método Estudo retrospectivo realizado com coleta de
informações de prontuário e protocolo dos 772 pacientes do
Serviço de Hemorragia Digestiva em hospital de referência
única para casos agudos de HD enviados pelo Sistema Único
de Saúde em Curitiba. Foram realizadas análises descritiva e
estatística das prevalências segundo dados clínicos e epide-
miológicos.

Resultados Foram avaliados 492 pacientes do sexo mas-
culino (63,7%) e 280 do sexo feminino (36,3%). A média de
idade foi de 61 anos (DP16,9). Há significância estatística na
relação entre idade e sexo (p < 0,0001). Homens são signifi-
cativamente mais afetados pela HD e em uma idade mais
jovem quando comparados às mulheres. Ocorreram 160 óbitos
(20,7%). Mulheres com hemoglobina < 7 mg/dL (20,7%) apre-
sentaram quase 3 vezes mais chance de óbito que mulheres
com hemoglobina entre 11 e 9 mg/dL (22,1%), com p = 0,041
(OR2,7 IC1.0- 7,0). O mesmo padrão de mortalidade não se
observou em homens. A transfusão de hemácias foi necessá-
ria em 389 pacientes (50,4%). Hematêmese foi o sintoma mais
comum, em 514 casos (66,6%), seguido por melena com 364
(47,2%). Cirrose foi contabilizada em 139 casos (18%). No total,
570 pacientes foram submetidos à endoscopia (73,8%), 93,
colonoscopia (12%) e 48, cirurgia (6,2%). VVEE foram encontra-
das em 132 pacientes (17,1%), gastropatia hipertensiva portal
em 59 (7,6%), úlceras esofágicas em 8 (1%), úlceras gástricas
em 143 (18,5%), úlceras duodenais em 39 (5,1%), esofagite em

99 (12,8%), lesões mucosas agudas em 255 pacientes (33%),
SMW em 15 (1,9%), lesões de Dieulafoy em 2 (0,3%), lesões de
Cameron em 1 (0,1%), angiodisplasia em 2 (0,3%), Síndrome
de Rendu-Osler-Weber em 1 (0,1%), fístulas em 4 (0,5%), uma
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orto-duodenal. Neoplasias foram encontradas em 39 paci-
ntes (5%), 9 gástricos, 2 duodenais, 15 colônicos, 12 retais
anais. Doença diverticular foi encontrada em 39 pacientes

5%) e hemorróidas em 3,5% (27 pacientes). Sessenta pacientes
ecessitaram de tratamento endoscópico (7,8%): 44 ligaduras
lásticas (5,7%) e 16 escleroterapias (2,1%). O balão esofágico
oi utilizado em 29 pacientes (3,8%).

Conclusão(ões) O perfil epidemiológico consistiu de paci-
ntes com hematêmese, principalmente homens, mais jovens
ue mulheres. Com valores de hemoglobina < 7 mg/dL, as
ulheres tiveram 3 vezes mais chance de morrer. A principal

tiologia foi úlcera péptica seguida de varizes.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.311

29

écnicas cirúrgicas para o manejo de fístula
etovaginal e retovesical em hospital de
nsino: série de casos e revisão da literatura

.M. Garisto, R.A. Pinto, R.A.S. Santos, A.P.
abello, J.B. Farias, I.J.F. Correa Neto, S.C.
ahas, I. Cecconello

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

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Analisar retrospectivamente a experiência e

esultados do tratamento cirúrgico de fístula retovaginal (FRV)
retovesical (FV) do serviço de fisiologia anorretal de um hos-
ital de ensino.

Método Análise retrospectiva através de prontuário de 17
acientes submetidos à correção de FRV e três submetidos à
orreção de FV entre outubro de 2010 e abril de 2019.

Resultados Dos 20 pacientes operados, 15 (75%) eram do
exo feminino, três do sexo masculino (15%) e dois transe-
uais masculinos (10%), com média de IMC de 28,62 e de

dade de 47,9 anos. Entre as etiologias das FRV, encontram-se:
ete cirúrgicas (35%), três obstétricas (15%), duas por doença
e Crohn (10%), uma por empalamento (5%), uma por corpo
stranho (5%), duas por radioterapia (10%) e uma espontâ-
ea (5%), totalizando 17 pacientes. Os três pacientes restantes
esenvolveram FV no tratamento de neoplasia de próstata,
endo dois após prostatectomia radical (10%) e um após radi-
terapia (5%). No total, foram realizadas 36 cirurgias para
orreção de FRV e FV (média de 2,11 procedimentos por paci-
nte), sendo que 28 ocorreram no nosso serviço. O sucesso
ara as FV foi de 100%, sendo todos os pacientes submeti-
os à interposição do músculo grácil com ileostomia prévia
e proteção, revertida em todos eles. Na correção das FRV,
s técnicas cirúrgicas utilizadas foram: abaixamento de cólon
om rafia de vagina; fistulectomia com esfincteroplastia e
etalho de avanço miomucoso; retalho de avanço miomucoso

cutaneomucoso endorretal; fistulotomia com colocação de

edenho; ligadura interesfincteriana do trajeto fistuloso asso-
iado a outras técnicas cirúrgicas (perineoplastia, retalho de
vanço miomucoso, perineoplastia, rafia da vagina, retalho de
39(s1):165–222 167

gordura perirretal e plicatura do músculo elevador do ânus);
cola de fibrina; retalho de Martius; e retalho de músculo grá-
cil. Seis dos 17 pacientes precisaram de ostomia de proteção
(35,3%), dos quais três tiveram o trânsito intestinal recons-
truído até o momento do presente estudo. O sucesso inicial
das técnicas cirúrgicas utilizadas para correção de FRV foi de
47% e o sucesso final após repetidas tentativas cirúrgicas de
correção foi de 95%. Apenas um dos 17 pacientes operados
não obteve sucesso na última abordagem e necessitou de ile-
ostomia de proteção para programação de nova tentativa de
tratamento cirúrgico.

Conclusão(ões) O tratamento da FRV e da FV é desa-
fiador devido à altas taxas de recorrência e atualmente
nenhuma intervenção cirúrgica é universalmente indicada
como melhor opção, devendo-se individualizar cada caso. Nas
fístulas simples a escolha inicial de tratamento cirúrgico é por
procedimentos menos invasivos, enquanto nas fístulas com-
plexas a rotação de retalho para correção do defeito, como o
de Martius e o de músculo grácil, pode favorecer o prognóstico
com mais altas taxas de cicatrização.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.312
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Perfil de complicações cirúrgicas em
pacientes submetidos a reconstrução de
trânsito intestinal por laparotomia e
laparoscopia em hospital secundário
segundo classificação de clavien-dindo

M.R. Costa, C.C.R. Bezerra, J.W.F. Gomes, N.S.
Silva, D.M.S.D. Silva, F.A.M. Cavalcanti, B.G.B.
Silva, M.F.C. Neto

Hospital e Maternidade José Martiniano de
Alencar (HMJMA), Fortaleza, CE, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Esse estudo tem como objetivo estabelecer o

perfil de complicações cirúrgicas de 29 pacientes submeti-
dos ao procedimento de reconstrução de trânsito no serviço
de cirurgia geral em hospital secundário de Fortaleza (CE).
Foi aplicada a classificação de Clavien-Dindo para categorizar
as complicações cirúrgicas e estas foram comparadas entre
o grupo que foi operado por laparoscopia e por laparotomia.
O estudo busca mostrar se existe relação entre o nível de
complicações cirúrgicas e o tempo de internação hospitalar
e se existe diferença no perfil de complicações dos pacientes
operados por cada via.

Método Foi realizado um estudo retrospectivo, obser-
vacional, unicêntrico, através da revisão dos prontuários
dos pacientes submetidos a realização de cirurgias de
reconstrução de trânsito para fechamento de ostomias ter-

minais. foram identificadas as complicações ocorridas em
cada internação e foi feita a sua categorização conforme a
classificação de Clavien-Dindo. Os pacientes foram divididos
em dois grupos, de acordo com a via operatória, e a incidên-
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cia das complicações de cada nível foi comparada utilizando
o teste exato de Fisher.

Resultados Foi evidenciado que a duração da cirurgia foi
significativamente maior no grupo submetido a reconstrução
de trânsito por via laparotômica (p = 0,049). Não houve
diferença estatística entre o tempo de internação dos paci-
entes nas duas amostras (p = 0,207). As complicações de
grau I ocorreram em 69% dos pacientes, com incidência
significativamente maior nos pacientes submetidos a cirur-
gia convencional (p = 0,02). Não houve diferença significativa
na incidência de complicações grau II (p = 0,697) e grau III
(p = 0,606). Não houve nenhum caso de complicações de grau
IV e V.

Conclusão(ões) O estudo mostrou que a reconstrução de
trânsito por via laparoscópica é um procedimento que apre-
senta benefícios em relação a via convencional. houve uma
incidência significativamente menor de complicações de nível
I nos pacientes operados por laparoscopia. Os dados encon-
trados neste estudo mostram que realização do procedimento
em hospital secundário é factível, tendo em vista o perfil de
complicações e os resultados cirúrgicos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.313
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Perfil funcional dos pacientes submetidos a
hemorroidectomia em um serviço de
coloproctologia

B. Bazzano a, G.S. Guzzi a, D.T.K.S. Almeida a,
U.E. Sagae b, G. Kurachi b, M. Tomiyoshi a,
D.M.R. Lima b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
(FAG), Cascavel, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Avaliar pressões eletromanométricas em paci-

entes no pré-operatório de hemorroidectomia.
Método Trata-se de um estudo retrospectivo com aná-

lise prospectiva dos dados englobando pacientes, com média
de idade de 45,6 anos (mínima de 21 e máxima de 78) em
pré-operatório de hemorroidectomia do ambulatório de colo-
proctologia do Hospital São Lucas de Cascavel entre janeiro de
2017 a março de 2019. Foram incluídos pacientes portadores de
hemorroidas grau II refratarias ao tratamento clínico e grau III
e IV com indicação cirúrgica. Os mesmos foram encaminhados
para avaliação funcional através da eletromanometria anorre-
tal. O exame foi realizado por dois coloproctologistas através
de aparelho de perfusão de água Alacer de oito canais, não foi
realizado toque retal e nem preparo intestinal prévio. Os paci-
entes foram submetidos aos exames por um aparelho Alacer
de 8 canais com perfusão continua de água. As variáveis anali-
sadas foram: pressão de repouso e de contração (mmHg), idade

e sexo.

Resultados 191 pacientes, sendo 59 homens (31%) e 132
mulheres (69%) com média de idade de 45,6 anos (variando de
21 a 78 anos), tinham realizado o exame como pré-operatório
9;39(s1):165–222

para hemorroidectomia. A média da pressão de repouso no
pré-operatório geral foi de 59 mmHg (variando de 11 a 110,5),
desses 18 (9,37%, sendo 13 mulheres) apresentavam pres-
são de repouso abaixo do limite inferior da normalidade
(média de 32,90 mmHg). A média da pressão de repouso no
pré-operatório no grupo das mulheres foi de 57,28 mmHg (vari-
ando de 31 a 110,5). A média da pressão de contração no grupo
das mulheres foi de 153,5 mmHg (variando de 46,6 a 298,9),
A média da pressão de repouso no pré-operatório no grupo
dos homens foi de 59,03 mmHg (variando de 29,9 a 110,5). A
média da pressão de contração no grupo dos homens foi de
161,6 mmHg (variando de 78,2 a 285,7). Foi aplicado o teste t
student para comparar a pressão de repouso e de contração
entre os grupos com achado de p estatisticamente significa-
tivo na pressão de repouso (p = 0,0045) e também significativo
na pressão de contração (p = 0,001).

Conclusão(ões) Conclui-se que um percentual pequeno
apresenta pressão de repouso abaixo do limite da normali-
dade e que tanto as pressões de repouso e contração no grupo
dos homens no pré-operatório de hemorroidectomia é maior
do que as pessoas no grupo das mulheres.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.314
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Padrões da incidência do câncer colorretal no
brasil de 1990 a 2016

M.C. Rodrigues, S.D.F. Boratto, F. Balsamo,
S.H.C. Horta, D.F. Santos, D.F. Santos, R.L.G.
Slaibi, L.A.R. Takahashi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Estudar a incidência do câncer colorretal na

população brasileira com menos de 50 anos.
Método Estudo ecológico de pacientes com menos de 50

anos diagnosticados com câncer retal invasivo e registrados
pela Global Burden of Disease (GBD) no Brasil de 1990 a 2016.
Na análise estatística, modelos de regressão linear foram uti-
lizados para avaliar a tendência da incidência desta neoplasia
no período estudado. Critérios de Inclusão: pacientes com
idade entre 15 e 50 anos, inscritos no GBD com CID 10 C18-
C22.9; D01.0-D01.3; D12-12.9 e D 37.3-D37.5. Foram excluídos
os pacientes com idade superior a 50 anos. A tendência tam-
bém foi estimada de acordo com as taxas padrão nacionais
para cada local e faixa etária, com um nível de confiança de
95% usando o programa estatístico Data Analysis e Statistical
Software for Professionals (Stata) versão 11.0®.

Resultados Encontrados 215.160 pacientes que cumpriam
os critérios de inclusão. Os resultados mostraram associação
significativa entre CRC e grupos etários de 15 a 49 anos

(p < 0,01) em ambos os sexos, enquanto a tendência de
associação aumentou com o aumento da idade. Além disso,
houve um aumento significativo nas hospitalizações por cân-
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er colorretal em todas as faixas etárias (14 a 49 anos) em
mbos os sexos.

Conclusão(ões) O câncer colorretal ainda é um dos mais
revalentes na população em geral, possuindo alta taxa de
ortalidade se não diagnosticada nos estágios iniciais da

oença. Neste estudo vemos a incidência desta neoplasia
m idades inferiores a 50 anos, e uma tendência crescente
ara esta faixa etária. Este resultado chama a atenção para a
alta de cuidado que estes grupos etários mais jovens rece-
em para a prevenção e rastreio para o câncer colorretal.
ma possível causa para este aumento da incidência deste
m menores de 50 anos é o aumento da exposição a fatores
utricionais insatisfatórios, como aumento de carboidratos e
ordura na adolescência. Assim, o presente estudo apontou
ara um aumento drástico nas taxas de internação hospitalar
or câncer colorretal no período estudado, especialmente para
faixa etária de 45 a 49 anos. Há necessidade de mais estu-

os com maior amostragem mas o presente estudo aponta
ara a necessidade de triagem em faixa etária de 45 a 49 anos
ois diagnósticos mais precoces poderiam ser feitos, já que é
idade em que a curva de diagnóstico cresce mais exponen-

ialmente.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.315
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revalência de incontinência fecal e
ualidade de vida em mulheres atendidas
ela estratégia de saúde da família

. Kelner Silveira, M.P.B. Saturnino, S. Lee,

.S. Agripino de Melo Filho, L.A.L. Vieira de
elo

Instituto Materno Infantil Professor Fernando
igueira (IMIP), Recife, PE, Brasil

Área Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Determinar a prevalência, fatores associados e

perfil da qualidade de vida de mulheres com incontinência
ecal atendidas na atenção primária no Recife.

Método Corte transversal com 350 mulheres adultas que
esponderam aos questionários: sociodemográfico, história
línica, Escore de Wexner, Short Form Health Survey – SF – 36
Fecal incontinence Quality of Life – FIQL. O X2 de Pearson e,
uando necessário, o teste exato de Fisher, foram usados para
omparar variáveis categóricas. E o teste de Mann-Whitney e o
de Student, para as variáveis contínuas. As correlações entre
s variáveis foram avaliadas pelo coeficiente de correlação de
earson (r). Foram calculadas as OR (odds ratio), brutas e ajus-
adas, os respectivos intervalos de confiança (95%) e valores de
. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas
a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).

Resultados A prevalência da incontinência fecal (IF) foi

e 6,57%. Após o ajuste de fatores de confusão, por meio
e regressão logística, status econômico (p = 0,039), gravidez
emelar (p = 0,003) e uso de antidepressivo (p = 0,019) mantive-
am a associação com IF. A média dos escores em seis dos oito
39(s1):165–222 169

domínios e nos dois escores sumários do SF-36 das mulheres
com IF foi menor do que a do grupo sem incontinência.

Conclusão(ões) Em conclusão, os achados do presente
estudo demonstraram que a prevalência de incontinência
fecal em mulheres atendidas pela estratégia de saúde da famí-
lia do Recife tem uma magnitude expressiva. Além disso, o
problema está associado a piores escores de qualidade de
vida. Além disso nossos dados não sugeriram uma associação
de FI com história obstétrica. A associação ocorreu na his-
tória gestacional, quando analisamos a gestação gemelar.
Estes resultados devem ser confirmados por novos estudos,
incluindo amostras maiores de mulheres afetadas. É neces-
sário que seja dada uma atenção especial à ocorrência do
problema no âmbito da atenção primária onde o problema foi
estudado. Uma busca ativa de sintomas de IF poderá detectar o
problema precocemente e instituir uma terapêutica adequada
para as mulheres.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.316
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Análise dos fios de polidioxanona e
polipropileno na esfincteroplastia primária
pós-fistulotomia no tratamento de fístulas
transesfincterianas em ratos

O.A.V. Tanus a, C. Magalhães b, C.H.M. dos
Santos a, A.L. Conde a, D.M. Dourado c, F.
Giuncanse c, I.F. de Souza c, I.O. Costa c

a Hospital Universitário Maria Aparecida
Pedrossian (HUMAP), Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, MS,
Brasil
b Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), Campo Grande, MS, Brasil
c Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo
Grande, MS, Brasil

Área Estudos Experimentais Animais em Coloproctologia
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Analisar a eficácia dos fios de polidioxanona e

polipropileno na esfincteroplastia primária pós-fistulotomia
no tratamento de fístulas transesfincterianas em ratos.

Método Utilizou-se 30 ratos Wistar, submetidos à anestesia
peritoneal com Xilasina e Cetamina, seguida de transfixação
do esfíncter anal com fio de aço, que permaneceu por 30 dias
para desenvolvimento da fístula anal. Após esse período, o
fio de aço foi removido e foram formados quatro grupos: A
(controle), sem tratamento; B (Fistulotomia) submetido a tal
procedimento e curetagem apenas; C (Polidioxanona) em que
foi feita esfincteroplastia com fio polidioxanona após a fistu-
lotomia; D (Polipropileno) submetido ao mesmo tratamento
do grupo C, porém com fio de polipropileno. Após 30 dias foi
praticada a eutanásia e remoção dos espécimes, para análise
histopatológica qualitativa, medição da área de afastamento

dos cabos musculares e avaliação do grau de fibrose local.

Resultados Houve persistência da fístula em todos os ani-
mais do Grupo A. Não houve diferença significativa entre os
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grupos B, C e D quanto ao afastamento dos cabos musculares
e ao grau de fibrose causado pelos diferentes tratamentos.

Conclusão(ões) Não houve diferença entre os fios de
polidioxanona e polipropileno na esfincteroplastia primária
pós-fistulotomia, e esta técnica não foi superior à simples fis-
tulotomia quanto ao afastamento dos cabos musculares nem
apresentou diferenças em relação ao grau de fibrose local.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.317
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Fatores de risco para abscesso em pacientes
submetidos a anastomoses baixa e
ultra-baixas colorretais

M.B.S. Silva, T.Y.F. Koga, L.M. Silva, B.P.
Sampaio, I.J.F.C. Neto, A.D.S. Rolim, R.F.L.
Souza, L. Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Analisar fatores de riscos associados a formação

de abscessos em pacientes submetidos a anastomoses color-
retais baixa e/ou ultra-baixas.

Método Trabalho qualitativo e retrospectivo realizado a par-
tir de dados obtidos de 50 prontuários eletrônicos do Hospital
Santa Marcelina, São Paulo (SP), entre 2013 e 2017, referentes
a pacientes submetidos a cirurgias com confecção de anas-
tomoses colorretais baixa e ultra-baixa. Foram avaliadas as
seguintes variáveis: sexo, tabagismo, diabetes, tipo de acesso
cirúrgico, tipo de sutura, altura da anastomose, confecção de
ileostomia de proteção e incidência de deiscência da anasto-
mose.

Resultados Oito pacientes (16%) apresentaram abscesso
como complicação pós-operatória com maior ocorrência
em mulheres (87,5% - p < 0,05) e superior necessidade de
reoperação (p < 0,05). Quanto às comorbidades, 25% (p = 0,549)
dos indivíduos relataram tabagismo ativo ou prévio e 12,5%
(p = 0,622) eram pacientes diabéticos. Com relação à via de
acesso cirúrgico, laparotômico ou laparoscópico, (p = 0,414) e
altura da anastomose (p = 0,10) não se verificou diferença entre
essas variáveis no desenvolvimento de abscesso pélvico pós-
-operatório

Conclusão(ões): Evidenciou-se maior probabilidade de
formação de abscesso pélvico após anastomoses baixas ou

ultrabaixas em mulheres, sem uma influência da via de acesso
cirúrgico ou altura da anastomose.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.318
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Avaliação dos fios de polipropileno e
poliglactina na esfincteroplastia primária no
tratamento da fístula anal em ratos

Conde Al a, Magalhães Cc b, dos Santos Chm a,
Dourado Dm c, Giuncanse F c, de Souza If c,
Tanus Oav a, Costa Rl c

a Hospital Universitário Maria Aparecida
Pedrossian (HUMAP), Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, MS,
Brasil
b Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), Campo Grande, MS, Brasil
c Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo
Grande, MS, Brasil

Área Estudos Experimentais Animais em Coloproctologia
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Comparar os fios de polipropileno e poliglactina

na esfincteroplastia primária em ratos submetidos a fistuloto-
mia.

Método Utilizou-se 30 ratos Wistar, submetidos a anestesia
peritoneal com Cetamina e Xilasina, seguida de transfixação
do esfíncter anal com fio de aço, que permaneceu por 30 dias
para desenvolvimento da fístula anal. Após este período, o
fio de aço foi removido e foram formados quatro grupos: A
– Controle (n = 5), sem tratamento; B – Fistulotomia (n = 5),
realizada fistulotomia apenas; C – Polipropileno (n = 10), em
que foi realizada fistulotomia seguida por esfincteroplastia
primário com fio de polipropileno; D – Poliglactina (n = 10),
em que foi realizada fistulotomia seguida por esfincteroplas-
tia primário com fio de poliglactina; após 30 dias os animais
foram novamente anestesiados e submetidos a eutanásia por
aprofundamento do plano anestésico para a remoção dos
espécimes, analisando-se fechamento da fístula, afastamento
dos cabos musculares e processo inflamatório.

Resultados A fístula persistiu em todos os animais do grupo
controle e em nenhum dos demais grupos; dos grupos trata-
dos a área de afastamento dos cabos musculares foi 1.620 �m,
4.665 �m e 2.520 �m, respectivamente nos grupos B, C e D; em
relação à fibrose as médias foram 2,4, 2,8 e 3,6, respectiva-
mente nos grupos B, C e D, demostrando maior fibrose neste
último grupo.

Conclusão(ões) Não houve persistência da fístula em
nenhum dos animais tratados, não houve diferença no afas-
tamento dos cabos musculares entre os grupos submetidos a
esfincteroplastia primária com polipropileno ou poliglactina,
e nem destes com o grupo tratado apenas por fistulotomia.

Houve maior fibrose nos animais tratados por esfincteroplas-
tia primária com poliglactina.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.319
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valiação citologica de hpv anal por leitura
utomatizada e manual e achados de
itologia anal em comparação a citologia
ervical

.N. Figueiredo, Y.M. Guimarães, J.C.
ossati-Resende, I. Santana, F. Cury, A.
ongatto-Filho

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Área Doenças Infecciosas
Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Avaliar a eficácia do FocalPoint GS para

valiação de lâminas de citologia anal na pesquisa de HPV,
m comparação com a leitura manual (padrão) e avaliar resul-
ados de citologia anal em mulheres em comparação com a
itologia cervical.

Método Amostras de células do canal anal (base líquida,
urePath) foram coletadas em mulheres com história de cito-

ogia cervical positiva para HPV no momento de consulta
ara realização de colposcopia. As amostras foram analisadas
o equipamento Focal Point GS (BD, Burlington, NC), o qual
eleciona 15 áreas suspeitas e classifica-as em 5 quintis de
cordo com a probabilidade de displasia, e posteriormente por
itopatologista. A análise estatística caracterizou a população
or meio de análises descritiva, empregando-se frequências

absolutas e relativas) para as variáveis categóricas e média (e
esvio padrão) para as variáveis numéricas. Para a análise de
oncordância dos resultados do Focal Point e entre o FocalPoint
leitura manual por citopatologista foi utilizado o coeficiente
e correlação intraclasse (CCI).

Resultados Foram coletadas 60 amostras e o Focal Point foi
apaz de analisar adequadamente 52 destas. Em 8 lâminas
leitura não foi possível, possivelmente por interferência de

esíduos fecais. Em resumo, 43 (71,7%) pacientes apresenta-
am citologia cervical de alto grau (ASCH ou HSIL) e 18 (40%)
presentavam citologia anal de alto grau. Não houve relação
ntre alterações de alto risco cervical e anal (p = 0,64), e não
ouve relação entre citologia cervical de alto risco e qualquer
lteração na citologia anal (p = 0,5). Também não houve relação
ntre Cobas positivo cervical (tipos 16 e 18) e Cobas positivo
a amostra anal (p = 0,68). A análise de concordância entre
diferentes leituras no FocalPoint foi de 79% (IC 0,63-0,88)

nquanto não houve nenhuma concordância entre a leitura
utomatizada e a manual.

Conclusão(ões) Em nosso estudo, a análise automatizada
e células de canal anal pareceu não ser válida, possivelmente
or interferência de resíduos na leitura, quando comparada
leitura por citopatologista experiente. Não houve maior
ncidência de alterações citológicas anais em mulheres com
lterações cervicais, seja de alto risco ou em sua totalidade.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.320
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Relação entre medicações e reoperações
abdominais em pacientes com doença de
crohn submetidos a ressecção intestinal

A. Scanavini Neto, C.W. Sobrado, M. Borba,
E.V. Silva Filho, N.F. Queiroz, S. Nahas, I.
Ceconello

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

Área Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Analisar a frequência de reoperações abdomi-

nais por recidiva sintomática em 25 pacientes submetidos a
operação com ressecção e anastomose intestinal por doença
de Crohn em período de seguimento de até 44 anos.

Método Coleta de dados prospectiva de 25 pacientes sub-
metidos a ressecção intestinal no serviço de cirurgia do cólon
e reto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo - São Paulo no período de 1975 a
2019. Analisaremos o perfil de uso de medicações pós opera-
tórias nestes pacientes e a sua relação com o risco de recidiva
cirúrgica.

Resultados Nesta amostra de 25 pacientes seguidos em
média por 141 meses (4 a 419 meses), somente 1 paciente
não utilizou nenhuma medicação no pós operatório. Dentre
os 24/25 pacientes que utilizaram medicamentos, observamos
claramente a tendência ao uso de imunosupressores (19/25
pacientes) e de salicilatos (15/25 pacientes). O uso de imuno-
biológicos nesta coorte foi pequeno (8/18 pacientes), mesmo
considerando somente os que foram operados após o ano 2000
quando os biológicos começaram a ser utilizados em nosso
meio. Embora o diagnóstico de recidiva, seja por dados clí-
nicos, radiológicos ou endoscópicos tenha se mostrado alto
(15/25 pacientes), a necessidade de reoperação foi pequena, já
que somente 7 de 15 dos pacientes com recidiva documentada
exigiram reabordagem cirúrgica abdominal, correspondendo a
28%.

Conclusão(ões) O uso de medicamentos no pós operató-
rio é considerado a regra e não exceção em pacientes com
doença de Crohn e em nosso meio há mais de 40 anos, sendo
que os imunosupressores e salicilatos, seguidos dos imuno-
biológicos foram os mais utilizados. A estratégia de manter
medicações no pós operatório é a conduta adotada em nossa
prática sendo que tal estratégia em nossa experiência mos-
trou baixas taxas de reoperações quando comparadas às taxas
históricas de grandes coortes. A avaliação de maior quanti-
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.321
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Neoadjuvancia e neoplasia de reto –
experiência em centro de referência em
oncologia no estado de alagoas

M.A. Lins Neto, G.G. de Carvalho, S.M. da Silva
Andrade, M.Ad.A. Ferreira, T.G. Muritiba, L.C.
Lins, M.A. de Mendonça, L.H.A. Salvador Filho

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió,
AL, Brasil

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Definir o perfil epidemiológico dos pacientes

diagnosticados com neoplasia de reto e canal anal em cen-
tro de referência em Oncologia no estado de Alagoas. Analisar
a resposta dos pacientes submetidos à neoadjuvância com
neoplasia de reto e canal anal.

Método Trata-se de um estudo descritivo, com aborda-
gem quantitativa, realizado em um centro de referência em
Oncologia. As informações foram coletadas através do pron-
tuário eletrônico registrados de 2015 até 2018. Perfazendo
um total de 62 pacientes com neoplasia de reto e canal
anal tratados no serviço de coloproctologia, levando-se em
consideração as seguintes variáveis: Gênero, idade, tipo his-
tológico, localização do tumor e resposta à neoadjuvância.

Resultados Dos 62 pacientes do estudo, 18 (29%) eram
homens e 44 (71%) mulheres, com idade entre 34 e 106
anos, com média de 60,4 anos. Resultado semelhante ao
estudo demográfico de Torres5 realizado no estado de Ser-
gipe que identificou sexo feminino mais prevalente (70/91
casos) e idade média de 63,8 anos. No Brasil, as estatís-
ticas publicadas pelo Inca, tem discrepâncias notáveis que
parecem expressar distorções regionais o que tornam pouco
aceitáveis os números relatados6. Em 46 pacientes (74,2%) a
neoadjuvância realizada, nos demais pacientes 16 (25,8%) a
neoadjuvância não foi realizada por diversos motivos (perda
de seguimento, transferência para outro serviço ou óbito).
Quanto a localização do tumor: 17 (27,4%) dos pacientes os
tumores estavam localizados no canal anal, 20 (32,2%) em
reto inferior, 13 (21%) em reto médio e 12 (19,3%) em reto
superior. Quanto ao tipo histológico: 37 (59,6%) eram ade-
nocarcinoma, 23 (37%) carcinoma espinocelular e em dois
(3,2%) o anatomopatológico foi inconclusivo. Quanto ao tipo
histológico, o adenocarcinoma predominou em reto superior
(100%), reto médio (83,3%) e reto inferior (65%). O carcinoma
espinocelular foi a neoplasia predominante do canal anal cor-
respondendo a 94,1%. Na classificação anatomopatológica o
adenocarcinoma moderadamente diferenciado, foi o mais fre-
quente com 17 (45,9%) pacientes, seguido do adenocarcinoma
bem diferenciado com 11 (29,7%). resultados similares aos
encontrados em um estudo de Júnior7. Entre os pacientes que
apresentaram carcinoma espinocelular, os pouco diferencia-
dos estiveram em nove (39,1%), seguido dos moderadamente

e bem diferenciados, seis (17,3%) pacientes, cada. A resposta
histopatológica à neoadjuvância foi completa em 19,5% dos
casos (9/46), parcial 8,7% (4/46) e incompleta 71,8% (33/46).
9;39(s1):165–222

Em estudo semelhante, Hiots et al. identificou uma resposta
clínica completa à neoadjuvância em 19% dos casos (93/488).

Conclusão(ões) O paciente portador de neoplasia de reto e
canal anal deste estudo é preponderantemente do sexo femi-
nino e com idade média de 60,4 anos. O adenocarcinoma foi
tipo histológico mais encontrado entre os tumores de reto,
predominando os moderadamente diferenciados. Em tumores
de canal anal, o carcinoma espinocelular foi predominante. A
resposta à neoadjuvância foi completa em 19.5% dos casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.322
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Fatores de risco para complicações após
cirurgia abdominal para doença de crohn

C.M.S. Kimura, C.W. Sobrado, M. Borba, N.S.
Queiroz, A. Scanavini, S.C. Nahas, I.
Cecconello

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

Área Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) O objetivo do estudo foi avaliar os fatores de

risco para complicações cirúrgicas após cirurgia abdominal
para doença de Crohn, especialmente o impacto da imunos-
supressão.

Método Análise retrospectiva a partir de uma coorte de
pacientes submetidos à cirurgia abdominal para a doença de
Crohn de 2012-2018. Dados pré-operatórios referentes à idade
do paciente, classificação de Montreal da doença de Crohn,
medicações em uso, comorbidades, atividade da doença (ava-
liada pelos sintomas e proteína C-reativa), estado nutricional
(avaliado pela albumina sérica, hemoglobina e necessidade de
otimização nutricional pré-operatória) e tipo de cirurgia foram
obtidos a partir de prontuários médicos. Para complicações
pós-operatórias, foram incluídas aquelas que ocorreram nos
primeiros 30 dias de pós-operatório.

Resultados 104 cirurgias abdominais para a doença de
Crohn foram realizadas durante o período em 92 pacientes
- 45% mulheres, 12,5% laparoscópicas, 71,3% eletivas e 78,8%
com anastomose. A média de idade foi de 40,6 anos e 40,4%
das cirurgias foram a primeira cirurgia abdominal do paciente.
A taxa de complicações cirúrgicas foi de 25%, sendo metade
relacionada à ferida abdominal e a outra metade, deiscên-
cia da anastomose ou infecção do sítio cirúrgico. Em relação
à imunossupressão, 34,5% dos pacientes estavam recebendo
infliximabe (22%) ou adalimumabe (12,5%), 5,7% estavam rece-
bendo imunossupressores + corticosteroides, 12% imunossu-
pressores + imunomoduladores (azatioprina ou metotrexato) e
8, 6%, imunossupressor + corticosteroide + imunomodulador.
Os pacientes estavam sob imunossupressão por uma média
de 100 semanas (mínimo 5, máximo 288 semanas; média de

117 semanas no grupo adalimumabe e 88 semanas no grupo
infliximabe). Em análise univariada, a imunossupressão, tanto
com infliximabe quanto com adalimumabe, combinada ou
não com corticosteroide e/ou imunomodulador, não se asso-
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iou significativamente às complicações cirúrgicas, com o
isco relativo (RR) dessas terapias variando de 0 a 1,2 (p > 0,05).
lbumina sérica < 3,5 g/dL, proteína C reativa > 30 e hemo-
lobina < 10 g/dL foram associadas com risco aumentado de
omplicações pós-operatórias, com RR de 1,4, 1,8 e 1,8, res-
ectivamente, mas com sem relevância estatística (p > 0,05). O
so de corticosteroides, a classificação de Montreal e o tipo
e cirurgia (urgente versus eletiva e primeira versus segunda
irurgia ou mais) também não foram associados ao aumento
o risco de complicações. O único fator significativamente
ssociado ao aumento do risco de complicações cirúrgicas
o pós-operatório foi o tempo de doença > 10 anos (RR = 2,26,
= 0,018).

Conclusão(ões) A imunossupressão com infliximabe ou
dalimumabe não foi associada a risco aumentado de
omplicações após cirurgia abdominal para doença de Crohn,
soladamente ou combinada com corticosteroides ou imu-
omoduladores. O único fator de risco estatisticamente
ignificativo para complicações cirúrgicas foi o tempo de
oença > 10 anos, talvez sugerindo que a cirurgia não deve ser
trasada em pacientes com doença de Crohn.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.323
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elevância clínica da genotipagem para hpv
o rastreamento do câncer de ânus precoce

.M.S. Kimura, E.V. da Silva Filho, V.L. Ribeiro,

.S.R. Nahas, S.C. Nahas, I. Cecconello

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

Área Doenças Infecciosas
Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) O objetivo do estudo é avaliar se a identificação

e genótipos de HPV de alto risco podem aumentar a sensibi-
idade do rastreamento para lesões precursoras de câncer de
nus.

Método um estudo prospectivo foi realizado com 282 paci-
ntes inscritos em um programa de rastreamento para câncer
nal. Um esfregaço anal foi coletado com escova específica e
amostra foi submetida à análise citológica e genotipagem.

mediatamente após, os pacientes foram submetidos à ARS.
e alguma lesão foi observada, ela foi biopsiada e, se não
ouve lesões, uma biópsia aleatória foi feita. O resultado da
iópsia foi considerado o padrão ouro. Sensibilidade, especifi-
idade, valores preditivos positivo (VPP) e negativo (VPN) para
etecção de neoplasia intraepitelial de alto grau foram cal-
ulados para o exame de Papanicolaou sozinho, genotipagem
solada e exame de Papanicolaou combinado com genoti-
agem. O exame de Papanicolaou foi considerado positivo
uando apresentou displasia baixa ou alta ou célula esca-
osa atípica de significado indeterminado. A genotipagem foi
onsiderada positiva quando qualquer HPV de alto risco foi
etectado.

Resultados A maioria dos pacientes era do sexo masculino
73,75%), HIV + (84,75%) e 73% referiram sexo anal receptivo.
39(s1):165–222 173

A média de idade foi de 48,85 anos e eles foram incluídos
no programa de rastreamento por uma média de 40,2 meses.
A sensibilidade, especificidade, VPP e VPN de uma genotipa-
gem positiva foi de 65%, 59%, 16% e 93%, respectivamente.
Para citologia anal, os valores foram 58%, 70%, 18% e 94%, res-
pectivamente. Quando os dois métodos foram combinados -
considerando citologia alterada ou genotipagem, a sensibili-
dade aumentou para 90% (IC95% 0,79-1,01). A especificidade
foi de 38%, VPP, 15% e VPN, 97%. Estas taxas não foram estatis-
ticamente diferentes quando calculadas separadamente para
pacientes HIV + ou do sexo feminino. Pacientes que tiveram
ambos os exames alterados tiveram uma chance de 20,75% de
apresentar neoplasia intraepitelial de alto grau. Se esses cri-
térios fossem aplicados para encaminhar os pacientes para
ARS, haveria uma redução de 34,75% dos encaminhamentos
com apenas 1,06% de testes falso-negativos.

Conclusão(ões) A associação da genotipagem com a aná-
lise citológica do Papanicolaou aumentou a sensibilidade e o
VPN da triagem sem acrescentar nenhum procedimento inva-
sivo. O HPV 16 é o subtipo mais carcinogênico do HPV e sua
ausência foi fortemente correlacionada com biópsias de alto
grau, sendo o único marcador com alta especificidade. Marca-
dores adicionais ainda precisam ser estudados para melhorar
a especificidade da triagem.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.324

528

Perfil epidemiológico e funcional dos
pacientes com doenças anorretais

B. Bazzano a, G.S. Guzzi a, D.T.K.S. Almeida a,
G. Kurachi b, U.E. Sagae b, M. Tomiyoshi a,
D.M.R. Lima b

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
(FAG), Cascavel, PR, Brasil
b Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Avaliar a capacidade e sensibilidade retal mano-

métricas em pacientes com doenças anorretais.
Método Trata-se de um estudo retrospectivo com análise

prospectiva dos dados englobando pacientes, com média de
idade de 50,76 anos com queixas de incontinência que levaram
ao ambulatório de coloproctologia do Hospital São Lucas de
Cascavel entre janeiro de 2017 a março de 2019.

Método Foram incluídos 230 pacientes com sintomas de
incontinência, constipação, retocele, megacólon que foram
submetidos a eletromanometria ano. Foram excluídos 5 paci-
entes por faltar dados manométricos. O exame foi realizado
por dois coloproctologistas por um aparelho Alacer de 8 canais
com perfusão continua de água de oito canais. Não foi reali-
zado toque retal e nem preparo intestinal prévio. Os pacientes
foram submetidos a eletromanometria anorretal. Foram ava-

liadas também: Idade, sexo, capacidade retal, sensibilidade
retal e o número de partos vaginais.

Resultados Duzentos e trinta pacientes, dentre eles 60
homens (26,08%) e 170 mulheres (73,92%), com média de idade
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de 50,76 anos (variando de 17 a 87). A média da Capaci-
dade retal geral foi de 214,65 mL, no grupo das mulheres foi
de 210,26 mL (variando de 20 a 560 mL), sendo as mulheres
com partos vaginais, apresentaram média de 213,43 mL. No
grupo dos homens foi de 229,29 mL (variando de 10 a 540 mL).
A média geral da sensibilidade retal foi de 48,24, no grupo
das mulheres foi de 47,73 (variando de 5 a 240), no grupo
de homens teve média de 48,87 (variando de 5 a 120). Do
grupo onde foi encontrada a capacidade retal diminuída, 70,
do total de 88, eram mulheres (15 com partos vaginais), 39
apresentavam sintomas de constipação, 3 com doença infla-
matória intestinal e 5 com intestino irritável. Do grupo onde foi
encontrada a capacidade retal aumentada, 33 (total 45) eram
mulheres (7 com partos vaginais), 22 apresentavam sintomas
de constipação, nenhum com doença inflamatória intestinal
e 1 com intestino irritável. Do grupo onde foi encontrada a
sensibilidade retal diminuída, 10 de 58 pacientes eram mulhe-
res (2 com partos vaginais), 10 apresentavam sintomas de
constipação, nenhum apresentou doença inflamatória intes-
tinal e nem intestino irritável. Do grupo onde foi encontrada a
sensibilidade retal aumentada (58 no total), 39 eram mulhe-
res (8 com partos vaginais), 12 apresentavam sintomas de
constipação, nenhum com doença inflamatória intestinal ou
intestino irritável. Das 170 mulheres, do presente estudo,
apenas 35 mulheres (15,21%) tiveram partos vaginais, dessas
tiveram em média 2,7 filhos (variando de 1 a 8 filhos).

Conclusão(ões) Conclui-se que a avaliação da capacidade
e sensibilidade são parâmetros importantes na avaliação de
pacientes submetidos a eletromanometria anorretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.325
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Correlação entre aderência ao protocolo eras
e desfechos clínicos em pacientes
submetidos a cirurgia colorretal oncológica

A.S. Portilho, V.E. Seid, S.E.A. Araujo, B.B.
Vailati, L.S. Gerbasi, M.T. Marcante, M.L.V.
Olive

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil

Área Ensino em Coloproctologia
Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Apresentar a correlação entre a aderência ao

protocolo ERAS, as complicações cirúrgicas pós-operatórias e
tempo de estadia hospitalar.

Método Análise retrospectiva de banco de dados prospec-
tivo de pacientes incluídos no protocolo ERAS e submetidos
a cirurgia colorretal de janeiro de 2016 a janeiro de 2019, no
HMVSC. As intervenções contempladas em nosso protocolo
seguiram o padrão determinado pela ERAS Society e foram
em número de 19, divididas em quatro momentos: antes
da admissão do paciente: avaliação nutricional, educação do

paciente, manejo de tabagismo, etilismo e comorbidades; pré
operatório: abreviação do jejum, preparo intestinal seletivo,
antibiótico profilaxia antes da incisão, profilaxia de trombose
e de náuseas/vômitos, intraoperatório: evitar drenagem abdo-
9;39(s1):165–222

minal e uso de sonda nasogastrica, anestesia multimodal,
cirurgia minimamente invasiva, analgesia multimodal, oferta
de fluidos guiada por metas; e pós-operatório: jejum abrevi-
ado, mobilização precoce, uso de estimulante gastrointestinal,
evitar uso indiscriminado de fluidos endovenoso, evitar uso
de sonda vesical de demora por mais de 24 h, uso de cateter
peridural no pós operatório imediato. Dividimos os pacientes
em 3 períodos (A- pacientes operados em 2016, B – pacien-
tes operados em 2017 e C- pacientes operados em 2018), nos
quais verificamos os índices de aderência global ao protocolo,
e sua correlação com complicações anastomóticas e estadia
hospitalar.

Resultados A amostra consta de 104 pacientes, sendo 40
pacientes no grupo A, 30 pacientes do grupo B e 34 pacien-
tes no grupo C. Os grupos eram comparáveis quanto a sexo,
idade, comorbidades e a complexidade do procedimento cirúr-
gico proposto. O índice de aderência ao protocolo foi de 51.8%
para grupo A, 63.7% para grupo B, e 69.8% para grupo C, mos-
trando tendência crescente ao longo do tempo. O tempo de
estadia hospitalar teve tendência inversa com média de 5.4
dias, 5.1 dias e 4.9 dias respectivamente para os grupos A,
B e C. Alem disso, também observamos que os índices de
complicações anastomóticas 10% para grupo A, 6.7% para
grupo B e nenhuma complicação anastomótica para o grupo
C.

Conclusão(ões) O protocolo ERAS tem como meta a
obtenção de melhores desfechos clínicos em pacientes sub-
metidos a cirurgia colorretal. A aderência ao protocolo está
intimamente ligada a melhores resultados, com menor esta-
dia hospitalar e menores índices de complicações graves.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.326
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Análise do tempo de internação, tempo
cirúrgico e complicações cirúrgicas entre
pacientes obesos e não obesos submetidos a
cirurgia de reconstrução de trânsito

M.R. Costa a, J.W.F. Gomes a, C.C.R. Bezerra a,
N.S. Silva a, I.S. Gonçalves b, D.M.S.D. Silva a,
T.C. Maia b, M.C.R. Araujo b

a Hospital e Maternidade José Martiniano de
Alencar (HMJMA), Fortaleza, CE, Brasil
b Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC),
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s) Esse estudo tem como objetivo avaliar os paci-

entes submetidos a cirurgia de reconstrução intestinal de
acordo com o índice de massa corpórea. O tempo cirúrgico

e o tempo de internação dos pacientes obesos e não obesos
será comparado para avaliar se existe diferença na evolução
clínica dos dois grupos. As complicações cirúrgicas dos dois
grupos serão categorizadas de acordo com a classificação de
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lavien-Dindo, e a incidência de cada nível de complicação
erá comparada nas duas amostras.

Método Foi realizado um estudo retrospectivo, obser-
acional, unicêntrico, através da revisão dos prontuários
os pacientes submetidos a realização de cirurgias de
econstrução de trânsito para fechamento de ostomias ter-

inais. Os pacientes foram divididos em dois grupos, de
cordo com o IMC. Foram considerados obesos os pacien-
es com IMC > 30 kg/m2. Foram avaliados os tempos cirúrgicos

o tempo de internação total de cada paciente. As inci-
ências das complicações foram categorizadas de acordo
om a classificação de Clavien-Dindo. As incidências das
omplicações em cada nível foram comparadas nos dois gru-
os utilizando o teste exato de Fisher. As médias do tempo
irúrgico e do tempo de internação foram comparadas com o
este U de Mann-Whitney.

Resultados Três obesos foram operados por via laparoscó-
ica e 1 por via aberta. Houve 1 conversão no grupo que foi
perado por laparoscopia (33,3%). Entre os não obesos, quinze
oram operados por laparoscopia e 7 por via convencional.
ouveram 3 conversões no grupos que foi operado por lapa-

oscopia (20%). Não houve diferença significativa no tempo
irúrgico entre pacientes obesos e não obesos (377,50 ± 35,00;
55,68 ± 110,58; p = 0,352), independentemente da via cirúr-
ica. Houve diferença significativa no tempo de internação
ntre pacientes obesos e não obesos (16,5 ± 6,19; 8,95 ± 2,30;
= 0,026). Analisando a incidência de complicações cirúrgicas,
ouve diferença significativa na incidência de complicações
rau II entre os dois grupos (p = 0,047), e há uma tendência de
ue obesos tenham maior incidência de complicações grau III

p = 0,052). Não houveram complicações de grau IV ou V na
mostra avaliada.

Conclusão(ões) A cirurgia de reconstrução de trânsito reali-
ada em pacientes obesos apresentou maior taxa de conversão
m relação aos não obesos. O tempo de internação foi signi-
cativamente maior nos pacientes com IMC elevado, quando
omparado a pacientes com IMC menor que 30. Não houve
iferença no tempo cirúrgico, o que pode estar relacionado
o uso da laparoscopia como via operatória. Pacientes obesos
presentaram significativamente mais complicações de nível
I e apresentaram uma tendência a ter mais complicações de
ível III. A principal limitação do estudo foi o baixo número de
acientes obesos avaliados. Mais estudos com uma população
aior devem ser realizados para corroborar os achados des-

ritos.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.327
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esultados imediatos após embolização
istal das artérias retais superiores
omparada a hemorroidectomia excisional
o manejo da doença hemorroidária interna
raus 2 e 3

.S. Portilho, S.E.A. Araujo, B.B. Vailati, P.M.
alsarella, V.E. Seid, F. Nasser, R.G. Garcia, M.

atz

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
rasil
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Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Comparar evolução pós-operatória (PO) de

pacientes submetidos a embolização distal das artérias retais
superiores (EA) comparativamente à hemorroidectomia exci-
sional (HE).

Método: Pacientes com doença hemorroidária interna
graus 2 e 3 com indicação cirúrgica foram randomizados para
EA com micromolas ou HE. EA foi realizada sob anestesia
local com acesso pela artéria femoral direita. Foi realizada
comparação de desfechos PO (resolução de prolapso, san-
gramento, dor, necessidade de analgésicos e ocorrência de
complicações) avaliados nos 2◦, 7◦ e 30◦ dias PO (consulta
médica) e por contato telefônico (90 e 180 dias PO). O estudo foi
aprovado pela comissão de ética dos Hospitais Albert Einstein
(SP) e Municipal Vila Santa Catarina/SBIBAE (SP).

Resultados: Onze pacientes foram submetidos a EA e 11 a
HE. A média de idade foi de 55,5 (+- 8,9) e 50,6 anos (+- 13,5)
respectivamente (p = 0,354). Do sexo feminino, foram 30% no
grupo EA e 60% no grupo HE (p = 0,37). A taxa de comorbida-
des era de 70% e 40%, respectivamente (p = 0,37). A média de
dor (escala analógica visual) foi de 0,2 no grupo EA e 6,2 no
grupo HE (p = 0,011) e a necessidade de consumo de analgé-
sicos (média de comprimidos) foi de 2 (+- 4,3) e 17 (+- 6,4)
respectivamente (p < 0,001). No grupo EA nenhum paciente
teve dor intensa na 1 a evacuação e 60% referiram dor no
grupo HE (p = 0,01). Após 30 dias, 3 pacientes apresentaram
sangramento no grupo EA e 1 no grupo HE (p = 0,12). O grau
de prolapso no PO, pela escala de Goligher, foi > 1◦ grau em 2
pacientes no grupo EA e em 1 no grupo HE (p = 0,25).

Conclusão(ões): Nossos resultados preliminares do pri-
meiro ensaio randomizado comparando a EA com a HC
indicam que: 1. Há significativamente menor dor associada à
embolização; 2. Não há complicações específicas graves asso-
ciadas à EA; e 3. Em pacientes selecionados, a intensidade de
abolição de sintomas parece ser comparável.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.328
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Resultados do tratamento das fístulas anais
transesfincterianas pela técnica de lift

C.W. Sobrado, J.A.B. Hora, R.V. Pandini, S.C.
Nahas, I. Ceconello

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O tratamento das fístulas perianais pode ser
a recorrência da doença e sem causar incontinência, A técnica
da ligadura interesfincteriana do trato fistuloso (LIFT) descrita
em 2007 tem como vantagem a preservação esfincteriana e
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sucesso na cicatrização das fístulas. O objetivo deste estudo
foi avaliar os resultados do LIFT nesta instituição em longo
prazo

Método: Foram avaliados retrospectivamente 53 casos de
fístulas transesfincterianas, no intervalo de 2010 a 2018 sub-
metidos à técnica de LIFT. 02 pacientes tinham o diagnóstico
de doença de Crohn, o seguimento médio global foi de 25
meses.

Resultados: A taxa de cicatrização foi de 71,5% no pri-
meiro tempo, com a cicatrização completa em média com 6,3
semanas, 37% dos pacientes tinham tratamento prévio. Dos
15 casos de insucesso 8 foram para fistulotomia, 3 casos para
passagem de sedenho, 1 caso de Re-LIFT. A taxa de cicatrização
após a segunda intervenção/tratamento atingiu 88,6%.

Conclusão(ões): As taxas de cicatrização na literatura do
LIFT variam em torno de 57 a 94%. O tratamento da fístula
anal transesfincteriana com a técnica de LIFT é eficiente, em
nossa casuística com 71,5% de cicatrização, e com baixas taxas
de complicações, sinus, manutenção da fístula. As recidivas
ocorrem nos primeiros 6 meses de seguimento e alguns fatores
associados são descritos: tratos secundários, tratos em fundo
cego não identificados, o tamanho do trajeto, a localização
do orifício interno, diabetes, tabagismo e obesidade, mas a
recidiva quando presente geralmente se apresenta como fís-
tulas simples (trajeto interesfincteriano), podendo ser tratada
com posterior fistulotomia. O uso de seton prévio parece não
influenciar as taxas de cicatrização. A alteração da continên-
cia fecal é rara e na maioria dos trabalhos relatadas como
ausentes. CONCLUSÃO: A técnica de LIFT em nossa instituição
provou ser segura e eficaz com taxa de cicatrização de 71,5%
num primeiro tempo chegando até a 88,6% para fístulas anais
transesfincterianas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.329
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Avaliação da proctocolectomia com bolsa
ileal nos pacientes com doença inflamatória
intestinal

M.R. Borba, C.W. Sobrado, R.V. Pandini, N.S.F.
Queiroz, S.C. Nahas, I. Ceconello

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): A proctocolectomia com bolsa ileal tem sido o

tratamento de escolha na retocolite ulcerativa RCU. A bolsa
ileal é capaz de promover uma qualidade de vida adequada,
com um aumento na frequência evacuatória (ao redor de 6
evacuações/dia) e quando presente, a incontinência, tende a
melhorar com o tempo. O objetivo deste trabalho é demostrar
os resultado em curto prazo e longo prazo da bolsa ileal no

Hospital das Clínicas no intervalo de 2012-2018

Método: Um total de 18 pacientes com RCU foram avaliados
retrospectivamente após a proctocolectomia com bolsa ileal e
9;39(s1):165–222

ileostomia de proteção no intervalo de 2012-2018 no Hospital
das Clínicas da Universidade de São Paulo.

Resultados: 18 casos de bolsa ileal no intervalo de 2012
a 2018 foram avaliados. A indicação de cirurgia foi em 8
casos (45%) por displasia e 10 casos (55%) por intratabilidade
clínica, 14 casos foram videolaparoscópicos (78%), a colecto-
mia total com ileostomia terminal foi realizada em 4 casos
(22%) prévio a proctectomia com bolsa ileal. 13 pacientes
(72%) tinham relato de uso de terapia biológica prévia. 8 (45%)
pacientes estavam em vigência de corticoide no período peri-
operatório A morbidade da cirurgia foi de 61% com 9 casos
de complicação imediata, sendo destas 33% das complicações
classificadas como Clavien- Dindo III-IV. 8 casos (45%) apresen-
taram complicações tardias (estenose, pouchite, fístula). Não
houve nenhum óbito nesta casuística.

Conclusão(ões): A bolsa ileal é uma opção durável para os
pacientes que necessitam de proctocolectomia por RCU ou
colite indeterminada com resultados satisfatórios em termo
de qualidade de vida e funcionamento da bolsa, estes resulta-
dos pouco alteraram nos últimos 30 anos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.330
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Protocolo “watch and wait” para pacientes
com adenocarcinoma de reto em um hospital
universitário

N.S. Mukai, M.L.S. Ayrizono, M.G. Camargo,
F.O. Costa, L.V. Pinheiro, P.N. Moraes, C.S.R.
Coy, C.A.R. Martinez

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Descrever as principais estratégias de trata-

mento e de seguimento dos pacientes com câncer de reto
extraperitoneal que apresentam resposta clínica completa
após a neoadjuvância nos principais serviços do mundo; e
definir um protocolo que possa ser aplicado em um hospital
universitário.

Método: Foi realizada uma revisão de literatura com
publicações nas bases de dados MEDLINE e Scopus, sobre neo-
plasia de reto tratada com quimiorradioterapia neoadjuvante
e manejados com “watch and wait”, desde janeiro de 1990 até
novembro de 2018.

Resultados: Do total de 47 estudos, 22 foram incluídos
nessa análise. A definição de resposta clínica completa base-
ados em exame clínico, endoscópico e RNM de pelve foram
usados em 18 estudos. Quatro utilizaram biópsia com resul-
tado negativo; e em dois a biópsia foi facultativa. Os maiores
critérios para indicação de neoadjuvância foram o adenocar-
cinoma de reto médio e distal considerados cT2-4, N + , M0,

estádio II-III. Tumores T2N0 e risco de amputação de reto
ou ressecção distal foram incluídos em quatro estudos. Para
o reestadiamento foram citados o toque retal, colonoscopia
ou retoscopia, CEA, radiografia de tórax, tomografia de tórax,
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bdome e pelve, ultrassom endorretal, ressonância magnética
e pelve com ou sem sequência de difusão de moléculas de
gua e o PET-CT realizados num intervalo que variou entre 4
6 semanas após a neoadjuvância. Foram mais utilizados a

uimioterapia com o 5-fluorouracil associado a leucovorin e a
apecitabina e a radioterapia de curso longo, com o emprego
e 45 Gy a 54 Gy em 25 a 30 frações. O acompanhamento foi
ais rígido nos dois primeiros anos, com visitas médicas e

xames mais frequentes; aumentando esse intervalo ao longo
o tempo, com período de reavaliação minimamente estabe-

ecido em cinco anos.
Conclusão(ões): Com base no que há de evidência na

iteratura mundial, nos protocolos adotados pelos estudos
valiados, e na infraestrutura que um hospital universitá-
io oferece, foi montado um protocolo de “watch and wait”.
rotocolo: Pacientes com adenocarcinoma de reto extraperi-
oneal tocável, estádio II-III ou T2N0 baixos são elegíveis para
eoadjuvância com quimioterapia com 5-FU e leucovorin ou
apecitabina na primeira e na última semana de radioterapia
a dose total de 54 Gy. O reestadiamento é realizado em 12 a
6 semanas com toque retal, retoscopia, tomografia de tórax,
bdome e pelve, ressonância de pelve, PET-CT e CEA. Pacien-
es com resposta incompleta são encaminhados para cirurgia;
om resposta quase completa são reestadiados em 6 sema-
as e com resposta completa são elegíveis para protocolo de
watch and wait” após esclarecimento sobre essa alternativa
e tratamento. Nos primeiros dois anos, esse paciente é acom-
anhado com exame clínico e CEA trimestral, e tomografia,
essonância e PET-CT semestral. Do terceiro ao quinto ano, os
xames clínicos e CEA são semestrais e a tomografia, resso-
ância e PET-CT anuais. Após o quinto ano, todos os exames
ão anuais. Em caso de recidiva, o paciente é direcionado para
cirurgia.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.331
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ficácia da baccharis drancunculifolia no
ratamento da colite de desuso em ratos

.M. Rigo a, C.C. Magalhães b, C.H.M. dos
antos b, A.M. Lima a, C.E.C. Nascimento a,
.M. Dourado a, V.C. Ferreira a, V.C.R.P. de
ouza a

Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo
rande, MS, Brasil
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFMS), Campo Grande, MS, Brasil

Área: Estudos Experimentais Animais em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar o efeito terapêutico da infusão retal

e Baccharis dracunculifolia (alecrim-do-campo) no segmento
ntestinal excluso de ratos.

Método: Utilizou-se 18 ratos Wistar, os quais foram anes-

esiados e submetidos a colostomia; em seguida distribuídos
m 2 grupos: Grupo controle recebendo infusão intra-retal de
olução salina (n = 8) e Grupo recebendo infusão intra-retal
e extrato de Baccharis dracunculifolia (BD) (n = 10); após 21
39(s1):165–222 177

dias de tratamento foram submetidos a eutanásia, o segmento
intesinal excluso de trânsito intestinal foi ressecado e sub-
metido a estudo histopatológico classificando-se o grau de
inflamação e grau de congestão vascular de 0 a 3.

Resultados: Verificou-se média de inflamação 2,7 no grupo
controle versus 2,1 no grupo BD, enquanto as médias de con-
gestão vascular foram 2,3 e 2, respectivamente, nos grupos
controle e BD.

Conclusão(ões): Conclui-se que a infusão intra-retal do
extrato de Baccharis dracunculifolia minimizou significante-
mente o processo inflamatório na colite de desuso de ratos
submetidos a colostomia, sem alterar o grau de congestão
vascular.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.332
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Estudo comparativo da apresentação clínica,
do estadiamento anatomopatológico e do
tempo de diagnóstico de pacientes com
câncer colorretal por polipose adenomatosa
familial e de pacientes com câncer colorretal
esporadico

A.M. Parente, Y.V.M. Salles, H.P. Castro, S.D.d.
Morais Junior, P.H.A.d. Morais, J.B.d. Sousa,
R.M.d. Almeida, A.C.N.d. Santos

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): 20% dos cânceres colorretais (CCR) são de ori-

gem familiar, sendo as duas mais frequentes a Síndrome de
Lynch e a Polipose Adenomatosa Familiar (PAF). O objetivo
desse estudo é comparar a apresentação clínica, o estadia-
mento patológico e os resultados oncológicos de pacientes
com CCR por PAF e de pacientes com CCR esporádico.

Método: Estudo do tipo caso controle em que pacientes com
câncer colorretal e polipose adenomatosa familial foram pare-
ados com pacientes com câncer colorretal esporádico. Foram
incluídos pacientes maiores de 18 anos com polipose adeno-
matosa familial diagnosticados com câncer colorretal e foram
comparados com pacientes com câncer colorretal esporádico.
Foram coletados dados referentes ao sexo, idade na época do
diagnóstico, tipo de operação realizada, histórico de polipose
familiar, sintomas iniciais (sangramento intestinal, alteração
de hábitos intestinais, dor abdominal e perda de peso), inter-
valo de tempo entre o início de sintoma e o diagnóstico e
estadiamento patológico. Os pacientes com polipose adeno-
matosa familiar foram, cada um, segundo o sexo e idade –
com margem de diferença de idade de cinco anos para mais
ou para menos, com exceção de uma paciente que desenvol-
veu câncer muito cedo e, portanto não havia sujeitos controles
com câncer esporádico que pudessem ser pareados com essa

– com três indivíduos com câncer colorretal esporádico.

Resultados: Foram incluídos 48 indivíduos, sendo 12 no
grupo F e 36 no grupo controle. A idade no grupo PAF variou de
21 a 69 com mediana de 43,5 anos e no grupo controle variou de
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matório ou a congestão vascular na colite de exclusão de ratos
submetidos à colostomia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.335
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20 a 72 (mediana 44 anos). Foram seis mulheres e seis homens
no grupo PAF. Com relação ao estadiamento patológico um
paciente estava no estádio I, 04 no II, 04 no III e três no IV.
Em relação aos sintomas estudados não houve diferença entre
os dois grupos. Entretanto, dois pacientes no grupo com poli-
pose eram assintomáticos. O intervalo de tempo entre o início
dos sintomas e o diagnóstico foi de 4,58 meses no grupo com
polipose, já no grupo com câncer esporádico foi de 9,3 meses.
Não houve diferença de sobrevida entre os dois grupos. A
sobrevida global média nos pacientes do grupo PAF foi de 70,2
meses. Três pacientes com doença metastática sobreviveram
menos de 12 meses. Quando se considera a sobrevida livre de
doença em cinco anos, apenas cinco pacientes do grupo poli-
pose permaneceram vivos. A presença de sangramento nas
fezes, perda ponderal, alteração do hábito intestinal (diarreia
e/ou constipação), dor abdominal foram os sintomas mais pre-
valentes, sendo os dois últimos os mais comuns no grupo com
PAF e o primeiro o mais comum no grupo de câncer esporádico.

Conclusão(ões): A sintomatologia nos pacientes PAF foi
similar à dos com CCR esporádico, o intervalo de tempo entre
o início dos sintomas e o diagnóstico do câncer colorretal foi
menor no grupo PAF e os resultados oncológicos foram seme-
lhantes e relacionados ao estadiamento patológico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.333

796

Impacto da incontinência fecal e dos
distúrbios do assoalho pélvico na qualidade
de vida

Russo A Stachewski, Pinto R Ambar, Farias J
Bezerra, I.J.F. Correa Neto, R.A. Silva e Santos,
A.M. Garisto, I. Cecconello, S.C. Nahas

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto na

qualidade de vida de pacientes portadores de incontinência
fecal, nos seus diferentes níveis de gravidade, e de distúrbios
associados do assoalho pélvico, a partir de escalas quantitati-
vas e qualitativas já validadas na literatura.

Método: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo
e transversal, no qual um total de 114 pacientes do sexo
feminino, acompanhadas em um serviço de referência de fisi-
ologia colorretoanal foram submetidas a avaliação clínica e
aplicação dos questionários de Cleveland Clinic Incontinence
Score (CCIS) e Pelvic Floor Bother Questionnaire (PFBQ). His-
tórico de cirurgias prévias, incontinência urinária associada e
paridade foram incluídos na avaliação. Relacionou-se o grau
de incontinência fecal e de desconforto do assoalho pélvico.

Resultados: Aplicamos o PFBQ em 60 das 114 pacien-

tes incontinentes (52%). Dentre as 60 pacientes, 42 possuem
incontinência urinária associada (70%). A porcentagem de
pacientes com trauma perineal pós-parto obtida foi de 83. Ape-
nas 10% das pacientes têm menos de 50 anos. Identificamos
9;39(s1):165–222

28 pacientes com desconforto pélvico significativo (PFBQ total
superior a 15 pontos), totalizando 46%. A faixa etária mais
expressiva dentre as 28 pacientes é de 50 a 60 anos (39%).
Correlacionamos os dados das pacientes que apresentaram
piores Índices de Incontinência Fecal conforme aplicação do
CCIS (incontinência moderada e grave), obtendo o resultado
de 23 pacientes neste grupo (82%).

Conclusão(ões): Os resultados obtidos permitem concluir
que pacientes com piores graus de incontinência fecal pos-
suem expressivo índice de desconforto no assoalho pélvico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.334
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Eficácia da curcuma longa no tratamento da
colite de desuso em ratos

G.E.C. Siqueira a, C.C. Magalhães b, C.H.M. dos
Santos b, D.M. Dourado a, L.U. Bernardi a,
P.O.S. Leonel a, R. Matias a

a Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo
Grande, MS, Brasil
b Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), Campo Grande, MS, Brasil

Área: Estudos Experimentais Animais em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar o efeito terapêutico da infusão retal

de Curcuma longa (açafrão-da-terra) no segmento intestinal
excluso de ratos.

Método: Utilizou-se 18 ratos Wistar, os quais foram anes-
tesiados e submetidos a colostomia; em seguida distribuídos
em 2 grupos: Grupo controle recebendo infusão intra-retal de
solução salina (n = 8) e Grupo CL, recebendo infusão intra-
-retal de extrato de Curcuma longa (n = 10); após 21 dias de
tratamento foram submetidos a eutanásia, o segmento intes-
tinal excluso de trânsito intestinal foi ressecado e submetido a
estudo histopatológico classificando-se o grau de inflamação
e grau de congestão vascular de 0 a 3.

Resultados: Verificou-se média de inflamação 2,7 no grupo
controle versus 2,6 no grupo CL, enquanto as médias de con-
gestão vascular foram 2,3 e 2,1, respectivamente, nos grupos
controle e CL.

Conclusão(ões): A infusão intra-retal do extrato de
Curcuma longa não foi capaz de minimizar o processo infla-
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índrome de ressecção anterior baixa (lars) e
ualidade de vida após cirurgia de câncer
etal com preservação esfincteriana:
valiação de paciente operados em hospital
e fortaleza

.F. Rodrigues, M.C.R. Araújo, M.R. da Costa,
.C. Maia, I.S. Gonçalves, C.E.L. Soares, A.G.
arques, S.M.M. Regadas

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
E, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Este estudo teve como objetivo avaliar a qua-

idade de vida relacionada aos sintomas da síndrome de
essecção anterior baixa (LARS) do reto em pacientes opera-
os pelo serviço de Coloproctologia do Hospital das Clínicas
e Fortaleza.

Método: Selecionados pacientes pós-neoadjuvância que
oram submetidos a retossigmoidectomia por tumor de reto
ntre abril/2017 a maio/2019. Os resultados foram medidos a
artir do questionário de síndrome de ressecção anterior baixa

LARS), incluindo uma questão subjetiva avaliando o impacto
a função intestinal na qualidade de vida desses pacientes.

Resultados: Dos 9 pacientes avaliados, sete (77,8%) eram do
exo feminino. A idade média da amostra foi de 61,44 (+/-13,86)
nos. O escore médio de LARS foi de 22,22. De acordo com a
lassificação de LARS, três indivíduos (33,3%) não apresenta-
am sintomas de LARS e 6 (66,7%) apresentaram LARS maior.
rês (33,3%) pacientes negaram impacto na qualidade de vida,
rês referiram baixo impacto e três referiram alto impacto
a qualidade de vida. Apesar dessa avaliação inicial, 8 paci-
ntes relataram melhor qualidade de vida após fechamento
a ileostomia protetora, independentemente dos sintomas de
ARS. Houve uma diferença significativa quando se comparou
escore médio entre os pacientes sem impacto na qualidade
e vida e os demais (0,67 ± 1,15; 33 ± 9,33; p < 0,024).

Conclusão(ões): Existe uma tendência de que os pacientes
om LARS maior tenham algum impacto na qualidade de vida.
or isso, uma avaliação funcional e uma identificação precoce
esses pacientes, deve ser feita sistematicamente no segui-
ento pós-operatório, possibilitando um melhor manejo com

objetivo de minimizar o impacto na qualidade de vida dos

acientes.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.336
39(s1):165–222 179
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Tratamento de fístula anal com terapia de
laser de baixa potencia

G.A.L. Leme a, C.C. Magalhães b, C.H.M. dos
Santos b, D.M. Dourado a, F.d.S. Guimarães a,
L.D.M. da Silva a, S.J.F. Câmara a, S.E.d.O.
Santos a

a Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo
Grande, MS, Brasil
b Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), Campo Grande, MS, Brasil

Área: Estudos Experimentais Animais em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a eficácia da terapia com laser de baixa

potência no tratamento de fístulas anais em ratos.
Método: Foram usados quinze ratos Wistar, do sexo

masculino, pesando aproximadamente 250-300 g, que foram
submetidos à indução de fístula anal e após 30 dias foram dis-
tribuídos em dois grupos: (CG) Grupo Controle (n = 5); e (LG)
Grupo tratado com laser (n = 10). No grupo controle não foi
feito nenhum tratamento e no LG foi feito tratamento diário,
por 30 dias, com aplicação de laser de baixa potência na fís-
tula. O fechamento do canal fistuloso, o comprimento do canal
remanescente, o processo inflamatório e a congestão vascular
foram avaliados.

Resultados: Não houve fechamento completo das fístulas
em nenhum dos animais. O comprimento remanescente no
CG foi de 847,2 �m e no LG de 248,5 �m. A média de escore de
infiltrado inflamatório foi 2,4 no CG e de 1,3 no LG, enquanto a
avaliação da congestão vascular obteve a média de 1,6 no CG
e 0,6 no LG.

Conclusão(ões): Após a análise, concluiu-se que o laser de
baixa potência foi capaz de reduzir o trajeto fistuloso, o pro-
cesso inflamatório, além da cogestão vascular perifistular.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.337
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Principais resultados da eficiência do uso da
macroligadura elástica alta na doença
hemorroidária: estudo prospectivo
longitudinal

V.Q.M. Nogueira, R.L. de Agostino, G.S. da
Rocha, T.B.G.F. de Mendonça, M.Q. da Silva,
M.A. Gouvea Faria, J Joudatt, R.L. Kaiser Junior

Kaiser Clínica e Hospital, São José do Rio Preto, SP,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado

Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
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Objetivo(s): Avaliou-se a eficiência da Macroligadura
Elástica Alta em termos de melhora dos sintomas, dor, san-
gramento e estenose no tratamento da doença hemorroidária.

Método: Seguiu estudo modelo prospectivo longitudinal
com 102 (cento e dois) pacientes portadores de doença hemor-
roidária grau II, III e IV. A aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa teve o parecer número: 2.552.193. O seguimento do
estudo foi até a décima quinta semana após o procedimento. O
diagnóstico de doença hemorroidária foi realizado com exame
proctológico. O procedimento foi realizado em regime ambula-
torial e alta hospitalar no mesmo dia do procedimento. Todos
os pacientes foram submetidos a enema com fosfato de sódio
1 hora antes do procedimento. Cada paciente foi colocado na
posição de decúbito lateral esquerdo. Os equipamentos utili-
zados foram da Ferrari®, com o Aplicador de ligadura elástica
por aspiração para macroligadura, de 183 mm por 16 mm de
diâmetro; Anéis para ligadura elástica de 4,6 mm x 1,5 mm x
3,0 mm e Anuscópio chanfrado cônico giratório 360, sem luz
fria de 7 cm de comprimento por 25 mm de diâmetro. Em cri-
tério de inclusão adotou-se pacientes maior de 16 e menor
de 65 anos de idade e pacientes com doença hemorroidária
sintomática grau II, III e IV. Foram excluídos os pacientes porta-
dores de doenças crônicas como hipertensão portal e discrasia
sanguínea, bem como pacientes com fissura anal aguda ou
crônica, abscesso ou fístula. Foi realizada análise estatística
descritiva, Teste de Equivalência (ANOVA) entre as variáveis,
com p > 0,05 com diferença significativa. Foi adotado Sim = 1 e
Não = 2 e Intervalo de Equivalência = 1;2.

Resultados: Os dados clínicos gerais mostraram a
participação de 49 homens (48,0%) e 53 mulheres (51,9%), com
idade média de 47,8 (± 13,5) anos. A doença hemorroidária
apresentava o Grau I (n = 4 (3,9%)), II (n = 38 (37,3%)), III (n = 54
(52,9%)), IV (n = 6 (5,9%)). Em termos de números de mamilos,
os pacientes apresentavam um mamilo (n = 36 (35,3%)), dois
mamilos (n = 24 (23,5%)), três mamilos (n = 23 (22,5%). Antes do
procedimento, apresentavam Dor (Sim = 44 (43,1%), Não = 58
(56,9%)), Sangramento (Sim = 64 (62,7%), Não = 38 (37,3%)) e Pro-
lapso (Sim = 44 (43,1%), Não = 58 (56,9%). Após o procedimento,
houve melhora significativa na maioria dos pacientes em
relação à Melhora dos Sintomas (média antes/após = 1,39/1,15;
Diferença = 0,039; IC95% (-0,0731185;1,5), Hipótese nula:
p = 1,000), Dor (média antes/após = 1,57/1,94; Diferença = -
0,42157; IC95% ((-0,504932; 1,5), Hipótese nula: p = 1,000),
Sangramento (média antes/após = 1,30/1,80; Diferença = -
0,5098; IC95% (-0,609416;1,5), Hipótese nula: p = 1,000) e
Estenose (média antes/após = 1,44/1,79; Diferença = -0,3556;
IC95% (-0,453744;1,5), Hipótese nula: p = 1,000), da primeira (1)
à décima quinta (15) semana.

Conclusão(ões): O uso da macroligadura elástica alta pos-
sibilitou melhora significativa em relação aos sintomas, dor,

sangramento e estenose, prevenção de novos episódios de
trombose e permitiu maior conforto aos pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.338
9;39(s1):165–222
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Radioterapia neoadjuvante em pacientes com
câncer de reto baixo estádio I

F.P. Gomes, A.J.T. Alves Junior, H. Samartine
Junior, L.H. Oliveira, J. Simoes Neto, O.H.
Kagohara, J.A. Reis Junior, J.A. Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Demonstrar a efetividade e eficácia da radio-

terapia neoadjuvante em pacientes com câncer de reto baixo
estádio I.

Método: O trabalho consiste em um estudo de coorte pros-
pectivo contendo uma amostragem total de 540 pacientes, dos
quais 77 foram diagnosticados com câncer de reto baixo está-
dio I. Para o diagnóstico e estadiamento foram utilizados CEA,
colonoscopia com biopsia, ressonância nuclear magnética de
pelve e ultrassonografia endo anal quando disponível. Os paci-
ente foram submetidos a radioterapia neoadjuvante com 200
cGy diarios por 4 semanas consecutivas com um total de 4500
cGy. Tal coorte foi seguida por um período mínimo de 5 anos.
Foram incluídos somente paciente submetidos a terapia neo-
adjuvante.

Resultados: No grupo de pacientes estádio I/TI composto
por 29 paciente todos obtiveram resposta completa ao tra-
tamento que foram submetidos não sendo necessário em
nenhum caso reabordagem cirúrgica posterior durante os 5
anos de seguimento. No grupo de pacientes estádio I/TII com-
posto por 48 pacientes foi necessário reabordagem cirúrgica
durante o seguimento de 8 pacientes por suspeita de lesão. Em
tais casos foi optado por excisão local total completa sendo
que após avaliação anatomopatologica não foi confirmado
nenhum diagnóstico de neoplasia maligna.

Conclusão(ões): A radioterapia neodjuvante com dose total
de 4.500 cGy mostrou-se eficaz na redução da taxa de mortali-
dade e recorrência local, diminuindo de maneira expressiva a
necessidade de cirurgia em paciente com câncer de reto baixo
estádio I.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.339

548

Morbidade associada exclusivamente ao
fechamento de ileostomia em pacientes com
câncer do reto submetidos a
retossigmoidectomia com excisão total do
mesorreto minimamente invasiva

A.S. Portilho, S.E.A. Araujo, B.B. Vailati, V.E.
Seid, L.S. Gerbasi, M.T. Marcante

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil
Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus
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Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): A ileostomia de proteção tem como objetivo

revenir complicações infeciosas graves após as operações de
etossigmoidectomia com excisão total do mesorreto (ETM).
o entanto, uma das desvantagens associadas ao seu emprego
a morbidade imediata associada ao fechamento (reversão) da
erivação. No presente estudo objetivou-se analisar a ocorrên-
ia de complicações associadas ao fechamento de ileostomia
pós ETM minimamente invasiva.

Método: Estudo retrospectivo uni-institucional. Foram ava-
iados pacientes submetidos à retossigmoidectomia com ETM

ileostomia de proteção videolaparoscópica por neoplasia
e reto no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina – São
aulo/SP.

Resultados: Entre 2016 e 2019, 70 foram submetidos a
etossigmoidectomia com ETM e ileostomia de proteção por
ideolaparoscopia. Do total, o fechamento de ileostomia foi
ealizado em 53 (75,7%). Destes, 26 (49%) eram homens e

média de idade foi de 59,7 (+OU-10,8) anos. A mediana
ara o intervalo entre a ETM e o fechamento de ileosto-
ia foi de 18,29 semanas (1,5-104,7). A média de IMC foi de

5,7 kg/m2 (+-3,7). Em todas as cirurgias, a mesma técnica foi
eguida empregando-se sutura mecânica. A taxa geral de mor-
idade imediata para a casuística foi de 21 (39%) e incluiu íleo
rolongado em 12 (22%) casos; fístula ou deiscência do fecha-
ento de ileostomia em 2 (3,7%) casos e infecção. Do total, 6

+ou-11,3) pacientes tiveram complicações com classificação
lavien-Dindo maior ou igual a 3. Nenhum paciente neces-
itou de confecção de nova ileostomia e em dois casos foi
ecessária laparotomia com ressecção da anastomose, sendo
m um deles confecionada ileostomia terminal e em outro
ealizada anastomose ileocólica. Dos 70 pacientes subme-
idos a ETM com ileostomia, em 17 (24%) não foi possível
e-estabelecer a evacuação transanal. Na presente casuística,

tempo médio com estoma para os pacientes submetidos
o fechamento da ileostomia foi de 25,1 (+ou-23) semanas. O
ntervalo médio de tempo de seguimento para essa casuística
oi de 25,8 (+-9,6) meses.

Conclusão(ões): A morbidade associada ao fechamento de
leostomia é significativa e não tem somente de origem infe-
iosa.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.340
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atores de risco associados a
ubestenose/estenose em paciente
ubmetidos a anastomose colorretal baixa e
ltra-baixa em um hospital de ensino de são
aulo - sp

.B.S. Silva, W.G.B. Segundo, T.Y.F. Koga, L.M.
ilva, I.J.F.C. Neto, A.R.S. Cecchini, H.H.
atte, L. Robles

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil
Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
39(s1):165–222 181

Objetivo(s): Avaliar fatores de risco encontrados em pacien-
tes submetidos a anastomoses colorretais baixa e ultra-baixa
que complicaram com subestenose e estenose no pós-
-operatório

Método: Estudo descritivo qualitativo através de revisão de
prontuários retrospectivamente em pacientes submetidos a
cirurgias de grande porte com anastomoses colorretais entre
os anos de 2013 e 2017 em um hospital da zona leste de São
Paulo – SP. A análise dos dados foi realizada através do teste de
Qui-quadrado e Teste de Fisher por meio do software R, IBM
SPSS 25 e Excel 2016.

Resultados: As subestenoses e Estenoses ocorreram em
8 (16%) dos pacientes, dentre eles 62,5% (p = 0,043) eram
tabagistas e 75% (p = 0,062) foram submetidos a neoadju-
vância anteriormente. Dos pacientes que apresentaram esta
complicação 25% (p = 0,023) necessitaram ser submetidos a
procedimentos de dilatação retal com velas ou via colo-
noscopia com passagem de balão. Além disso, 50% foram
submetidos a re-operação por complicações associadas, como
abscesso em 25% ou deiscência de anastomose em 50% dos
casos de subestenose ou estenose. Entre os 8 pacientes com a
complicação avaliada, foi optado em 50% dos casos por ileosto-
mia de proteção, porém nenhum destes realizou reconstrução
de trânsito posteriormente. Não houve significância estatís-
tica em alguns fatores estudados como o sexo, tipo de cirurgia,
tipo de sutura, altura de anastomose e presença de ileostomia
de proteção.

Conclusão(ões): Pacientes tabagistas e que foram submeti-
dos a neoadjuvância por neoplasia maligna de reto possuem
um risco maior de desenvolver estenose ou subestenose no
pós-operatório. A estenose/subestenose isoladamente não é
um fator de risco para reoperação, mas se associado a outras
complicações, passa a ser considerado um fator de risco
considerável. Pacientes submetidos a procedimentos com
anastomose baixa e, principalmente, ultra-baixas, apresen-
tam alto risco de deiscência de anastomose, na série estudada
8 (16%) destes pacientes apresentaram algum nível de escape
anastomotico, com consequente subestenose ou estenose.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.341
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Quando menos e mais no tratamento
neoadjuvante de tumor de reto: radioterapia
de intensidade modulada “short course” com
quimioterapia de consolidação aumenta taxa
de resposta completa

L.C. Duraes, J. Efron, S. Gearhart, S. Fang, C.
Atallah, A. Gabre-Kidan, H. Chung, B. Safar

Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Estados Unidos

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)

Objetivo(s): A radioquimioterapia neoadjuvante seguida

de cirurgia é o padrão ouro para tratamento do câncer
retal localmente avançado. O regime convencional neoad-
juvante consiste em quimiterapia associada à radioterapia
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“long course“. Um novo regime de radioterapia de intensidade
modulada “short course” com quimioterapia de consolidação
vem sendo utilizado em nosso serviço. Nosso objetivo foi ava-
liar a taxa de resposta tumoral deste novo regime em nossa
instituição.

Método: Pacientes que receberam radioterapia de intensi-
dade modulada neoadjuvante “short course”com quimiote-
rapia de consolidação entre agosto de 2017 e julho de 2018
para o tratamento de adenocarcinoma reto foram avaliados.
O tratamento radioterápico neoadjuvante consistiu em 25 Gy
de radiação divididos em 5 frações diárias de 5 Gy. Após 2
semanas de intervalo, os pacientes receberam quimioterapia
sistêmica (FOLFOX - 4 ciclos/8 semanas). Os pacientes foram
reavaliados 4 semanas após o término da quimioterapia com
sigmoidoscopia flexível e ressonância magnética. Pacientes
com resposta clínica completa foram submetidos a trata-
mento cirúrgico ou “Watch and Wait”. Pacientes com resposta
clínica incompleta foram submetidos a tratamento cirúrgico.
Nos pacientes submetidos a cirurgia, a resposta tumoral ao
tratamento neoadjuvante foi avaliada por um patologista gas-
trointestinal.

Resultados: Entre agosto de 2017 e julho de 2018, 21
pacientes com câncer retal localmente avançado rece-
beram radioterapia de intensidade modulada “short
course“comquimioterapia de consolidação. No estadiamento
pré operatório por ressonância magnética, 17 pacientes
apresentavam doença estádio 3 (Tx N1-2), e 4 pacientes apre-
sentavam doença estádio 2 (T3-4 N0). Na reavaliação após
neoadjuvância por ressonância, 8 pacientes apresentaram
resposta completa, 5 pacientes apresentaram doença estádio
1 (T1-2N0), 2 pacientes apresentaram doença estádio 2 (T3-4
N0) e 6 pacientes apresentaram doença estádio 3 (Tx N1-2). Na
reavaliação endoscópica, 9 pacientes apresentavam resposta
completa. Cinco pacientes com resposta clínica completa
optaram por Watch and Wait, e 1 paciente apresentou recor-
rência da doença. Dos 16 pacientes submetidos a cirurgia, 6
apresentaram resposta patológica completa (TRG 0), 8 apre-
sentaram resposta parcial (2 pacientes TRG 1 e 6 pacientes
TRG 2), e 2 pacientes não apresentaram resposta a neoadju-
vância (TRG3). A taxa final de resposta completa do tumor de
reto em nosso serviço após radioterapia “short course” com
quimioterapia de consolidação foi de 47,6% (10/21) levando-se
em conta 6 pacientes com resposta patológica completa e 4
pacientes com resposta clínica completa sustentada após um
ano de seguimento.

Conclusão(ões): Radioterapia neoadjuvante “short course”
com quimioterapia de consolidação para o tratamento de ade-
nocarcinoma de reto está associada a alta taxa de resposta
completa. Esse tratamento oferece a vantagem da terapia sis-

têmica durante a neoadjuvância e parece ser no mínimo tão
eficaz quanto o tratamento convencional.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.342
9;39(s1):165–222
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Análise das doenças proctologicas em
pacientes hiv positivo e negativo

T.d.S. Manzione a,b, L.M.A.M. da Costa a,b, S.R.
Nadal b

a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil
b Instituto de Infectologia Emílio Ribas, São Paulo,
SP, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Comparar as doenças proctológicas nos paci-

ente HIV positivos e negativos.
Método: Estudo prospectivo realizado no ambulatório de

proctologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas no
período de 2013 a 2019. Os pacientes não HIV foram oriun-
dos de encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde pela
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e os HIV positi-
vos do próprio hospital. Todos foram submetidos a anamnese
seguido de exame proctológico e divididos em dois grupos
(HIV + e HIV-) e comparados em relação a idade, sexo, diag-
nóstico e se havia ou não indicação cirúrgica.

Resultados: 485 pacientes HIV + (41,9%) (grupo I) e 672 HIV
negativos (58,1%) (grupo II). A média de idade do grupo I foi
42,8 anos (17 - 80 anos) sendo 404 (83,3%) do masculino. Nesse
grupo o nível de CD4 foi de até 250 células/mm3 em 54 (11,6%),
entre 251 e 500 células/mm3 em 135 (29,1%) e acima de 500
células/mm3 em 275 (59,3%). A carga viral estava indetectá-
vel em 398 pacientes (84,5%). O tempo de HIV variou de zero,
quando recém diagnosticado, até 31 anos de doença, com
média de 12,7 anos. No grupo II, a média de idade foi de 48,3
anos (12 a 90), sendo 396 (59%) do sexo feminino. Comparando
os dois grupos, houve diferença estatisticamente significante
em relação ao sexo com predominância do sexo masculino
no grupo HIV positivo (p < 0,01); entre as idades, o grupo II
era mais idoso (p < 0,01) e, em relação as doenças, foi obser-
vado maior incidência de hemorróida (p = 0,002) e plicoma
(p < 0,001) no grupo II e condilomas acuminados no grupo I
(p < 0,001). No grupo I, observamos que o condiloma acumi-
nado foi o mais prevalente independendo do nível de CD4,
porém naqueles com CD4 acima de 500 células/mm3, os diag-
nósticos se aproximaram daqueles da população sem HIV,
sendo que a hemorroida deixou de ter diferença significante.
139 (12%) tiveram indicação cirúrgica, destes, 45 pertenciam
ao grupo I (9,3%) e 94 eram do grupo II (14%) (p = 0,015).

Conclusão(ões): As doenças proctológicas em ambos os
grupos são semelhantes, com incidências diferentes. A inci-
dências das doenças de pacientes HIV negativo e positivo

tendem a se aproximar na medida que o nível do CD4
aumenta.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.343
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ila de espera para colonoscopias - quanto
empo pode esperar quem está aguardando a
ua vez?

.C. Savio, M.C. Sartor, A. Baldin Junior, V.C.
eixeira Campos, N.L. Nóbrega, G.M.
icollelli, M.D. Rossoni, P.B. da Rocha

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba,
R, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Descrever o perfil dos pacientes submetidos a

olonoscopias em mutirões realizados em um Hospital Univer-
itário e as alterações encontradas nos exames de pacientes
ue aguardavam na fila para o exame.

Método: Foram realizados dois mutirões de colonosco-
ias em Hospital Universitário com objetivo de reduzir a fila
ara realização do exame. Os prontuários dos 86 pacientes
articipantes dos mutirões foram revisados para determinar
aracterísticas dos pacientes e resultados dos exames.

Resultados: Dos 86 pacientes incluídos, 63% eram do sexo
eminino. A média de idade dos pacientes foi de 60 anos,
ariando entre 21 e 87 anos. 21 pacientes foram submetidos
polipectomias durante o exame, sendo 70% destas lesões

ncontradas sendo adenomas. 1 dos pacientes apresentava
eoplasia avançada ao diagnóstico.

Conclusão(ões): Por ser um exame de alta complexidade e
ue demanda tempo, estrutura adequada e profissionais alta-
ente qualificados, a colonoscopia tende a ser um exame

om fila em hospitais do Sistema Único de Saúde. O tempo
e espera dos pacientes para realização do exame é uma
reocupação frequente, pois o tempo de espera pode fazer
iferença entre encontrar lesões precoces e passíveis de trata-
entos menos invasivos e o diagnóstico tardio de neoplasias.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.344
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olonoscopias antes dos 40 anos - indicações
achados endoscópicos

.N. Prochnow a, M. Gomes de Almeida b,

.M. Gomes de Almeida b, F. Camargo Maluf b,

. Dias Fontes Rosa b, G. Moreira Minchillo b,
. Mazzilli Suplicy b, A. Visconti Fachin b

Hospital do Servidor Público Municipal de São
aulo (HSPM), São Paulo, SP, Brasil
Hospital Edmundo Vasconcelos (HPEV), São
aulo, SP, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)

Objetivo(s): Avaliar as indicações e os achados endoscópi-

os de pacientes submetidos a colonoscopia antes dos 40 anos
39(s1):165–222 183

e sua significância para esclarecimento de queixas gastroin-
testinais nesta população.

Método: Estudo observacional retrospectivo através da
análise dos prontuários de pacientes submetidos a colonos-
copia antes dos 40 anos, avaliando os dados demográficos,
indicações e resultados dos exames. Todos os pacientes rea-
lizaram preparo com dieta liquida, 20 mg de bisacodil na
véspera do exame e manitol a 10% no dia do exame. Na análise
estatística, as variáveis qualitativas serão apresentadas pela
frequência absoluta e porcentagem. Foi calculado o valor de
p para cada cruzamento de indicação e diagnóstico e o teste
exato de Fischer para verificar as diferenças entre elas

Resultados: De 2000 colonoscopias realizadas entre 2016-
2018, 186 (9,3%) foram em pacientes de até 40 anos de idade.
A maioria era do sexo feminino (60,2%) e 66,7% tinham entre
31 e 40 anos. Alteração do hábito intestinal (p < 0,001), san-
gramento anal (p = 0,0015), dor abdominal (p < 0,001) foram
as indicações mais frequentes e associadas com exame nor-
mal em 78,9%. A associação mais positiva entre indicação
e diagnóstico ocorreu nas doenças inflamatórias intestinais
(p = 0,003) e nas diverticulites (p = 0,06). Pólipos apareceram em
19 pacientes (10,2%).

Conclusão(ões): A realização de exame colonoscópico
abaixo dos 40 anos de idade pouco ajuda no esclarecimento
diagnóstico destes pacientes, devendo ser reservado princi-
palmente para acompanhamento de doenças inflamatórias
intestinais e diverticulite.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.345
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Incidência de neoplasia colorretal em serviço
de coloproctologia referência no centro-oeste
paulista

R. Cypriani, M.M.S. Craveiro, L.H.C. Saad, R.S.
Hossne, A.B. Neto, C.A. Castro, W.K. de
Oliveira, C.N. Hasimoto

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O Câncer Colorretal (CCR) constitui a neoplasia

maligna mais comum do trato gastrointestinal, com diversos
fatores de risco, dentre os quais a idade é tida como o maior
para o CCR esporádico. Atualmente observa-se alteração em
relação a incidência do CCR, com aumento da incidência de
casos em pacientes jovens, com idade inferior a 50 anos, o que
implica necessidade de avaliação de mudanças em relação aos
atuais protocolos de rastreio. Este trabalho tem por objetivo
avaliar a incidência de CCR em pacientes jovens no serviço de
Coloproctologia no interior paulista, bem como identificar cor-
respondência entre os achados e aqueles vistos na literatura

e a necessidade de mudanças.

Método: Foram analisados retrospectivamente os prontuá-
rios de todos os pacientes em seguimento no ambulatório de
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menor em nossos pacientes talvez pelo registro variável nos
prontuários.
184 j coloproctol (rio j

Coloproctologia desse serviço, no período de março a dezem-
bro de 2018.

Resultados: Dos pacientes incluídos neste estudo, foram
identificados 84 pacientes cujo diagnóstico de Câncer Color-
retal se deu no período avaliado, sendo que um total 61,9%
pertencia ao sexo feminino. Nove pacientes possuíam menos
de 50 anos ao diagnóstico perfazendo 10,7% da população
estudada, com distribuição entre homens e mulheres na
proporção de 44,4% para 55,5%.

Conclusão(ões): Apesar da ausência de dados complemen-
tares que possam nos permitir uma avaliação mais ampla e
completa dos casos de CCR no serviço de Coloproctologia, per-
mitindo não apenas a identificação de sua incidência, mas a
análise do padrões de evolução, bem como futuras projeções,
podemos inferir baseados nos dados restritos identifica-
dos que, possivelmente, nossa população reflita a tendência
mundial de aumento da incidência de câncer colorretal em
pacientes jovens justificando a necessidade de análise crite-
riosa de demais parâmetros levantando não apenas desafios
diagnósticos e de gestão, bem como análise de mudanças
nos paradigmas já estabelecidos. Desta forma, devemos con-
siderar à luz do conhecimento atual a redução da idade para
início do rastreio do CCR para 45 anos conforme últimas
recomendações da American Cancer Society (ACS).

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.346
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Operação transanal endoscópica –
experiência com 303 casos

J.J.R. Rocha, M.R. Feitosa, T.J.B. Macedo, L.B.
Favero, R.S. Parra, O. Féres

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

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Neste trabalho apresentamos nossa casuística

de 303 operações transanais endoscópicas ao longo de 16 anos
de atividade cirúrgica, todas realizadas pelo mesmo cirurgião,
utilizando um proctoscópio desenvolvido para esses procedi-
mentos. São analisadas as indicações principais: adenomas e
adenocarcinomas. Também são apresentados os resultados,
as complicações, as dificuldades e as vantagens técnicas

Método: Trata- se de estudo retrospectivo com dados cole-
tados a partir de prontuário eletrônico.

Resultados: Foram operados 110 adenomas (45%) e 131 ade-
nocarcinomas (53%) entre esses 84 foram após neoadjuvância
e 45 foram excisados primariamente. Outras indicações:
endometriose retal, estenose retal, perfuração iatrogênica,
empalação erótica, leiomioma, GIST, úlcera solitária retal, abs-

cesso retrorretal, fístula uretrorretal.

Conclusão(ões): Conclui-se que a experiência clínica cirúr-
gica é animadora com esta casuística significativa, o que nos
permite investir e aprimorar a técnica proposta.
9;39(s1):165–222

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.347
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SINTOMATOLOGIA GASTROINTESTINAL E
GINECOLOGICA DE PACIENTES COM
DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSE
PROFUNDA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL DE SÃO PAULO

Santos Df, Silva Rbfd, Boratto Sdf, Bálsamo F,
Couto Horta Sh, Rodrigues Mc, Santos Df,
Slaibi Rlg

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é estabelecer o per-

fil dos sintomas dos pacientes com endometriose profunda
atendidos em nossa instituição.

Método: Estudo retrospectivo, através da análise de
prontuários de 33 pacientes em acompanhamento por
endometriose profunda nos ambulatórios especializados de
Ginecologia e Coloproctologia do Hospital Estadual Mários
Covas (Santo André-SP) entre junho de 2016 a dezembro de
2018. Foi conferido os dados registrados na primeira consulta
de cada equipe e agrupado em tabelas por paciente.

Resultados: Em relação aos sintomas intestinais, 27% refe-
riam hematoquezia, 27% constipação, 36% disquezia, 18% dor
abdominal, 3% tenesmo e 27% não tinham nenhuma queixa
intestinal. Dos sintomas ginecológicos, 60% queixavam-se de
dor pélvica crônica, 57% dispareunia, 33% dismenorreia, 18%
infertilidade, 6% metrorragia e 9% não apresentavam queixas
ginecológicas.

Conclusão(ões): A endometriose caracteriza-se pela
presença de implantes teciduais histologicamente semelhan-
tes ao endométrio fora da cavidade uterina, que se traduz
em sintomas dependendo do órgão acometido e do grau de
acometimento. Dentre os pacientes com endometriose, cerca
de 10% apresentam acometimento intestinal. O sintoma
principal na endometriose é dor pélvica crônica acompa-
nhada ou não por dismenorreia, dispareunia, disquezia e
disúria. Os sintomas intestinais dependem da profundidade,
da extensão e da porcentagem da luz intestinal acometida,
os mais comuns são constipação (25-30%) e hematoquezia
(14%). P. Maroun et al. em estudo com 355 pacientes iden-
tificou dor pélvica crônica em 66% delas, dispareunia em
63% e dismenorreia em 80%. Dentre os sintomas intestinais:
constipação em 28% e hematoquezia em 17,7%. Nosso estudo,
apesar do pequeno número de casos analisados, identificou
porcentagem semelhante de sintomatologia, compatível
com a literatura, exceto pela dismenorreia que se mostrou
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.348
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ERFIL ETÁRIO, ÉTNICO E EDUCACIONAL
OS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE
NDOMETRIOSE PROFUNDA ATENDIDOS EM
OSPITAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE
ÃO PAULO

antos Df, Silva Rbfd, Boratto Sdf, Bálsamo F,
orta Shc, Rodrigues Mc, Santos Df, Slaibi Rlg

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
ndré, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Nosso objetivo foi estabelecer o perfil etário,

tnico e educacional das mulheres com endometriose pro-
unda atendidas em nosso serviço.

Método: Estudo transversal e retrospectivo, através da aná-
ise de prontuários de 33 pacientes em acompanhamento por
ndometriose profunda nos ambulatórios especializados de
inecologia e Coloproctologia do Hospital Estadual Mários
ovas (Santo André-SP) entre junho de 2016 a dezembro de
018. No primeiro atendimento, as pacientes foram solicita-
as a preencher um questionário contendo informações sobre

dade, nível de escolaridade e cor.
Resultados: Das 33 pacientes analisadas, 20 se auto-

eclaravam da cor branca (60%), 12 como parda (36%) e 1 como
reta (3%). Em relação ao nível de escolaridade, fundamental
ompleto e incompleto foram observados em 3% dos casos
ada, médio completo em 36%, superior completo em 12% e
caso superior incompleto (3%); 14 pacientes (42%) optaram
or não declarar. A idade variou de 22 a 54 anos, com média
e 39 anos.

Conclusão(ões): Endometriose representa uma afecção
inecológica comum, atingindo de 5%-15% das mulheres no
eríodo reprodutivo e até 3%-5% na fase pós-menopausa.
oucos estudos consistentes foram feitos com o intuito de
e caracterizar as pacientes portadoras de endometriose. Em
studo realizado no Brasil entre 1992 e 1999, a média de idade
valiada de 244 mulheres com endometriose foi de 32,4 anos,
3% apresentavam segundo grau completo ou nível univer-
itário, e muitas eram profissionais qualificadas. Na europa,
0% das mulheres com endometriose possuíam segundo grau
ompleto e 27% nível superior. Bellelis e col. encontraram
édia de idade das 892 pacientes com endometriose foi de

3,2 ± 6,3 anos, com uma predominância da população branca
78,7%) e 16% se declaravam pretas. Quanto a escolaridade,
6,9% de mulheres possuiam 2◦ ou 3◦ graus completos. Nosso
studo foi compatível com os dados da literatura, demons-
rando a maior incidência em pacientes brancas e de maior

scolaridade. A média de idade mais alta em nossa casuística
ode estar relacionada a amostragem pequena.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.349
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PERFIL DE COMORBIDADES E VÍCIOS EM
PACIENTES COM ENDOMETRIOSE PROFUNDA
ATENDIDOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA NA
REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SÃO PAULO

Santos Df, Silva Rbfd, Boratto Sdf, Bálsamo F,
Horta Shc, Rodrigues Mc, Santos Df, Slaibi Rlg

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O objetivo do nosso trabalho é estabelecer o

perfil das comorbidades e vícios das pacientes com diagnós-
tico de endometriose profunda com acometimento intestinal
em acompanhamento no nosso serviço.

Método: Estudo transversal e retrospectivo, através da aná-
lise de prontuários de 33 pacientes em acompanhamento por
endometriose profunda nos ambulatórios especializados de
Ginecologia e Coloproctologia do Hospital Estadual Mários
Covas (Santo André-SP) entre junho de 2016 a dezembro de
2018. Foram identificados na anamnese da primeira consulta
os dados referentes aos antecedentes pessoais e hábitos de
vida e agrupados em tabelas por paciente.

Resultados: Dos 33 pacientes, 18 (54%) não referiam
nenhuma outra comorbidade; a prevalência de HAS foi de
18%; depressão foi relatada em 4 casos (12%); dislipidemia
em 6%; hipertireoidismo e hipotireoidismo em 1 caso cada
(3%). Demais comorbidades presentes em 1 caso cada foram:
urolitíase, migrânea, incontinência urinária, trombofilia e sín-
drome do intestino irritável. Tabagismo foi referido por 4
pacientes (12%) e etilismo em 1 paciente (3%).

Conclusão(ões): Endometriose é uma doença inflamatória
crônica caracterizada pela presença de células endometriais
fora da cavidade uterina. O perfil de comorbidades é variá-
vel e depende não somente do impacto da doença sobre os
demais sistemas, como pelos hábitos de vida e herança gené-
tica de cada paciente. A incidência de depressão na população
geral varia de 3-11%, em nosso estudo observamos preva-
lência semelhante, porém a literatura sugere que estas duas
entidades patológicas podem estar relacionadas. Sepulcri e
Lorencatto et al. identificaram prevalência de 86% e 86,5% res-
pectivamente, sendo 52-63% na forma moderada a grave nas
pacientes com endometriose. A menor prevalência da depres-
são em nosso estudo pode estar relacionada a investigação
inadequada ou omissão pelas pacientes na primeira consulta.
Enquanto a HAS atinge 25% da população brasileira, em nosso
estudo a prevalência foi menor e o motivo pode estar relacio-
nado ao fato dessas pacientes se encontrarem em idade fértil,
portanto em idade mais jovem que a usual para esta doença.

As demais comorbidades identificadas apresentam incidência
semelhante a população geral.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.350
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SIMULADOR EM SILICONE PARA
TREINAMENTO DE TOQUE RETAL PARA
AVALIAÇÃO DE LESÕES PROSTÁTICAS

Pacífico Aacp, Moura ABdS, Bezerra TdS,
Martins Mym, Rolim Ld, Monteiro Sl, Pinto
Vam

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Na semiologia urológica não instrumental, o

toque retal aparece como um método propedêutico de uma
notável importância para a clínica médica, dessa forma, é
fundamental que os acadêmicos de medicina tenham con-
tato com modelos de alta fidelidade, os quais possam treinar
as técnicas de toque real, além do reconhecimento de dife-
rentes lesões prostáticas. Com isso, o objetivo desse estudo
é desenvolver um modelo de baixo custo para treinamento
da habilidade médica de toque retal para avaliação de lesões
prostáticas.

Método: O simulador foi construído com silicone acético
industrial, cola quente e tecido, e teve um custo de R$40,00.
Para a construção do modelo, foram confeccionadas a partir
do silicone peças anatômicas do reto, ânus, bexiga, nádegas,
canais deferentes, vesículas seminais e do músculo levanta-
dor do ânus. As peças de silicone foram construídas com o
auxílio de moldes feitos com material reciclável, como garra-
fas pet, tubos de removedor de esmalte, peças de brinquedo e
canos de PVC. Com a cola quente, foi possível criar o sacro
e o púbis para deixar o modelo mais completo anatomica-
mente, uma vez que a cola quente possui um aspecto rígido
que imita as características dos ossos. Foram criados 4 mode-
los de próstatas para simular diferentes lesões, dentre elas
a hiperplasia prostática benigna, atrofia da próstata, lesões
cancerosas (nódulos e irregularidades na textura). A 4 a peça
simula uma próstata fisiológica, sem lesões ou alterações de
volume. Todas as próstatas foram feitas com silicone para dar
maciez, cola quente para simular a rigidez das lesões e o tecido
para cobrir e dar acabamento a peça. Para finalizar, o simu-
lador foi montado e colado com o próprio silicone em uma
base de madeira. A únicas peças móveis são as próstatas, que
precisam ser trocadas para a simulação das diferentes lesões.

Resultados: O modelo foi construído com o intuito de ser
uma alternativa para o ensino do toque retal, uma vez que
os modelos existentes nas faculdades custam muito caro
e necessitam de uma manutenção periódica que demanda
custo. A fidedignidade do simulador com a técnica de toque
retal levanta a possibilidade de aplicar tal modelo para o
ensino do procedimento na graduação médica, uma vez que o
toque retal é um do exames mais importantes na propedêutica
coloproctológica.

Conclusão(ões): O modelo confeccionado mostrou-se viá-

vel para o ensino de toque retal para avaliação de lesões
prostáticas frente aos modelos de alto custo presentes no
mercado, além de servir como uma forma de treinamento
9;39(s1):165–222

de repetição para aprimorar as técnicas coloproctológicas dos
estudantes de medicina.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.351
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA PÓS-TERAPIA DE
REABILITAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO EM
PACIENTES COM DISTÚRBIOS DE
EVACUAÇÃO EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Sousa Mm a, Moreiro Ac a, Veras Lb b, Ribeiro
Mm a, Silva Jca a, Vilarinho As a, Regadas
Smm b, Regadas Mm b

a Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
b Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Comparar a resposta quantitativa através do

escore de Wexner dos pacientes com incontinência fecal (IF) e
constipação intestinal submetidos à terapia de reabilitação do
assoalho pévico (Biofeedback isolado, Biofeedback associado
à eletroestimulação perianal).

Método: Estudo descritivo, retrospectivo e expositivo de
pacientes com distúrbios da evacuação e submetidos ao ques-
tionário de Wexner antes e após a terapia de reabilitação
do assoalho pélvico, comparando a resposta apresentada
quando realizado apenas Biofeedback e Biofeedback associado
à eletroestimulação perianal.

Resultados: Foram avaliados 149 pacientes, com idade
variando entre 6 e 92 anos. Desses, 106 (71,15%) mulhe-
res (M) e 43 (28,86%) homens (H). 36 pacientes (33 M e 3 H)
apresentavam queixas de IF, sendo 21 (58,3) submetidos à Bio-
feedback e, 15 (41,7%), à eletroestimulação e Biofeedback. Os
outros 113 (73 M e 40H) pacientes apresentavam queixas de
constipação, desses, 107 (94,7%) receberam tratamento ape-
nas com Biofeedback e 6 (5,3%) com terapia combinada. No
grupo com constipação, 94 (83,18%) apresentaram diminuição
da pontuação no escore de Wexner; 2 (1,76%), elevação; e,
11 (9,73%), permaneceram com a mesma pontuação quando
submetidos apenas ao Biofeedback, enquanto os 6 (5,3%)
submetidos à eletroestimulação e Biofeedback obtiveram
diminuição na pontuação. No grupo com IF, 17 (47,22%) obti-
veram diminuição no escore; 3 (8,33%), elevação; e, 1 (2,77%),
manteve a pontuação quando submetidos apenas ao Biofe-
edback; 14 (38,88%) apresentaram diminuição e 1 (2,77%) não
apresentou alteração na terapia combinada.

Conclusão(ões): A terapia de reabilitação do assoalho pél-
vico possibilitou a diminuição do escore de Wexner nos
pacientes com distúrbios da evacuação, seja IF ou constipação
intestinal, tanto com o Biofeedback isolado quanto associado à
eletroestimulação perianal, tornando esta última modalidade

uma opção eficiente e factível para tratamento desses pacien-
tes. Estudos adicionais devem ser realizados com uma maior
casuística.
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BLAÇÃO HEMORROIDÁRIA POR
ADIOFREQUÊNCIA: EXPERIÊNCIA INICIAL
O BRASIL

uzela Vr a, Sobrado Junior Cw a, Pinheiro
LdC b, Pozzebon Ag a, Boarini Lr a, Souza

unior AHdSe a, Hora Jab a, Quintanilha A a

Faculdade de Medicina (FM), Universidade de
ão Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil
Clínica Campos Pinheiro, São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
icas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar a viabilidade de execução e a eficácia

curto prazo da técnica de ablação por radiofrequência da
oença hemorroidária.

Método: Foram incluídos 10 pacientes com doença hemor-
oidária de graus II, III, IV ou mista, submetidos à ablação por
adiofrequência com sonda HPR45i, sob raquianestesia, inse-
ida em até 4 posições referentes aos mamilos, transmitindo
té 2500J e atingindo temperaturas entre 125 e 130 ◦C. Os paci-
ntes foram avaliados pela “Proctological Symptom Scale –
SS” aplicada no pré-operatório, no 7◦ e 30◦ pós-operatório,
lém do exame físico e de um questionamento visual (escala
e 0 a 10) do grau de satisfação final em relação a toda expe-
iência terapêutica.

Resultados: Dez pacientes foram submetidos ao proce-
imento porém dois pacientes foram excluídos da análise
or perda de seguimento e outro por apresentar fissura anal
xtensa no momento da cirurgia. Dos pacientes analisados,
5% eram do sexo feminino e 25% do sexo masculino, com
dades entre 28 e 51 anos (média de 38,13 ± 8,29 anos). Destes
acientes, 75% possuíam uma doença grau III, 12,5% pos-
uíam grau II e 12,5% o grau IV. O tempo total da cirurgia
oi de 18,25 ± 5,36 minutos, com tempo de hospitalização de
0,13 ± 1,36 horas. Todos os pacientes foram submetidos a
aquianestesia e sedação. A média do PSS pré-operatório era
e 5,2 ± 1,1, com resultado no 7◦ pós-operatório de 1,4 ± 0,9
no 30◦ de 0,53 ± 0,56. Não houveram complicações pós-

peratórias e a média do questionário de satisfação no 30◦ dia
oi de 8,0 ± 1,8. No exame físico destes pacientes no 30◦ pós-
peratório houve completa remissão em 75% dos casos. Dois
estes pacientes apresentaram redução do grau da doença
ara grau I à anuscopia, dentre eles aquele que apresentava
oença grau IV inicialmente.

Conclusão(ões): O procedimento foi de rápida execução
compatível com alta precoce. Os pacientes apresentaram

mportante redução do PSS e alto grau de satisfação em relação
toda experiência. Quando se compara este estudo a uma

oorte alemã de 2018 que apresentava PSS inicial de 9,9 no
◦
ré e 1,1 no 90 pós-operatório, nota-se também uma queda

xpressiva atribuída à terapêutica, porém com discrepância
entre os valores basais. Não houveram complicações no pós-
peratório recente, sendo a trombose externa o evento mais
39(s1):165–222 187

comum relatado no estudo alemão. Como limitações deste
estudo, o pequeno número de pacientes incluídos impede uma
análise estatística fidedigna e o curto tempo de seguimento
não permite inferir os resultados a longo prazo. Devido à curva
de aprendizado dos investigadores, todos os casos foram rea-
lizados sob raquianestesia, o que aumentou o custo e o tempo
de hospitalização. Os procedimentos foram executados por
dois profissionais responsáveis e, inicialmente, seus objeti-
vos eram avaliações individuais do método. Conclui-se que o
método é exequível, rápido, compatível com hospital dia e efi-
caz a curto prazo. Novos estudos que incluem maior número
de pacientes, maior tempo de seguimento e realização sob
anestesia local estão em andamento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.353
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TUBERCULOSE ATIVA EM PACIENTES COM
DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL SOB
TERAPIA ANTI-TNF

Boarini Lr, Sobrado Jr Cw, Queiroz Nsf,
Facanali Cbg, Guzela Vr, Goncalves Ap,
Nahas Sc, Cecconello I

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): A terapia anti-TNF mudou a história natural da

doença de Crohn (DC) e retocolite ulcerativa (RCU) atingindo
bons índices de remissão clínica e cicatrização de mucosa.
O fator de necrose tumoral-� contribui para a formação e
manutenção do granuloma tuberculoso, portanto a terapia
anti-TNF pode favorecer a reativação de tuberculose (TB)
latente por influenciar neste importante mecanismo de con-
trole infeccioso ou facilitar a primo infecção. O objetivo do
trabalho é relatar a incidência e características clínicas de
pacientes com doença inflamatória intestinal (DII) sob terapia
anti-TNF que desenvolveram tuberculose ativa.

Método: Estudo retrospectivo descritivo que avaliou ini-
cialmente 356 pacientes adultos com doença inflamatória
intestinal sob terapia biológica entre janeiro de 2010 a 2019.
Através de revisão de prontuários, selecionamos 11 pacientes
que apresentaram tuberculose ativa neste grupo. Foram des-
critos aspectos clínicos, valor de PPD pré-terapia, profilaxia
realizada, tempo entre início de terapia anti-TNF e desenvol-
vimento de tuberculose, localização da doença e tratamento
realizado nos pacientes com tuberculose latente.

Resultados: A incidência de tuberculose ativa em pacientes
com DII sob terapia biológica foi de 3.1%, 54.6% eram portado-
res de RCU e 45.4% portadores de DC, 54.5% fizeram utilização
apenas de infliximabe, 9.1% apenas de adalimumabe e 36.4%
infliximabe e adalimumabe em momentos distintos previa-

mente à infecção. O tempo médio do início do biológico até
ativação da tuberculose foi de 33 meses (2-84), 27% apresenta-
ram PPD > 10 mm antes do biológico e fizeram profilaxia com
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isoniazida; 45,4% dos pacientes desenvolveram tuberculose
extrapulmonar e 18,1% forma pulmonar miliar.

Conclusão(ões): A tuberculose é uma doença com alta pre-
valência em nosso país e medicamentos anti-TNF aumentam
o risco de reativação atípica de sua forma latente ou primo
infecção.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.354
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EPIDEMIOLOGIA DO HPV ANAL EM HOMENS
QUE FAZEM SEXO COM HOMENS (HSH) E
PROPOSTA DE PROTOCOLO DE
RASTREAMENTO E SEGUIMENTO PARA
PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE
CONDILOMATOSE

Figueiredo Mn a,b, Fregnani Jhtg c, Villa Ll d,
Oliveira Cm a, Silva Rjc b, Santana Ivv a,
Luciano Pc a,e, Longatto-Filho A a

a Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP,
Brasil
b Centro de Referência e Treinamento
DST/AIDS-SP, São Paulo, SP, Brasil
c A. C. Camargo Cancer Center, Barretos, SP, Brasil
d Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
(ICESP), São Paulo, SP, Brasil
e Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr.
Paulo Prata (FACISB), Barretos, SP, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a prevalência de infecção anal pelo HPV

em pacientes sem infecção sintomática (verrugas), avaliar os
tipos mais frequentes do vírus na população da nossa região e
verificar a taxa de recorrência ou persistência da infecção anal
pelo HPV após tratamento cirúrgico para o condiloma anal.

Método: Os indivíduos foram captados de um centro de
tratamento voltado para ISTs e divididos em grupo com condi-
loma e sem condiloma. Todos tiveram até 3 consultas, sendo
uma consulta inicial, uma após 60 dias e outras após 180 dias.
Em todas as consultas foram realizados coleta de material de
canal anal, exame proctológico e anuscopia de alta resolução.
A coleta de células de canal anal foi feita com escova Cyto-
brush e mantida em meio líquido (SurePath) e o material foi
enviado para análise por citopatologista e tipagem de HPV por
método de linear array, com deteção de até 37 tipos de HPV. Os
critérios de inclusão foram: sexo masculino, fazer sexo com
homens, idade entre 18 e 60 anos. Os pacientes com lesão
condilomatosa foram submetidos a tratamento das verrugas
anais com eletrocauterização sob anestesia local.

Resultados: Foram incluídos 92 indivíduos em 2 grupos,
sendo 60 indivíduos com lesão condilomatosa anal e 32 sem
lesão condilomatosa anal ao exame físico inicial. A média de
idade foi de 29,5 anos (dp 7,7), o número mediano de par-

ceiros no último ano foi de 5 (intervalo 0-500) e 50 (54,4%)
pacientes não faziam uso regular de preservativos. 29 pacien-
tes (31,9%) já haviam tido tratamento prévio para HPV. No total,
47 (64,4%) pacientes apresentaram alterações na primeira cito-
9;39(s1):165–222

logia, sendo 5 (6,9%) ASC-H. De 25 pacientes no grupo sem
verruga, 7 (14,9%) apresentaram citologia positiva. Não houve
diferença significativa comparando achados de alto risco na
citologia anal entre os dois grupos (ASC-H; p = 0,655). Dentre
os pacientes do grupo com verruga com 1 a citologia positiva,
21/25 (88%) mantiveram o resultado após 60 dias e 5/6 (83%)
após 180 dias, apesar do tratamento instituído. Em relação à
análise de tipos de HPV, o tipo mais frequentemente encon-
trado foi o 11 (21, 29,6%), seguido do 6 (17, 23,9%), 45 (7, 9,9%),
51 (7, 9,9%), 59 (6, 8,5%), 62 (6, 8,5%), 16 (6, 8,5%) e 18 (4, 5,6%).

Conclusão(ões): A taxa de permanência de citologia anal
positiva após tratamento de condiloma anal em até 180 dias
foi em torno de 85% apesar da aparente eficácia do tratamento.
Indivíduos do grupo HSH sem verruga anal tiveram citologia
anal alterada em 15% dos casos, mostrando a importância
de rastreamento nesta população. Os tipos mais comuns em
nossa população são 11, 6, 45 e 51. Os tipos de alto risco (16 e
18) estão presentes em 12% dos casos, mesmo sem alterações
intra-epiteliais de alto grau nas citologias avaliadas. Um inter-
valo curto após tratamento não parece ser adequado para
avaliação de possível clearance do HPV anal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.355
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DA
ESPECIALIDADE DE COLOPROCTOLOGIA EM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO INSERIDO EM
PROJETO TÉCNICO DE GESTÃO DE ACESSO
DO PACIENTE

Antunes St, Marques Ab, Canalli Ac, Meres
Alf, Martins Cn, Robles T, Pereira Eva, Ciquini
Sa

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

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar os impactos da inserção da especiali-

dade de coloproctologia em projeto de planejamento técnico
de gestão de acesso do paciente visando a otimização dos
recursos físicos e da assistência médico cirúrgica.

Método: Foram analisados os fluxos de atendimentos dos
pacientes da especialidade de coloproctologia de Hospital
Universitário com indicação cirúrgica no período de 2017 a
2019. Analisou-se o número de cirurgias realizadas, a média
de espera para a realização do procedimento, o número de
indicações cirúrgicas, o tempo de espera para a realização
de cirurgia oncológica e os cancelamentos de procedimen-
tos. Todos os dados foram gerados pelo setor de gestão de
acesso do paciente e do gerenciamento de leitos hospitalares
visando a otimização e o índice de resolutividade na assistên-
cia médico cirúrgica da especialidade.

Resultados: A análise dos resultados após a inserção no

projeto demostrou número de cirurgias global progressiva-
mente maior no período analisado e incremento dos períodos
de espera para a cirurgia atribuído ao maior número de
indicações cirúrgicas com clara otimização da assistência
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édico cirúrgica da especialidade. Houve ainda baixos índi-
es de cancelamento de procedimentos por indisponibilidade
e leitos regulares ou específicos. Quanto aos doentes onco-

ógicos, o planejamento contribuiu para o também aumento
o número de procedimentos realizados, este sem aumento
o tempo de espera para o procedimento, demostrando clara
timização de recursos físicos, financeiros e técnicos em doen-
es de alta complexidade oncológica.

Conclusão(ões): Os autores concluem a importância da
odernização dos projetos de gestão técnica visando a melho-

ia da qualidade assistencial médico cirúrgica com claros
mpactos na otimização de recursos da saúde pública.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.356
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NÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA
ORBIMORTALIDADE POR NEOPLASIA
ALIGNA DE CÓLON NO BRASIL NOS
LTIMOS 10 ANOS

olim Ld, Pacífico Aacp, Moura ABdS, Bezerra
dS, Martins Mym, Monteiro Sl, Pinto Vam

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza,
E, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O câncer cólon (CC) é a quarta neoplasia

aligna mais incidente no Brasil. Com o aumento significa-
ivo da sua importância no perfil de incidência e mortalidade
a população brasileira, o objetivo desse estudo é analisar a
volução da morbimortalidade por neoplasia maligna de cólon
o Brasil na última década (2009 - 2018), analisando as variá-
eis de: região, idade e sexo.

Método: Estudo transversal e documental com abordagem
uantitativa, com amostra de 368.435 indivíduos internados
or neoplasia maligna de cólon no Brasil (2009 - 2018) por meio
o Sistema de Declaração de Morbidade Hospitalar do SUS do
ATASUS. Foram avaliadas as variáveis de dados por local de

esidênsia, número de internações, taxa de mortalidade, raça,
egião do país, gênero e faixa etária.

Resultados: A amostra foi composta por 368.435 sujeitos
nternados por neoplasia maligna de cólon entre os anos de
009 e 2018 (incidência = 176,03 casos por 100.000 habitan-
es; taxa de mortalidade = 8,39), sendo 185.061 mulheres e
83.274 homens. A taxa de mortalidade nesse período decres-
eu de 9,08 para 7,98. A faixa etária entre 60 e 69 anos foi
mais acometida (98.386 casos). A raça com maior número

e notificações foi a branca (199.029 casos), representando
4,02% de todos os casos. A região sudeste foi responsável
or 171.028 ocorrência, sendo esse o maior número dentre
s outras regiões. A região norte, apesar de ser a menos inci-
ente (9.530 casos), apresentou um decrescente número de

corrências (de 1.098 para 909 casos) com o passar do tempo
ssociado a um aumento na taxa de mortalidade (de 5,56
ara 11,66). O CC é o terceiro tumor maligno mais incidente
o Sul e no Sudeste Brasileiro. Nas regiões Norte, Nordeste
39(s1):165–222 189

e Centro-oeste esses números são mais baixos devido a pro-
gramas de prevenção primária aplicados de forma eficiente.
No mundo, a incidência de CC é maior em afro descenden-
tes, porém, por conta da miscigenação ocorrida no país, esse
dado não se repete no brasil. Com o programa de prevenção,
no norte do país, houve uma diminuição do câncer prove-
niente de inflamações e maus hábitos alimentares, então a
maioria dos casos se tornaram hereditários, que crescem de
forma silenciosa e letal, e assim houve um aumento da taxa de
mortalidade da doença. Os casos de CC crescem proporcional
à idade devido a essa população estar a mais tempo exposta a
fatores de risco ligados aos hábitos de vida.

Conclusão(ões): Apesar do número crescente de casos de
CC no âmbito nacional, a taxa de mortalidade tem diminuído
de maneira progressiva. Esse dado evidencia a eficácia dos pro-
gramas de diagnóstico e prevenção primária instituídos pelo
sistema público de saúde. Ademais, em relação à região norte
do país, a diminuição dos casos de CC em associação com
o aumento da taxa de mortalidade por essa condição explí-
cita a necessidade de uma maior adesão pela população com
idade superior a 50 anos às condutas preventivas independen-
temente da apresentação de sintomas ou da história familiar.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.357
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RESGATE DAS COMPLICAÇÕES DE
ANASTOMOSE APÓS ETM LAP PELA OPÇÃO
DE REABAIXAMENTO DE CÓLON

Mt. Marcante, Araujo Sea, As. Portilho, Bb.
Vailati, Ve. Seid, Ls. Gerbasi

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar os resultados clínicos imediatos após

reabaixamento de cólon empregando via de acesso cirur-
gia minimamente invasiva, em pacientes que cursaram com
complicação de anastomose após ETM videolaparoscópica.

Método: Análise retrospectiva de registro prospectivo em
um serviço especializado em cirurgia oncológica colorretal
minimamente invasiva de pacientes operados entre 2016 e
2019.

Resultados: Oitenta e um pacientes com câncer do reto
foram submetidos a ETM lap no período pela mesma
equipe cirúrgica. Desses, 61 (76%) foram submetidos a tra-
tamento neoadjuvante. Nove pacientes (11%) evoluíram com
complicação da anastomose e abscesso pélvico. Todos foram
tratados com antibioticoterapia e drenagem com resolução.
Sete (64%) dos pacientes com complicação de anastomose
necessitaram de resgate por meio de reabaixamento e reanas-

tomose coloanal. Dos pacientes submetidos a reabaixamento
de cólon, 4 (44%) eram do sexo feminino e 3 (33%) do sexo
masculino, com média de idade de 50 (30-69) anos. Quatro
(44%) necessitaram de drenagem percutânea de abscessos. O
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intervalo de tempo médio entre a ETM lap e o diagnóstico de
complicação foi de 16 semanas (1-60). O intervalo de tempo
médio entre o diagnóstico de complicação e a o reabaixa-
mento foi de 44 semanas (1-137). Não foi relatada nenhuma
complicação intraoperatória ou pós-reabaixamento. Dos paci-
entes submetidos ao fechamento da ileostomia, o intervalo de
tempo médio entre o reabaixamento e o fechamento da ileos-
tomia foi de 22 (8-40) semanas. O intervalo de tempo médio
entre a ETM lap e a indicação de tratamento adjuvante para os
pacientes que tiveram reabaixamento foi de 6 (4-16) semanas.

Conclusão(ões): A ocorrência de complicações após excisão
total do mesorreto videolaparoscópica (ETM lap) em pacien-
tes com neoplasia de reto localmente avançado e submetidos
a tratamento neoadjuvante pode atingir 20% dos casos. Sig-
nificativa morbidade e muitas intervenções que envolvem
derivação intestinal são requeridas para o manejo dessa
complicação. Ainda, há impacto sobre a segurança oncológica
como resultado do atraso no início do tratamento adjuvante.
Dependendo da apresentação, o manejo inclui a necessidade
de reintervenção e reconstrução. Porem, foi demonstrado que
a opção de resgate da insuficiência da anastomose coloanal
em pacientes com câncer do reto localmente avançado e sub-
metidos a ETM lap é viável e segura e pode ser conduzida sem
nenhuma morbidade específica associada à técnica de resgate.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.358
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ANÁLISE DO PERFIL DE PACIENTES
SUBMETIDOS A CIRURGIA MINIMAMENTE
INVASIVA PARA TUMORES DE RETO E
RESULTADOS IMEDIATOS

Marcante Mt, Araujo Sea, Portilho As, Vailati
Bb, Gerbasi Ls, Seid Ve

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar o perfil de pacientes submetidos a

cirurgia minimamente invasiva para tumores de reto e resulta-
dos imediatos de morbimortalidade e desfechos oncológicos.

Método: Análise retrospectiva de dados coletados pros-
pectivamente de 81 casos operados de neoplasia de reto,
submetidos a excisão total do mesorreto (ETM) minima-
mente invasiva no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, São
Paulo/SP, entre 2016 e 2019.

Resultados: No período, 81 pacientes foram submetidos a
ETM laparoscópica. Do total, 44 pacientes eram do sexo mas-
culino (54%). A média de idade era de 58,4 anos (31-83). A
população apresentava um IMC médio de 25,24 (17-40). Apre-
sentavam comorbidades 47% dos pacientes, sendo as mais

comuns hipertensão, diabetes e hipotireoidismo. Pacientes
com história de tabagismo contabilizavam 37 (45%), e com
história de cirurgia prévia 33 (40%), sendo colecistectomia a
cirurgia mais frequente. Quinze pacientes (18%) apresenta-
9;39(s1):165–222

vam história familiar de neoplasia colorretal. O sintoma mais
frequente era hematoquezia (54%), seguido por alteração de
hábito intestinal (34%) e dor abdominal (7%). Em relação ao
estadiamento clínico: 34 (41%) pacientes eram estádio clínico
II, 39 (48%) pacientes com estádio clínico III e 3 pacientes com
estádio clínico IV. Foi indicada terapia neoadjuvante para 61
(75%) pacientes, sendo que 5 (8%) pacientes receberam terapia
short course. O restante (24%), foram submetidos a cirurgia up-
-front. Sem possibilidade de preservação esfincteriana, 5 (6%)
pacientes foram submetidos a amputação do reto. Reoperação
foi necessária em 8 (9%) pacientes e a taxa de complicação
pós-operatória foi de 40% (Clavien-Dindo I e II representando
51% do total – sendo o íleo paralitico, a complicação mais fre-
quente). Com relação a parâmetros oncolológicos, as margens
radiais foram livres em 96% das ETM, as distais em 100% e o
mesorreto foi descrito como íntegro em 99%.

Conclusão(ões): A cirurgia laparoscópica diminuiu a morbi-
dade da cirurgia colorretal, porém ainda há algumas dúvidas
quanto a resultados oncológicos. Observando dados coleta-
dos em um serviço especializado em câncer de reto é possível
estudar o perfil epidemiológico e resultados associados com
a literatura. Os resultados apresentados no serviço são con-
dizentes com a literatura. A cirurgia minimamente invasiva
de excisão total do mesorreto para o tratamento do tumor de
reto parece ser uma opção segura no quesito oncológico e de
recuperação pós operatória, com baixo risco de morbimorta-
lidade (complicação Clavien-Dindo III-IV).

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.359
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ANÁLISE DOS PARÂMETROS
MANOMÉTRICOS PRÉ E PÓS-BIOFEEDBACK
EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS DA
EVACUAÇÃO EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Sousa Mm a, Veras Lb b, Regadas Smm b,
Regadas Cm b, Moreira Ac a, Ribeiro Mm a,
Silva Jca a, Marques Gpp b

a Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
b Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar os parâmetros manométricos dos

pacientes com constipação intestinal e incontinência fecal
antes e após serem submetidos à terapia de reabilitação do
assoalho pélvico com Biofeedback em serviço de referência.

Método: Estudo descritivo, retrospectivo e expositivo de
pacientes com distúrbios da evacuação submetidos ao trata-
mento de Biofeedback. Idade e indicação foram analisados,
assim como os seguintes parâmetros manométricos: pressão
média de repouso (PMR), pressão voluntária máxima (PVM),

capacidade de sustentação (CS) e presença de anismus.

Resultados: Avaliados 149 pacientes, com idade média de
59 anos. Desses, 113 apresentaram constipação, sendo 73
mulheres e 40 homens. No grupo de constipação, 51 (45%)
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presentaram PMR dentro da normalidade, seguido de 24 (21%)
om PMR abaixo da normalidade e, 38 (33,6%), acima. Em
elação à PVM, 28 (24,7%) apresentaram PVM abaixo do limite
nferior de normalidade, 21 (18,5%) acima e, 64 (56,6%), den-
ro dos valores normais. A CS foi dividida em boa, moderada,
ouca e nenhuma, e foi verificado importante aumento de 70
ara 108 casos no grupo com boa CS, de 2 para 3 casos no grupo
om moderada CS, redução de 15 para 1 caso no grupo com
ouca capacidade e de 4 para 1 caso no grupo com nenhuma
S. Identificados 107 (94%) casos de anismus, reduzidos para
1 (63%), após o Biofeedback. Noventa e quatro (83%) pacien-
es apresentaram boa resposta clínica ao Biofeedback; 10 (9%)
ouca e 9 (8%) nenhuma resposta. No grupo com incontinência
oram analisados 36 pacientes, sendo 33 mulheres e 3 homens.
m relação à PMR, foram observados 11 casos (30,5%) dentro
a normalidade, 24 (66,6%) com PMR abaixo da normalidade e,
(2,7%), acima. Quanto à PVM, 30 (83,3%) apresentaram PVM

baixo do limite inferior de normalidade, 1 (2,7%) acima e, 5
13,8%), dentro dos valores normais. A CS foi dividida nas mes-

as categorias que no grupo de constipação, e foi verificado
mportante aumento de 9 para 19 no grupo com boa CS; de 0
ara 3 casos no grupo com moderada CS, redução do grupo
om pouca capacidade de 17 para 12 casos e de nenhuma CS
e 10 para 2 casos. Identificado 22 (61,1%) casos de anismus,
om uma discreta redução para 21 (58,3%) após o Biofeedback.
inte e nove (80,5%) pacientes apresentaram boa resposta clí-
ica ao Biofeedback, 6 (16,6%) pouca resposta e, 1 caso (2,7%),
enhuma.

Conclusão(ões): Os parâmetros manométricos avaliados
odem ser considerados preditores de resposta ao trata-
ento clínico de distúrbios da evacuação com Biofeedback.
presença de anismus, porém, o é apenas para os casos cuja

ndicação é constipação intestinal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.360
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STUDO RETROSPECTIVO DE 20 ANOS EM
ACIENTES SUBMETIDOS A
SFINCTEROPLASTIA: PROGNÓSTICO E
UALIDADE DE VIDA

rudencio Ll, Pinto Ra, Moraes PADd, Neto
jfc, Nahas Sc, Cecconello I

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O estudo procura mapear os resultados da

sfincteroplastia anal através da análise dos sintomas de
ncontinência anal e da qualidade de vida dos pacientes antes
após o procedimento, no seguimento de longo prazo.
Método: Os dados foram armazenados em Excel e anali-
ados com ferramentas disponíveis em R Commander, SPSS

GraphPad Prism. Os dados categóricos foram expressos
m porcentagem e as variáveis contínuas em média ± desvio
39(s1):165–222 191

padrão. Os dados de escores e notas foram expressos em
mediana e quartis. Para a interpretação inicial dos dados,
verificou-se o tipo de distribuição pelo teste de Shapiro-Wilk.
O escore total do índice de incontinência anal foi descrito
e comparado com uso do Teste Wilcoxon pareado. Os esco-
res aplicados e desenvolvidos foi utilizado o coeficiente de
Cronbach. A correlação com os parâmetros laboratoriais foi
realizada pelo coeficiente de correlação de Spearman. A hipó-
tese de igualdade foi rejeitada para p ≤ 0,05.

Resultados: Foram estudadas 26 pacientes do sexo femi-
nino submetidas a esfincteroplastia, sendo a idade média
das pacientes de 49,15 anos. 17 delas apresentaram causa
obstétrica para a lesão esfincteriana, cuja média de partos
normais foi de 5,52. 76% das pacientes mantém seguimento
em nosso serviço em uma média de seguimento de 80,26
meses. No acompanhamento do escore de Cleveland Clinic
Florida (CCF), o total pré-operatório apresentou mediana de
15 (variou entre 8 e 20); já o escore total pós-operatório obteve
mediana de 12 (variando entre 0 e 20); a maioria das paci-
entes manteve melhora do escore em seguimento de 12 a
170 meses; a piora do escore corresponde a 19% das paci-
entes em menor tempo de seguimento (32 a 86 meses). No
período pós-operatório, a incidência de deiscência de ferida
foi de 69,23% para todas as pacientes entrevistadas, sendo
que todas elas receberam tratamento clínico com antibioti-
coterapia e limpeza local. A maioria das pacientes considerou
ter boa qualidade de vida. Os dados objetivos da manometria
anorretal obtidos também foram estudados, destacando-se a
pressão de repouso (PR), a pressão de contração do esfínc-
ter externo (PCE) e a pressão de contração total (PCT). A PR
em pré-operatório apresentou média de 20,82 e PR em pós-
-operatório apresentou média de 30,59, p = 0,03 (entre pré e
pós-operatório). A PCE em pré-operatório apresentou média
de 32,17 e PCE em pós-operatório apresentou média de 41,21,
p = 0,05 (entre pré e pós-operatório). A PCT em pré-operatório
apresentou média de 55,93 e PCT em pós-operatório apresen-
tou média de 71,36, p = 0,03 (entre pré e pós-operatório). O
comprimento de ânus funcional e reflexo inibitório reto-anal
não apresentaram comparação significativa (p > 0,05).

Conclusão(ões): A esfincteroplastia anal mostrou-se um
método que promove melhora significativa na qualidade de
vida em mulheres com incontinência fecal, bem como a maio-
ria apresenta melhora do desempenho esfincteriano em longo
prazo. Em caso de piora da função, as queixas ocorrem a curto
prazo.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.361
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ESPECTRO DE APRESENTAÇÃO DA
ENDOMETRIOSE EM HOSPITAL SECUNDÁRIO
DE FORTALEZA

Lima Dmf, Lima Hkss, Prado Rtp, Valente
Msvs, Felicio Ba, Borges Bmc, Garcia Voc,
Lima Neto As
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Miscelâneas
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de fácil confecção, sem interferência na continência fecal e
com índice de recorrência nulo.
192 j coloproctol (rio j

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): A endometriose é uma doença ginecológica

comum, porém complexa. Essa doença é definida pela
presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Pela
variação em grau e topografia, a endometriose possui grande
variedade de sintomas e complicações, podendo até mesmo
ser assintomática. Dessa forma, faz-se necessário atentar-
-se para as queixas específicas de cada mulher afetada e
suas preocupações, visando um tratamento individualizado
para diminuir o impacto da doença na vida da paciente.
Desta maneira, este trabalho buscou demonstrar o espectro
de apresentação da endometriose profunda em pacientes de
Hospital Secundário de Fortaleza.

Método: Trata-se de um estudo descritivo, observacional e
retrospectivo, realizado através de coleta de dados documen-
tal com abordagem quanti-qualitativa.

Resultados: Foram analisados 30 prontuários, que corres-
pondem aos pacientes submetidos a cirurgia de endometriose
profunda em hospital secundário da rede pública durante o
período de 2016 a 2018. Embora o pico de incidência eviden-
ciado na literatura encontra-se entre 25 a 29 anos, os dados
apresentados falam de uma média das idades de 31,06 + 7,84,
bem próxima da encontrada na literatura. Essa diferença
pode ser explicada pelo tempo de demora para o paciente
chegar a este serviço. Apesar disso, fica notório o foco de inci-
dência relacionado a idade reprodutiva, reafirmando o papel
decisivo que os estrogênios desempenham nessa doença. O
quadro clínico mostrou-se variado, sendo a dismenorreia,
dor abdominal e dispareunia os sintomas mais prevalentes,
respectivamente. A alta prevalência da dismenorreia (100%)
evidencia sua importância como fator que chama atenção
para o diagnóstico de endometriose, sendo a combinação
desses 3 principais sintomas de extrema relevância para o
diagnóstico. Disúria e alterações de hábitos intestinais são
outros sintomas de alta prevalência e apesar de serem pouco
específicos para a doença chamam atenção para o diagnóstico.

Conclusão(ões): A endometriose profunda é uma patologia
que acomete mulheres em idade fértil, possuindo sintomato-
logia variada e causando grande impacto na taxa de fertilidade
e na qualidade de vida das mulheres acometidas. Diante dos
dados apresentados, foi possível traçar um perfil de pacien-
tes com maior probabilidade de serem acometidas baseado
em sua idade, que tende a ser a idade fértil, e a média de
filhos, que tende a ser diminuída nessas mulheres. Além
disso, a sintomatologia apresentada demonstrou que o sin-
toma de dismenorreia é um grande achado relacionado à
doença. Combinado com os outros dois sintomas mais preva-

lentes dispareunia e dor abdominal, leva a uma forte suspeita
do diagnóstico de endometriose.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.362
9;39(s1):165–222

842

AVANÇO DE RETALHO MUCOSO COMO
RECURSO TERAPÊUTICO PARA TRATAMENTO
CIRÚRGICO DE FÍSTULA ANAL COMPLEXA

Moreira Ac a, Sousa Mm a, Veras Lb b, Regadas
Smm b, Regadas Mm b, Regadas Cm b,
Marques Gpp b

a Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil
b Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Apresentar uma casuística resgatada de fístu-

las anais complexas tratadas pela técnica de avanço de retalho
mucoso do reto nos Serviços de Coloproctologia de referência
em Fortaleza, Ceará, no período de janeiro de 2014 a agosto de
2017.

Método: Os pacientes com fístulas anais complexas, após
avaliação clínica, foram submetidos à manometria anorre-
tal e Ultrassonografia Endoanal Tridimensional (US-3D), para
identificação anatômica dos trajetos fistulosos. A técnica do
avanço de retalho consistiu na identificação (estilete ou peró-
xido de hidrogênio), curetagem e síntese do orifício interno
com fio poliglecaprone 25, confecção de um retalho mucoso
espesso retangular (largura de 2 cm) com posterior síntese no
anoderma, distalmente ao orifício interno. Após a confecção
do retalho, tratou-se o orifício externo por ressecção circular
da pele e curetagem do trajeto

Resultados: Foram operados 10 pacientes, com idade vari-
ando entre 27 e 66 anos. Desses, 3 mulheres (todas com
trajeto transesfinctérico comprometendo cerca de 50-75% do
esfíncter anal externo-EAE) e 7 homens (todos com trajeto
transesfinctérico comprometendo em média 60%-70% do EAE).
Seis pacientes apresentaram trajeto anterior e 4, posterior. O
percentual de musculatura envolvida pelo trajeto fistuloso foi
em média de 50%-75% e as pressões de repouso à manometria
anorretal variaram de 45-63 mmHg. Tempo de seguimento de
10 a 48 meses. Não foram identificados casos de recorrência
ou incontinência fecal relacionada à lesão e perda de função
esfincteriana neste período.

Conclusão(ões): As fístulas anais complexas são raras,
porém demandam técnicas específicas e o avanço de retalho
mucoso, na casuística atual, mostrou-se uma técnica eficiente,
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.363
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NÁLISE TRANSCRICIONAL TOTAL E
NÁLISE DA EXPRESSÃO DO MIR-650 NO
ECIDO ADIPOSO MESENTERIAL DE
ACIENTES COM DOENÇA DE CROHN

teigleder Km, Pascoal Lb, Simino Lap, Silva
ar, Ayrizono Mls, Coy Csr, Torsoni As, Leal
f

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
ampinas, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O espessamento do tecido adiposo mesente-

ial (TAM) próximo à área intestinal afetada pela doença de
rohn (DC) é uma característica única da doença. Entretanto, o
apel desse tecido na fisiopatologia da DC não está totalmente
sclarecido. O objetivo foi identificar o perfil de expressão de
icroRNA (miR) no TAM de pacientes com DC ativa, com-

arando aos respectivos controles, visando identificação de
iomarcadores e potenciais alvos terapêuticos que podem ser
tilizados no futuro.

Método: Foi realizado estudo por meio de RNA sequen-
ing (RNAseq), e os genes de interesse foram validados em
ma coorte independente por PCR em tempo real (RT-PCR).
inte e sete pacientes com DC ileocecal operados pelo Serviço
e Coloproctologia da disciplina de Moléstias do Aparelho
igestório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp
articiparam do estudo. Foram obtidas amostras de TAM
a região ileal de espécimes cirúrgicos. Destes, 8 pacientes
ompuseram a coorte do RNAseq e 19, a de validação bio-
ógica. O grupo controle (CTR) foi composto por pacientes
perados por outras doenças que não DII (4 RNAseq e 10
T-PCR). A análise de bioinformática foi realizada por meio
a plataforma HISeq® 2500, Programa R e Linear Models for
icroarray Analysis (LIMMA) v.3.34.5 e EdgeR v.3.20.6. A aná-

ise preliminar do RNAseq se fundamentou em uma análise
xploratória com agrupamento por meio de clusters hierár-
uicos e visualização por meio da análise dos componentes
rincipais (PCA). A análise in silico do miR-650 foi por meio
a ferramenta miRWalk2.0 e a análise de enriquecimento de
ia na plataforma DAVID. Para as demais análises estatísticas,
tilizou-se teste não paramétrico, com p < 0,05. O estudo foi
provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp.

Resultados: Expressão significativamente aumentada do
iR-650 no TAM do grupo DC foi observada em comparação

om o grupo CTR (RNA seq). A análise in silico validou 25
enes alvos preditos para o miR-650 dentre os 227 genes que
e mostraram diminuídos na análise do RNAseq. A análise de
nriquecimento de vias demonstrou que dentre os 25 genes
lvos, a via do metabolismo da alanina, aspartato e gluta-
ato estava enriquecida, contendo 2 alvos preditos, GFPT2
ALDH4A1. Esses achados foram validados em uma coorte

ndependente que evidenciou um aumento do miR-650 no

AM da DC em comparação com o grupo CTR (p = 0,03) e a
iminuição da expressão dos genes alvos GFPT2 e ALDH4A1

p = 0,026 e p = 0,0063, respectivamente).
39(s1):165–222 193

Conclusão(ões): Este estudo demonstrou pela primeira vez
a modulação do miR-650 no TAM de pacientes com DC que
pode estar participando da fisiopatogenia da doença. Os dois
genes alvos do miR-650 estudados atuam em diversas vias
metabólicas, produzindo proteínas mitocondriais envolvidas
na geração de substratos intermediários para o ciclo do ácido
cítrico (ALDH4A1) ou direcionando substratos para o metabo-
lismo de aminoácidos glicogênicos (GFPT2) sendo, portanto,
essenciais para o correto funcionamento celular e, consequen-
temente, para garantir a homeostase tecidual.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.364

342

IMPACTO DA TERAPIA NEOADJUVANTE NOS
PACIENTES COM TUMOR EXTRAPERITONEAL
DE RETO NO SERVIÇO DE
COLOPROCTOLOGIA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO NA
PROVIDÊNCIA DE DEUS

Leme Ls, Mendonça RLdS, Kanno Dt,
Martinez Car, Costa Baj, Carpanetti Ig, Góes
Ga, Siqueira Rm

Hospital Universitário São Francisco de Assis
(HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O objetivo primário do trabalho é fazer um

levantamento dos pacientes submetidos ao tratamento neo-
adjuvante com quimioradioterapia antes do procedimento
cirúrgico comparando com um grupo de paciente que por
motivos diversos tiveram que ser submetidos a cirurgia sem
nenhum procedimento prévio e com isso avaliar os resultados
a longo prazo: sobrevida livre de doença, sobrevida global em
cinco anos de seguimento, recidivas precoces e tardias. Assim,
avaliando como foram tratados os pacientes, nossa intenção
é ter um melhor conhecimento sobre possíveis padrões de
respostas a determinados tratamentos e se isso implica dire-
tamente no seguimento a longo prazo.

Método: A partir de um banco de dados do departamento de
Coloproctologia do Hospital Universitário São Francisco, serão
identificados os pacientes com diagnóstico de tumor de reto
submetidos a cirurgia oncológica sendo separados em dois
grupos; os que foram submetidos a quimioterapia e radio-
terapia anteriormente a cirurgia e os que foram submetidos
ao tratamento cirúrgico exclusivo. Em um período de 2012
até 2014. Todos os pacientes ou responsável possuem termo
de consentimento assinados. As informações contidas neste
banco serão utilizadas para levantar as variáveis, além de
levantamento de dados em prontuários médicos. Serão excluí-
dos os pacientes com outras neoplasias malignas, neoplasias
de síndromes hereditárias, doença inflamatória prévia, está-

dios IV, e a falta de dados em prontuário clínico.

Resultados: Dos 39 pacientes avaliados, 21 (53%) foram
submetidos a neoadjuvância e 18 (46,1%) submetidos ao pro-
cedimento sem nenhum tipo de terapia prévia. O esquema
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quimioterápico mais frequente foi o 5FU/Leu, representado
65% dos casos, os demais 35% fizeram uso de XELODA. De
todos os pacientes que não realizaram terapia neoadjuvante,
pouco mais de 55% tiveram sobrevida maior de cinco anos
após a cirurgia, em comparação com o grupo submetido a
terapia prévia, no qual foi encontrado uma sobrevida de 62%.
Dos pacientes submetidos a neoadjuvância, 53% dos pacientes
tiveram seguimento oncológico evidenciando sobrevida livre
de doença, diferente do grupo controle que apresentou ape-
nas 27%. O Teste de Log Rank (o mais usual) permite afirmar
que existem diferenças ditas estatisticamente significantes
entre as curvas de sobrevida, quando comparados aos estádios
pós neoadjuvância, mas que houve diferença não significante
quando comparado apenas os dois grupos em estudo.

Conclusão(ões): Não há dúvidas de que a terapia neo-
adjuvante traz benefícios concretos para os pacientes com
adenocarcinoma retal como regressão tumoral importante,
possibilitando até, em certos casos, o uso de protocolos como
“Watch and Wait”. A terapia neoadjuvante apresentou melho-
res resultados a longo prazo como taxa de sobrevida global e
sobrevida livre de doença em cinco anos. Vale ressaltar que
nos dias atuais com o avanço dos estudos, a terapia neoadju-
vante vem ganhando cada vez mais espaço e importância no
tratamento do câncer de reto.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.365

599

TORNAR VISÍVEL O INVISÍVEL - MAIO ROXO

Santos TBdM a, Domingues Alg b, Borelli Jg b,
Soto Mlm c, Padovani M d, Faitaroni Iy a, da
Silva DdC a, Ferreira Mm e

a Universidade São Francisco (USF), São Paulo, SP,
Brasil
b Universidade São Francisco (USF), São José do
Rio Preto, SP, Brasil
c Universidade São Francisco (USF), Atibaia, SP,
Brasil
d Universidade São Francisco (USF), Americana,
SP, Brasil
e Universidade São Francisco (USF), Machado, MG,
Brasil

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): A doença inflamatória intestinal (DII) é con-

siderada um grande problema de saúde pública. A DII gera
repercussões importantes na qualidade de vida de seus porta-
dores, nos âmbitos social, psicológico e profissional. Segundo
uma pesquisa realizada em seis capitais brasileiras em março
de 2013, pelo grupo de estudos em doenças inflamatórias
intestinais do Brasil (GEDIIB), o brasileiro não da importân-
cia aos seus sintomas intestinais. Os resultados são: diante
da dor abdominal, 46% preferem se automedicar; diarreia

frequente, 61% se automedicam ou tomam remédios casei-
ros, 39% preferem esperar passar. O negligenciamento dos
sintomas intestinais e automedicação, o que contribui para
o atraso do diagnóstico e aumento de morbidade. O obje-
9;39(s1):165–222

tivo do presente trabalho é avaliar se a atual campanha de
conscientização sobre DII é suficiente para o devido fim.

Método: O projeto foi realizado em dois momentos, ambos
em Bragança Paulista, SP. No primeiro momento, abrangeu
cerca de 250 universitários dos cursos de saúde da Univer-
sidade São Francisco, os quais tiveram uma capacitação na
qual aprenderam o que é o Maio Roxo, as particularidades
das doenças inflamatórias intestinais e a visão dos pacien-
tes. Nessa capacitação aprenderam a conscientizar e, num
segundo momento, saíram pela cidade em dias diferentes para
abordar a população. Ainda, um questionário foi aplicado para
avaliar se os alunos participantes conheciam o Maio Roxo
antes da campanha com as seguintes perguntas: Você já tinha
ouvido falar em Maio Roxo antes do evento? Você acredita que
o maio roxo possa contribuir para aumentar a visibilidade das
DII? Você acha que o maio roxo pode impactar no diagnós-
tico precoce e com isso na melhora da qualidade de vida do
paciente acometido?

Resultados: 19 de maio é o dia mundial das doenças infla-
matórias intestinais (DII), para isso vários monumentos de
cidades ao redor do mundo são iluminados de roxo, a cor
da conscientização das DII. Mas será que só iluminar pontos
chaves é o suficiente para conscientizar? A análise do ques-
tionário revelou que, 65,3% dos participantes não conheciam
o maio roxo antes da execução do projeto, 98,4% acreditam
que o Maio Roxo pode contribuir para aumentar a visibilidade
das DII e 96,4% acreditam que a Campanha pode impactar no
diagnóstico precoce e no aumento da qualidade de vida do
paciente acometido. O questionário, mesmo que restrito ao
espaço amostral dos estudantes dos cursos da saúde da Uni-
versidade São Francisco, demonstra que só a iluminação não é
suficiente para despertar a curiosidade da população e acaba
fazendo com que o maio roxo não cumpra seu real propósito
de conscientização.

Conclusão(ões): Conscientizar através da iluminação de
pontos importantes de cidades é o início de um importante
passo em direção ao aumento da divulgação das doenças infla-
matórias intestinais. Dar visibilidade à essas doenças, leva
ao diagnóstico precoce e, com isso, diminuição da morbi-
mortalidade dessas doenças.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.366
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ANÁLISE DO ESVAZIAMENTO PÉLVICO
LATERAL DO ADENOCARCINOMA DO RETO
DISTAL

Ayrizono MdLS, Moraes Pn, Andrade VAd,
Fagundes Jj, Leal Rf, Camargo Mg, Martinez
Car, Coy Csr

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a presença de acometimento linfonodal

lateral em pacientes com adenocarcinoma do reto distal local-
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ente avançado, submetidos a Esvaziamento Pélvico Lateral
EPL).

Método: Foram avaliados os pacientes com adenocar-
inoma do reto distal, operados no Serviço entre 2010 e
019. Realizou-se EPL em doentes com estadiamento pré-
peratório T3 ou T4 e linfonodos positivos no estadiamento
ré-tratamento ou achado intraoperatório de linfonodomega-

ia em cadeias laterais.
Resultados: No período estudado, foram realizados EPL em

9 doentes, sendo a maioria do sexo masculino (68,1%), da
aça branca (85,5%) e com terapia neoadjuvante (94,2%). As
irurgias realizadas foram: Retossigmoidectomia e anasto-
ose colorretal – 25 (36,2%), Amputação abdominoperineal do

eto – 24 (34,8%), Retossigmoidectomia e anastomose coloa-
al – 12 (17,4%) e outras – 8 (11,6%). O EPL foi bilateral em 34
oentes (49,3%), à esquerda em 25 (36,2%) e à direita em 10

14,5%). A média de linfonodos identificados nos esvaziamen-
os unilateral foi de 2,7 e 5,5 nos esvaziamentos bilaterais. O
natomopatológico demonstrou presença de metástase lin-
onodal em 5 doentes (7,2%), porém um deles não recebeu
erapia neoadjuvante. Neste contexto, a percentagem de lin-
onodos acometidos em doentes tratados previamente com
adio e quimioterapia foi de 5,8% (4/69). No seguimento tar-
io, 18 doentes (26,1%) evoluíram para óbito, sendo 14 em
ecorrência da doença. Vinte (29%) apresentaram metástases
distância; 7 (10,1%), recidiva pélvica e um doente, ambas.
tualmente, 43 doentes (62,3%) estão em acompanhamento
mbulatorial (35 sem doença e 8 com doença) e oito (11,6%)
erderam seguimento.

Conclusão(ões): O acometimento metastático de linfono-
os laterais no adenocarcinoma do reto não foi frequente,
orém a radioterapia associada a quimioterapia não foi capaz
e esterilizar estes linfonodos em quase 5% dos pacientes,

ndicando a necessidade de associar este procedimento em
asos selecionados.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.367
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nálise da ocorrência de adenomas no
eservatório ileal em pacientes com polipose
denomatosa familiar

d.L.S. Ayrizono, P.N. Moraes, N.S. Mukai, J.J.
agundes, C.A.R. Martinez, M.G. Camargo,
.F. Leal, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
ampinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar a ocorrência de adenomas em Reser-

atório Ileal (RI) nos pacientes com Polipose Adenomatosa
amiliar (PAF).
Método: Estudo retrospectivo dos doentes com PAF subme-
idos à cirurgia de RI entre 1984 e 2019.

Resultados: No período, um total de 105 pacientes com
AF foram submetidos à Retocolectomia total, confecção de
39(s1):165–222 195

RI e anastomose ileoanal manual, sendo a maioria do sexo
feminino (57,1%) e média de idade por ocasião da cirurgia
de 30 anos. Em 68 doentes foram realizados estudo endos-
cópico do RI, com achado de pólipos adenomatosos em 29
(42,6%), com média de tempo entre confecção do reservatório
e diagnóstico do adenoma de 134 meses. Dos pacientes com
pólipos adenomatosos no RI, 58,6% eram do sexo feminino,
82,7% eram brancos, 34,5% apresentavam diagnóstico prévio
de adenocarcinoma em pólipo ressecado na colonoscopia pré-
operatória ou no espécime cirúrgico, 17,2% tinham adenoma
na alça aferente do RI e apenas um paciente não apresentava
adenomas na endoscopia digestiva alta. Em relação ao tama-
nho das lesões, em dois doentes não foi possível identificar o
tamanho dos pólipos pela descrição dos exames. Nos demais
27 com presença de adenoma em RI, 37% tinham adenomas
menores que 5 mm; 59,3%, entre 5 a 10 mm e 3,7% adenomas
maiores que 10 mm. Quatro doentes apresentaram adenomas
do tipo túbulo-vilosos, sendo dois com displasia de alto grau;
nos demais, o achado foi de adenoma tubular com displasia
de baixo grau. Não houve casos de adenocarcinoma em RI.

Conclusão(ões): Os adenomas em RI foram achados fre-
quentes após a cirurgia de retocolectomia total. Apesar do
risco de transformação maligna ser baixa, a vigilância e a
ressecção dos pólipos maiores e/ou suspeitos são estratégias
eficazes para reduzir o risco de câncer nestes pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.368
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Perfil clínico e epidemiológico de pacientes
com doença inflamatória intestinal no
ambulatório de coloproctologia do hospital
universitário são francisco na providência de
deus

B.A.J. Costa, L.S. Leme, R.V. Beust, R.M.
Siqueira, I.G. Carpanetti, D.C. Silva, C.A.R.
Martinez

Hospital Universitário São Francisco de Assis
(HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Existem poucos trabalhos na literatura mos-

trando o perfil do paciente com Doença Inflamatória Intestinal
em regiões específicas. No presente trabalho, é realizado o
levantamento do perfil clínico e epidemiológico de pacien-
tes com doença inflamatória intestinal no Ambulatório de
Coloproctologia do Hospital Universitário São Francisco na
Providência de Deus, da cidade de Bragança Paulista/SP e
região.

Método: Foi realizado um estudo transversal, unicên-
trico, com portadores de Doença de Crohn (DC) e Retocolite
Ulcerativa (RCUI) em acompanhamento no Ambulatório de
Coloproctologia do Hospital Universitário São Francisco na

Providência de Deus. Foram levantadas informações quanto a
idade, idade ao diagnóstico, tempo para o diagnóstico, gênero,
etnia, tabagismo, classificação de montreal, manifestações
intestinais iniciais, manifestações extra-intestinais iniciais,
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doenças auto-imunes associados, colonoscopia, câncer intes-
tinal, tratamento inicial, tratamento atual, complicações do
tratamento e tratamento cirúrgico. Para levantamento dos
dados foi utilizado o prontuário hospitalar para obter histó-
ria clínica, coleta de exames, medicações e comorbidades.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pes-
quisa do Hospital Universitário São Francisco na Providência
de Deus. Em uma etapa final, será traçado o perfil clínico-
-epidemiológico desses pacientes.

Resultados: O estudo inclui 65 pacientes, nos quais 53,8%
tem o diagnóstico de Doença de Crohn (DC) e 46,1%, RCUI. Foi
aplicada a classificação de Montreal. Na DC, quanto a idade A1
(8,5%), A2 (65,7%), A3 (17,1%); quanto a localização L1 (34,2%),
L2 (14,2%), L3 (34,2%), L4 (2,8%); quanto ao comportamento,
B1 (25,7%), B2 (51,4%), B3 (8,5%), P (28,5%). Na RCUI, quanto a
extensão, E1 (13,3%), E2 (36,6%), E3 (40%). São do sexo mas-
culino 52% e 47% femininos. Entre eles, 87% de etnia branca,
6% pardos, e 6% negros. A média da idade é 42 anos e a idade
média ao diagnóstico é 35 anos. No levantamento, o tempo
entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi, em média, de 2
anos. Fizeram ou fazem uso do tabaco por período prolongado
23% dos pacientes. Tem histórico de câncer na família 26% e
DII na família 10,7% dos casos. Como doenças autoimunes de
base, foram identificados 6% com diabetes, 3% com tireoidite,
3% com hipotireoidismo, 1,5% com vitiligo, 1,5% com psoríase.
A média de internação em 1 ano, é menor do que 1 (0,7). Passa-
ram por algum procedimento cirúrgico, 54,2% dos casos com
DC, sendo a média de pouco mais de 4 anos da doença. Na
RCUI, 16,6% dos casos, sendo o tempo médio pouco mais de
2 anos. Foram submetidos a apendicectomia prévia, 5,7% dos
casos com DC.

Conclusão(ões): Os dados epidemiológicos levantados
sobre os pacientes foram compatíveis com a literatura naci-
onal e internacional. O perfil mais comum é o sexo feminino,
na faixa etária de 44 anos, caucasiano, com tempo entre as
queixas e o diagnóstico de cerca de 3 anos. Em relação a
Classificação de Montreal, o perfil mais comum em DC é A2
L1 B1, e RCUI, E3.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.369
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Avaliação anorretal clínica e funcional em
portadores de adenocarcinoma de reto
submetidos a tratamento de quimioterapia e
radioterapia

C.L. Fratta, L.V. Pinheiro, N.S. Mukai, M.L.S.
Ayrizono, D.O. Magro, F.O. Costa, C.A.R.
Martinez, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Estudo clínico não randomizado

Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Introdução: O evolução do tratamento de câncer de reto

com emprego de terapia neoadjuvante diminuiu a recidiva
local, porém esses pacientes frequentemente apresentam dis-
9;39(s1):165–222

túrbios evacuatórios. Faltam estudos que avaliam o impacto
da terapia neoadjuvante na função anorretal.

Objetivo: Descrever e comparar os efeitos da neoadjuvância
sobre a função anorretal pré e após terapia neoadjuvante.

Método: Estudo coorte longitudinal prospectivo, realizado
no ambulatório de câncer de reto do Gastrocentro-Unicamp,
de agosto de 2017 a julho de 2019, em portadores de adeno-
carcinoma de reto submetidos a tratamento neoadjuvante. As
avaliações foram realizadas por meio de manometria anor-
retal, escore de Jorge-Wexner, antes e oito semanas após o
termino da neoadjuvância. Para a caracterização da amos-
tra foram consideradas as seguintes variáveis: sexo, idade,
índice de massa corporal, cor da pele, presença de diabe-
tes; número de gestação e via de parto no sexo feminino. As
variáveis manométricas consideradas foram: o valor médio
da pressão de repouso (VmedPrep), o valor médio da pres-
são da contração voluntária (VmedPCV) e valor da máximo
da pressão de contração voluntária (VmaxPCV).

Resultados: Foram estudados 48 indivíduos com idade
média de 61,98 ± 12,24 anos, sendo 75% do sexo mascu-
lino e 72,2% eram brancos. O valor médio do IMC foi de
27,84 ± 5,5 kg/m2, 47,9% apresentavam hipertensão arterial
sistêmica e 8,3% diabetes. Não houve alteração dos valores
do escore de Jorge Wexner antes e após a neoadjuvância
(3,38 ± 4,04 vs 3,09 ± 4,63; p > 0,05). Houve redução do Vmed-
Prep (55,08 ± 19,41 mmHg vs 39,10 ± 12,89 mmHg; p < 0,05) e
do VmedPCV 161,97 ± 47,88 mmHg vs 141,96 ± 49,01 mmHg,
p < 0,05), enquanto que não houve alteração nos VmaxPCV
(185,50 ± 51,17 mmHg vs 173,09 ± 54,78 mmHg; p > 0,05).

Conclusão(ões): O emprego da terapia neoadjuvante
associou-se com diminuição da pressão média de repouso e da
pressão média de contração voluntária. Não houve alteração
na avaliação clínica pelos valores do escore de Jorge-Wexner.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.370
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Avaliação do perfil de citocinas inflamatórias
e da atividade física em pacientes com
doença de crohn tratados com infliximabe

K.A.O. Zanini 1, J.M.F. Chebli 2, C.Z. Malaguti 2,
J.Od.A. Corrêa 2, Fd.A. Lucca 2, T.Cd.R.
Ribeiro 2, L.A. Chebli 2, A.Z. Zanini 2

1 Faculdade de Medicina, Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil
2 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz
de Fora, MG, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Os pacientes com doença de Crohn (DC)

apresentam menor nível de atividade física (AF) e esse com-
portamento é, em parte, determinado pela atividade da
doença. A terapia com infliximabe (IFX) pode induzir a remis-

são clínica e, portanto, favorecer o aumento da AF. Entretanto,
os fatores preditivos de melhora da AF após remissão clínica
na DC são elusivos. Portanto, nós visamos avaliar o perfil de
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itocinas inflamatórias e o possível incremento de AF em paci-
ntes com DC tratados com IFX.

Método: Na coorte de 44 pacientes com DC que iniciaram o
ratamento com IFX, 38 (86,4%) alcançaram a remissão clínica
a 24a semana de tratamento. Dados demográficos, clínicos

Índice de Harvey-Bradshaw), de qualidade de vida (questi-
nário IBDQ – Inflammatory Bowel Disease Questionnaire),
ntropométricos (índice de massa magra e o índice massa
orda medidos por Bioimpedância), capacidade de exercício
Teste de Shuttle), força muscular (Handgrip), nível de AF
número de passos/dia [NP/dia] e Tempo Ativo medidos pelo
celerômetro) e níveis séricos de citocinas (TNF-� [fator de
ecrose tumoral alfa], IL-6 [interleucina], IL-17 e IFN-γ [inter-

eron gama]) foram avaliados nas semanas zero e 24, em
acientes com e sem melhora do nível de AF.

Resultados: Dados demográficos, clínicos, de qualidade de
ida, antropométricos, de capacidade de exercício e de força
uscular foram similares em pacientes com e sem melhora

o nível de AF. Todos os pacientes que responderam ao IFX,
a 24a semana (n = 38/86,4%), apresentaram diminuição signi-
cativa das citocinas avaliadas (IL-6, IL-17, TNF-� e IFN-γ). Já
o grupo sem remissão ao IFX, observou-se aumento signifi-
ativo das IL-6 e IL-17 nos pacientes com aumento do NP/dia,
elevação das IL-6, IL-17 e TNF-� nos pacientes que aumenta-

am seu tempo ativo, medidos pelo acelerômetro. Os pacientes
ão respondedores ao IFX, que não apresentaram melhora no
P/dia, tiveram aumento somente do TNF-�.

Conclusão(ões): Em pacientes com DC ativa em remissão
nduzida pelo IFX houve diminuição do nível sérico das IL-6,
L-17, TNF-� e IFN-γ e melhora da AF.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.371

75

istulotomy and primary end to end
phincteroplasty for cryptogenic anal fistula
F.I.P.S.). results and lessons learned

. Morelli

Clínica de Proctologia Dr. Umberto Morelli, São
aulo, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objective: Recently, sphincter reconstruction after fis-

ulectomy or fistulotomy was technically recognized as a
tand-alone technique. Before, was technically forbidden, alle-
ing various motivations (high wound dehiscence rates, high
ecurrence rate etc). We present here the results obtained in

5 year retrospective study where fistulotomy and primary
nd-to-end sphincteroplasty with a modified technique were
sed to treat cryptogenic anal fistulas.

Method: This is a retrospective study. All patients were
perated by a single surgeon (UM), with the same techni-
ue, fistulotomy associated to a fine excision of fistula tract

issue and primary end to end sphincteroplasty (of IAS, EAS
r both), and a small anal mucosal flap to close the internal
stulous opening. All patients had a diagnosis of intersphinc-
eric, trans-sphincteric or suprasphincteric perianal fistulas
39(s1):165–222 197

(low, high and suprasphincteric fistulas were included in
this study);all patients were submitted to a preoperative Pel-
vic MRI, anorectal manometry and colonoscopy. The Wexner
Incontinence Score was calculated preoperatively and posto-
peratively for all patient. All were followed up as outpatients
at 7 days,1 month, 3 and 6 months after surgery.

Results: 57 patients were studied, 42 males and 15 fema-
les, mean age 40,91 (19-68). 20 patients were diagnosed with
intersphincteric fistulas, 36 with transphincteric, 1 supra-
-sphincteric (27 anterior and 30 posterior fistulas), with 26
complex fistulas and 31 single tract fistulas, 5 patients who
presented recurrence and were previously operated by other
surgeons. 2 patients related preoperative mild incontinence
(resolved after surgery). Postoperative complications included
10 patients with delayed cicatrisation,1 postoperative (PO4)
bleeding, 2 perianal dermatitis, 2 partial mucosal dehiscence
with 1 patient needing mucosal resuturing,1 anal profile defor-
mity (resulting in a mild temporary fecal incontinence). 2
patients (3,4%) had a total dehiscence needing re-operative
management. No recurrences were observed during follow up.

Conclusion: Fistulotomy and primary end-to-end sphinc-
teroplasty is a safe surgical strategy to treat anal fistulas with
low complication rate.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.372
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Análise da redução das complicações pós
operatórias das anastomoses de cirurgias
colorretais por neoplasia confeccionadas com
a utilização intra-operatória do verde de
indocianina

L.G.C. Romagnolo, F.K. Pina, Cd.C. Stanzani,
M.C. Neto, F.D. Diniz, M.V.A. Denadai, C.A.R.
Veo

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a redução de complicações pós operató-

rias com a utilização do verde de indocianina intra operatório
Método: Estudo retrospectivo que analisou prontuários

de paciente submetidos a cirurgia oncológica colorretal em
serviço oncológico de referência nacional entre o período de
01/09/2017 a 06/06/2019.

Resultados: Durante o período estudado foram iden-
tificados 56 casos incluídos no presente estudo. O grupo
contemplou igualmente o número de homens e mulheres. A
idade dos pacientes variou de 18 a 84 anos. A média do IMC dos
pacientes foi de 26,93. Dos casos operados, 6 (10,7%) evoluíram
com complicações mas apenas um caso (1,78%) necessitou de
medidas invasivas, os outros cinco casos foram relacionados

a ileo prolongado. As vias cirúrgicas empregadas foram TEO
(7,14%), laparotomico (1,78%) e videolaparoscópico (91,9%).

Conclusão(ões): A verificação da viabilidade vascular de
anastomoses no intra operatório visando evitar complicações
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sempre foi um desafio para os cirurgiões. A técnica clássica
consiste em dados subjetivos como avaliar o sangramento nos
bordos, a palpação da arcada vascular e até mesmo a coloração
do segmento. Nosso estudo vem em acordo com a literatura
que apresenta melhores resultados na subpopulação de paci-
entes oncológicos com uso do verde de indocianina, como a
metaanálise de Blanco-Colina e colaboradores. A utilização
do verde de indocianina mostra-se promissor na redução
de complicações em anastomoses colônicas e retais, princi-
palmente em relação a fístulas onde obtivemos resultados
expressivos em relação a média na literatura. Mais estudos
são necessários para avaliar a superioridade técnica do Verde
de indocianina em reduzir complicações relacionadas as anas-
tomoses, quando comparada com a técnica clássica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.373
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Papel da resolvina d2 e do ácido graxo
poli-insaturado ômega-3 na colite
experimental induzida por dss

F.H.M. Chaim, L.B. Pascoal, B.B. Palma, B.L.
Rodrigues, M.L.S. Ayrizono, J.J. Fagundes, L.A.
Velloso, R.F. Leal

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Eventuais disfunções na via de mediadores de

pró-resolução e/ou déficits de seus precursores, podem levar
à inflamação persistente e provocar alteração na homeostase
da mucosa intestinal, sugerindo um importante papel dessas
substâncias imunomoduladoras na patogênese das doenças
inflamatórias intestinais (DII). Nas últimas décadas, diversos
modelos de colite experimental têm contribuído de forma
importante para o melhor entendimento dos mecanismos fisi-
opatológicos envolvidos nas DII, assim como na identificação
de potenciais alvos terapêuticos em humanos. O presente
trabalho caracterizou a presença e atividade das enzimas res-
ponsáveis pela biossíntese da Resolvina D2 (RvD2) e de seu
receptor na mucosa intestinal de camundongos com colite
experimental. Avaliou ainda o impacto do tratamento com a
RvD2 e seu precursor, o ácido graxo poli-insaturados Ômega-3,
em camundongos com colite experimental induzida por sul-
fato de sódio de dextrano (DSS).

Método: Camundongos machos da linhagem B57/BL6
foram divididos em um grupo controle e um grupo com colite
induzida por DSS 3%, e receberam uma dieta padrão ou uma
dieta padrão enriquecida com ômega-3. Por fim, camundongos
com colite experimental induzida por DSS foram divididos em
4 grupos que receberam RvD2 na dose de 0,3 g/animal/4 dias,
RvD2 na dose de 1 g/animal/4 dias, Anti-TNF� 5 mg/kg/dose
única ou solução salina (grupo controle). Ao longo dos protoco-

los experimentais foi avaliado o peso, a ingestão e o Índice de
Atividade da Doença (IAD). Após o período de exposição à dieta
experimental e/ou tratamentos, foram coletadas amostras da
mucosa intestinal para a caracterização da via de biossíntese
9;39(s1):165–222

e atividade da RvD2, assim como a avaliação da expressão
de mediadores inflamatórios através das técnicas de PCR em
tempo real e imuno-histoquímica. Todos os protocolos foram
previamente aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Ani-
mais da UNICAMP (CEUA, processo número 4919-1/2018).

Resultados: A colite induzida por DSS aumentou a expres-
são de citocinas pró-inflamatórias e reduziu as enzimas
envolvidas na síntese da RvD2. A suplementação dietética com
ácido graxo poli-insaturado ômega-3 reduziu o índice de ati-
vidade da doença (IAD), a perda de peso e o encurtamento
do colón característicos da colite experimental induzida por
DSS. Além disso, os tratamentos com anti-TNF� e RvD2 foram
eficazes em reduzir o índice de atividade da doença (IAD),
o encurtamento e a inflamação do colón associados à colite
induzida por DSS.

Conclusão(ões): O uso de um modelo animal de colite per-
mitiu uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares
envolvidos na resposta inflamatória exacerbada presente nas
DII. O efeito benéfico da RvD2 e de seu precursor em relação à
gravidade da colite experimental sugere o potencial terapêu-
tico desse mediador lipídico, o colocando como uma possível
abordagem para tratamento das DII.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.374
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Há correlação prognostica na porcentagem de
diferenciação do cea pré e pós neoadjuvancia
no câncer de reto?

T.Y.F. Koga, M.B.S. da Silva, L.M. da Silva, M.D.
Henrique, T.C. Germano, L. Robles, V.
Nobrega, F. Landgraf

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Introdução: O objetivo da radioquimioterapia neoadju-

vante no tumor de reto é minimizar o risco de recorrência
local, diminuir a extensão tumoral como tentativa de facili-
tar a ressecção com margens livres, e aumentar a preservação
esfincteriana. A neoadjuvância tem demonstrado melhora na
sobrevida, porém, este resultado varia significamente entre os
pacientes. As razões pelas quais há estas variações são pouco
compreendidas, havendo diversos estudos para investigação
de possíveis preditores de boa resposta.

Objetivo: Avaliar e correlacionar a porcentagem de
alteração do CEA pré e pós neoadjuvância com a taxa de reci-
diva e sobrevida em 5 anos.

Método: Analisados os prontuários eletrônicos dos pacien-
tes com diagnóstico de adenocarcinoma de reto, submetidos
a neoadjuvância e posterior cirurgia, que realizaram segui-
mento oncológico no Hospital Santa Marcelina de Itaquera
de São Paulo. Foram incluídos pacientes operados de 2012

a 2016, que realizaram seguimento ambulatorial. Excluímos
do estudo os casos que evoluíram com óbito na mesma
internação da cirurgia, diagnosticados com metástase após
término da neoadjuvância. As funções de sobrevida com esti-
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ativas média foram realizadas por meio do método de
aplan-Meier para os estados de óbito e período livre de
oença. Todos os testes realizados levaram em consideração
m � bidirecional de 0.05 e intervalo de confiança (IC) de 95%
foram realizados com apoio computacional dos softwares

BM SPSS 25 (Statistical Package for the Social Sciences) e Excel
016® (Microsoft Office).

Resultados: Foram incluídos 63 pacientes com idade média
e 59 anos e KPS > 90%. 58,7% dos casos eram do sexo feminino
60,3% brancos. Tumor de reto baixo foi a localização mais fre-
uente (61,9%), com altura média de 4,6 cm. Com relação ao
rau de diferenciação tumoral, 77,8% eram moderadamente
iferenciados. A média do valor do CEA pré-neoadjuvância foi
0,6 ng/mL e pós foi 6,9 ng/mL. Trinta e quatro por cento dos
acientes eram Estádio II e foram oito casos (12,9%) de resposta
ompleta. Vinte e quatro (38,1%) evoluíram com recidiva. Ao
orrelacionar a porcentagem de diferenciação do CEA pré e pós
eoadjuvância, foi identificado que a diminuição no marcador
aior que 45%, dosados antes e após o tratamento, foi signifi-

amente estatístico (p < 0,032) como fator prognóstico positivo
e sobrevida e tempo livre de doença em 5 anos.

Conclusão(ões): Os achados do estudo sugerem que o valor
ercentual de diferenciação do CEA pré e pós neoadjuvância
ode ter valor prognóstico nos pacientes com neoplasia de
eto.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.375
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roctocolectomia total com anastomose bolsa
leal-canal anal: experiência de um centro
specializado

.M.M.O. Rodrigues, A.R. Queiroz, L.M.G.
odes, F.C.R. Fidelis, I.D.M. Cruz, M.M.
aranhão, T.C.S. Marques, E.M. Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Relatar a experiência de um centro especi-

lizado na realização de proctocolectomia total (PCT) com
nastomose bolsa ileal-canal anal.

Método: Estudo retrospectivo, realizado por meio de coleta
e dados dos pacientes assistidos pelo serviço de Coloproc-
ologia em um hospital de Salvador-BA. Foram incluídos os
acientes submetidos a PCT com anastomose bolsa ileal-canal
nal no período entre março de 2007 a outubro de 2018. As
ariáveis analisadas no estudo foram: idade, sexo, indicações
irúrgicas, realização de ostomia protetora, complicações pre-
oces e tardias, reabordagens e reconstrução do trânsito
ntestinal.

Resultados: Onze pacientes foram submetidos a PCT com
nastomose bolsa ileal-canal anal no período estudado. Na
mostra, sete pacientes eram homens, a idade variou de 36 a

8 anos, com média de 44,6 anos. As patologias relacionadas às
ndicações cirúrgicas foram: nove pacientes por Polipose Ade-
omatose Familiar (PAF) e dois pacientes por Colite Ulcerativa

diopática (CUI). O tempo médio de internamento hospitalar
39(s1):165–222 199

foi de 11,5 dias. Quanto ao tipo de procedimento cirúrgico,
dez pacientes (90%) foram submetidos à PCT com anastomose
bolsa ileal-canal anal e ileostomia derivativa de forma eletiva;
um paciente, portador de CUI, foi submetido à colectomia total
com ileostomia terminal na urgência, e em segundo tempo,
proctectomia com anastomose bolsa ileal - canal anal com ile-
ostomia derivativa. Em todos os casos, foram confeccionadas
bolsas do tipo J com sutura mecânica, sendo nove delas com
dois disparos e duas com grampeamento único. A anastomose
bolsa ileal-canal anal foi mecânica em dez casos, com predo-
minância do uso do grampeador circular 29 mm (cinco casos)
e em um caso, confecção manual. Quanto às complicações
com necessidade de abordagem cirúrgica, um paciente apre-
sentou fístula enterocutânea no pós-operatório precoce, um
evoluiu com estenose de anastomose bolsa ileal – canal anal
tardiamente e um paciente cursou com abscesso subfrênico,
após fechamento de ileostomia. Não houve óbito na amostra.
Oito pacientes foram submetidos ao fechamento da ileosto-
mia, incluídos os pacientes que apresentaram complicações
cirúrgicas. O tempo para o fechamento de ileostomia variou
entre 2 meses a 3 anos e 4 meses. Dos outros três pacientes,
dois encontram-se em programação de fechamento da ile-
ostomia e um faleceu por causas externas no pós-operatório
tardio.

Conclusão(ões): Embora o tamanho da nossa amostra seja
pequeno, demonstramos nossa experiência e os bons resulta-
dos pós-operatórios na confecção de bolsa ileal com duplo e
único grampeamento para anastomose bolsa ileal-canal anal
em pacientes submetidos a PCT.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.376
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Análise epidemiológica dos pacientes do
serviço de atenção ao ostomizado da
macrorregião metropolitana do espírito santo

D.M. Aguiar, H.C.P.C. Alves, R.S. Tavares, F.P.
Coelho, L.M. Krohling, M.C. Guerra

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

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar os aspectos epidemiológicos e carac-

terizar os pacientes ostomizados cadastrados no Serviço de
Assistência ao Ostomizado (SAO) do Núcleo Regional de Espe-
cialidades Metropolitano do Espírito Santo.

Método: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e
descritivo com análise do cadastro de mil e onze (1011) paci-
entes ativos no SAO. As variáveis em análise foram: gênero,
caracterização temporal, previsão de reversão, tipos de osto-
mias, técnica cirúrgica, presença da assistência privada de
saúde, número de pacientes ingressados/ano, hospital de ori-
gem e de seguimento e etiologia das ostomias, de acordo com

caráter temporal.

Resultados: O sexo masculino prevaleceu (51,8%) assim
como carácter definitivo (51,4%). Das ostomias não definitivas
a maior parte (56,4%) não tem previsão de reversão e daquelas
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previstas 72,9% não foram revertidas no prazo determinado.
As colostomias (74,6%) foram mais frequentes seguidas por
ileostomias (12,0%) e urostomias (11,4%). Em relação à técnica
cirúrgica a prevalência se deu respectivamente por ostomias
terminais a Hartmann (27,2%), em alça (22,3%) e urostomias
a Bricker (5,8%). 596 pacientes (58,9%) possuem assistência
privada a saúde. Quando avaliado anualmente o número de
ingressos durante os 27 anos do programa constata-se que 849
(83,9%) ocorreram na última década, e destes, 303 pacientes
entraram no serviço apenas no ano de 2018. Ao avaliar hos-
pitais de origem e seguimento, o mais citado em ambos os
aspectos (28,8% e 9,7% respectivamente) foi o Hospital Santa
Rita de Cássia de Vitória, estabelecimento referência em tra-
tamento oncológico no estado. Percebe-se diversidade nos
hospitais de origem dos pacientes e em relação ao seguimento,
10,8% do total de pacientes não possuem estabelecimento
de acompanhamento determinado. Quanto às etiologias mais
prevalentes destacam-se as neoplasias tanto nas ostomias
definitivas como nas temporárias ou sem prazo determinado,
sendo que neoplasias de reto foram mais frequentes em
ambos os grupos com 46,5% e 25,2% respectivamente. Abdome
agudo e causas traumáticas foram mais descritas dentre as
ostomias temporárias ou indeterminadas com 9,7% e 7,3%
respectivamente e representaram 0,3% e 0,7% das definitivas.

Conclusão(ões): Constata-se, portanto, a relevância de
programas como o SAO no que se refere à caracterização epi-
demiológica dos pacientes acompanhados e na identificação
de possíveis falhas na assistência prestada pelo Estado ou por
planos privados de saúde. Essas informações podem ser uti-
lizadas para orientar e fomentar políticas públicas de saúde
como programas de reversão de ostomias e de rastreio de neo-
plasias ocasionando melhoria na assistência prestada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.377
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Resultados da dissecção linfonodal lateral da
pelve seletiva no adenocarcinoma de reto
localmente avançado

R.G. Campanati, B. Hanan, M.M.P. da Luz, R.G.
da Silva

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Descrever os resultados da dissecção linfonodal

lateral da pelve seletiva no adenocarcinoma de reto local-
mente avançado.

Método: Estudo descritivo retrospectivo de pacientes sub-
metidos a dissecção linfonodal lateral da pelve em um centro
de referência no Brasil do período de abril de 2017 a abril de
2019.
Resultados: 72 pacientes com adenocarcinoma de reto
extraperitoneal foram submetidos a tratamento cirúrgico, dos
quais 9 (12,5%) apresentavam linfonodos suspeitos em cadeias
pélvicas laterais à ressonância magnética anteriormente à
9;39(s1):165–222

terapia neoadjuvante, sendo 4 (44,5%) pacientes com linfo-
nodos bilaterais e 5 (55,5%) unilaterais. As cirurgias mais
frequentemente realizadas foram a ressecção anterior do reto
(n = 4; 44,5%) e a amputação abdominoperineal do reto (n = 4;
44,5%) e um paciente foi submetido a exenteração pélvica
total (n = 1; 11%). A maioria dos procedimentos foi realizada
por via laparotômica (n = 6; 66,7%), sendo os demais por via
videolaparoscópica (n = 3; 33,3%), sem diferença quanto ao
tempo operatório (291 min vs 320 min; p = 0,91). A média dos
linfonodos ressecados foi de 4,7 (1 – 9), sendo que 30,7%
das linfadenectomias resultaram em linfonodos metastáti-
cos (4 linfonodos positivos em 13 linfadenectomias). Em um
procedimento houve laceração da veia ilíaca interna direita,
prontamente suturada, porém não houve complicações pós-
-operatórias decorrentes da dissecção linfonodal lateral.

Conclusão(ões): Aproximadamente um terço dos casos
de linfonodos suspeitos à ressonância magnética na cadeia
lateral anteriormente à terapia neoadjuvante apresenta aco-
metimento metastáticos apesar da radio e quimioterapia. A
linfadenectomia pélvica lateral seletiva pode reduzir de taxas
de recorrência pélvica lateral.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.378
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Associação entre escore de constipação
adaptado para uso em crianças e
adolescentes e sintomas do trato urinário
inferior

G.E. de Abreu, A.P.D.S. Schmitz, U. Barroso
Junior

Centro de Distúrbios Miccionais na Infância
(CEDIMI), Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública, Salvador, BA, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a correlação entre a gravidade da

constipação funcional, conforme determinado pelo escore
de constipação modificado para crianças e adolescentes e
a gravidade dos sintomas do trato urinário inferior em
crianças/adolescentes, bem como avaliar a correlação entre
este sistema de pontuação modificado e os critérios de Roma
IV.

Método: Trata-se de um estudo transversal com pacien-
tes com idade entre 5 a 17 anos com sintomas do trato
urinário inferior com ou sem CF. Pacientes com anormalida-
des neurológicas e/ou anatômicas do trato geniturinário e/ou
gastrointestinal foram excluídos. Meninas com Disfunctional
Voiding Symptom Score (DVSS) ≥ 6 e meninos com DVSS ≥ 9
foram diagnosticados com disfunção do trato urinário inferior
(DTUI). Pacientes com pelo menos dois critérios de Roma posi-
tivos foram considerados constipados. A gravidade da CF foi

observada de acordo com a pontuação do escore constipação
adaptada para criança e adolescente.

Resultados: Dos 128 pacientes com sintomas do trato uri-
nário inferior, 71 (55,5%) eram do sexo feminino. A DTUI
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oi detectada em 107 pacientes (83,6%) e foi mais comum
m meninas. CF estava presente em 80 pacientes (62,5%).
rianças com constipação apresentaram maiores escores de
onstipação e DVSS. Houve uma correlação moderada entre o
score de constipação e o DVSS (þ = 0,5, p < 0,001) e forte entre
referido escore e um maior número de sintomas positivos

os critérios de Roma IV (þ = 0,7, p < 0,001).
Conclusão(ões): A intensidade da CF medida pelo escore

e constipação modificado correlacionou-se com a gra-
idade dos sintomas urinários em crianças/adolescentes
om sintomas do trato urinário inferior/DTUI. Em pacientes
om constipação, houve uma correlação entre o escore de
onstipação modificado e os critérios de Roma IV. Em paci-
ntes não constipados, o escore de constipação identificou
intomas/sinais de disfunção intestinal não detectados pelos
ritérios de Roma IV. Finalmente, o escore de constipação
odificado para uso em crianças e adolescentes pode ser

mportante para fins de pesquisa e, particularmente, pode ter
ma importância prognóstica.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.379
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so da toxina botulínica no tratamento do
nismo

.E. Andrade Batista, C. Ramon Silveira
endes, L.V. Zachariades Santos Góes

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O anismo consiste em um distúrbio funcional

e defecação que acarreta falha de relaxamento ou contração
aradoxal do músculo puborretal. O objetivo deste trabalho é
valiar a eficácia e segurança da injeção de toxina botulínica
ipo A no manejo de pacientes com anismo sem tentativa de
ratamento prévio com outras alternativas.

Método: Foram selecionados quatro pacientes com queixa
e proctalgia, sensação de evacuação incompleta, constipação

ntestinal e esforço evacuatório aumentado no ambulatório de
oloproctologia, sendo posteriormente submetidos ao exame
e manometria anorretal. Para diagnóstico manométrico de
nismo foi considerado a pressão do esforço evacuatório
aior do que a pressão de repouso e teste de expulsão do

alão. Todos os pacientes foram submetidos ao questionário
e constipação antes e após a injeção da toxina. Os 04 paci-
ntes (01 homem e 03 mulheres) foram submetidos a injeção
e Toxina Botulínica tipo-A no músculo puborretal, sem uso
e anestesia local, sendo inseridos 15 UI às 03 e 15 UI às 09
oras. Foram reavaliados após 07 dias e submetidos ao teste
anométrico 30 dias após o uso da terapia. Uma única sessão

e aplicação foi realizada neste estudo.

Resultados: A melhora clínica dos sintomas foi classifi-

ada em melhora inicial (01 mês) e a longo prazo (02 meses).
odos os pacientes relataram melhora inicial dos sintomas.
pós 02 meses de aplicação, 75% dos pacientes permaneceram
39(s1):165–222 201

assintomáticos, exceto o paciente masculino que apresentou
queixa de proctalgia leve. A média dos escores de constipação
reduziu de 21,5 antes da injeção para 8 após. Todos os pacien-
tes apresentaram relaxamento manométrico pós-aplicação,
com alterações significativas nas pressões anais de repouso
e contração, com valores médios de queda de 34 mmHg no
repouso e 43 mmHg na contração. Todos os pacientes apresen-
taram esforço evacuatório menor que a pressão de repouso
após o tratamento. Os quatro pacientes falharam no teste
de expulsão do balão antes da injeção e apenas 01 deles
teve o teste positivo dentro de um mês após. Todos os paci-
entes foram questionados sobre as possíveis complicações
incluindo hematoma, dor local, prurido e incontinência fecal,
sendo que nenhum paciente apresentou tal fato.

Conclusão(ões): Como opção terapêutica, a maioria dos
pacientes são submetidos a medidas conservadoras para
constipação associado ao treinamento com biofeedback. A
toxina botulínica pode surgir como uma opção terapêutica por
ser de aplicação rápida, fácil, pouco dolorosa e independente
da colaboração e adesão do paciente. Como pontos negativos,
observamos o alto custo do material e possível efeito temporá-
rio. No entanto, consideramos a terapia com injeção de toxina
botulínica efetiva em termos de melhora sintomática de curto
prazo do anismo, com melhora na qualidade de vida, proctal-
gia e constipação. A melhoria a longo prazo ainda necessitará
de posteriores reavaliações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.380
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Uso da eletroestimulação transcutânea
parassacral (tens) no tratamento da disfunção
vésico-intestinal em crianças e adolescentes:
um estudo clínico randomizado

G.E. de Abreu 1, L.A. Souza 1, M.L.V. da
Fonseca 2, T.B. Carneiro 1, E.R. Dourado 1, U.
Barroso Junior 1

1 Centro de Distúrbios Miccionais na Infância
(CEDIMI), Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública, Salvador, BA, Brasil
2 Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública,
Salvador, BA, Brasil

Área: Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria: Estudo clínico randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Testar a hipótese de que o uso de TENS paras-

sacral no tratamento inicial de crianças e adolescentes com
Disfunção vésico-intestinal (DVI) está associado a melhora do
quadro clínico, bem como analisar a associação entre o diâ-
metro transverso do reto pré-tratamento e resposta clínica
pós-intervenção.

Método: Ensaio clínico randomizado com crianças e
adolescentes com DVI. A amostra foi dividida em dois

grupos: um grupo de tratamento com orientação dieté-
tica/comportamental (uroterapia) + eletroterapia escapular-
-sham (GU) e um grupo de tratamento com orientação dieté-
tica/comportamental + uroterapia + TENS parassacral (GT). Na
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avaliação dos sintomas urinários e CF pré/pós intervenção
foram utilizados o Dysfunctional Voiding score System (DVSS)
e os critérios de Roma IV, respectivamente. O diâmetro trans-
verso do reto foi medido através de ultrassonografia pélvica.

Resultados: Foram estudados 23 pacientes, sendo
13 pacientes no grupo controle (GU) e 10 pacientes no
grupo tratamento (GT) com idade média de 9.0 ± 2.7 anos. A
média do diâmetro retal foi de 3,2 ± 0,9 cm. Ambos os grupos
evidenciaram melhora no DVSS após as intervenções (GC-
12.0, IQ10.0-16.5 X 6.0, IQ 2.0-10.0, p < 0.01; GT 15.5, IQ 8.0-18.25
X 4.5, IQ 0.75-10.5, p < 0.01), entretanto, não houve diferença
na avaliação intergrupos(p = 0.69). O GT apresentou melhora
significante da constipação quando comparado ao GC (80%
X 30.8%, p = 0.03). Não houve associação entre a medida do
diâmetro retal pré-tratamento e a melhora da constipação
(p = 0.79) ou do DVSS (p = 0.15).

Conclusão(ões): O TENS parassacral associado a uroterapia
melhoram a CF de crianças e adolescentes com DVI. Por sua
vez, os sintomas miccionais, apesar da melhora com o TENS,
não diferiu da melhora observada com uroterapia isolada. O
diâmetro retal pré-tratamento não influenciou na resposta clí-
nica pós-intervenção.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.381
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Perfil das ultrassonografias anorretais
realizadas em um serviço de residência
médica em coloproctologia - campinas – sp

D.A. Chiumento, T.Z.M. Bandeira, G.D.D.A.
Ribeiro, M.I. Rabello, G. Sevá-Pereira, J.J.
Oliveira-Filho, P.B. Tarabay

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Descrever a importância da ultrassonografia

anorretal como método diagnóstico auxiliar nas doenças anor-
retais, em especial no auxílio do planejamento cirúrgico.

Método: Trabalho retrospectivo realizado entre janeiro de
2018 a julho de 2019 em um serviço de Coloproctologia de
Campinas – SP. Foi realizada uma análise da indicação e
avaliação dos resultados dos exames de ultrassonografia anor-
retal do Serviço no período. Ultrassonografia anorretal foi
realizada pelo mesmo Coloproctologista com um aparelho 2 D,
estando o paciente em decúbito lateral esquerdo e preparo
intestinal (Fleet enema®, 3 horas antes do exame).

Resultados: Em um período de 18 meses foram realizados
88 exames de ultrassonografia anorretal pelo Serviço de Colo-
proctologia. Destes 62,5% (55) dos pacientes eram mulheres e
37,5% (33) homens. A média de idade dos pacientes foi de 51
anos (15-81) e as indicações para realização do exame foram:

incontinência fecal (IF), fístula anorretal, constipação, Doença
de Crohn perianal (DCp), dor anal, neoplasia, abscesso anor-
retal, pré-operatório de reconstrução intestinal, endometriose
intestinal e prolapso anorretal. 33 pacientes realizaram o
9;39(s1):165–222

exame devido a queixas de fístula anorretal (37,5%), excluindo
os pacientes com DCp (14%). A média de idade dos pacientes
com fístula foi de 46 anos (31-67), 20 (61%) eram mulheres e 13
(39%) eram homens. Desses pacientes, 54% (18) apresentaram
fístula complexa ao exame de imagem. A média de idade de
pacientes com IF foi de 57 anos (32 – 75). 95% (17) dos paci-
entes eram do sexo feminino e 1 paciente com queixa de IF,
do sexo masculino. Desses, 45% (8) pacientes apresentaram
lesões detectáveis ao método, sendo essas lesões esfincteria-
nas ou de assoalho pélvico. 50% dos pacientes apresentavam
alguma lesão esfincteriana: 28% (5) lesão de esfíncter anal
externo, 22% (4) lesão de esfíncter anal interno e 22% (4) lesão
do músculo pubovisceral.

Conclusão(ões): A ultrassonografia anorretal tem sido
amplamente utilizada para diagnóstico e caracterização das
afecções anorretais. É um exame bem tolerado pelo paciente
e com alta sensibilidade para identificação de lesões anatô-
micas. Devido suas características, faz parte do algoritmo de
investigação das doenças anorretais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.382

677

Avaliação das lesões esfincterianas em
pacientes com história de parto vaginal e
sintomas de incontinência: correlação entre
os achados ultrassonográficos, clínicos e
funcionais

G.O.S. Fernandes, R.G.L. Barreto, M.T.C.C.
Oliveira, N.C. Mota, M.T. Pinto, B.B.F. Soares,
N.M. Souza, J.B.P. Barreto

Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (HUUFMA), São Luís, MA, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a presença de lesão esfincterina utili-

zando a ultrassografia endorretal tridimensional em pacientes
com história de parto vaginal e correlacionar os achados com
os escores de incontinência fecal e os achados manométricos.

Método: Estudo retrospectivo realizado através de uma
revisão de prontuários 20 pacientes, no período de outubro
de 2016 a dezembro de 2018, com queixas de incontinência
fecal e com história de parto vaginal, que foram submetidas a
ultrassonografia endorretal tridimensional e eletromanome-
tria anorretal. Foi utilizado o escore de incontinência fecal de
Wexner para quantificação do grau da incontinência.

Resultados: Foram incluídas no estudo 20 mulheres com
idade superior a 18 anos. Destas, 4 foram excluídas por referi-
rem cirurgia anorretal prévia. A média de idade das pacientes
foi de 57,43 anos + /- 12,55, variando de 38 a 77 anos. A medi-
ana de partos foi de 3 (variando 1 a 16 partos) e a mediana
de escore de incontinência de Wexner foi de 5 (variando de

2 a 16). Das 16 pacientes, 8 foram submetidas a episiotomia e
2 tiveram auxílio de fórceps no parto. A média das pressões de
repouso foi de 39,91 mmHg + /- 22,16 (variando de 8,9 mmHg
a 76,4 mmHg). A média das pressões voluntárias máximas
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oi de 87,54 mmHg + /- 56,54 (variando de 20, 40 mmHg a
46,80 mmHg). Das 16 pacientes avaliadas, 13 tiveram lesão de
sfíncter anal externo (EAE) e destas, 5 apresentaram conco-
itantemente lesão do esfíncter anal interno (EAI). Todas as

esões encontradas foram na hemicircunferência anterior do
anal anal. A média do ângulo de lesão do EAE foi de 124◦ + /-
3,74◦ (variando de 95◦ a 179◦). Não houve correlação do ângulo
e lesão e o escore de incontinência (r = 0,1856, p = 0,54), assim
omo não houve correlação entre o escore de incontinên-
ia e a pressão de repouso (r = 0,3278, p = 0,21), pressão de
ontração (r = 0,1261, p = 0,64), a idade (r = 0,1046, p = 0,64) e
úmero de partos (r = -0,4070; p = 0,11). Não houve correlação
ntre o ângulo de lesão e as pressões de contração (r = 0,178;
= 0,56).

Conclusão(ões): Em pacientes com parto vaginal e queixas
e incontinência é frequente observar lesão esfincteriana na
emicircunferência anterior do canal anal, especialmente do
sfíncter anal externo. Além disso, observa-se ainda redução
as pressões anais de repouso e de contração. Porém não
oi possível estabelecer correlação entre a severidade da
ncontinência fecal e os achados manométricos e ultranos-
onográficos.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.383
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nálise epidemiológica dos pacientes no
omento do diagnóstico de câncer colorretal

o hospital das clínicas de goiânia-go de
009 a 2019. qual a idade ideal para iniciar
astreio oncológico?

.I. Calegari, A. Nasser Junior, H. Moreira
unior, C.P. Oliveira, B.I. Silva, I.V. Martins,
.A.S. Oliveira, L.F. Cavallini

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia,
O, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): De acordo com as recentes publicações na

iteratura médica relacionadas ao rastreio para o câncer color-
etal, verificou-se que há uma tendência mundial para uma

aior abrangência de faixa etária devido ao aumento da inci-
ência em adultos com menos de 50 anos. Já é consensual na
ociedade médica americana o rastreio oncológico a partir dos
5 anos para que haja não só detecção precoce, mas também
revenção.

Método: Esta análise epidemiológica buscou avaliar o per-
l de pacientes em seguimento ambulatorial no Serviço de
oloproctologia do Hospital das Clínicas Goiânia-GO, atra-
és de registro das consultas em prontuários, no período de
aneiro de 2009 a janeiro de 2019. De acordo com os arquivos
ospitalares, havia 5636 registros de prontuários para o ambu-
atório de Onco-Coloproctologia nesse período. Excluindo-se
rontuários sem dados suficientes para a pesquisa, restaram
653 consultas devidamente registradas.
39(s1):165–222 203

Resultados: Observou-se que 51,8% dos pacientes são do
sexo masculino. Em relação a faixa etária, 21,95% dos paci-
entes apresentavam menos que 50 anos quando receberam
o diagnóstico. O principal sítio de acometimento foi o reto,
com 39,8%, seguido de cólon esquerdo e sigmoide, com 35,7%.
Pacientes com acometimento do cólon direito representaram
18,7%. Em relação a História Familiar, apenas 12,2% relataram
parentes com algum acometimento, sendo que em 39,2% dos
prontuários, não havia registros de histórico familiar oncoló-
gico. Avaliando desde a primeira consulta até o retorno com
exames de estadiamento, 25% dos pacientes já apresentavam
metástases. Do total de prontuários avaliados, 3,9% apresenta-
ram K-RAS mutado. Se considerarmos pacientes com 50 anos
até menores que 60 anos, o percentual de acometimento é de
21,75%. Ou seja, são pacientes que apresentam nesta faixa etá-
ria neoplasia maligna já estabelecida, cura etiologia possa ter
iniciado até 10 anos antes, através da evolução de um pólipo
adenomatoso, que poderia ser visualizado e ressecado por
colonoscopia, impedindo este ciclo. E, se considerar a faixa
etária de pacientes abaixo de 60 anos, esse percentual se eleva
para 43,7%. Isso mostra que para uma melhor triagem e efi-
cácia do rastreio oncológico, com objetivo de não só prevenir,
mas também identificar lesões em estágios menos avançados
de doença, é necessário redução da faixa etária de início de
triagem.

Conclusão(ões): Diante do exposto, considerando significa-
tivo que mais de 40% dos pacientes são menores que 60 anos
no momento do diagnóstico, seria interessante a redução do
início do rastreio para câncer colorretal para 45 anos. Culmi-
nando dessa forma, com diagnósticos nas formas precoces e
maiores chances de desfechos favoráveis.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.384
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Utilização de biofeedback para tratamento de
constipação por evacuação obstruída em
hospital terciário de fortaleza

T.C. Maia, M.R. Costa, M.C.R. Araújo, N.F.
Rodrigues, S.M.M. Regadas, C.V.V. Nogueira,
A.G. Marques, R.D. Escalante

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC),
Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a utilização do biofeedback como

opção satisfatória no tratamento da constipação, associado a
mudanças dietéticas e de hábito de vida.

Método: Foi realizado um estudo coorte transversal, obser-
vacional, utilizando os dados dos prontuários dos pacientes
submetidos às sessões de biofeedback no serviço de colo-

proctologia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC),
entre fevereiro de 2016 e julho de 2018. Os pacientes com
queixa de evacuação obstruída associada a presença de
contração paradoxal (anismus) detectada na manometria,
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com indicação para realização de biofeedback, foram incluí-
dos no estudo. O protocolo de biofeedback consistiu em
orientações dietéticas, incluindo aumento da ingestão de
fibras e água, realização de 4 sessões iniciais padronizadas
e uma manometria de controle após o término das sessões.
Os pacientes foram avaliados de acordo escore de constipação
da Cleveland Clinic Florida antes e 6 meses após a conclu-
são do tratamento. Cada paciente foi questionado se houve
melhora subjetiva dos sintomas, independentemente do valor
do escore. Foi considerada melhora significativa do escore uma
redução de, pelo menos, 40% em relação ao início das sessões.
Os dados foram analisados utilizando o teste t de Student, com
valor de significância adotado de p < 0,05.

Resultados: Dos 47 pacientes avaliados no período, 35
(74,5%) foram diagnosticados com evacuação obstruída. Des-
ses, 30 (85,1%) eram do sexo feminino, e a idade média foi
de 50,38 ± 13,13 anos. Os registros das manometrias demons-
traram pressão média de repouso de 70,54 ± 20,99 mmH2O.
O valor médio do score de constipação foi de 14 ± 4,75. Não
houve alteração significativa da pressão de repouso e nem da
pressão de contração máxima após as sessões. Foi demons-
trada uma redução significativa no escore de constipação após
as sessões (11 ± 5,48; T = 5,32; p < 0,001). Vinte e oito (80%) paci-
entes apresentaram melhora no escore de constipação após as
sessões, com 11 (31,3%) apresentando melhora significativa do
escore. Vinte e quatro (68,6%) pacientes apresentaram relato
de melhora clínica subjetiva após realização das sessões.

Conclusão(ões): Houve melhora significativa no escore de
constipação dos pacientes avaliados após a realização das
orientações dietéticas e aplicação das sessões biofeedback
para o tratamento da evacuação obstruída. Foi visto que 80%
dos pacientes apresentaram melhora do escore de constipação
após as sessões. 31,3% dos pacientes apresentaram uma
redução de mais de 40% no escore. A taxa de pacientes que
apresentaram melhora clínica subjetiva após a realização do
tratamento foi de 68,6%.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.385

680

Avaliação da qualidade de vida de pacientes
com síndrome da ressecção anterior do reto
antes e após o uso de irrigação transanal

L.C. Reis, F.P. Rodrigues, L. Rogério, B.De.S.
Rodrigues, A.L. Filho, K.C.R. Buzatti, M.M.
Pinheiro, R.G. da Silva

Grupo de Coloproctologia, Instituto Alfa de
Gastroenterologia, Hospital das Clínicas,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Belo Horizonte, MG, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)

Objetivo(s): implantar a Irrigação Intestinal Transanal para

pacientes classificados como LARS moderado e grave e avaliar
os resultados funcionais e seu impacto na qualidade de vida
9;39(s1):165–222

Método: Pacientes classificados como LARS moderado e
grave, após 12 meses de tratamento conservador, foram sele-
cionados para a terapia com irrigação intestinal. Foi utilizado
kit desenvolvido para irrigação intestinal via estoma. Os paci-
entes participaram de treinamento por três dias consecutivos
sobre a técnica a fim de desenvolver habilidade para realizar
em domicilio. Foram aplicados, antes e após o tratamento,
questionários que avaliaram a função intestinal dos pacien-
tes (LARS score), a qualidade de vida (questionário SF-36 de
Qualidade de Vida), a gravidade da incontinência anal (Wexner
Score) e questionários específicos que mensuraram os impac-
tos da função intestinal na qualidade de vida.

Resultados: Foram estudados 22 pacientes, sendo 20 com
LARS grave e dois com LARS moderado. 90% dos pacientes rela-
taram perda involuntária de fezes na roupa diariamente, 95%
referiram evacuações fragmentadas e sensação de evacuações
incompletas e 77,3% queixaram-se de urgência evacuatória. A
adaptação do kit de irrigação via estoma para irrigação intes-
tinal transanal se mostrou eficiente, uma vez que 100% dos
pacientes conseguiram manipulá-lo com facilidade e de forma
independente, após o treinamento, não ocorrendo intercor-
rências durante os 12 meses. Após o primeiro mês de irrigação,
86,4% dos pacientes não mais apresentavam perdas involun-
tárias e evacuações fragmentadas e 81% relataram melhora
na urgência evacuatória. O período de maior impacto positivo
na classificação de LARS foi o primeiro mês após o início do
tratamento quando 86% dos pacientes, inicialmente classifi-
cados como LARS grave, passaram a ser classificados como
“sem LARS”. A melhora da qualidade de vida após o primeiro
mês se deu em 90,9% dos pacientes.

Conclusão(ões): A técnica de irrigação intestinal transa-
nal adaptada foi implantada com sucesso, com boa tolerância
e reprodutibilidade pelos pacientes, levando à significativa
melhora da função intestinal e da qualidade de vida dos por-
tadores de LARS moderado e grave.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.386

426

Análise de anastomoses intracorpórea em
colectomias direita minimamente invasiva
em hospital oncológico referência nacional

Cd.C. Stanzani, L.G.C. Romagnolo, M.C. Neto,
F.D. Diniz, M.V.A. Denadai, C.A.R. Veo, F.K.
Pina

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Confirmar a baixa morbimortalidade de anas-

tomose intracorpórea em colectomia direita minimamente
invasiva por neoplasia de cólon.
Método: Estudo retrospectivo que analisou prontuários de
paciente submetidos a colectomia direita minimamente inva-
siva com anastomose intracorpórea em serviço oncológico de
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eferência nacional entre o período de 15 de junho de 2015 até
1 de janeiro de 2019.

Resultados: Durante o período estudado foram identifica-
os 61 casos incluídos no presente. Cirurgia laparoscópica
epresentou a grande maioria com 83,60% (51), enquanto o
mprego da técnica robótica em 16,40% (10). Em apenas 14,75%
9) dos casos, foram observadas complicações. Desses 44% (4)
recisaram ser reabordados cirurgicamente, enquanto 66% (5)
ecessitaram, apenas, de cuidados clínicos. Ileo prolongado

oi a maior complicação observada tendo 4 casos, seguida de
ístulas anostomoticas 3 casos.

Conclusão(ões): O presente estudo corrobora dados da lite-
atura, como estudo de Milone e colaboradores (2017) e Feroci e
olaboradores (2013), mostrando que colectomia direita mini-
amente invasiva com anastomose intracorpórea pode ser

mpregada com segurança, por apresentar baixa morbidade e
omplicações em sua grande maioria benigna.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.387

82

valiação da resposta do adenocarcinoma de
eto a neoadjuvância com emprego do
ET-CT

.V. Pinheiro, N.S. Mukai, P.N. Moraes, D.O.
agro, F.O. Costa, C.A.R. Martinez, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
ampinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar utilidade do PET-CT para prever a res-

osta histopatológica e resultados clínicos no câncer de reto
ocalmente avançado.

Método: Estudo retrospectivo de pacientes com adeno-
arcinoma de reto extraperitoneal que foram submetidos ao
ET-CT antes e após ao tratamento neoadjuvante. Os valores
e SUV pré e pós terapia neoadjuvante foram comparados com
chados histológicos da peça cirúrgica. Para avaliação do grau
e regressão tumoral (RTG) foi empregada a classificação da
ociedade Brasileira de Patologia e agrupadas em RTG 0 a 1

grupo 1) e 3 a 4 (grupo 2); T0, is ou 1 (grupo 1) e T 2 a 4 (grupo
) e N0 (grupo 1) e N positivo (grupo 2). SUV pré e pós.

Resultados: Foram avaliados 123 pacientes com adenocar-
inoma de reto extraperitoneal, 109 (61%) do sexo masculino,
om média de idade de 61 ± 12,4 anos. Desses 123 fizeram PET
ré-neoadjuvância, 101 pós e 76 pré e pós. A diferença dos
alores de SUV pré e pós neoadjuvância foi 23,12 ± 12,91 vs
0,55 ± 8,24; delta SUV 11,12. Dos 76 pacientes 31 (41 %) tive-
am RTG 0 ou 1 (grupo 1) e 7 (09%) tiveram resposta patológica
ompleta. Dos pacientes com resposta patológica completa
6% tiveram delta SUV > 10.

Conclusão(ões): Foi possível identificar que a maioria dos

acientes com resposta patológica completa tiveram delta
UV > 10. Pode-se inferir que o PET-CT apresenta-se como fer-
amenta útil na avaliação da resposta.
39(s1):165–222 205

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.388
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Avaliação funcional de pacientes com
endometriose profunda

L.R.C. Barucci a, B. Bazzano b, U.E. Sagae c, G.
Kurachi c, N. Cavalli d, D.M.d.R. Lima c

a Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
(FAG), Cascavel, PR, Brasil
b Hospital São Lucas, Cascavel, RS, Brasil
c Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil
d Clínica Salus, Cascavel, PR, Brasil

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliação funcional pela manometria anorre-

tal de pacientes portadoras de endometriose profunda e sua
correlação com localização de focos no reto.

Método: Foram analisados dados de manometria anorre-
tal e ultrassonografia anorretal tridimensional (US3D) de 151
pacientes do sexo feminino, com idade entre 22–57 anos,
sendo a média entre as idades de 39,2 anos. Todas em acompa-
nhamento clínico por endometriose intestinal profunda, em
uma clínica de referência do serviço no período de janeiro de
2014 a janeiro de 2019. As pacientes foram divididas em três
grupos mediante achados da US3D sendo o grupo I composto
por pacientes que apresentaram foco de endometriose na gor-
dura perirretal sem infiltração na musculatura do reto. Grupo
II composto por pacientes que apresentavam foco de endome-
triose na musculatura própria do reto e Grupo III formado por
mulheres sem foco de endometriose no exame de US3D. Foram
analisados dados da pressão de contração e de repouso anor-
retal, presença de anismus ao exame de manonetria anorretal
e a presença de sintomas de disquezia, dor retal e constipação.

Resultados: Cento e vinte pacientes (79,4 %) analisa-
das apresentavam lesão sugestiva de foco de endometriose
perriretal com envolvimento da parede retal e oitenta e
uma pacientes (53,6 %) apresentaram anismus ao exame
manométrico. Dentre as pacientes que apresentavam lesões
sugestivas de endometriose ao exame de US3D, sessenta (39,7
%) apresentavam anismus concomitante ao exame manomé-
trico. O grupo I, foi composto de quarenta e uma pacientes
(27,1 %) com média de pressão manométrica de repouso
de 55,4 e média de pressão manométrica de contração de
74,3. No grupo, vinte e cinto (60,9 %) apresentaram anismus,
uma (2,4 %) relatou queixa de disquezia, cinco (12,1 %) de
dor retal e nove (21,9 %) de constipação. Além disso, dezes-
seis pacientes (39 %) não apresentaram anismus ao exame
manométrico. No grupo II, foram incluídas setenta e cinco
pacientes (49,6 %), sendo a média de pressão manométrica
de contração e repouso de 50,4 e 89,02 respectivamente. Dentre
elas, trinte e cinco (46,6 %) apresentaram anismus ao exame
manométrico, sete (9,3 %) apresentavam disquezia, oito (10,6
%) dor retal e dez (13,3 %) constipação. Nesse grupo, quarenta

pacientes (53,3 %) não apresentavam anismus ao exame de
manometria anorretal. Por fim, no grupo III, composto por
trinta e cinco pacientes (23,1 %), que apresentaram como
média de pressão manométrica no repouso e na contração
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52,3 e 87,6 respectivamente. Nesse grupo, vinte e uma (60 %)
apresentavam anismus. Quatro (11,4 %) delas apresentavam
queixas de dor retal e sete (20 %) de constipação, sendo que
nenhuma apresentou disquezia como sintoma.

Conclusão(ões): A avaliação funcional de pacientes por-
tadoras de endometriose intestinal que serão submetidas
a tratamento cirúrgico faz se importante para realizar
tratamento das alterações funcionais que eventualmente
coincidem e que podem piorar a evolução das mesmas no
pós-operatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.389
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Seguimento de pacientes com câncer
colorretal acima de 5 anos - resultado de
estudo retrospectivo em uma cidade do
interior paulista

P.C.B.d.A.C. Silva, M.M.S. Craveiro, L.H.C.
Saad, A. Bakonyi Neto, C.A.d. Castro, R.S.
Hossne, W.K.d. Oliveira, C.N. Hasimoto

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu,
SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar o seguimento de pacientes com câncer

colorretal a longo prazo e verificar se é viável, estatistica-
mente, seguir o paciente após 5 anos.

Método: Estudo retrospectivo através de análise de
prontuários de pacientes avaliados no ambulatório de colo-
proctologia de uma cidade do interior paulista em 2018.

Resultados: Dos 56 pacientes avaliados no período, 7 tive-
ram recidiva tumoral (2 colônicas, 1 ovariana, 2 pélvicas e
2 pulmonares), representando uma taxa de recidiva de 12,5
% dos pacientes estudados. Destes, 2 das recidivas surgiram
após 5 anos de seguimento, correspondendo a 3,57 % da
população total estudada e 28,57 % dos pacientes com reci-
diva do câncer colorretal. Uma das recidivas foi pulmonar e
a outra colônica, ambas após 6 anos do sítio inicial e com
proposta de abordagem cirúrgica curativa.

Conclusão(ões): Levando-se em consideração os resultados
obtidos em que a taxa de recidiva do câncer colorretal é maior
que 1 a cada 10 pacientes, e que aproximadamente 3 em cada
10 casos destes surgirá após o tempo habitual de seguimento
de 5 anos, sugere-se minimamente vigilância dos pacientes
com história pregressa de câncer colorretal. Porém estudos

multicêntricos e com um número maior de pacientes deve ser
realizado para validação das estatísticas aqui apresentadas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.390
9;39(s1):165–222

439

Casuística da microcirurgia endoscópica
transanal (tem/teo®) em um hospital da
Bahia

A.R. Queiroz, T.M.M.d.O. Rodrigues, L.M.G.
Codes, A.L. Mano, I.D.M. Cruz, T.C.S.
Marques, E.L.Q. Souza, E.M. Azaro Filho

Hospital São Rafael, Salvador, BA, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e Pél-
vicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar o perfil epidemiológico e as indicações

cirúrgicas dos pacientes submetidos à microcirurgia endos-
cópica transanal (TEM/TEO®), além de apresentar resultados
quanto ao estudo anatomopatológico dos espécimes e mar-
gens cirúrgicas.

Método: Realizado estudo observacional descritivo, atra-
vés da revisão de prontuários eletrônicos. Foram identificados
nove pacientes submetidos à TEM/TEO® de lesões em reto, no
período de julho de 2017 a junho de 2019. Dentre as caracterís-
ticas avaliadas, incluem-se gênero e idade, além da indicação
da técnica, tamanho das lesões e histologia das mesmas. Os
pacientes foram submetidos à retoscopia rígida para deter-
minar a localização exata da lesão e o posicionamento do
paciente no intraoperatório. Em toda a amostra, instituiu-se
antibioticoprofilaxia com cefazolina. Posteriormente, foram
analisados os resultados anatomopatológicos, com enfoque
nas margens cirúrgicas.

Resultados: A média de idade da amostra foi de 56 anos,
com discreta predominância de pacientes do sexo feminino
(56 %). As indicações cirúrgicas foram heterogêneas: cinco
pacientes apresentavam margens comprometidas após muco-
sectomias endoscópicas; três pacientes apresentavam lesões
de crescimento lateral (LST), não passíveis de ressecção endos-
cópica; um paciente realizou ressecção de cicatriz tumoral
residual após neoadjuvância por adenocarcinoma. O tama-
nho das lesões variou de 1,2 cm a 4,0 cm, e o estudo histológico
prévio a cirurgia demonstrou tratar-se de adenomas tubulares
com displasia de baixo e alto grau, tumores neuroendócrinos e
adenocarcinoma. Todos os pacientes realizaram estadiamento
pré-operatório, sem lesões à distância. O preparo colônico
foi realizado com manitol e lavagem retal com solução gli-
cerinada. Procedeu-se a sutura primária do leito cirúrgico
em cinco dos nove pacientes, com tempo médio de interna-
mento de três dias. Não houve complicações relacionadas aos
procedimentos. As margens das lesões foram devidamente
identificadas para análise histológica. O estudo anatomopa-
tológico de oito dos nove pacientes (89 %) mostrou margens
livres, sem nenhum achado adicional. Apenas uma paciente
apresentou margens cirúrgicas lateral esquerda e distal com-
prometidas, devido a lesão térmica local, com biópsia positiva
para adenoma tubular, sem acometimento de margens pro-

fundas, sendo optado pelo médico assistente e acordado com
a paciente acompanhamento endoscópico precoce e regular. A
referida paciente encontra-se em seguimento pós-operatório
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a intensidade da constipação. Houve prevalência do gênero
feminino e conformidade com a faixa etária maior.
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á dois meses, com programação para realização de retoscopia
rimestral. O seguimento pós-operatório vem sendo realizado
través de exame físico e estudos de imagem seriados, atual-
ente com tempo médio de acompanhamento variando entre
e 23 meses. Nenhum dos pacientes apresentou recidiva das

esões.
Conclusão(ões): A microcirurgia transanal endoscópica
uma técnica minimamente invasiva que possibilita a

essecção ampla de diversas lesões em reto, com altos índices
e eficácia e segurança.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.391

41

erfil dos pacientes portadores de doença
nflamatória intestinal em um hospital
niversitário

.C. Lins, M.Á.d.F.L. Neto, L.H.A.S. Filho, T.G.
uritiba, S.M.d.S. Andrade, T.S.N. Pires,
.A.d.A. Ferreira, G.G.d. Carvalho

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió,
L, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar o perfil dos pacientes em acompanha-

ento ambulatorial, especializado em doença inflamatória
ntestinal, de um hospital universitário; analisando o diagnós-
ico, gênero e o uso de imunobiológicos. Falta de registros de
ncidência e prevalência das doenças inflamatórias intestinais
o Brasil, seja por regiões geográficas ou mesmo por estado da

ederação.
Método: Trata-se de um estudo transversal, descritivo,

ujas variáveis estudadas foram: gênero, idade e diagnóstico
Doença de Crohn, Retocolite ulcerativa e colite indetermi-
ada). Foram selecionados 151 pacientes portadores de DII,
companhados ao longo do ano de 2019. Os dados foram
olhidos por meio do prontuário e trabalhados no programa
icrosoft Excel 2016.
Resultados: Dos pacientes estudados 79 são portadores de

CU, 63 de DC e nove de colite indeterminada. Observamos
ue no grupo estudado houve predominância do sexo femi-
ino, totalizando 90 pacientes, e do outro lado 61 pacientes do
exo masculino. O tratamento medicamentoso com imunobi-
lógicos está presente em 77 pacientes estudados. Os dados
este estudo revelam um predomínio do sexo feminino em
oncordância com outros estudos realizados no Brasil. A faixa
tária acometida também demonstra essa concordância.

Conclusão(ões): O perfil epidemiológico dos pacientes por-
adores de doença inflamatória intestinal do hospital de
eferência de Alagoas em 2019, mostrou predomínio do gênero

eminino, do diagnóstico de retocolite ulcerativa, e o uso de
munobiológicos em mais da metade dos pacientes.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.392
39(s1):165–222 207
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Qual o papel da medicina nuclear na
investigação da constipação intestinal?

L.C. Lins, M.Á.d.F.L. Neto, M.A.d. Mendonça,
J.C.P. Junior, L.H.A.S. Filho, S.M.A.d. Andrade,
T.S.N. Pires, M.A.d.A. Ferreira

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió,
AL, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a relação entre quadro clínico de

constipação intestinal com a medicina nuclear (cintilografia
do trânsito gástrico com gálio 67).

Método: É um estudo retrospectivo analítico, onde foram
selecionados pacientes clinicamente constipados estabeleci-
dos pelos critérios de Roma IV, e que foram submetidos a
cintilografia do trânsito intestinal com marcador Gálio 67 em
um hospital terciário no período entre 2007 e 2017. As variáveis
analisadas foram: gênero, idade, positividade do exame para
constipação (cintilografia), localização e grau da constipação.
A localização foi dividida entre inercia colônica e defecação
obstruída. O grau da constipação foi subdividido de acordo
com a retenção de constraste no cólon e reto, sendo leve menor
de 25 %, moderado entre 25 e 50 %, e acentuado maior eu 50%.
Os dados foram analisados no programa Excel.

Resultados: No estudo foram incluídos 157 pacientes, den-
tre os quais 136 (86,6 %) do gênero feminino e 21 (13,3 %)
do gênero masculino, com média de idade de 47 anos vari-
ando entre 15 e 90 anos. Dentre os pacientes, 127 (80,8 %)
foram classificados como constipados, dos quais, apenas 16
(12,5 %) eram masculino. A constipação de grau acentuado
apresentou-se em 68 (53,3 %) pacientes, seguido do grau mode-
rado com 30,7 % dos pacientes e do grau leve com 15,7 % dos
pacientes. O gênero feminino foi maioria em todos os graus
de constipação, sendo responsável por 87,4 % dos pacientes
constipados e apareceu em todas as faixas etárias. No gênero
masculino, a constipação intestinal esteve presente em 76,1 %
dos pacientes, predominando na faixa etária de 46 – 55 anos,
37,5 % dos pacientes, seguida da faixa etária de 56 – 65 anos
com 25 % dos pacientes. A inércia colônica foi o padrão mais
prevalente entre os pacientes constipados em ambos os gêne-
ros com 60,6 %. O grau acentuado de constipação foi o mais
prevalente (53,3 %), havendo uma predominância da inércia
colônica em 53,2 % dos pacientes.

Conclusão(ões): Verificou-se uma associação entre medi-
cina nuclear com uso do Galio 67 e os pacientes clinicamente
constipados, identificando a região do cólon mais afetada e
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.393
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Percepção de estudantes de medicina acerca
de um simulador de baixo custo do
procedimento de colostomia em alça

R.T.P. Prado, H.K.S.S. Lima, D.M.F. Lima,
A.N.G. Fernandes, M.S.V.S. Valente, B.B.
Ricciardi, F.J.C. Menezes, B.M.d.C. Borges

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza,
CE, Brasil

Área: Ensino em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O procedimento de Colostomia em alça consti-

tui uma medida fundamental no manejo de diversas doenças
prevalentes e causadoras de elevado grau de morbimortali-
dade na população ocidental, como Neoplasias Colorretais.
Trata-se da confecção de um canal entre o intestino e o meio
externo para a retirada do bolo fecal, ocasionando limitações
às atividades de vida diária sofridas pelo paciente. Nesse cená-
rio, é indispensável um corpo de cirurgiões capazes de realizar
essa conduta de maneira eficaz, diminuindo o tempo de
presença da bolsa e risco de complicações a que o doente está
sujeito. Infelizmente, simuladores para essa prática mostram-
-se caros e de difícil reprodução, dessa forma, esse trabalho a
proposta de um modelo de baixo custo e fácil replicabilidade
para o treino da Colostomia, e como ele foi avaliado por um
grupo de estudantes de Medicina.

Método: O modelo é formado por duas partes. A primeira:
uma representação de uma alça intestinal, composta por pla-
cas de espuma e feltro. A segunda mimetiza as camadas da
parede abdominal, feitos de papel EVA e espuma, tudo dentro
de um manequim. Em curso de Cirurgia, estudantes passaram
por simulações de uma colostomia, após uma aula expositiva
sobre o assunto, composta de duas fases: Diérese dos planos
da parede abdominal e Fixação da alça à parede. Ao fim, os
participantes respondiam um questionário na escala Likert,
avaliando o modelo, indo de “discordo totalmente” até “con-
cordo totalmente”.

Resultados: Com uma amostra de 51 estudantes, indo do
segundo ao oitavo semestre do curso de medicina e na faixa
etária de 18 a 36 anos, observou-se 56,9% possuía experiência
prévia com o ensino da cirurgia. Dentro dos questionamentos,
todos os alunos concordaram, total ou parcialmente, acerca
do modelo ter uma correlação anatômica satisfatória, pos-
sibilitar a movimentação adequada para realizar a tarefa,
propiciar visualização adequada e que pode ser reproduzido.
Outras perguntas sobre a ergonomia e qualidade dos materiais
também tiveram avaliações significativamente positivas, com
apenas 2% dos avaliadores discordando parcialmente, e mais
de 80,4% concordando totalmente. Mantendo o padrão de boa
percepção, 92,2% da amostra concorda totalmente com a hipó-
tese de que o simulador é adequado para o treino da prática
da Colostomia, enquanto os outros 7,8% afirma, parcialmente,
o mesmo. Encerrando com a inquirição de que o modelo, em

geral, representa, fielmente, o procedimento real. 68,6% dos
estudantes atesta totalmente que “sim”, enquanto os outros
9;39(s1):165–222

27,5% confirma de maneira parcial, o restante discordou par-
cialmente ou se mostrou indiferente.

Conclusão(ões): Observando a predominância de
avaliações positivas, define-se um modelo promissor para o
treinamento de Colostomia para acadêmicos, com ou sem
contato prévio com a ciência cirúrgica, no contexto do baixo
custo, reprodutibilidade e similaridade com o procedimento
real. Entretanto, melhorias acerca da ergonomia e qualidade
do material foram salientadas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.394
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Perfil e análise pós operatória de pacientes
submetidos a correção de prolapso retal:
cirurgia de altemeier em serviço de referência
no estado da bahia

C.R. Mendes, C.C. de Assunção, K.d.M. Fuchs,
J.S. Araújo de Jesus, H.M. Parreira, J. Serra, E.
Dantas

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Introdução: O prolapso retal é caracterizado como um

transtorno da estática do reto, sendo descrito quando há saída
de segmento variável do reto pelo ânus, decorrente de uma
série de fatores: etário, fisiológico, funcional, comportamental,
genético, dentre outros. Historicamente, ao lo, várias técnicas
foram desenvolvidas para correção cirúrgica do prolapso retal,
afim de obter menor morbidade e menores taxas complicações
pós-operatórias, além de recidivas. Essas técnicas operató-
rias foram divididas em abordagens abdominais e perineais. A
Cirurgia de Altemeier ou retossigmoidectomia perineal é um
técnica perineal, que consiste na excisão do reto e parte do
cólon sigmoide por via perineal, normalmente indicada em
pacientes mais idosos e com comorbidades associados.

Objetivo: Traçar o perfil de 39 pacientes submetidos a cirur-
gia de Altemeier ao longo dois anos de fevereiro de 2017 a
junho de 2019 de acordo com dados como sexo, idade, tempo
de internamento e complicações pós-operatória.

Método: Dos 39 pacientes 21 pacientes foram seleciona-
dos, de acordo com a disponibilidade dos mesmos, sendo que
14 eram do sexo feminino e 7 eram do sexo masculino, em
sua maioria idosos. A idade média das mulheres era de 74,2
(64-91) e entre os homens a idade média era de 62 anos (44-
81), informações baseadas em revisão de prontuário, contato
telefônica e consulta ambulatorial

Resultados: O tempo médio de internamento foi de 2 dias,
não tendo diferença entre os sexos, apenas uma complicação
operatória imediata (brida precoce) foi relatada e 01 paciente
apresentou recidiva do prolapso (4%), sendo este do sexo mas-
culino.
Conclusão(ões): Apesar de uma amostragem mais limitada
devido a não participação de todos os pacientes no estudo, a
técnica de Altemeier no nosso serviço traz bons resultados
e evidencia o sucesso desta técnica operatória em diferentes
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aixas etárias com baixa taxa de recidiva, baixa morbidade e
enor complicação pós operatória. A técnica de Altemeier é

e fácil execução e naõ deve ter seu uso limitado aos pacien-
es idosos e com comorbidades, apesar de seu uso ser bem
mpregado neste grupo com demonstrado neste estudo.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.395
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nálise crítica das complicações ocorridas
as cirurgias de fechamento de ileo e
olostomia no hospital são vicente de paulo
a cidade de jundiaí no período de 2012 a
018

.A.P. Chagas, E.H. Uramoto, R.P. Lima, A.
enancio, S.R. Neto

Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí,
P, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar e analisar criticamente as complicações

a cirurgia de reconstrução de trânsito intestinal bem como
presentar os dados epidemiológicos referentes ao perfil dos
acientes ostomizados no período de 2012–2018 em hospital
erciário.

Método: Análise retrospectiva dos prontuários dos paci-
ntes submetidos à cirurgia de fechamento de enterostomia
m Hospital terciário, de janeiro 2012 a junho de 2018. Cri-
érios de inclusão: todos pacientes que foram submetidos ao
eguinte procedimento: “Fechamento de Enterostomia, qual-
uer segmento” no período de 2012 a julho 2018. Desta seleção
oi obtido um total de 80 pacientes (n).Foram avaliados os
0 prontuários retrospectivamente seguindo formulário pré-
estabelecidos. Os dados foram inseridos e processados em
abela de Microsoft Excel correlacionando os dados estatisti-
amente. Para o segundo objetivo do trabalho, a amostragem
oi submetida a uma avaliação epidemiológica sob o ponto
e vista de frequência, correlacionando principalmente idade,

ndicação, sexo, permanência na UTI, comorbidades, tipo
e anastomose, existência de complicação.Os critérios ana-

isadas foram faixa etária, comorbidades, preparo do cólon,
ipo de anastomose, intervalo entre as cirurgias e tempo de
nternação hospitalar. Utilizando o teste de Qui-Quadrado
odemos analisar se as categóricas tiveram relação com o
esfecho complicação.

Resultados: Foram incluídos 80 pacientes no estudo, sendo
5 (43,8 %) do sexo feminino e 45 (56,2 %) do sexo masculino.

média de idade foi de 54 anos, sendo a máxima 83 anos
a mínima 17 anos. A indicação mais frequente foi Ileosto-
ia de proteção de anastomose (30 %), seguido de Malignidade

20 %), Diverticulite (11 %) e Abdome Agudo Obstrutivo (10 %).
s comorbidades mais frequentes foram Hipertensão Arte-

ial Sistêmica e Diabetes Melitos. Na avaliação apresentada,

9,5 % não apresentavam comorbidades. O tipo de ostomias
ais prevalentes foram: Hartmann 31,2 %, seguido da ileos-

omia terminal 28,8 % e ileostomia em alça 23,8 %. O uso de
reno foi realizado em 51 cirurgias (64,5 %), e ao correlacionar
39(s1):165–222 209

com complicação obtivemos significância estatística. O tempo
de internação variou entre 2 a 60 dias, sendo na média de 11
dias, enquanto que o tempo médio de duração da cirurgia foi
de 4 horas com mínimo de 1 h e no máximo de 8 h, o inter-
valo médio entre as cirurgias foi de 1,7 anos, desde 6 dias até
6,5 anos. Dos pacientes submetidos a reconstrução do trân-
sito, 37.5 % obtiveram algum grau de complicação, destes 73 %
foram considerados complicações de média e alta severidade.
Quanto ao tempo de internação obtivemos p = 0,02, concluindo
como já esperado que quanto maior o tempo de internação,
maior suscetibilidade para complicações, levando -se como
premissa apresentam complicações agudas.

Conclusão(ões): Este estudo demonstra que as
reconstruções de íleo e colostomia em um hospital ter-
ciário de Jundiaí apresentou uma taxa de complicação de
37.7 %, sendo que destes, 52 % era por reconstrução de trânsito
por Hartmann.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.396
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Displasia e câncer colorretal em pacientes
com retocolite ulcerativa tratados em um
hospital universitário de salvador/ba

N.F. Baqueiro Sena, L.M.G. de Codes, A.d.O.
Trajano, A.L. de Carvalho, F.d.C.R. Fidelis,
V.L.d.O. Alves

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é descrever o perfil

dos pacientes com RCUI atendidos em um hospital universi-
tário de Salvador/Bahia e identificar a prevalência de lesões
neoplásicas colorretais.

Método: Estudo descritivo retrospectivo no qual foram
analisados portadores de RCUI após coleta de dados em pron-
tuários, realizada no período de maio/2019 a julho/2019.

Resultados: Foram analisados 191 pacientes. A média de
idade foi de 48,5 anos, enquanto a média de duração da doença
até a realização da colonoscopia foi de 8,8 anos. Dez pacientes
(5,2%) possuíam pólipos adenomatosos, destes, um adenoma
túbulo-viloso e nove adenomas tubulares. Em relação ao grau
de displasia, os dez adenomas apresentavam displasia de
baixo grau.

Conclusão(ões): As taxas de prevalência de CCR nos paci-
entes portadores de RCUI variam na literatura a depender da
amostra analisada. No nosso grupo, a prevalência de displasia
foi baixa, possivelmente devido ao intervalo de tempo entre
o diagnóstico da doença e os exames endoscópicos, consi-
derado curto para o desenvolvimento de CCR. É necessário
seguimento regular e adequado com a aplicação de protocolos

de vigilância para CCR nesses pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.397
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sugerindo que a AT deva ser considerada uma manifestação
extra-intestinal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.399
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Apendicite aguda: um paralelo entre saúde
pública e saúde privada

L.M. da Silva, M.B.S. da Silva, T.Y.F. Koga,
W.G.B. Segundo, D.L. Gambaroto, A.G. Robles,
L. Robles, I. Neto

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Infecciosas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): A apendicite aguda está entre as patologias

cirúrgicas mais comuns, sendo considerada a principal causa
de abdome agudo cirúrgico no mundo com maior incidência
em adolescentes e adultos jovens do sexo masculino. As mai-
ores complicações ocorrem fora dessa faixa etária. Entretanto
estudos demonstram diferenças importantes na evolução dos
pacientes ao comparar usuários da rede pública e privada,
dentre elas a quantidade de atendimentos médicos até a
indicação cirúrgica, a maior frequência de realização de ultras-
sonografia pré- operatória no hospital público, maior intervalo
de tempo entre início de sintomas e apendicectomia, além
de maior tempo de internação hospitalar e maiores taxas de
complicações.

Método: Revisão retrospectiva de prontuarios eletronicos
de pacientes submetidos a apendicectomia entre os anos de
2015 e 2017 em um hospital da zona leste da cidade de São
Paulo/SP. Foram analisados dados dos pacientes do SUS e do
convênio. Avaliou-se a idade, gênero, tempo de evolução, fase
da apendicite, intercorrências peri-operatórias e complicações
pós-operatórias. Critérios de exclusão: Pacientes menores de
14 anos e apendicectomia táticas. Os dados serão organizados
e tabulados em um programa estatístico (SPSS®, versão 19.0),
de maneira anônima.

Resultados: Foram analisados 553 prontuários, sendo
58,77% (325) por meio do Sistema Único de Saúde – SUS e
41,22% (228) utilizando medicina suplementar. 66,18% dos
pacientes eram homens e a média de idade foi de 29,11 anos.
Notou-se discreta diferença entre o sistema público (30,77
anos) e privado (26,75 anos). Em relação ao grau da doença
foi observado: 23,69% (131) grau 1; 43,22% (219) grau 2, 16,46%
(91) de grau 3 e 16,64% (92) de grau 4. Quando comparado saúde
pública e medicina suplementar foi evidenciado diferenças
importante nos graus mais avançados, sendo que a maioria
dos pacientes com doença avançada eram provenientes do
SUS, sendo 68,13% grau 3 (62) e 76,08% grau 4 (70). A maioria
dos pacientes não apresentaram complicações após trata-
mento cirúrgico 86,08% (476). 9,04% (50) com complicações
leves e 4,88% (27) com complicações graves. O tempo médio
em horas do início dos sintomas até o acesso ao primeiro aten-
dimento médico no sistema público foi de 65,76 horas e no
sistema privado 43,01 horas.

Conclusão(ões): Apendicite aguda é uma patologia que
necessita de atendimento rápido, profissionais capacitados
para reconhecimento dos sintomas e uma rede referenci-

ada eficaz para resolução da doença que, até o momento, é
eminentemente cirúrgico. No presente trabalho, verificou-se
diferença no atendimento, diagnóstico, fase e complicações
9;39(s1):165–222

do tratamento cirúrgico entre a saúde pública e suplementar,
sendo o setor privado o de melhores resultados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.398
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Arterite de takayasu: manifestação
extra-intestinal da doença inflamatória
intestinal?

C.B.G. Facanali, C.W. Sobrado, N.S. Freitas,
R.M.R. Pereira, J.L. Amuratti, E.V.S. Filho, S.C.
Nahas, I. Cecconello

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Determinar a incidência da AT em pacien-

tes portadores de DII, bem como descrever as características
clínicas, os métodos diagnósticos, sua relação com a ativi-
dade da doença intestinal e as respostas de acordo com as
intervenções terapêuticas, incluindo esteroides, imunomodu-
ladores e anti-TNF.

Método: Este é um estudo observacional transversal que
incluiu 6 pacientes com diagnóstico de DII associado a AT
atendidos nos ambulatórios de DII da disciplina de colo-
proctologia e do ambulatório de vasculites da disciplina de
reumatologia de um centro de referência terciário do estado
de São Paulo.

Resultados: Num total 2.749 pacientes com DII (DC-
1288:46,8% e RCU–1461:53,2%), em 6 (0,22%) foi confirmado AT,
sendo em 5 associado a DC (0,39%–5/1288) e 1 a RCU (0,068%
–1/1461). Três pacientes eram do sexo masculino e a idade
média dos pacientes no momento do diagnóstico era 33 anos
(18 a 63). Em 5 pacientes a AT ocorreu após o diagnóstico da DII,
e 4 pacientes apresentavam outra manifestação extra intesti-
nal associada. Cirurgia vascular foi necessária em 2 pacientes,
e foram relacionadas a extensão e atividade inflamatória. O
diagnóstico precoce, a utilização de corticoides, imunomo-
duladores e anti-TNF, e o acompanhamento multidisciplinar,
foram decisivos para o controle clínico das patologias.

Conclusão(ões): Observou-se que os casos refratários a
terapia tradicional, responderam bem aos agentes anti-TNF.
A apresentação destes 6 casos de portadores de DII e AT, e a
relação temporal entre o aparecimento da DII e a AT, reforçam
que a associação destas afecções não é simples coincidência,
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tes graves que já apresentem quadro clínico caracterizado por
sangramento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.401
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isplasia e câncer colorretal em pacientes
om doença de crohn tratados em um
ospital universitário de salvador/ba

.d.O. Trajano, N.F. Baqueiro Sena, L.M.G. de
odes, A.L. de Carvalho, F.d.C.R. Fidelis,
.L.d.O. Alves

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O objetivo desse estudo é identificar a preva-

ência de lesões neoplásicas colorretais em pacientes com DC
tendidos em um hospital universitário de Salvador/Bahia.

Método: Estudo descritivo retrospectivo no qual foram ana-
isados pacientes portadores de DC após coleta de dados em
rontuários, realizada no período de maio/2019 a julho/2019.

Resultados: Foram analisados 111 pacientes. A média de
dade foi de 43,36 anos. A média de duração da doença até a
ealização da colonoscopia foi de 7,37 anos. Foram detectados
uatro pacientes (3,6%) com pólipos adenomatosos, sendo que
estes, três tinham displasia de baixo grau e um apresentava
isplasia de alto grau. Não houve adenocarcinoma na amostra.

Conclusão(ões): A DC parece estar associada a maior risco
e CCR, assim como a RCUI, apesar de evidências menos sóli-
as na literatura. Em nossa amostra, a prevalência de displasia
oi baixa. Isto pode estar relacionado ao período de tempo
ntre o diagnóstico da doença e os exames endoscópicos ser
onsiderado curto para o desenvolvimento de CCR. Assim
omo os portadores de RCUI, os pacientes com DC também
evem ser submetidos a protocolos de vigilância de displasia
fim de detecção precoce, visando prevenção do CCR, além de
elhor prognóstico e sobrevida no caso da doença.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.400
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xperiência com vedolizumabe

.R. Altoé a,b, D.T. de Alencar a,b, P.A. e
ilva a,b, R.V. Filho a,b, M.G. Teixeira a,b

Clínica Pró-Gastro, São Paulo, SP, Brasil
A Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP). São
aulo, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Relatar nossa experiência inicial com o Vedoli-

umabe em um grupo de pacientes graves.
Método: Revisão de Prontuário de 246 pacientes com

oença Inflamatória Intestinal atendidos na Clínica Pró-

Gastro no período de 2014 a 2019.

Resultados: Embora a terapia Anti-TNF tenha trans-
ormado o tratamento clínico das doenças inflamatórias
39(s1):165–222 211

intestinais, um terço dos pacientes são irresponsivos. Vedoli-
zumabe é uma terapia biológica que tem como alvo especifico
a mucosa intestinal. Resultados positivos no tratamento
foram demonstrados. Relatamos nossa experiência inicial
com o medicamento em um grupo de pacientes graves.

Casuística: Dos pacientes atendidos, 158 são portadores
de Doença de Crohn e 88 de Retocolite. Tiveram indicação
para Vedolizumabe, 10 pacientes, dos quais 9 tinham Doença
de Crohn e um bolsite pós tratamento cirúrgico por Retoco-
lite Ulcerativa. Os pacientes com Crohn tinham em média
13,5 anos de evolução da doença. Todos apresentaram falha
ao tratamento prévio. Os pacientes haviam recebido, em
algum momento do tratamento, Sulfasalazina (1), Mesala-
zina (9), Azatioprina (7), Metotrexate (1) e corticosteroides (10).
Todos receberam pelo menos um biológico antes do Vedo-
lizumabe. Três pacientes receberam um biológico, um havia
recebido 4 e seis, 2. Oito pacientes haviam recebido Infli-
ximabe, 7 Adalimumabe, dois Certolizumabe Pegol e dois
biosimilar do Infliximabe. Os 9 pacientes com Crohn haviam
sido submetidos a 21 operações por via abdominal e a 10
procedimentos por via anal. Resultados: Dos pacientes que
receberam Vedolizumabe, quatro apresentaram sangramento
que foi importante em dois, motivando uma internação em
UTI com necessidade de transfusão e um necessitou de cirur-
gia de urgência por sangramento incontrolável. Um paciente
desenvolveu polineuropatia que melhorou após suspensão do
medicamento e outro, nasofaringite que não implicou na sus-
pensão do tratamento. Não houve relato de outros efeitos
adversos. Atualmente, os cinco pacientes que apresentaram
efeitos adversos importantes foram medicados com outro bio-
lógico dos quais quatro estão evoluindo bem e um necessita
esporadicamente de corticosteroides. Dos que mantiveram a
medicação, dois necessitaram de otimização e 3 estão res-
pondendo bem ao tratamento. O tempo médio de uso destes
pacientes é de 48 semanas. Discussão: Cinquenta por cento de
nossos pacientes responderam satisfatoriamente ao medica-
mento. Dentro da gravidade do quadro clínico, justificou-se
a necessidade de otimização. Não encontramos relatos de
sangramento na literatura. Devido a gravidade destes paci-
entes, não podemos relacioná-lo com a medicação, podendo
ter sido coincidente com piora do quadro clínico. Quanto ao
paciente que apresentou polineuropatia, esta poderia ter sido
consequente a desnutrição e mesmo a outros medicamentos
previamente utilizados.

Conclusão(ões): O medicamento pode se mostrar útil em
casos selecionados. É preciso, no entanto, cautela em pacien-
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Mucosectomia endoscópica de lesões
colorretais gigantes: experiência de um
centro especializado e seus resultados a
curto e médio prazo

M.B. Girotto, A.C. Santos Nogueira, M.L.d.B.
Alves, E.d.A. Coelho Junior, I.L. Rinaldi, M.C.
Frare, M.M. Cattini, A.A. Abissamra

Hospital Regional de Presidente Prudente,
Presidente Prudente, SP, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Trabalho tem por objetivo expor a eficá-

cia, resultados e complicações da Mucosectomia Endocópica
(EMR) em pólipos colorretais gigantes ( > 4 cm) realizados em
centro especializado.

Método: Todas Mucosectomias Endoscópicas realizadas no
serviço entre 2014 a 2019 para pólipos gigantes, sésseis ou
pediculados, com seguimento entre 3–36 meses com colo-
noscopia. Foram avaliadas taxas de ressecção em bloco x
piecemeal, localização e histologia das lesões, taxas e formas
de complicações do procedimento e taxa de recidiva.

Resultados: Total de 25 pólipos gigantes foram ressecados
em 25 pacientes, variaram entre 4-7 cm. Local mais frequente
das lesões foi o Reto (40 %), seguido pelo Ceco (20 %) e Sigmoide
(20 %). Todas as lesões foram ressecadas em uma única sessão.
A técnica que foi predominantemente utilizado foi ressecção
em Piece-meal (88 %). Das 25 lesões ressecadas, a maioria
teve AP benigno (80 %), sendo em sua grande parte Adenoma
Tubulo-Viloso (76%). Houve 1 caso (4 %) de perfuração intesti-
nal no pós-procedimento precoce, onde a paciente necessitou
ser submetida à Hemicolectomia Direita para reparo da lesão.
Quanto ao seguimento, observou-se taxa de recidiva total de
52% em 36 meses sendo que 38 % (5/13) recidivas já foram
diagnosticadas nos primeiros 3 meses do procedimento.

Conclusão(ões): EMR é um procedimento com eficácia
adequada, com baixa taxa de complicações e recidivas. O
seguimento precisa ser feito com controle colonoscópico pre-
coce, e avançado a longo prazo, haja vista o risco, ainda
que pequeno de desenvolver recidivas após médio período de
tempo (36 meses) de EMR, ainda assim, tal procedimento pode
ser empregado como terapia única para a maioria das lesões
colorretais gigantes. Ainda, diante do exposto é importante
frisar que todas as recidivas foram tratadas com uma nova
EMR e, não houve a necessidade de de cirurgia de resgate,

nem por malignidade nem por impossibilidade de ressecção
endoscópica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.402
9;39(s1):165–222
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Uma nova classificação para a doença
hemorroidária: como o estadiamento bprst
pode auxiliar na tomada de decisões

Jr.C.W. Sobrado, C.A. Obregon, L.F. Sobrado,
Jr.A.H.S. Sousa, J.A.B. Hora, S.C. Nahas, I.
Cecconello

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O tratamento da doença hemorroidária se apri-

morou ao longo dos últimos anos, com desenvolvimento de
novas técnicas de tratamento cirúrgico e ambulatorial. No
entanto, a classificação vigente permanece inalterada, desde
sua publicação (em 1980). O objetivo dos autores é apresentar
a proposta de uma nova classificação para a doença hemor-
roidária, bem como seu uso na prática clínica.

Método: Serão apresentadas as justificativas que levaram
os autores à criação deste modelo (estadiamento “BPRST” da
doença hemorroidária), bem como exemplos de casos acom-
panhados pelo serviço.

Resultados: Apresentaremos, também, resultados parciais
de uma análise retrospectiva de 80 casos operados ao longo
dos últimos anos, onde esta classificação é comparada com a
vigente (Goligher et al., 1980), no que concerne à capacidade de
indicar o tratamento adequado (clínico, procedimentos ambu-
latoriais, e cirurgias - com ou sem excisão de anoderma).

Conclusão(ões): A classificação BPRST é um modelo que
abrange a doença hemorroidária como um todo (interna e
externa), e que avalia muitos dos sintomas relatados em
consultas ambulatoriais. Ainda são necessários estudos pros-
pectivos para a sua validação. No entanto, os resultados atuais
(no que diz respeito à sua praticidade para orientar trata-
mento) são animadores.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.403

731

Veneno de abelha no tratamento de
metástase óssea de câncer colorretal

I. Dariva, G.C. Zornoff, D.G. Priolli, D.D.C. da
Silva, M.G. Santana, G.C. Mendes, J.M. Sciani

Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil

Área: Estudos Experimentais Animais em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O câncer colorretal é uma das principais causas

de morbimortalidade na sociedade. É o quarto tipo de câncer
mais incidente no Brasil e o terceiro em mortes no mundo. Se

trata de uma patologia extirpável quando no diagnóstico pre-
coce, no entanto, 21% dos casos são diagnosticados na doença
metastática. Essa é vista em aproximadamente 11% dos casos
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gera morbidades com dor óssea severa, fraturas, compressão
spinal e hipercalcemia. O tratamento é de suporte, por meio
o alívio da dor e quimioterapia, mas os resultados são pre-
ários devido a limitada ação da droga na metástase óssea.

Melitina, substância derivada do veneno da abelha Apis
elífera, tem demonstrado ação antiproliferativa, induzindo à

poptose, citotoxicidade e inibição da proliferação celular em
ários tumores. No entanto, há toxicidade às células normais.
tualmente tenta-se reduzir sua toxicidade por meio de pes-
uisas em encapsulados e drug delivery. Devido a reduzida
ascularização óssea, a via de administração intratumoral
ara metástases desta localização surge como alternativa à
edução dos seus efeitos colaterais sistêmicos, embora nunca
enha sido utilizada.

Método: Após cultura com linhagem de células de adeno-
arcinoma de cólon humano/HT-29, o modelo de metástase
ssea foi obtido por xenotransplante em camundongos Balb/c
ude em calota craniana. Os animais foram divididos em
rupos terapia (tratados por administração intratumoral com
elitina na dose de 1,5 mg/kg após o crescimento tumoral)
controle (não tratado). A aferição do volume tumoral foi

ealizada diariamente, assim como sofrimento animal e efei-
os colaterais. Os animais foram submetidos à eutanásia para
essecção tumoral e o espécime extraído foi submetido à aná-
ise histopatológica.

Resultados: A Melitina possui efeito antitumoral quando
dministrada via intratumoral. A análise histopatológica mos-
rou presença de tumor indiferenciado com áreas de necrose
o grupo terapia, ausente no grupo controle. Na histologia dos
umores tratados foi observada necrose.

Conclusão(ões): A Melitina reduz a progressão tumoral com
enores efeitos colaterais quando utilizada pela via intratu-
oral, trazendo perspectivas quanto ao seu uso em tumores

e cólon em estádios avançados.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.404
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anifestações extra-intestinais em pacientes
o núcleo de doença inflamatória intestinal
e cuiabá - mt

.B.J.B.D.P. Cavalcante, V.T. Atakiama, C.V.
rmonde, N.L.O. Zeitoun, M.D.S. Machado,
.H.D.A. Salles, W.D. Moreno

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
uiabá, MT, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Traçar o perfil epidemiológico de pacientes

om Doença Inflamatória Intestinal (DII) em associação com
anifestações extra-intestinais (MEI) do Núcleo de Doença

nflamatória Intestinal de um hospital universitário de Cuiabá
MT além de relacionar os tratamentos empregados.
Método: Foram analisados os prontuários de todos os paci-
ntes com DII do Núcleo de Doença Inflamatória Intestinal
e um hospital universitário de Cuiabá e selecionados aque-

es que apresentaram qualquer MEI durante seguimento. Em
39(s1):165–222 213

seguida, discriminou-se o perfil epidemiológico desses pacien-
tes, o diagnóstico da DII, a forma da MEI além dos tratamentos
empregados.

Resultados: Neste levantamento foram identificados um
total de 137 pacientes com DII. Destes, 21 (15,3%) pacientes
apresentaram alguma MEI durante o seguimento. A partir des-
tes pacientes, 38% tinham diagnóstico de Doença de Crohn
(DC) e 61% de Retocolite Ulcerativa (RCU). Os pacientes esta-
vam distribuídos igualmente entre os sexos. A média de idade
destes 21 pacientes é de 44,9 anos (24 até 78 anos). Os acha-
dos extra-intestinais em pacientes com DII foram de 9 casos
(42,8%) com afecções articulares (artrites e artralgias), 7 (33,3%)
com afecções de pele (2 hidradenite supurativa, 2 pioderma
gangrenoso, 2 psoríase e 1 com vitiligo), 4 (19%) com colan-
gite esclerosante primária, 3 (14,3%) com afecções visuais (1
uveíte, 1 diminuição da acuidade visual e 1 com lesão de
retina), 1 (4,8%) com fenômeno tromboembólico (trombose
venosa de membro inferior) e 2 (9,5%) com acometimentos
viscerais (esteatose hepática e nefrolitíase), tendo em alguns
casos mais de uma MEI. Dos 21 pacientes, 12 (57,1%) utilizam
imunobiológicos e 9 (42,9%) não fazem uso desta classe.

Conclusão(ões): Embora nossos achados de MEI tenha sido
de 15,3%, a literatura traz um intervalo de prevalência que
alcança valores de 21 a 47%. Além disso, foram encontrados
dados de pacientes com DII associado a MEI nesse serviço
superiores para todos os tipos de afecções específicas em
comparação com outros estudos sendo de 2,8 a 31% para
afecções articulares, até 20% para afecções da pele, 2,4 a 7,5%
para acometimento hepatobiliar e 2 a 6% para afecções visu-
ais. Pelos achados ficou evidente que as doenças inflamatórias
intestinais podem apresentar além dos sintomas gastrointes-
tinais típicos o acometimento de outros órgãos e sistemas e
por isso é importante então uma investigação e acompanha-
mento sequenciados. Foram encontradas manifestações tanto
de curso associado à atividade da doença intestinal quanto
aquelas que têm curso independente da atividade da doença
intestinal. Considerando tal impacto é de extrema importân-
cia que o médico assistente valorize tais manifestações que
podem inclusive surgir antes das manifestações intestinais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.405
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Manifestações perianais em pacientes do
núcleo de doença inflamatória intestinal de
cuiabá-mt

J.B.J.B.D.P. Cavalcante, V.T. Atakiama, C.V.
Ormonde, N.L.O. Zeitoun, M.D.S. Machado,
C.H.D.A. Salles, W.D. Moreno

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
Cuiabá, MT, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)

Objetivo(s): Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes

com diagnóstico de Doença de Crohn (DC) do Núcleo de
Doença Inflamatória Intestinal (DII) de um hospital universi-
tário de Cuiabá que apresentaram manifestações perianais e
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relacionar os tratamentos empregados na doença de base e na
doença perianal.

Método: Foram analisados os prontuários de todos os paci-
entes com DC do Núcleo de DII de um hospital universitário
de Cuiabá e selecionados aqueles que apresentaram qualquer
doença perianal durante seguimento de forma a discriminar o
perfil epidemiológico desses pacientes, o tipo de doença peri-
anal envolvida, medicações em uso e intervenções realizadas.

Resultados: Foi realizado levantamento, sendo identificado
um total de 65 pacientes com Doença de Crohn. Destes, 24
(36,9%) cursaram com doença perianal. Dos pacientes com
doença perianal foi ainda constatado que 14 (58,3%) eram do
sexo feminino e 10 (41,7%) do sexo masculino. A média da
idade dos pacientes de DC com doenças perianais foi de 41,25
anos (16-66 anos). Dentre os 24 pacientes com DII associada a
doença perianal, foram encontrados 16 (66,6%) pacientes com
fístula perianal, 5 (20,8%) pacientes com fístula retovaginal, 3
(12,5%) pacientes com estenose anal, 2 (8,3%) pacientes com
celulite perianal, 2 (8,3%) pacientes com abscesso perianal, 1
(4,16%) paciente com doença hemorroidária e 1 (4,16%) paci-
ente com fissura anal, estando presente, em alguns, mais de
um tipo de manifestação. O tratamento medicamentoso dos
pacientes de DC que cursaram com doença perianal, em sua
maioria, incluía o uso de imunobiológicos (91,67%), sendo que
45,83% faziam uso de Adalimumabe, 41,66% utilizavam Inflixi-
mabe e 4,16% utilizavam Ustequinumabe. Dos 24 pacientes, 21
(87,5%) foram submetidos à intervenção cirúrgica. Foram reali-
zados ao total 12 procedimentos de fistulectomia, 7 colocações
de sedenho, 2 drenagens de abscesso perianal, 2 dilatações
anais, 1 estenotomia e 1 hemorroidectomia.

Conclusão(ões): A proporção de doenças perianais em DC
encontradas neste hospital universitário foi superior à de Por-
tela (2018), de 20-25%. Observando-se em específico, tem-se
que: fístula é a forma mais comum de manifestações perianais
na DC, sendo encontrado neste estudo quase o dobro referido
por Kotze e Araújo (2019): 9-56%, enquanto fístulas retova-
ginais apresentaram semelhante prevalência deste estudo
(3,5-23%) ou comparado ao de Andrade et al. (2005) de 25%.
Os achados em relação ao tratamento mostram que a grande
maioria (87,5%) dos pacientes necessitou de intervenção cirúr-
gica, fato este que vai de encontro a Kotze e Araújo (2019) que
estimou que cerca de 70–90% dos pacientes com DC necessi-
tarão de intervenção cirúrgica alguma vez no decorrer de sua
vida.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.406
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Isoquercetina como novo alvo para inibição
da angiogênese no câncer de cólon

M.G. Santana, G.d.C. Orfali, J.K.Y. Palma, G.C.
Mendes, D.d.C. da Silva, J.A. Pereira, D.G.
Priolli

Universidade São Francisco (USF), Bragança
Paulista, SP, Brasil
Área: Estudos Experimentais Animais em Coloproctologia
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
9;39(s1):165–222

Objetivo(s): O câncer colorretal é o segundo tipo de tumor
com maior índice de mortalidade no mundo. Seu tratamento
baseia-se na ressecção cirúrgica associada a antineoplásicos,
que além de destruir as células tumorais, afetam também
as células saudáveis, gerando danos ao funcionamento do
organismo, a exemplo do Bevacizumabe, um potente quimio-
terápico utilizado na terapia antiangiogênica. As vasoibinas
(VASH) são proteínas identificadas como novos reguladores
do processo angiogênico, que atuam na proliferação de neo-
vasos em tumores como o câncer colorretal. Os flavonoides,
compostos de origem natural, possuem ampla atividade far-
macológica, como efeitos antioxidantes e antiproliferativos.
Esses efeitos têm surgido como alternativa no tratamento dos
tumores, contudo poucos estudos abordam seu potencial anti-
angiogênico em modelos tumorais. Sendo assim, objetiva-se
avaliar o potencial antiangiogênico profilático e terapêutico
da isoquercetina (Q3G), derivado de flavonoide, na modulação
da VASH-1 em modelo animal de adenocarcinoma de cólon
humano.

Método: Para a obtenção do modelo animal, células da
linhagem HT-29 de adenocarcinoma de cólon humano foram
cultivadas e implantadas em camundongos Balb/c nude por
xenoenxerto heterotópico. Os animais foram distribuídos em
grupos controle (não tratado); controle positivo (tratado com
Bevacizumabe após o tumor atingir 100 mm3); profilaxia (tra-
tado com Q3G sete dias antes do enxerto), e terapia (tratado
com Q3G após o tumor atingir 100 mm3). A aferição do volume
tumoral foi realizada diariamente. Os animais foram submeti-
dos à eutanásia para ressecção tumoral e o espécime extraído
foi submetido à análise histopatológica, imuno-histoquímica
de VASH-1 e contagem de microvasos. A análise dos resultados
foi realizada adotando-se p < 0,05.

Resultados: A Q3G não apresentou significância na
quimioprofilaxia em comparação ao grupo controle. Na
administração terapêutica, a Q3G apresentou efeito similar ao
Bevacizumabe com inibição do crescimento tumoral, levando
a diminuição do volume tumoral final (p < 0,01), aumento da
expressão de VASH-1 (p < 0,01) e diminuição da proliferação
vascular (p = 0,04) comparativamente ao controle. Constatou-
-se relação inversamente proporcional entre o crescimento
tumoral e a expressão de VASH-1 (p = 0,03).

Conclusão(ões): A administração terapêutica da iso-
quercetina demonstrou potencial antiangiogênico sobre o
adenocarcinoma de cólon humano, levando à inibição da
proliferação neovascular mediada pela VASH-1, comparada ao
Bevacizumabe.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.407
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Macroligadura alta em hemorroidas internas:
análise retrospectiva de 2019 de pacientes
operados ambulatorialmente

F.P. Gomes, H. Samartine Junior, S.O. Banci, J.
Simoes Neto, A.J.T. Alves Junior, L.H. Oliveira,

J.A. Reis Junior, J.A. Reis Neto

Clínica Reis Neto, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
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Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Divulgar dados estatísticos relacionados à

acroligadura elástica alta nos casos de doença hemorroidá-
ia interna.

Método: Análise retrospectiva de pacientes com doença
emorroidária interna, sem componente externo, sem
istinção faixa etária ou gênero, submetidos a macroligadura
lástica alta, com seguimento pós-operatório de 24 meses.
mostra no total de 2.108 pacientes com doença hemorroi-
ária graus II e III, tratados em um único serviço, em carater
mbulatorial, por equipe de profissionais homogenea, prefe-
encialmente abordadas todas as áreas em uma única sessão.
écnica: adotada a posição de Sims, sob anestesia local com
,5 mL de lidocaína na camada submucosa e sedação. Após
assagem de anuscópio largo e longo, feita macroligadura com
spiração da mucosa retal do mamilo interno acometido, apro-
imadamente 3 ou 4 cm acima da linha pectínea. Usado um
parelho aplicador de anéis de borracha por aspiração, con-
eccionado especialmente para esse tipo de procedimento

Resultados: Em 24 meses de seguimento, pôde-se observar
aixo índice de recidiva, principalmente naqueles pacientes
ue trataram todos os mamilos hemorroidários internos em
ma única sessão. Aqueles com recorrência foram reaborada-
os com uma nova sessão de macroligadura. Complicações
escritas no pós-operatório: sangramento (3,8 %), dor com
ecessidade de medicação endovenosa (2,1 %), edema peria-
al (1,7 %), tenesmo (1,3 %) e retenção urinária (0,1 %). Dentre
oda amostra, apenas um caso necessitou de rebordarem
irúrgica por hemorragia.

Conclusão(ões): A técnica de macroligadura elástica alta
xclusiva para pacientes com doença hemorroidária interna
lasse II ou III, além de um método a um baixo custo, mostrou
er eficiente e diminuir as queixas no pós-operatório, com uma
equena incidência de complicações e alto alívio sintomático.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.408
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axa de detecção de adenomas colorretais
umenta com criação de serviço ambulatorial
e coloproctologia

.H. Oliveira, R.C. Dias, F.E.F. Rabelo

Universidade Federal de São João del-Rei,
ivinópolis, MG, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a Taxa de Detecção de Adenomas (TDA)

olorretais após a criação de ambulatório universitário de
oloproctologia.

Método: Este é um estudo observacional, retrospectivo e
escritivo, para avaliar a Taxa de Detecção de Adenomas
TDA) colorretais, associando-a à faixa etária e o sexo dos
ndivíduos. Foram criados 2 grupos. Grupo A, aqueles refe-
entes ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017,
poca que não havia serviço ambulatorial universitário de
39(s1):165–222 215

coloproctologia e Grupo B, contemplando janeiro de 2018
a maio de 2019, quando o serviço já estava estruturado.
TDA é a percetagem de adenomas, histologicamente com-
provada, encontrada nas colonoscopias desempenhadas em
um serviço. As colonoscopias analisadas foram realizadas por
dois coloproctologistas e os pacientes foram selecionados por
meio do laudo, na qual cita-se a presença de pólipos ou lesões
plano-elevadas. Os exames histopatológicos também foram
recuperados. Foram critérios de exclusão: diagnóstico prévio
de neoplasia colorretal, exames incompletos, polipectomias
não realizadas, pólipos não recuperados e indisponibilidade
dos resultados histopatológicos.

Resultados: Aplicados os critérios de exclusão, 130 pacien-
tes foram retirados do grupo A, que passa a ter um (n = 776) e
152 do Grupo B, constituíndo (n = 276). O Grupo A possui 274
pacientes do sexo masculino e 502 do sexo feminino. Em 199
deles foram identificados pólipos, 7 amostras entre as mulhe-
res e 4 entre os homens não correspondiam a adenomas. No
sexo masculino, 88 possuíam pólipos, o que é equivalente
a 32,1 %. Em relação ao sexo feminino, a detecção de póli-
pos ocorreu em 100 exames, correspondendo a 19,9 %. No
sexo feminino encontram-se: 28 pólipos hiperplásicos (28 %);
4 pólipos inflamatórios (4 %); 1 hamartoma (1 %); 51 adenomas
tubulares (51 %); 9 adenomas túbulo-vilosos (9 %); 4 adeno-
mas vilosos (4%); e 3 adenomas serrilhados (3 %). Já no sexo
masculino, constatou-se: 19 (21,6 %) pólipos hiperplásicos; 7
(7,9 %) pólipos inflamatórios; 47 (53,4 %) adenomas tubulares;
8 (9,1 %) adenomas túbulo-vilosos; 1 (1,1 %) adenoma serri-
lhado; e em 6 (6,8 %) pólipos o resultado correspondia a uma
neoplasia maligna. TDA = 15,8 % No grupo B, de 276 colo-
noscopias analisadas, 95 do sexo masculino e 181 do sexo
feminino, foram identificados 104 pólipos (37,6 %), sendo 57 no
sexo feminino (31,4 %) e 47 no sexo masculino (49,4 %). Den-
tre esses, no sexo encontraram-se: 13 pólipos hiperplásicos
(30,2 %), 2 pólipos inflamatórios (0,04 %), 21 adenomas tubu-
lares (48,8 %), 8 adenomas túbulo-vilosos (18,6 %), 1 adenoma
serrilhado (0,02 %) e 4 correspondiam a doença inflamatória
(0,09 %). Em indivíduos do sexo masculino, foi constatado: 6
pólipos hiperplásicos (17,1 %), 21 adenomas tubulares (60 %),
10 adenomas túbulo-vilosos (28,5 %), 1 adenoma serrilhado
(0,02 %), 3 correspondiam a doença inflamatória (0,08 %) e 1
a neoplasia maligna (0,02 %). TDA = 22,4 %.

Conclusão(ões): A Taxa de detecção de adenomas aumen-
tou com a criação de serviço ambulatorial de coloproctologia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.409
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Tumor desmoide em pacientes com polipose
adenomatosa familiar submetidos à
retocolectomia com reservatório ileal. análise
da casuística

M.d.L.S. Ayrizono, A.P. Lima, D. Ferreira, R.F.
Leal, M.G. Camargo, C.A.R. Martinez, J.J.
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil
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Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar a ocorrência e as características

dos Tumores Desmoides (TD) em pacientes com Polipose
Adenomatosa Familiar (PAF) submetidos à cirurgia de Reto-
colectomia Total e confecção de Reservatório Ileal (RI).

Método: Estudo retrospectivo dos pacientes com PAF, ope-
rados de RI no Serviço no período de 1984 a 2019 e que
apresentaram TD na evolução. As variáveis analisadas foram
idade, sexo, antecedente familiar de TD, localização do tumor,
tratamento realizado e morbimortalidade.

Resultados: Dos 105 pacientes com RI, 14 (13,3 %) apresen-
taram TD. Destes, a maioria era do sexo feminino (n = 8/57,1 %)
e de cor branca (n = 13/92,8 %) e metade dos pacientes tinha
história familiar de TD. A média de idade ao diagnóstico do
TD foi de 29,7 (15–47) anos, e o tempo médio entre a cirur-
gia do RI e o surgimento do desmoide foi de 52,6 (12–171)
meses. Em relação à localização do tumor, 7 (50 %) possuíam
TD intra-abdominal, 4 (28,6 %) em parede abdominal/torácica
e 3 (21,4 %), em ambos sítios. Houve 4 pacientes com doença
irressecável ao diagnóstico, sendo tratados clinicamente com
anti-inflamatório não esteroidal e tamoxifeno; dois deles
tinham sido submetidos a laparotomia, um por perfuração
intestinal e outro por obstrução. Os demais doentes foram
submetidos à ressecção cirúrgica. Entre aqueles que foram
operados, sete estão livres de doença com exames de ima-
gem (RMN ou TC) normais, e dois estão com a doença estável
em tratamento medicamentoso. Um doente evoluiu para óbito
em decorrência de complicações após ressecção cirúrgica
de extenso desmoide envolvendo vasos ilíacos e um perdeu
seguimento.

Conclusão(ões): A ocorrência de TD foi relativamente fre-
quente na nossa casuística de PAF, sendo mais comumente
observado no sexo feminino e frequentemente associado
com história familiar de desmoide, corroborando dados da
literatura. Além disso, constituíram importante causa de mor-
bimortalidade nestes pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.410
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Análise da metagenômica da flora intestinal
em portadores de câncer colorretal e
indivíduos saudáveis

L.B.A. Slapelis, M.J.A. Saad, A. dos Santos, D.
Guadagnini, H.B. Assalin, L.H.L. Tomiato, D.O.
Magro, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Estudo clínico não randomizado

Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Introdução: Todos os anos, aproximadamente 1,2 milhões

de pessoas são diagnosticadas com câncer colorretal no
mundo. Acúmulo de substâncias oxidantes, associado a
9;39(s1):165–222

desordens genéticas promovem desenvolvimento de lesões
displásicas e neoplásicas.

Objetivo: Descrever as alterações da microbiota em paci-
entes com diagnóstico de neoplasia colorretal esporádico, em
relação a indivíduos saudáveis.

Método: Amostras fecais de portadores de adenocarcinoma
colorretal (Grupo 1) e indivíduos saudáveis (Grupo 2) foram
processadas, extraindo-se o 16S RNA e análise em banco de
dados metagenômico a fim de determinar o padrão de micro-
biota individual dos participantes. Foi considerado além das
variáveis clínicas, o estádio TNM (2018).

Resultados: Foram avaliados 28 pacientes (grupo 1) e 23
controles saudáveis (grupo 2). Não ocorreu diferença em
relação à distribuição de sexo (p = 0,275), idade (p = 0,292),
IMC (p = 0,56), tabagismo (p = 0,515), tipo de parto (p = 0,089),
tempo de amamentação (p = 0,751), zona de residência (rural
ou urbana) (p = 1,00) e escolaridade (p = 0,182). Segundo a
Classificação TNM, 14 % foram classificados como estádio
0 (in situ), 28,6 % estádio I, 10,7 % estádio IIA, 10,7 % está-
dio IIB, 3,6 % estádio IIC, 3,6 % estádio IIIA, 17,9 % estádio
IIIB, 7,1 % estádio IIIC e 3,6 % estádio IV. Comparando-se a
microbiota no âmbito dos gêneros, no grupo 1, houve maior
percentagem de Prevotellas e Fusobacterium e no grupo 2,
predominam Bacteroides, Megaminas e Pseudobutyrivibrio.
Em relação às espécies, houve diferença significativa com
maior quantidade de Prevotella Copri (p = 0,043), Bacteroi-
des Fragilis (p = 0,05), Faecalibacterium Prausnitzii (p = 0,009),
Fusobacterium Nucleatum (p = 0,032) no grupo 1 e maior
abundância de Bacteroides Vulgatus (p = 0,001), Bacteroides
Stercoris (p = 0,031), Lachnospira Pectinoschiza (p = 0,016) no
grupo 2. A espécie Akkermansia Muciniphila, relacionada a
saúde dos enterócitos na maioria dos trabalhos, não apre-
sentou diferença entre os grupos. Houve correlação inversa
entre estadiamento do câncer e Prevotella Copri (p = 0,019),
Lachnospira Pectinoschiza (p = 0,041), Faecalibacterium Praus-
nitzii (p = 0,016), ou seja, quanto maior o estadiamento clínico,
menor quantidade dessas espécies.

Conclusão(ões): Houve diferença no padrão de microbiota
intestinal entre indivíduos com câncer colorretal e saudáveis.
Observou-se diversidade na quantidade de algumas espécies
de bactérias em relação ao estádio TNM.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.411
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Análise das duodenectomias em pacientes
operados por polipose adenomatosa familiar

MdLS. Ayrizono, P.V. Guimarães, PdSP.
Oliveira, E. Cazzo, F.C. Neto, E.A. Chaim, J.J.
Fagundes, C.S.R. Coy

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar os pacientes que foram submetidos

a tratamento cirúrgico por adenomas/adenocarcinomas de
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pré-existentes, possivelmente, por subnotificação da condição
nessa área.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.413
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uodeno, previamente operados por Polipose Adenomatosa
amiliar (PAF).

Método: Análise retrospectiva de prontuários médicos de
oentes portadores de PAF, que foram submetidos a cirur-
ia para o tratamento da polipose duodenal entre julho de
005 e julho de 2019. Todos tinham antecedente de cirurgia
ara polipose intestinal, sendo 7 (58,3 %) Retocolectomia e
eservatório ileal, 2 (16,7 %) Colectomia e anastomose ileor-
etal, 2 (16,7 %) Proctocolectomia com ileostomia definitiva e 1
8,3 %) Retocolectomia com anastomose ileoanal direta. Foram
valiados: idade, sexo, indicação do tratamento cirúrgico,
irurgia realizada, anatomopatológico do espécime cirúrgico
complicações pós-operatórias.

Resultados: No período, 12 doentes foram operados, sendo
(50 %) do sexo feminino, e média de idade de 35,8 (21–59) anos
or ocasião do procedimento cirúrgico. A indicação da cirur-
ia foi ocorrência de adenomas com displasia de alto grau ou
denocarcinoma, sendo baseado nos critérios de Spiegelman.
m paciente (8,3 %) apresentava classificação de Spiegelman

I; 6 (50 %), III; e 3 (25 %), IV. Um outro (8,3 %) apresen-
ava biópsia compatível com adenocarcinoma à endoscopia

outro (8,3 %) não teve descrição endoscópica satisfatória
ara a classificação. As cirurgias realizadas foram: duodenec-
omia com preservação pancreática e reimplante de papila
11–91,6 %) e gastroduodenectomia, também com preservação
e pâncreas e reimplante de papila (1–7,1 %). O estudo
natomopatológico do espécime cirúrgico não demonstrou
alignidade em nenhum caso. Foram identificados adeno-
as tubulares e túbulo-vilosos com displasia de baixo e

lto grau. As principais complicações que ocorreram no pós-
peratório foram: fístula pancreática (8–66,6 %), pancreatite

4–33,3 %), infecção de ferida operatória (3–25 %), insuficiência
enal aguda (3–25 %), fístula entérica (1–8,3 %), abscesso intra-
bdominal (1–8,3 %), tromboembolismo pulmonar (1–8,3 %) e
dema agudo de pulmão (1–8,3 %). Um paciente (8,3 %) evoluiu
ra óbito em decorrência de sepse abdominal, insuficiência
enal aguda e edema agudo pulmonar.

Conclusão(ões): As cirurgias para tratamento de polipose
uodenal apresentaram significativa taxa de complicações.
ssim os critérios para a indicação cirúrgica devem ser rigoro-
amente avaliados uma vez que a evolução destes adenomas
ara carcinoma costuma ser lenta. Há também necessidade
e uma avaliação criteriosa por parte do endoscopista e do
atologista no seguimento destes pacientes.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.412
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astreamento do câncer colorretal em uma
opulação amazônica remota: estratégias e
esultados

. Campos a, R. Fabri a, P. Averbach b, A.P.
errari c, M. Averbach d

Faculdade de Medicina, Universidade de Santo
maro (UNISA), São Paulo, SP, Brasil

Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de
edicina (FM), Universidade de São Paulo (USP),

ão Paulo, SP, Brasil
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c Faculdade de Medicina, Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP, Brasil
d Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Descrever a estratégia e analisar a exequibili-

dade da implementação de um programa de rastreamento do
CCR em uma população remota e apresentação dos resultados
obtidos.

Método: O projeto Belterra foi implementado como piloto
de rastreamento do CCR em uma população amazônica do
município de Belterra - PA, localizado no baixo-amazonas, a
45 km de Santarém - PA. Em 2013, a população da cidade foi
estimada em aproximadamente 18.000 habitantes, dos quais
47,4 % vivem na região urbana e 52,6 % na área rural. Por ser
um município com poucos recursos financeiros, apresenta
uma estrutura de atenção à saúde precária, contando com
6 unidades de atendimento primário, nas quais atuam cinco
enfermeiras e 40 agentes de saúde e uma unidade secundá-
ria, o Hospital Municipal de Belterra, onde atuam 6 médicos. A
realização do projeto foi possível graças ao suporte do Hospital
Sírio Libanês, da Equipe da Boston Scientific e da Fujinon que
disponibilizaram equipamentos e recursos humanos e finan-
ceiros. O projeto pode ser dividido em três principais fases:
a) Preparo e divulgação: foi desenvolvida uma campanha de
conscientização através de cartazes, outdoors e folhetos para
esclarecimento da população e dos agentes comunitários de
saúde (ACS) sobre a importância do projeto de rastreamento.
Destaca-se nesse período o papel dos ACS na divulgação e
seleção da população alvo. O sucesso nesta fase foi crucial
para obter uma expressiva taxa de adesão. b) Projeto: o pro-
jeto foi implementado sob a forma de mutirões periódicos.
No total foram realizadas 19 incursões, sendo 16 no Hospital
Municipal de Belterra e 3 a bordo do barco-hospital Abaré, via-
bilizando o atendimento de diversas comunidades ribeirinhas
ao longo do rio Tapajós. No total, 2022 pacientes entre 50 e 70
anos de idade, foram incluídos no projeto que contou com a
colaboração de 51 médicos (atuantes em 11 unidades federa-
tivas), 17 enfermeiros e 34 acadêmicos. c) Coleta e análise de
dados: Os dados foram coletados a partir de entrevistas, dos
resultados endoscópicos e anatomopatológicos em cada muti-
rão pela equipe participante e armazenados na plataforma
RedCap.

Resultados: A taxa de adesão ao rastreamento foi de
96,49 %. Foram realizados 1951 colonoscopias, nos quais foram
encontrados e removidos 471 pólipos (277 de baixo risco e 45
adenomas de alto risco) e 9 pacientes foram diagnosticados
com CCR.

Conclusão(ões): Este modelo de projeto baseado em muti-
rões conforme descrito se mostrou exequível. A prevalência
do CCR foi maior que o esperado com base nas estatísticas
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com a nutrição e psicologia, mesmo tendo encaminhamento
na primeira consulta em nosso ambulatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.415
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Análise epidemiológica dos pacientes
submetidos a cirurgia para tratamento de
cisto pilonidal no hospital santa marcelina

I.J.F.C. Netto, G.M. de Moraes, T.P. da Fonseca,
T.Y.F. Koga, M.B.S. da Silva, L.M. da Silva, L.
Robles, A.S. Rolim

Hospital Santa Marcelina, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Introdução: Cisto pilonidal decorre de uma inflamação crô-

nica e recorrente no tecido celular subcutâneo localizado na
fenda sacrococcígea afetando principalmente homens jovens.
Seu tratamento é eminentemente cirúrgico e as taxas globais
de recidiva oscilam em torno de 8 % e a grande maioria ocorre
no primeiro ano de pós operatório.

Objetivo: Demonstrar dados epidemiológicos de pacientes
operados pelo serviço de Coloproctologia do Hospital Santa
Marcelina, São Paulo.

Método: Análise retrospectiva através de prontuário eletrô-
nico de pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de cisto
pilonidal no Hospital Santa Marcelina entre abril de 2008 e
abril de 2018. Para tanto, analisou-se idade, sexo, tempo de sin-
tomatologia relatado, técnica cirúrgica empregada, recidiva e
média de seguimento pós operatório.

Resultados: Foram revisados 78 casos, sendo 70,5 % do sexo
masculino, com média de idade global de 27,11 anos (18–49
anos) e tempo médio de sintomas de 18,32 meses. A técnica
utilizada foi a exérese do cisto em 61,5 % e a incisão e cure-
tagem nos demais. Houve recidiva em 8,3 % nos primeiros e
13,3 % nos pacientes submetidos à incisão e curetagem com
um tempo médio de seguimento de 11,72 meses.

Conclusão(ões): A maioria dos pacientes analisados são do
sexo masculino, jovens e com uma percentagem de recidiva
maior na técnica de curetagem.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.414
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Perfil clínico e epidemiológico de pacientes
com doenças inflamatórias intestinais de um
hospital público em cuiabá

J.J. de Marchi, T.P. de Souza, R.F. Borges,
M.P.M.F.D.A. Carvalho

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Descrever os dados epidemiológicos e caracte-

rísticas clínicas dos pacientes do Hospital Geral de Cuiabá com

Doenças Inflamatória Intestinais (DII).
9;39(s1):165–222

Método: Estudo prospectivo, com análise de questionário
em pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, de
abril a junho de 2019.

Resultados: Participaram da pesquisa 30 pacientes, 16
mulheres e 14 homens. Deste total, 17 possuíam doença de
Crohn, 13 Retocolite Ulcerativa. A média de idade foi de 44
anos. Desses pacientes, 37 % possuem mais de 5 anos de
tempo de diagnóstico, sendo que 30 % levaram mais de 5
anos desde o início da sintomatologia até a confirmação da
patologia. O padrão da doença de Crohn: 10 % colônica, 20 %
ileocolônica, 50 % perianal, 20 % ileíte. Quanto as formas da
Retocolite: três pacientes com pancolite, três com colite a
esquerda, cinco com proctossigmoidite e dois com proctite. O
medicamento mais utilizado em ambas doenças foi a Mesala-
zina (43 %), seguido de Azatioprina (20 %), Adalimumabe (18 %),
Infliximabe (13 %), Certolizumabe (3 %) e Ustekinumabe (3 %) e
corticoterapia (3 %). Com o curso da patologia, 60 % dos paci-
entes necessitaram realizar troca de medicamentos ao longo
do tratamento, sendo a maioria portador da doença de Crohn.
Para adquirirem sua medicação, 71 % utilizam farmácia de alto
custo e 77 % não possuem plano de saúde. O principal sintoma
relatado pelos portadores das DII, foi aumento do número de
evacuações líquidas (28 %), seguido de dor abdominal (16 %)
variando de leve a grave, sendo que 26 % dos pacientes eram
assintomáticos. Dentre as manifestações extra-intestinais, a
principal foi artralgia, acometendo 39 % dos pacientes. Além
disso, outras manifestações foram uveíte (9 %), pele desca-
mada (9 %), ulceras aftoides (12 %), fístula anal (24 %) e fissura
anal (6 %). Dezoito pacientes necessitaram de internação
clínica e sete pacientes foram submetidos a intervenções
cirúrgicas. Sendo que, o principal procedimento realizado foi
fistulectomia perianal. Quanto ao seguimento com equipe
multidisciplinar, aproximadamente 63 % dos pacientes não
acompanham com nutricionista. Vinte e um pacientes não
fazem acompanhamento psicológico e 55 % não realizam
atividades físicas, o que seria fundamental para a melhor qua-
lidade de vida.

Conclusão(ões): A maioria das pessoas em tratamento para
DII são do sexo feminino, com média de idade de 44 anos e
portadores de Doença de Crohn. A Mesalazina foi o medica-
mento mais utilizado em ambas as doenças. Ocorreram mais
troca de medicamentos na Doença de Crohn, devido gravi-
dade da doença e manifestações extraintestinais. O número
de cirurgias foi menor do que o visto na literatura. Visto que
os nossos pacientes são acompanhados rigorosamente a cada
três meses no nosso ambulatório e tem acesso direto ao nosso
pronto atendimento se necessário. Porém um dos quesitos
negativos é que poucos pacientes fazem acompanhamento
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ermoablação por radiofrequência para
ratamento cirúrgico de doença
emorroidária grau iii e iv - experiência

nicial

.B. Fang, L.M.A. Morgado, L.M.A. Morgado,
.A. Ortiz, J.A. Ortiz, L.L.G. Godoi, L.L.G. Godoi,
dO. Araújo, KdO. Araújo, A.C.R. Vicente,
.C.R. Vicente, F.B. Formiga, F.B. Formiga,
dS. Manzione, TdS. Manzione

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São
aulo, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Existe numerosas opções de tratamento cirúr-

ico para doença hemorroidária. Entre as técnicas, as
perações convencionais excisionais, apresentam boa eficá-
ia à longo prazo porém estão associados a maiores taxas de
or e complicações a longo prazo. Com o objetivo de evitar
ais efeitos adversos, esforços são aplicados para o desen-
olvimento de novas técnicas cirúrgicas. A termoablação por
adiofrequência é considerada uma nova opção cirúrgica com
esultados iniciais sugerindo menores índices de dor e retorno

ais precoce as atividades laborativas. O presente estudo tem
omo objetivo avaliar o resultado inicial do tratamento cirúr-
ico da doença hemorroidária pela técnica de ablação por
adiofrequência.

Método: Doença hemorroidária de III e IV Grau em regime
e hospital dia, sob anestesia por bloqueio espinal Técnica:
adiofrequência bipolar, 4 Mhz, probe @HPR45i 25 Watt de
nergia em cada mamilo. (9–12 seg em 3–4 ciclos), em geral
rês mamilos.

Resultados: Foram operados 10 pacientes no período de 6
eses. A dor pós operatória foi avaliada em uma escala de 0
10. Seis pacientes não tiveram dor na primeira semana, em
ois a dor foi leve com a escala de 1 e 2. Em 2 paciente, a dor
oi importante, tendo a escala de 6 e 9. Na segunda semana
odos pacientes sem dor exceto um que apresenta ainda dor
mportqnte na escala de 8. O grau de satisfação foi avaliada
a escala de 0 a 10. Em sete pacientes, a satisfação foi 10, res-
ante 3 pacientes, o grau foi 8. As complicações foram secreção
1/10), trombose externa (2/10), sangramento (2/10) e Plicomas
3/10).

Conclusão(ões): A ablação por radiofrequência das hemor-
oidas parece ser uma opção cirúrgica promissora com pouca
or pós-operatória e bom resultados, no entanto, devemos

valiar a sua eficácia e nas hemorroidas de grau IV que podem
star associadas a maior morbidade e menor eficácia.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.416
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Há espaço para a anoprotectomia na doença
de crohn perineal na era dos biológicos?

F.D.C. Lopes, N.A.P. Chagas, L.R. Boarini, I.C.
Albuquerque

Hospital Heliópolis, São Paulo, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): A doença de Crohn perineal (DCP) pode estar

presente em 17 % a 43 % dos pacientes com doença de Crohn
(DC), sendo considerado fator isolado de pior prognóstico. A
anoprotectomia é indicada para evitar progressão da doença
perianal e trazer qualidade de vida ao paciente com DCP refra-
tária ao tratamento clínico. Na era pré-biológicos, 24 a 39 %
dos pacientes com DCP eram submetidos à anoprotectomia. A
utilização da terapia biológica foi um divisor de águas, melho-
rando a história natural da DCP. Este trabalho tem o objetivo
de descrever as características clínicas de pacientes com DCP
com indicação de ressecção anorretal, avaliando o curso da
doença antes da indicação cirúrgica.

Método: Estudo retrospectivo e observacional de pacientes
adultos com DCP de janeiro de 2008 a fevereiro de 2019. Atra-
vés de revisão de prontuários foram avaliados 223 pacientes
com DCP, sendo estudados os pacientes submetidos à ano-
protectomia. Foram analisadas características demográficas
destes pacientes, classificação de Montreal, uso de biológicos,
porcentagem de pacientes com doença perineal submetidos à
ressecção anorretal, idade do diagnóstico, idade da ressecção
anorretal, achados dos exames proctológicos sob anastesia e
indicação da ressecção anorretal.

Resultados: Dos 223 pacientes com diagnóstico de DCP, 10
(4,4 %) foram submetidos à ressecção anorretal. Quatro paci-
entes eram do sexo feminino e seis do sexo masculino, a
média de idade do diagnóstico de doença de Crohn foi de 25,8
anos e da ressecção anorretal de 40,8 anos, 67 % dos paci-
entes apresentaram acometimento perineal como primeira
manifestação da doença. Todos os pacientes apresentavam
acometimento do reto pela doença de Crohn. O tabagismo,
fator de pior prognóstico, foi encontrado em 25 % dos paci-
entes. Dos pacientes do sexo feminino, três apresentavam
fístula retovaginal. Três pacientes usaram adalimumade, um
paciente usou infliximabe e seis pacientes foram tratados
com adalimumabe e infliximabe antes da indicação cirúrgica.
Durante seguimento ambulatorial prévio à indicação cirúr-
gica, os pacientes foram submetidos, em média, a quatro
exames proctológicos sob anestesia, variando entre um e dez
procedimentos por paciente. Todos os pacientes apresenta-
ram estenose anorretal, sendo esta a principal indicação de
ressecção anorretal em 70 % dos casos, intratabilidade clínica
foi responsável pelos 30 % restantes.

Conclusão(ões): Apesar dos avanços no tratamento clí-
nico da DCP, a protectomia ainda é utilizada no controle
da doença refratária, porém sua indicação se tornou menos

frequente, provavelmente pela introdução da terapia bioló-
gica. Entretanto em casos desfavoráveis, principalmente nas
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manifestações estenóticas da doença, ainda há espaço para a
anoprotectomia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.417
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Análise comparativa da prevalência de
pólipos colorretais em pacientes acima e
abaixo de 45 anos

C.N. Martins, GPdO. Zampieri, T. Robles, P.
Ishida, A.C.F. Moreira, E.V.A. Pereira, S.A.
Ciquini

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a prevalência de pólipos colorretais e

suas características em pacientes de faixas etárias acima e
abaixo de 45 anos.

Método: Analisou-se 459 exames de colonoscopias realiza-
das em hospital universitário no período de janeiro a março
de 2018 de convênios do Sistema Único de Saúde e priva-
dos. Foram avaliados quanto a presença de pólipos colorretais
comparando-se dois grupos divididos por faixa etária abaixo
e acima dos 45 anos de idade. Os pólipos foram analisados
quanto à sua localização, número, morfologia, tamanho e tipo
histológico. Excluiu-se os exames considerados incompletos
por não atingirem o íleo terminal e aqueles em que o preparo
foi considerado insatisfatório.

Resultados: A análise dos resultados demonstrou a
exclusão de 48 (10,5 %) exames considerados com preparo ina-
dequado e 82 (17,9 %) incompletos por não atingirem o íleo
terminal. Foram estudados os 329 restantes com idades variá-
veis de 4 a 98 anos e média de 62,4 anos, sendo que destes
247 (75,1 %) tinham idade superior a 45 anos e os restan-
tes 82 (24,9 %) inferiores a esta idade. Quanto ao sexo, 209
(63,5 %) eram do feminino e 120 (36,5 %) do masculino. Com
relação plano de saúde, 167 (50,7 %) eram do setor público e
162 (49,3 %) do privado. Quanto aos achados, 225 (68,4 %) paci-
entes apresentaram pólipos, 22 (6,7 %) outras enfermidades
e em 82 (24,9 %) os exames não encontraram anormalidades.
Analisando-se os 189 (84 %) com idade superior a 45 anos,
foram identificados: 181 (95,6 %) portadores de pólipos sés-
seis, tipo histológico predominante de adenomas de baixo
grau em 148 (78,3%) e adenomas de alto grau/adenocarcinoma
em 15 (7,9 %). Quanto ao grupo abaixo de 45 anos com 36
(16 %) pacientes, os achados foram: 32 (88,9 %) com pólipos
sésseis, predominância também de adenomas de baixo grau
em 26 (72,2 %) e sem a ocorrência de adenomas de alto
grau/adenocarcinoma.

Conclusão(ões): Conclui-se que a faixa etária superior
aos 45 anos apresenta achados patológicos de maior risco

em comparação com pacientes mais jovens devendo receber
maiores cuidados diagnósticos visando a prevenção do cân-
cer colorretal. Deve-se frisar a importância da qualidade da
indicação precisa em pacientes jovens evitando exames des-
9;39(s1):165–222

necessários e podendo contribuir para maior morbidade sem
melhora da assistência médica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.418
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A importância da colonoscopia para o
diagnóstico das moléstias do intestino
grosso: um estudo de 2010 exames

L.H. Góis a, R.A. Mendonça Filho b, Y.H.G.
Gonzaga a, M.V.B. Rodrigues a, N.V.N.L.C.
Roriz c

a Universidade Tiradentes (UNIT), Aracaju, SE,
Brasil
b Hospital São Lucas, Aracaju, SE, Brasil
c Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia,
Aracaju, SE, Brasil

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Analisar as indicações de colonoscopia e as

patologias mais comumente encontradas nos exames colo-
noscópicos, relacionando-as com idade e gênero.

Método: Estudo retrospectivo produzido através da
avaliação de 2010 laudos de exames colonoscópicos reali-
zados em pacientes ambulatoriais de uma clínica privada
em Aracaju –SE, no período entre abril 2017 e junho 2019.
O preparo intestinal utilizado foi Manitol 10 %; e a sedação,
Fentanil, Midazolam e, quando necessário, Propofol. A análise
estatística foi realizada através da categorização dos dados a
partir de medidas de tendência central, posição e variação.
As diferenças entre grupos foram analisadas através do teste
de qui-quadrado. O valor de p considerado estatisticamente
significante foi < 0,05.

Resultados: Foram avaliados 2010 laudos de colonoscopias
de pacientes entre 14 e 92 anos, com média de idade de 55,4
anos, sendo 66 % do sexo feminino. As principais indicações
foram: seguimento oncológico, alteração do hábito intestinal,
sangramento, controle de doença inflamatória intestinal (DII)
e de cirurgias prévias. As colonoscopias incompletas totaliza-
ram 4 % devido a angulação, aderência, estenose ou oclusão
tumoral. O sigmoide é o local mais acometido por neoplasias
e pólipos. Pacientes acima de 65 anos e do gênero masculino
apresentaram maior tendência a neoplasias, pólipos, doença
diverticular e dolicocólon. Dos 139 (6,9 %) exames colonoscó-
picos em que o achado foi pólipo, 111 (79,8 % dos pólipos)
polipectomias foram realizadas. O restante dos pacientes
(20,2 % dos pólipos) teve suas polipectomias programadas para
um segundo momento por tratar-se de pólipos gigantes. Já
quem obteve a maior prevalência na suspeita de DII foi a faixa
etária de até 45 anos. A patologia mais comumente encon-
trada foi doença diverticular (13 %), seguida de pólipos (6,9 %)
e neoplasias (3,4 %). Um percentual de 65,9 % dos exames foi
considerado normal.
Conclusão(ões): A colonoscopia continua sendo um
método eficaz no diagnóstico e na terapêutica das patologias
do cólon por possuir importância significativa na prevenção
do câncer colorretal. Através dela conseguimos detectar um
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úmero significante de pólipos e, assim, quebrar a cadeia
denoma/adenocarcinoma através da polipectomia. A pre-
alência de pólipos no sigmoide mostra a importância da
ealização da retossigmoidoscopia, principalmente nos mais
ovens, como uma opção à colonoscopia.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.419
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studo retrospectivo comemorativo dos trinta
nos do serviço de atenção a saúde da pessoa
stomizada de juiz de fora e região

.T. Sirimarco a, B.H.X. de Moraes a, D.R.L.S.
e Oliveira a, A.G. de Oliveira b, P.A.F. Schlinz b

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz
e Fora, MG, Brasil
Departamento de Clínicas Especializadas,
istema Único de Saúde (SUS), Juiz de Fora, MG,
rasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): O presente estudo tem como objetivo analisar

perfil epidemiológico dos pacientes estomizados atendi-
os no Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada

SASPO/JF), que teve início em junho de 1988 como Programa
e Atenção à Pessoa Ostomizada. Atualmente, o SASPO/JF
unciona no Departamento de Clínicas Especializadas da
refeitura Municipal de Juiz de Fora, vinculado ao Sistema
nico de Saúde – SUS. O serviço atende usuários residen-

es na área urbana e rural, das 38 cidades da macrorregião
e Juiz de Fora, e consiste em consulta pré-operatória – com
rientação sobre o funcionamento, avaliação biopsicossocial
a demarcação do abdome para a confecção do estoma – e

onsulta pós-operatória – prestando assistência especializada
de natureza interdisciplinar às pessoas com estoma, com
objetivo de reabilitação do paciente, incluindo a orientação
ara o autocuidado, prevenção, tratamento de complicações
as estomias, capacitação e fornecimento de equipamentos
oletores e adjuvantes de proteção e segurança. O SASPO/JF
tende, atualmente, cerca de 152 pacientes por ano e, ao longo
esses trinta anos, contabilizou 2.837 pacientes atendidos.

Método: Trata-se de estudo retrospectivo, com análise dos
rontuários de todos pacientes ativos portadores de estomias
adastrados no Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Osto-
izada no município de Juiz de Fora (MG) e região, desde sua

riação em 1988 até junho de 2018. Foram excluídos prontuá-
ios danificados ou com dados ilegíveis.

Resultados: Foram analisados 532 prontuários (53 % paci-
ntes do sexo masculino e 47 % pacientes do sexo feminino).
média de idade entre os homens foi de 56,08 anos e entre as
ulheres foi de 58,18 anos. Dentre as estomias, foram encon-

radas 371 colostomias (69,73 %), 118 ileostomias (22,18 %) e
1 urostomias (9,58 %). Com relação à causa de confecção do

stoma, a principal patologia de base foi neoplasia maligna,
om um total de 375 casos (70,49%), sendo que os cânce-
es de reto, de cólon e de bexiga foram os mais prevalentes,
otalizando, respectivamente, 205 (54,67 %), 84 (22,40 %) e 41
39(s1):165–222 221

(10,93 %) casos. Como segunda patologia mais prevalente, foi
encontrada diverticulite, com 24 casos (4,51 %), e terceira, o
trauma, com 23 casos (4,32 %).

Conclusão(ões): O grupo estudado é constituído, predo-
minantemente, por colostomizados (69,73%) e o principal
diagnóstico que levou à confecção de estomas foi a neoplasia
maligna. Diante da alta prevalência de doenças debilitantes
e da fragilidade que uma estomia pode causar ao paciente, o
serviço multidisciplinar criado para atender pacientes estomi-
zados na região de Juiz de Fora (MG) presta serviços relevantes
a pacientes com colostomias, ileostomias e urostomias há
trinta anos, objetivando proporcionar uma melhor qualidade
de vida aos pacientes.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.420
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Opções terapêuticas e resultados nas fístulas
anorretais tratadas no serviço de
coloproctologia do hospital federal de
ipanema

R.O. Raimundo, A.C. Guerro, T.O.F. Correia,
J.B. Fayad, R.P. Periard, C.M.V.J.F. Domingos,
L.P.P. Netto, J.M.N. Rosa

Hospital Federal de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Avaliar a eficácia das diferentes técnicas

cirúrgicas na abordagem de fístulas anorretais de origem crip-
toglandular.

Método: Consulta em prontuários eletrônicos de pacien-
tes do Hospital Federal de Ipanema, assistidos pelo Serviço de
Coloproctologia, durante um período de 4 anos, entre março
de 2015 e março de 2019.

Resultados: Durante o período de março de 2015 a março de
2019, 177 pacientes foram submetidos a correção cirúrgica de
fístula anorretal de origem criptoglandular no Hospital Fede-
ral de Ipanema, pelo Serviço de Coloproctologia, totalizando
226 procedimentos. Destes pacientes, 142 eram homens, com
idade entre 19 e 76 anos, e 35 eram mulheres, com idade entre
21 e 66 anos. As fístulas anorretais complexas foram identi-
ficadas em 53 pacientes, 41 homens e 12 mulheres. Nestes
casos, as abordagens cirúrgicas empregadas foram fistulo-
tomias/fistulectomias com passagem de sedenho em cerca
de 32 % dos casos, culminando em 29,41 % de recidiva; LIFT
(ligation of intershincteric fistula tract) em aproximadamente
30,18 % dos pacientes, com índice de recidiva de 43,75 %; já em
torno de 35,85 % dos pacientes com fístulas complexas foram
empregada a técnica do avanço de retalho mucoso e/ou cutâ-
neo, com uma recorrência de 26,3 % dos casos; e, por último, o
plug anal foi utilizado em 1 paciente, correspondendo a 1,88 %
das abordagens em fístulas complexas e obteve sucesso tera-

pêutico. Já as fístulas anais simples, apresentadas por 124
pacientes, foram tratadas com fistulotomias/fistulectomias
com passagem de sedenho cortante em 71 pacientes e sem
utilização de sedenho em 53 pacientes.
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Conclusão(ões): Apesar da maioria da população de pacien-
tes acometidos por fístulas anorretais encontrada no estudo
ser composta por homens, correspondendo a aproximada-
mente 80,22% da população estudada, o percentual de fístulas
complexas foi ligeiramente maior na população feminina –
28,87 % dos homens e 34,28 % das mulheres apresentaram fís-
tulas complexas. Nestes casos, os pacientes foram submetidos
a diferentes técnicas cirúrgicas, todas ainda com altas taxas
de recorrência da doença, corroborando com os dados encon-
trados na literatura, que indicam a necessidade de mais um
procedimento cirúrgico para correção de uma fístula anorretal
complexa, na maioria dos casos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.421
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Doença inflamatória intestinal de má
evolução: série de casos

M.C. Rodrigues, S.D.F. Boratto, F. Balsamo,
S.H.C. Horta, D.F. Santos, D.F. Santos, R.L.G.
Slaibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Tema Livre (apresentação oral)
Objetivo(s): Apresentar série de casos de pacientes com

Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa com má evolução.
Método: Análise de prontuários de pacientes com má

evolução portadores de Doença de Crohn e Retocolite Ulce-
rativa em hospital público secundário de Santo André, no
período de 2016-2019.
Resultados: Treze pacientes foram estudados, com média
de idade de 38 anos, sendo 69,3 % acometidos pela DC e 30,7 %
RCU, tendo em média 15,8 anos de doença. 69,3 % dos paci-
entes eram mulheres. Seis pacientes (46,15 %) faleceram em
9;39(s1):165–222

decorrência das complicações relacionadas à doença infla-
matória intestinal (DII), sendo 2 casos de tromboembolismo
pulmonar extenso em pós-operatório apesar de medidas pre-
ventivas e 5 óbitos em decorrência de sepse de foco abdominal
secundárias a complicações pós-operatórias, sendo que um
paciente deste grupo ainda apresentou quadro de coagulopa-
tia (CIVD) secundária a sepse e outro paciente que apresentou
oclusão arterial aguda com necessidade de amputação de
membro inferior seguida por perfuração intestinal. Outra
complicação frequente foi a degeneração para doença neoplá-
sica encontrada em 25 % dos pacientes, sendo 3 casos de RCU
e um em DC colônica. 61,5 % dos pacientes tinham acometi-
mento colônico como principal característica e 84,6 % estava
em uso de terapia imunobiológica.

Conclusão(ões): A má evolução dos pacientes com doença
inflamatória intestinal é relacionada às complicações de
doença crônica em população jovem. O sexo feminino foi aco-
metido em maior frequência (69,3%), com média de idade
menor (33 anos) quando comparada ao sexo masculino (42
anos). O seguimento mais acometido foi o cólon, seguido por
acometimento de múltiplas regiões (23 %) As complicações
infecciosas estão relacionadas principalmente à evolução de
difícil controle da doença, em período pós operatório. Os
eventos tromboembólicos são sabidamente mais frequen-
tes em pacientes com doença crônica, e ocorreram apesar
de medidas profiláticas. A degeneração neoplásica é fre-
quente em pacientes com doença de difícil controle, e foi
rapidamente diagnosticada durante exames de seguimento.
As doenças inflamatórias intestinais são doenças benignas
porém com potencial de má evolução elevado por tratarem-
-se de doenças crônicas, de difícil controle e associadas a
manifestações potencialmente letais como eventos trombo-
embólicos e degeneração neoplásica. Atenção rigorosa deve
ser dada a todos os pacientes com seguimento ambulatorial

rigoroso e busca ativa por complicações bem como medidas
preventivas a fim de evitar desfechos trágicos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.422
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ídeos Livres
sem a necessidade de uso de insuflador ou de portal de
plataforma, reduzindo-se custos.
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ESSECÇÃO TRANSANAL VÍDEOASSISTIDA

.M. Gontijo a, Ld.R. Rodrigues de Lima a, A.J.
e Oliveira a, N.R. Medrei b, P.V.A. Tubino b,
.A. de Medeiros Silva b, M.P. de Souza a, Sd.S.
ernandes a

Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS),
rasília, DF, Brasil
Hospital Regional do Paranoá (HRPa), Brasília,
F, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
élvicas e Anorretais

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Descrever técnica vídeoassistida com óptica

e 5 mm 30◦ para ressecção de tumor de reto baixo, sem a
tilização de pneumorreto.

Descrição da técnica Preparo retrógrado com 2 fleet enema.
aciente sob raquianestesia e sedação. Colocado em decúbito
entral, membros inferiores em abdução. Colocado afasta-
or anal e identificado lesão tumoral vegetante em reto
aixo anterior, cerca de 2,5 cm da margem anal, estendendo-
se até canal anal superior. Conectado óptica de 5 mm 30◦.
isto epitélio macroscopicamente não acometido pela lesão.
emarcação de pontos cardinais com hook em 1 cm de
argem. Secção cuidadosa da lesão, guiado por imagem em

ela de videocirurgia (videoassistida) e obedecendo aos lim-
tes das marcações. Hemostasia e síntese com Vicryl 3-0 ponto
ontínuo. Peça para a biópsia.

Discussão e Conclusão(ões) Paciente M.S.S., 70 anos, sexo
eminino, admitida na Coloproctologia do Hospital Regional
o Paranoá (HRPa - DF) com relato de sangramento anorretal
á 2 anos, aspecto vermelho vivo e, ocasionalmente, coágulos
pus. Portadora de Lupus e anemia hemolítica autoimune.

olonoscopia: lesão em reto inferior, parede anterior, vege-

ante, superfície polipoide com pequena área de ulceração
entral, acometendo 30% da circunferência. USG endorretal
ão evidência invasão da submucosa ou espessamento da

237-9363/
camada circular interna do reto. Tamanho: 3,85 x 1,06 cm
e 4,34 cm de extensão longitudinal. Estadiamento uTisN0.
Lesões adequadas para uma excisão transanal devem estar
acessíveis pelo canal anal e abaixo da reflexão peritoneal,
com limite usual entre 6 e 8 cm da borda anal. O objetivo é
a excisão completa da lesão, com margens livres. A Transanal
Endoscopic Microsurgery (TEM) é descrita em 1983 como alter-
nativa de excisão local de lesões de retos médio e superior
não acessíveis pela técnica clássica de Lisfranc. Utiliza-se de
retoscópio de Buess de 40 mm de diâmetro, no qual insufla-
-se o pneumorreto e acopla-se um microscópio binocular que
permite imagem ampliada em 6 vezes. Em 2009 descreve-se
a Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) por meio de
uma porta única como plataforma transanal. Nela, insufla-
-se pneumorreto a pressão de 15 mmHg e fluxo de 40 L/min;
Coloca-se óptica 5 mm de 30◦, pinças e fonte de energia ultra-
ssônica. As lesões de reto T1 podem ser ressecadas por TEM
ou TAMIS, porém implicam custo elevado decorrente de apar-
elhos e materiais específicos, tornando inacessível a alguns
serviços. Desta forma, cogitou-se este procedimento sem o uso
de uma plataforma rígida e pneumorreto, valendo-se apenas
de afastador anal com óptica. As abordagens para tumores
de reto abaixo da reflexão peritoneal evoluem tecnicamente
desde a primeira descrita por Lisfranc. Aprimoram-se técnicas
menos invasivas que garantem resolutividade. Simplifica-se
de maneira a não restringir o procedimento cirúrgico a dis-
positivos antes considerados obrigatórios. Desta forma, neste
relato de caso, utilizou-se o apoio de um dispositivo de vídeo
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PRESERVAÇÃO DA VEIA MESENTÉRICA
INFERIOR EM COLECTOMIAS ESQUERDAS -
PENSANDO NA DRENAEM VENOSA

A.G.F. Melani, P. Bertulucci, L.G.C. Romagnolo

IRCAD América Latina, Barretos, SP, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Usualmente na realização das colectomias

esquerdas realiza-se a ligadura da veia mesentérica inferior.
Com o intuito de uma maior preservação da drenagem venosa
do colón esquerdo distal e sigmoide permitindo uma anasto-
mose mais alta e sem tensão, este vídeo apresenta os passos
técnicos para a preservação venosa.

Descrição da técnica O presente vídeo apresenta diversas
abordagens dos tumores da flexura esplênica localizados em
colón transverso distal ou colón esquerdo proximal, execução
dos passos técnicos para a preservação da veia mesentérica
inferior. Iniciamos com a identificação da artéria mesentérica
inferior que é dissecada na origem, esqueletizada e realizada a
linfadenectomia D3. A dissecção prossegue por sobre a mesma
até a origem da artéria cólica esquerda que é ligada na sua
origem. Utilizando a artéria cólica esquerda como referência,
identificamos o cruzamento da veia mesentérica inferior que
é esqueletizada a partir deste ponto em direção a sua origem
cranial. Após a liberação da veia a cirurgia prossegue de forma
usual com a mobilização da flexura esplênica e anastomose
intracorpórea.

Discussão e Conclusão(ões) Para as colectomias esquer-
das usualmente recomenda-se anastomoses ao nível do
promontorio para diminuir os riscos vasculares associados a
deiscência de anastomose. Os cirurgiões usualmente avaliam
sempre o fluxo arterial e quase nunca se preocupam com
a drenagem venosa. Sabemos que a congestão venosa tam-
bém pode levar a isquemia que clinicamente se apresenta
tardiamente com a necrose do colón abaixado. Neste sentido
ilha alguns anos iniciamos a preservação da veia mesentérica
inferior nas colectomias esquerdas para garantir um melhor
retorno venoso do sigmoide proximal em uma anastomose
mais seguras em relação a drenagem venosa. imaginamos que

este cuidado possa reduzir a frequências de deiscências anas-
tomoticas nas colectomias esquerdas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.425
9;39(s1):223–254
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MODELO DE TREINAMENTO DE DISSECÇÃO
PÉLVICA LATERAL POR
VIDEOLAPAROSCOPIA EM ANIMAIS (SUÍNOS)

L.C. Pandini 1, R.V. Pandini 2, G.C. Cotti 2, A.
Spinelli 3, T. Anbar-Neto 4, J.A. Pupo-Neto 5,
C.A.R. Martinez 6, S.C. Nahas 2

1 Curso Continuado de Videocirurgia de
Araçatuba, Araçatuba, SP, Brasil
2 Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de
Medicina (FM), Universidade de São Paulo (USP),
São Paulo, SP, Brasil
3 Humanitas Research Hospital, Rozzano, Itália
4 Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto
(FACERES), São José do Rio Preto, SP, Brasil
5 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
6 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Campinas, SP, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) A aquisição de habilidades na videocirurgia em

cenários de alta complexidade demanda esforço e tempo. No
câncer de reto a execução da linfadenectomia lateral pélvica
(LLP) exige do cirurgião laparoscópico qualidade técnica e o
conhecimento anatômico da região. O emprego da RM no esta-
diamento do câncer de reto tem aumentado a identificação
de linfonodos laterais pélvicos e a necessidade da LLP, em
casos selecionados, surge para o melhor controle local da
doença. Neste cenário o Curso Continuado de Videocirur-
gia de Araçatuba, com seus vinte e seis anos de experiência
no ensino da cirurgia Colorretal Laparoscópica, propõe uma
padronização de treinamento da dissecção pélvica lateral em
modelo animal suíno, uma vez que este modelo in vivo apre-
senta particular semelhança anatômica com o humano.

Descrição da técnica O treinamento ocorre com um suíno
de 22-24 kg, de acordo com as leis brasileiras de cuidados e
uso de animais. A aprovação Ética foi obtida pela Comissão
de Ética em uso de animais da Faculdade de Medicina FAC-
ERES. O animal é colocado sob anestesia geral e supervisão de
um veterinário. O pneumoperitônio é realizado com agulha de
Veress na região umbilical e inserção de 5 trocartes sendo um
em cada quadrante. A cirurgia se inicia com a identificação
do ureter e da artéria umbilical. O peritônio é aberto sobre a
artéria e veia ilíaca externa e dissecados todo tecido linfoad-
iposo em suas faces lateral e medial. A fáscia dos músculos
psoas e obturador são dissecados de todo tecido gorduroso e
linfoadiposo. A dissecção continua pela artéria e veia ilíaca
interna e suas tributárias. O nervo obturador corre paralelo
ao tendão do músculo psoas menor e sua porção superior
encontra-se abaixo da bifurcação dos vasos ilíacos externos e

sua porção distal anterioriza sendo sua identificação facilitada
próximo ao púbis e desce em direção ao tendão do músculo
psoas menor. O nervo obturador é dissecado do pacote lin-
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onodal e a fossa obturatória é esvaziada. A dissecação então
rogride para a veia ilíaca interna e porção distal da aorta cau-
al onde emerge a artéria sacral mediana e as artérias ilíacas

nternas uma vez que o suíno não possui artéria ilíaca comum.
Discussão e Conclusão(ões) A excisão total do mesorreto

ETM) é o padrão ouro no tratamento cirúrgico do câncer
e reto. A ETM diminuiu a recidiva tumoral e aumentou a
obrevida no câncer de reto. Contundo em tumores local-
ente avançados pode haver o acometimento do tumor em

ocais fora do mesorreto, como nos linfonodos ilíacos e obtu-
atórios. Os possíveis benefícios da LLP estão em discussão.
ste modelo de treinamento visa adquirir maior habilidade
a dissecção lateral pélvica, com a finalidade de vencer a falta
e confiança dos cirurgiões frente à dissecção lateral pélvica
de promover um treinamento sistematizado para o melhor

prendizado, a padronização deste procedimento para garan-
ir resultados mais seguros e eficazes devido ao treinamento
ontínuo e prévio à execução no humano.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.426
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AAFT COMO TRATAMENTO PARA FÍSTULA
NAL COMPLEXA

.C.R. Araújo 1, A.G. Marques 1, M.R. da
osta 1, T.C. Maia 1, N.F. Rodrigues 1, C.V.V.N.
iógenes 1, R.D. Escalante 1, C.R.S. Mendes 2

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza,
E, Brasil
Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
élvicas e Anorretais

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Uso do Video Assisted Anal Fistula Treatment

VAAFT) como tratamento satisfatório de fístulas anal com-
lexas.

Descrição da técnica VAAFT é um procedimento minima-
ente invasivo para o tratamento de fístulas anorretais. O kit

onsiste em um fistuloscópio, um eletrodo monopolar, uma
scova e uma pinça endoscópica. A técnica compreende duas
ases: diagnóstica e terapêutica. O paciente é colocado em
osição de litotomia após raquianestesia, e o fistuloscópio
introduzido no trato da fístula a partir do orifício externo

OE), e o orifício interno (OI) é identificado juntamente com
ualquer trajeto secundário ou cavidades de abscessos, este
ispositivo está equipado com duas torneiras, estando uma
elas ligada a uma solução de lavagem de glicina a 1,5% ou
anitol a 1%. Após, a fase de tratamento se dá através da

ulguração dos trajetos primários e secundários da fístula,
removendo todos os detritos necróticos usando a escova

om irrigação contínua. O tratamento do OI é etapa fun-
amental com a utilização de sutura, avanço de retalho ou

rampeadores.

Discussão A técnica utilizada neste relato, foi em um
aciente de 23 anos, sexo masculino, avaliado ambulatoria-
ente no serviço de coloproctologia do Hospital Universitário
39(s1):223–254 225

Walter Cantídio, com quadro de dor e saída de secreção puru-
lenta e fecaloide, através de orifício fistuloso externo (OE) às
7 h, 7 cm da borda anal ao exame físico, no qual apresentava
ressonância pélvica demonstrando trajeto fistuloso de 12,5 cm
com orifício interno no terço retal distal. Foi submetido ao
VAAFT em janeiro de 2019, com tentativa de retalho mucoso
por Transanal Endoscopic Operations (TEO) para tratamento
de orifício interno, sem sucesso, procedimento finalizado sem
intercorrências, com alta no 1◦ dia pós operatório. Durante
avaliação no 4◦ mês de pós operatório, paciente retornou sem
queixas, com OE cicatrizado, e melhor qualidade de vida. Fís-
tulas anais complexas, como do caso em questão, exigem
métodos mais aprimorados para o tratamento com o obje-
tivo de preservar os esfíncteres anais. O valor do VAAFT é
demonstrado quando inclui a capacidade de visualizar a fís-
tula do interior para que possa ser erradicado sob visão direta,
que permite o cirurgião identificar o orifício interno da fístula
e quaisquer extensões secundárias do trato primário, além
disso é um procedimento sem trauma direto aos esfíncteres
anais.

Conclusão De acordo com o resultado satisfatório do caso
apresentado, O VAAFT demonstrou ser uma ferramenta de
diagnóstico eficaz e um método promissor e seguro para
o tratamento de fístula anal alta, entretanto, deve-se man-
ter acompanhamento ambulatorial a longo prazo com novas
reavaliações.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.427
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ASPECTOS TÉCNICOS DA
LINFADENECTOMIA LATERAL PÉLVICA
LAPAROSCÓPICA E SUA SISTEMATIZAÇÃO

L.C. Pandini 1, R.V. Pandini 2

1 Curso Continuado de Videocirurgia de
Araçatuba, Araçatuba, SP, Brasil
2 Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de
Medicina (FM), Universidade de São Paulo (USP),
São Paulo, SP, Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) O objetivo deste vídeo é demonstrar a

sistematização da linfadenectomia lateral pélvica com o intu-
ito de facilitar e orientar o procedimento quando realizado por
videolaparoscopia.

Descrição da técnica O vídeo demonstra a realização de
uma linfadenectomia lateral pélvica seletiva à esquerda em
um homem de 72 anos de idade com tumor de reto médio,
abaixo da reflexão peritoneal, e um linfonodo lateral pélvico
esquerdo suspeito. O paciente submetido à ressecção anterior
do reto com excisão total do mesorreto, anastomose colorre-

tal grampeada e linfadenectomia lateral pélvica esquerda. No
vídeo o nervo hipogástrico esquerdo e o ureter esquerdo são
reparados e identificados, inicia-se a dissecção do peritônio
sobre os vasos ilíacos externos, depois a dissecção segue ao
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longo da artéria umbilical obliterada e vesical superior e os
ramos da artéria ilíaca interna. A fossa obturatória é dissecada
com a identificação do nervo obturatório e retirada do tecido
linfoadiposo da região. Os espaços avasculares são identifica-
dos e utilizados como acesso para a linfadenectomia.

Discussão e Conclusão(ões) A linfadenectomia lateral
pélvica é um procedimento complexo na cirurgia colorre-
tal laparoscópica. O conhecimento anatômico dos espaços
avasculares na região além dos vasos e nervos é de extrema
importância na execução deste procedimento. Por isso, este
vídeo tem a intenção de exemplificar, através de uma cirurgia
para o controle local do câncer de reto, a anatomia vascular e
nervosa e os espaços avasculares para auxiliar o aprendizado
desta técnica operatória.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.428

271

TRATAMENTO DE FÍSTULA PERIANAL COM
AVANÇO DE RETALHO ENDOANAL

A.S. Portilho, S.E.A. Araujo, M.T. Marcante,
V.E. Seid, L.S. Gerbasi, B.B. Vailati

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil

Área Doenças Anorretais Benignas
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Demonstrar no vídeo as características da téc-

nica de avanço de retalho endoanal no tratamento de fístula
perianal complexa.

Descrição da técnica Em que pese a técnica de ligadura
intraesfincteriana do trajeto fistuloso (LIFT) seja nossa opção
técnica primária para o tratamento cirúrgico das fístulas trans,
extra e supra-esfincterianas, há contraindicações conhecidas
para o LIFT. No presente caso, descrevemos o tratamento
cirúrgico por avanço de retalho. A operação foi conduzida
em paciente ex-obeso mórbido submetido a múltiplos pro-
cedimentos cirúrgicos previamente e portador de fístula
transesfincteriana complicada por formação concomitante de
lojas em associação ao trajeto.

Discussão e Conclusão(ões) A operação de avanço de
retalho endoanal é uma técnica de preservação esfincteriana
que consiste em curetagem do trato da fístula, fechamento
por sutura do orifício interno e mobilização de um segmento
proximal de mucosa, submucosa e músculo anorretal bem
vascularizados, saudáveis e sem tensão para cobrir o orifício
interno dissecado e suturado. Os resultados após a realização
dessa técnica variam entre 66% e 87% para a cura da fís-
tula criptoglandular. Embora seja um procedimento dito de
preservação esfincteriana, comprometimento em algum grau
da continência anal no pós-operatório pode ser observado
em até 35% dos casos associado a concomitante diminuição

do repouso e da pressão de contração na manometria pós-
-operatória.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.429
9;39(s1):223–254
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DO TUMOR
RETRO-RETAL PELA CIRURGIA DE ACESSO
POSTERIOR

A.S. Portilho, S.E.A. Araujo, M.T. Marcante,
V.E. Seid, B.B. Vailati, L.S. Gerbasi

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil

Área Miscelâneas
Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) No presente vídeo, demonstra-se a técnica de

ressecção cirúrgica pela via de acesso posterior de tumor
retrorretal em paciente jovem do sexo feminino.

Descrição da técnica Cirurgias de acesso posterior,
ressecções anteriores ou a via combinada abdominal e peri-
neal podem ser utilizadas para o tratamento cirúrgico do
tumor retrorretal. Em contraste com a abordagem anterior,
a abordagem posterior é preferida para tumores benignos
menores que não se estendem acima do nível S4. Quando a
borda superior do tumor é palpável e móvel no exame distal,
a abordagem posterior deve ser considerada. No entanto, as
principais desvantagens da abordagem posterior são o risco
de hemorragia pélvica intraoperatória maior e possível lesão
dos nervos pélvicos laterais.

Discussão e Conclusão(ões) Tumores retrorretais podem
ser frequentemente assintomáticos ou associados a sintomas
vagos. São raros e sua localização está definida no espaço
para-retal, localizado entre a fáscia visceral do mesorreto
e a fáscia parietal pélvica. Tumores retrorretais podem ser
de origem eminentemente benigna a partir de restos embri-
onários ou representar lesões malignas com invasão direta
de estruturas adjacentes. Os cistos de desenvolvimento são
as lesões mais comuns dos tumores pré-sacrais. Eles são
classificados em epidermoides, dermoides, entéricos e neu-
roentéricos. Os cistos epidérmicos são mais comuns em
mulheres, com frequência de apresentação entre 0,9 e 12,5%
dos tumores pré sacrais. Apesar de geralmente benignas, apre-
sentam potencial de malignização e de infecções recorrentes.
O diagnóstico conclusivo apenas com exames de imagem e
exame físico dificilmente é estabelecido, e a biópsia pode
trazer complicações, o que justifica sua ressecção cirúrgica
mesmo em pacientes assintomáticas. Dados recentes prove-
nientes de revisão sistemática de relatos de casos e casuísticas
de tumores retrorretais sugerem que para o hamartoma retror-
retal (mais conhecido como tailgut cyst), a transformação
maligna pode ocorrer em mais de 25% dos casos. Portanto,
o tratamento cirúrgico radical com ressecção completa da
lesão deve ser indicado. Alguns autores, inclusive sugerem
a indicação da excisão total do mesorreto em oposição às
operações de ressecção por cirurgia de acesso posterior.
Ocorre, no entanto que esse objetivo pode ser de difícil alcance
em alguns casos por motivo de dificuldade técnica resul-
tante de tamanho e localização da lesão sobretudo quando

a prevenção de complicações infecciosas e a preservação da
continência são objetivos concomitantes do tratamento cirúr-
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ico, especialmente quando essas lesões acometem pacientes
ssintomáticos.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.430
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IRURGIA DE DELORME EM PACIENTE IDOSA
OM PROLAPSO RETAL

.C.R. Vicente, L.M.A.M. da Costa, Kd.O.
raújo, Td.O. Manzione, F.C. Bin

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São
aulo, São Paulo, SP, Brasil

Área Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Objetivo deste vídeo é demonstrar a técnica da

irurgia de Delorme.
Descrição da técnica Paciente em litotomia, sob

aquianestesia + sedação Assepsia + colocação de campos
stéreis Exteriorização do prolapso Incisão na mucosa do reto
rolapsado 360 grau com liberação gradual da muscular da
ucosa da parede proximal até parte distal com término da
esma quando não há mais protusão Ressecção gradual da
ucosa mobilizada Realização de suturas mucomusculares

bsorvíveis entre mucosa proximal, muscular e distal em
oda circunferência Maturação da mucosa da anastomose
om pontos simples com fio absorvível entre os pontos
ardinais Revisão da hemostasia Curativo estéril Envio da
eça à Anatomia Patológica Término do procedimento.

Discussão e Conclusão(ões) O prolapso retal (PR) ou pro-
idência retal é definido como a exteriorização total do reto
través do orifício anal. Trata-se de uma doença sem fisiopa-
ologia bem definida, em que é possível que os processos
ejam os mesmos com diferentes aspectos anatômicos e fun-
ionais do assoalho pélvico. Estudos epidemiológicos falham
m determinar a frequência desta patologia na população,
ntretanto é observado uma maior frequência nos extremos
e vida, sendo as crianças abaixo dos 3 anos de vida e no
dulto acima de 50 anos. Apresenta maior incidência nas mul-
eres, com cerca de 85% dos casos, foram descritos diversos
rocedimentos na tentativa de otimização do reparo desta
fecção. Entretanto, nenhum método apresentou resultado
ão expressivo em comparação aos demais. Pode-se dividi-los
m procedimentos abdominais ou perineais. Nas abordagens
bdominais, destacam-se os reparos que envolvem a fixação
etal, ressecção retal ou a combinação de ambos. As aborda-
ens perineais são associadas com maior recorrência do que
s abdominais, entretanto com menor morbidade sendo pos-
ível sua realização com anestesias locais/bloqueios nervosos.
ão descritas a cirurgia de Delorme, e a cirurgia de Altemeier
om ou sem plastia dos músculos elevadores. Neste vídeo,
rata-se de um caso de uma paciente com 90 anos, com 4 par-
os normais prévios com um prolapso retal, na qual foi optado

ela realização da cirurgia de Delorme devido à sua condição
línica bem como sua expectativa de vida. A maior vantagem
esde procedimento em comparação com os demais é a baixa
axa de complicações como deiscências de anastomoses, san-
39(s1):223–254 227

gramentos, abscessos e estenoses pélvicas, o que acarreta
em alta precoce e menor chance de óbito. O vídeo corrob-
ora com o texto descrito acima. Embora existam diversas
técnicas descritas para esta patologia, esta paciente se ben-
eficiou do procedimento realizado uma vez que por não Haver
violação peritoneal e anastomomoses, não sendo uma cirurgia
de grande porte, a mesma não evoluiu com complicações rela-
cionadas ao ato cirúrgico, bem como ausência de recidiva em
1 ano de pós operatório associado à melhora da qualidade de
vida reforçando, dessa forma, a escolha deste procedimento
para pacientes idosos com status performance ruim associado
a prolapso retal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.431
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PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA DE EXCISÃO
COMPLETA DO MESOCÓLON
VIDEOLAPAROSCÓPICA PARA TUMORES DO
CÓLON DIREITO

A.S. Portilho, S.E.A. Araujo, V.E. Seid, L.S.
Gerbasi, B.B. Vailati, M.T. Marcante

Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil

Área Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Demonstrar, com vídeo ilustrativo, a

padronização da técnica de ECM com LVC para tumores
de cólon direito.

Descrição da técnica A realização e checagem de sete pas-
sos representa uma proposta para a realização da CM com
LVC, as quais são demontradas no presente vídeo. Após a (1)
exposição da raiz do mesentério, esta é transeccionada na
linha peritoneal, cerca de 2 cm ventralmente aos vasos ilía-
cos comuns direitos. Em seguida, (2) a junção entre os vasos
ileocólicos e a veia mesentérica superior é dissecada. Após
entendimento da anatomia e origem dos vasos ileocólicos, a
artéria e veia ileocólicas são tomadas centralmente (3). Após
esse tempo, a veia mesentérica superior (4) é dissecada em
direção à origem da artéria cólica média. O tronco gastrocólico
de Henle (5) é identificado. Prossegue-se com a dissecção da
artéria cólica média (6) e, para os casos de tumores do cólon
direito, a divisão de seu ramo direito. Por fim, o ligamento
gastrocólico deve ser apresentado e transeccionado.

Discussão e Conclusão(ões) A excisão completa do
mesocólon (ECM) associada a ligadura vascular central (LVC)
tem futuro promissor como técnica padrão para o trata-
mento cirúrgico do câncer do cólon. Porém, essa técnica
carece de adequada definição e padronização técnica além
se ser conhecida por suas inúmeras dificuldades técnicas
como exposição dos vasos mesentéricos superiores em toda

a inserção do mesocólon, sobretudo quando considerada a
via de acesso minimamente invasiva. A ECM com LVC sem
dúvidas necessita de maiores estudos prospectivos e random-
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izados, contudo, é um risco afirmar que pacientes não se
beneficiarão com essa abordagem no futuro.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.432
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IMPORTÂNCIA DA RETOSCOPIA RÍGIDA COM
A ÓPTICA DE VIDEOLAPAROSCOPIA INTRA
OPERATÓRIA PARA DEFINIÇÃO DE MARGEM
CIRÚRGICA COM AUXÍLIO DE
TRANSILUMINAÇÃO, DURANTE
RETOSSIGMOIDECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA ONCOLÓGICA COM
EXCISÃO TOTAL DO MESORRETO

F.A. Fernandes, R.A. Pinto, A.C.M. Paiva,
B.V.Hd. Mattos, P. Averbach, S.C. Nahas, I.
Cecconello

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

Área Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Demonstração técnica da utilização da reto-

scopia rígida óptica de videolaparoscopia intraoperatória para
definição da margem cirúrgica de secção do reto, em retossig-
moidectomia oncológica com excisão total do mesorreto.

Descrição da técnica Paciente sexo masculino, 61 anos,
hígido, com diagnóstico de adenocarcinoma de reto após
realização de colonoscopia de rastreamento. O exame eviden-
ciou lesão vegetante, de 2 cm, a cerca de 14 cm da borda anal.
Os exames de estadiamento não identificaram a lesão ou pro-
cessos secundários. Por tratar-se de lesão em reto alto, foi
indicado, retossigmoidectomia videolaparoscópica de princí-
pio. Durante o inventário da cavidade não foi evidenciada a
lesão retal e nem sinais de lesões peritoneais ou hepáticas.
Iniciado a dissecção de medial para lateral, de acordo com
princípios oncológicos: Ligadura da veia e da artéria mesen-
térica inferior na origem, liberação do mesocólon esquerdo do
retroperitônio e descolamento intercoloepiplóico. Realizada
incisão da reflexão peritoneal para excisão total do mesor-
reto. Iniciada a excisão pela abertura posterior do mesorreto,
seguido da liberação lateral e anterior. Dissecção do mesor-
reto até 5 cm da borda anal. Como não foi possível identificar
o tumor, foi optado por realização de retoscopia com fonte
luminosa, para identificação adequada da lesão e definição
de margem para secção do reto. A retoscopia identificou a
lesão a 11 cm da borda anal. Definida a margem adequada
pela retoscopia por meio da transiluminação do reto, guiada
por videolaparoscopia. Secção do reto à 6 cm da borda anal,
com grampeador laparoscópico. Realizado anastomose color-
retal com grampeador circular 33 mm. Devido a anastomose
baixa, optado por realização de ileostomia em alça. O paciente

apresentou boa evolução e recebeu alta hospitalar no sétimo
pós operatório. O anatomopatológico demonstrou T2N0 (0/20
linfonodos).
9;39(s1):223–254

Discussão e Conclusão(ões) A colonoscopia, muitas vezes,
não é um exame fidedigno para estimar a distância do
tumor da borda anal. Principalmente em tumores menos
avançados, que podem não ser observados nos exames de
estadiamento e durante o intraoperatório, o cirurgião deve
valer-se de outros modos para estabelecer uma margem distal
adequada do tumor. Tatuagem da lesão com tinta nanquim
e utilização da retoscopia intraoperatória são duas opções
viáveis. Neste caso, devido a proximidade da lesão com a
reflexão peritoneal, optou-se por não injetar tinta nanquim
no pré operatório, a tinta no mesorreto poderia ocasionar
um borramento local, prejudicando a identificação do plano
adequado para dissecção oncológica. A utilização da reto-
scopia rígida com auxílio da óptica de VLP no intraoperatório
mostrou-se uma técnica segura, efetiva e barata nestes casos.
A retoscopia rígida com auxílio da óptica de videolaparoscopia
é uma ferramenta efetiva durante o intraoperatório para esta-
belecimento de uma margem distal de segurança em tumores
de reto precoces e não tocáveis, durante a videolaparoscopia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.433
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TRATAMENTO CIRÚRGICO NA
DIVERTICULITE AGUDA HINCHEY II

B.V.Hd. Mattos, R.A. Pinto, A.C.Md. Paiva,
O.F.M. Braghiroli, R.V. Pandini, L.F. Sobrado,
S.C. Nahas, I. Cecconello

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

Área Doenças Intestinais funcionais e Doença Diverticular
dos cólons

Categoria Pesquisa básica
Forma de Apresentação Vídeo Livre
Objetivo(s) Discutir a factibilidade do tratamento cirúrgico

(Retossigmoidectomia Videolaparoscópica com reconstrução
primária) no tratamento da diverticulite aguda Hinchey II após
falha do tratamento clínico padronizado.

Descrição da técnica Paciente masculino, anos, sem comor-
bidades e internado no serviço de urgência com quadro de
diverticulite aguda Hinchey II. Apresentava abscesso retro-
vesical de cerca de 2 cm (sem possibilidade de punção guiada
por imagem). Realizado tratamento clínico com antibioticoter-
apia intravenosa (Ciprofloxacino e Metronidazol) por 03 dias
durante a internação hospitalar. Teve boa evolução clínica e
laboratorial com alta hospitalar e término do tratamento por
via oral até completar 10 dias. Paciente retorna ao serviço
de urgência após 20 dias da alta hospitalar com recidiva
dos sintomas. Caso discutido em Reunião Multidisciplinar
e optado por indicação do tratamento cirúrgico. Realizado
retossigmoidectomia videolaparoscópica com descendente-
-reto anastomose sem intercorrências. Cirurgia realizada
conforme padronização técnica do serviço, sendo observada

maior dificuldade técnica na dissecção do reto e descola-
mento da bexiga e necessidade do uso de bisturi ultrassônico.
Optado por reconstrução primária com grampeador circular
sem confecção de estomia de proteção. Paciente apresentou
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oa evolução clínica, introdução de dieta no 1 PO e alta hospi-
alar no 5 PO. Atual seguimento ambulatorial assintomático e
em novos episódios de diverticulite aguda.

Discussão e Conclusão(ões) O tratamento cirúrgico no
uadro de diverticulite aguda Hinchey II deve ser levado em
onsideração após falha clínica. Porém, deve-se considerar
s dificuldades intra-operatórias, sobretudo na dissecção do
egmento acometido. A experiência e o cuidado técnico são
undamentais, além da avaliar a necessidade de estomia de
roteção, quando confecção da anastomose primária.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.434
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xenteração pélvica laparoscópica (vlp) após
alha de watch and wait com terapia
eoadjuvante total

CdC. Cotti, R.V. Pandini, A.P. Nogueira, F.F.
oelho, R.J.d. Oliveira, V.B. Jeismann

Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
élvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): O objetivo deste vídeo é demonstrar um caso

e resgate cirúrgico minimamente invasivo em paciente
ubmetido à protocolo de preservação de órgão após neoadju-
ância total com recrescimento de adenocarcinoma em reto
istal.

Descrição da técnica: Paciente, 39 anos feminina, com
iagnóstico de adenocarcinoma de reto baixo localmente
vançado, submetida à neoadjuvância total FOLFOX e
adioterapia de curso longo em serviço externo, evoluiu com
uposta clínica completa. Após 8 meses apresentou recresci-
ento da lesão primária, sem evidência de doença sistêmica
reestadiada como T4N1M0, com tumor a 5 cm da borda anal,
om invasão para o colo uterino e fórnice vaginal posterior,
nvasão vascular extramural positiva e fáscia mesorretal com-
rometida. Submetida à exenteração pélvica posterior VLP
om anastomose coloanal manual e ileostomia de proteção.
anatomopatológico evidenciou adenocarcinoma moderada-
ente diferenciado ypT4ypN1 (1/45) com margens livres e

nvasão para parede posterior da vagina.
Discussão e Conclusão(ões): O protocolo de preservação de

rgão frente a resposta clínica completa para o adenocarci-
oma do reto tem sido cada vez mais empregado, contudo
té um terço dos pacientes podem apresentar recrescimento
ecessitando de resgate cirúrgico. O vídeo mostra a pos-
ibilidade do resgate cirúrgico curativo, R0, multivisceral

crescentando as vantagens da cirurgia minimamente inva-
iva.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.435
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Recidiva de câncer retal ultrabaixo após
ressecção anterior com dissecção
interesfincteriana resgatado com amputação
abdominoperineal de reto videolaparoscópica

R.V. Pandini, C.M.A. Vilanova, G.C. Cotti, C.F.S.
Marques, C.S.R. Nahas, U. Ribeiro Junior, S.C.
Nahas, I. Ceconello

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): A quimioradioterapia neoadjuvante (QRT)

seguida de cirurgia com excisão total do mesorreto (ETM) é
o tratamento padrão para tumor de reto localmente avançado
(T3/T4 ou N +). Apresenta taxa de recidiva local de 2,4 %–10 %.
O objetivo deste trabalho é destacar que, apesar do tratamento
oncológico adequado a recidiva local pode ocorrer principal-
mente nos dois primeiros anos de seguimento.

Descrição da técnica: Paciente previamente submetida à
ressecção anterior do reto com ETM, dissecção interesfinc-
teriana e anastomose coloanal manual e videolaparoscópica
(VLP) ileostomia de proteção (IP) devido a tumor de reto distal.
Apresentou recidiva local 24 meses após cirurgia sendo indi-
cada amputação abdomino-perineal (AAP). Detalhes técnicos:
posição de Lloyd-Davis; Realizado fechamento da IP seguido
de confecção do pneumoperitônio e passagem de trocarteres:
12 mm em local da IP prévia no flanco direito, 10 mm umbilical
e 5 mm em hipocôndrio direito; Dissecção do cólon abaixado
até o nível do assoalho pélvico; Ligadura da arcada marginal e
secção do cólon abaixado; Abertura de orifício da colostomia
em flanco esquerdo e exteriorização cólon. Fechamentos das
incisões dos trocarteres e maturação de colostomia. Tempo
perineal: incisão em fuso ao redor do ânus com dissecção por
planos até musculatura elevadora do ânus e assoalho pélvico,
obtendo comunicação com a cavidade abdominal; Eversão da
peça para secção anterior e preservação da vagina. Retirada
da peça com margens livres, sem perfuração. Fechamento do
defeito perineal pela cirurgia plástica através do retalho de
glúteo esquerdo (gluteal-fold) em avanço V-Y.

Discussão: Destacamos o caso de uma paciente do sexo
feminino, 42 anos, previamente hígida diagnosticada com
adenocarcinoma de reto distal localmente avançado, T3,
junto à linha pectínea, rmT3bN1. Foi submetida à QRT short
course (estadiamento após yrmT3c N1, TRG4, fáscia mesor-
retal comprometida), seguida de RA VLP com ressecção
interesfincteriana, ETM e anastomose coloanal manual e IP.
Anatomopatológico (AP) da cirurgia: adenocarcinoma inva-
sivo (componente mucinoso em 70 %); invasão angiolinfática
e perineural presente; margens livres (0,5 cm radial), linfono-
dos acometidos 3/28 (ypT3 ypN1b). Realizou QT adjuvante e

manteve seguimento sem evidência de doença até 24 meses
quando se constatou lesão vegetante posterior em anasto-
mose coloanal.
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Conclusão: Embora a cirurgia tenha sido com intuito cura-
tivo e cumprido com as normas vigentes de margens livres
e sem perfuração tumoral, evidenciou-se uma recidiva local
após 02 anos de seguimento. Paciente apresentava alguns
fatores AP de pior prognóstico, como componente mucinoso,
invasão perineural e angiolinfática. Isso mostra a importância
do seguimento seriado e a possibilidade do resgate cirúrgico
quando o diagnóstico é precoce.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.436
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Aspectos técnicos da anastomose manual
por via robótica na colectomia segmentar

L.C. Reis, R.G. Campanati, L. Rogerio, M.M.P.
da Luz, B. Hanan, KCdLR. Buzatti, A.C.P.
André, R.G. da Silva

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

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Descrever a padronização operatória e os

aspectos técnicos da anastomose manual robótica na colec-
tomia segmentar.

Descrição da técnica: A ressecção segmentar do ângulo
esplênico é procedimento cirúrgico com evidências seguras no
tratamento da neoplasia do ângulo esplênico. Após a ligadura
da artéria cólica esquerda, garantindo a margem colônica
adequada, ocorre a demarcação do mesocólon transverso e
mesocólon descendente e secção do espécime cirúrgico com
02 cargas para endogrampeador tipo médio-espesso. Nesse
momento o cirurgião trabalha com dois cotos colônicos gram-
peados a serem anastomosados. Na técnica da anastomose
manual robótica descrita aqui, término-terminal em dois
planos, os cotos colônicos são unidos por um linha de sutura
contínua que engloba a linha de sutura grampeada. Assim,
uma linha de sutura contínua com fio PDS 3.0 é confec-
cionada sobre a linha grampeada, unindo-se os dois cotos
colônicos de modo T-T. Posteriormente, é feita a abertura
anterior das alças proximal e distal com tesoura monopolar
e uma linha de sutura é iniciada com dois fios a partir da
metade posterior, de forma que ocorre progressão de um dos
fios, em chuleio, no sentido superior da anastomose e outro
no sentido inferior, finalizando a parede posterior da anas-
tomose. A parede anterior é suturada com primeiro plano
com sutura contínua de Connell-Mayo, 2 fios, das extremi-
dades para a região central da incisão. Um segundo plano
com sutura contínua tipo Lembert é realizado, finalizando a
anastomose.

Discussão e Conclusão(ões): O uso da plataforma robótica
como acesso minimamente invasivo vem ganhando muito

interesse na área da cirurgia colorretal. Uma das principais
vantagens do sistema robótico é o controle, pelo cirurgião, da
câmera, que aumenta a percepção de profundidade e conse-
quentemente a correta manipulação dos tecidos. A perfeita
9;39(s1):223–254

visibilidade do campo operatório com precisa exposição per-
mite a correta tração dos tecidos, possibilitando uma sutura
manual confortável e segura como a que ocorre na cirurgia
laparotômica. Foi descrita acima a técnica utilizada ressecção
parcial do ângulo esplênico do cólon. A confecção de uma
linha de sutura manual segura permite ainda diminuir os
custos da abordagem cirúrgica, uma vez que a confecção
de uma sutura grampeada envolveria o uso de, no mínimo,
mais uma para endogrampeador. Com o cirurgião confortavel-
mente sentado no console, com ampla e estável visualização
do campo cirúrgico, a correta tensão e tração dos tecidos
permite uma confecção de linhas de sutura estáveis, com
diminuição dos custos operatórios e sem aumento no tempo
cirúrgico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.437
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Tratamento com células tronco
mesenquimais derivadas do tecido autólogo
na incontinência fecal: série de casos

B.P. Lara a, L. Clivatti a, N. Manzano a, G.
Josepetti b, V. Garbugio Filho c

a Hospital Santa Rita (HSR), Maringá, PR, Brasil
b Centro Universitário de Maringá (UniCesumar),
Maringá, PR, Brasil
c Instituto Garbugio, Maringá, PR, Brasil

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a viabilidade e a facilidade da

utilização de células tronco à fresco derivadas do tecido adi-
poso para tratamento de incontinência fecal em pacientes
com defeitos esfincterianos após fistulectomia anal.

Descrição da técnica: Três pacientes com queixas de incon-
tinência anal, após realizarem tratamento para fístulas anais
complexas, receberam injeção de células tronco autólogas
no esfíncter anal interno. As células tronco foram obtidas
através do procedimento de lipoaspiração da região abdom-
inal inferior e pubiana, passando pelo processo de filtragem
e, em seguida, foram injetadas no esfíncter anal interno. Os
pacientes foram submetidos à manometria anorretal antes e
após o procedimento. O seguimento clínico foi feito ambula-
torialmente com visitas entre o 7◦, 30◦ e o 120◦ dias de pós
operatório.

Discussão e Conclusão(ões): Todos os pacientes analisados
relataram uma melhora na qualidade de vida e no escore de
continência após o período avaliado. Existem poucos dados na
literatura a respeito dessa nova modalidade de tratamento.
Trata-se de um estudo inicial sobre a utilização de células
tronco derivadas do tecido adiposo, com um número pequeno
de casos, mas com resultados promissores na melhora da
qualidade de vida dos pacientes. Dados na literatura eviden-

ciam que as células tronco cultivadas apresentam vantagens e
melhores resultados sobre as células tronco à fresco utilizadas
na pesquisa, mas tem seu uso restrito devido ao alto custo de
produção e a pouca disponibilidade. Conclui-se que o emprego
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as células-tronco autólogas derivadas do tecido adiposo é um
étodo viável e de fácil realização, seguro, sem morbidade

ssociada e com resultados promissores como forma de trata-
ento da incontinência anal.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.438
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spectos técnicos da colectomia direita com
xcisão completa do mesocólon
ideolaparoscópica

.G. Campanati, L.C. Reis, L. Rogerio, B.
anan, A.C.P. André, KCdLR. Buzatti, M.M.P.
a Luz, R.G. da Silva

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Descrever a padronização operatória e os

spectos técnicos da colectomia direita com excisão completa
o mesocólon por via videolaparoscópica.

Descrição da técnica: O posicionamento da equipe cirúr-
ica: cirurgião entre as pernas, primeiro auxiliar e o segundo
uxiliar à direita do cirurgião, à esquerda do paciente. A
aciente de 26 anos foi colocada na posição de Lloyd-Davies,
m Trendelemburg e decúbito lateral esquerdo e os tro-
artes foram posicionados ao nível da cicatriz umbilical,
m ambas as fossas ilíacas e no hipocôndrio esquerdo. Na
xcisão completa do mesocólon, na colectomia direita, a veia
esentérica superior foi dissecada até a sua confluência no

ulco pancreatoduodenal. A dissecção iniciou-se de maneira
audal-cranial, localizando a veia mesentérica inferior logo
baixo da emergência dos vasos ileocecocólicos e o peritô-
eo medial que recobre a mesma foi incisado de modo a
xpor toda sua face anterior e lateral direita. Em seguida, a
issecção progrediu cranialmente até a borda inferior do pân-
reas, com identificação e ligadura dos vasos ileocecocólicos
cólicos direitos. Em seguida, foi exposto o cólon transverso
roximal e a raiz dos vasos cólicos médios, seguida da ligadura
os ramos direitos desses. Logo após esse tempo cirúrgico,
rocesso uncinado do pâncreas,é mais bem visibilizado, com
xposição do tronco venoso de Henle, do qual foi ligada a
eia gastroepiploica direita e o ramo direito da cólica média.
m seguida foi demarcado o mesocólon transverso garantindo
margem distal adequada e posteriormente incisado o lig-

mento intercoloepiploico. Nesse momento a dissecção foi
stendida ao longo do espaço gastrocólico, com a linfadenec-
omia gastroepiploica, até o ângulo hepático do cólon. Por fim,
cólon foi liberado de suas aderências ao nível da reflexão per-

tôneo parietal direita e confeccionada anastomose ileocólica
ntracorpórea.

Discussão e Conclusão(ões): Desde descrita a técnica da

infadenectomia estendida na colectomia direita por Hohen-
erger em 2009, posteriormente nomeada excisão completa
o mesocólon, muito se discutiu acerca do risco benefício
e sua adoção de maneira rotineira. Trata-se, portanto, da
39(s1):223–254 231

dissecção central de todas as estruturas vasculares respon-
sáveis pela irrigação do ceco, cólon direito e cólon transverso
proximal, com liberação completa dos vasos mesentéricos
superiores e ligadura alta dos seus ramos colônicos. Tal abor-
dagem se apresenta como desafio técnico, com risco de lesão
de estruturas vasculares centrais, além de maior desnervação
autonômica do trato gastrointestinal associada, por exemplo,
a maior incidência de dismotilidade pós-operatória. Apesar da
maior dificuldade técnica relacionada a excisão completa do
mesocólon a realização por via videolaparoscópica é factível e
deve ser padronizada.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.439
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Colectomia total por adenocarcinoma de
cólon em ângulo hepático e sigmoide com
linfadenectomia extendida laparoscópica

GCdC. Cotti, R.V. Pandini, F.F. Coelho, RJd.
Oliveira, V.B. Jeismann

Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Este vídeo tem como objetivo demonstrar uma

colectomia total com ileorretoanastomose e a linfadenec-
tomia da cadeia 6, gastroepilpóica/infrapilórica devido ao
acometimento linfonodal por um câncer colorretal (CCR) em
ângulo hepático e de sigmoide distal.

Descrição da técnica: C.M.F., 67 anos, feminina, apre-
sentava em colonoscopia lesão subestenosante ulcerada e
infiltrativa em cólon direito e outra lesão de crescimento
lateral em sigmoide distal medindo 4,5 cm. Estadiamento
tomográfico evidenciou volumoso tumor em ângulo hep-
ático com a presença de infonodomegalia de 2,0 cm junto
artéria gastroepiplóica direita, cadeia 6. Paciente submetida a
colectomia total com ileorretoanastomose e linfadenectomia
infrapilórica da cadeia 6. Identicado conglomerado linfonodal
proximo ao plato pancreático e vasos gastroepiploicos direitos
(cadeia 6), ausência de metastases hepáticas ou peritoneais O
relatório anatomopatológico evidenciou: Lesão cólon direito:
Adenocarcinoma pT3pN2 (13/154 linfonodos total), com 01/08
linfonodo positivo em cadeia 6. E lesão em sigmoide adeno-
carcinoma pT, margens livres.

Discussão e Conclusão(ões): A excisão total do mesocólon
tem sido sugerida para tumores extensos e avançados do
cólon direito com melhores resultados oncológicos na lit-
eratura. Neste caso a presença de linfonodo suspeito em
região infrapilórica, não comumente acometida, exigiu uma
linfadenectomia extendida para a cadeia 6, além da tradi-
cional ligadura na raíz dos vasos que irrigam o cólon direito.
O resultado comprobatório do linfonodo metastático em

cadeia dos vasos gastroepiplóicos direitos demonstra a rica
vascularização e anastomoses entre os vasos mesentéricos
superiores e o tronco celíaco, vasos gastroepiplóicos, através
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do tronco de Henle. portanto, em certas situações a cirurgia
curativa exige a linfadenectomia extendida.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.440
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Anastomose intra corpórea robótica

L.C.B. Carmo a, R.B. Ferreira da Silva a, R.C.
Mariano b, S. Gontscharow a, G. Saba a

a Hospital São Luiz, São Paulo, SP, Brasil
b Hospital Brasil, Santo André, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar as várias opções cirúrgicas na

realização de anastomose totalmente intra corpórea com
auxílio da plataforma robótica. E a sua vantagem em relação a
laparoscópica, principalmente através da realização das endo-
suturas.

Descrição da técnica: Os autores demonstram através de
vídeos as várias opções cirúrgicas na realização de anasto-
mose intra corpórea, nas cirurgias colorretal, direito, esquerdo
e íleo terminal.

Discussão e Conclusão(ões): As endosuturas laparoscópica
são procedimentos que necessita de um alto grau de destreza
do cirurgião, com treinamento laparoscópico avançado para
a sua realização. A plataforma robótica facilita muito a
realização das anastomose, por que as suturas robótica são
procedimentos mais fáceis de realizar que a laparoscópica.
Conclui-se que a plataforma robótica oferece recursos que tor-
nam mais seguro e fáceis a sua realização, como a imagem em
3D fixa, os movimentos dos braços do Robô com uma ampli-
tude maior que dos braços e mãos do cirurgião.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.441
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Amputação abdomino perineal de reto
videolaparoscópica em litotomia e com
reconstrução com retalho gluteal fold e o uso
do verde de indocianina

R.V. Pandini, C.F.S. Marques, C.S.R. Nahas,
G.C. Cotti, A.R. Imperiale, U. Ribeiro, S.C.
Nahas, I. Ceconello

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica

Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): O objetivo deste vídeo é demonstrar a técnica

empregada da amputação abdominoperineal de reto video-
laparoscópica com o tempo abdominal e o tratamento do
9;39(s1):223–254

mesentério intracorpóreo e o tempo perineal em posição de
litotomia com retirada da peça cirúrgica e reconstrução com
gluteal fold V-Y.

Descrição da técnica: Paciente masculino de 69 anos com
adenocarcinoma de reto distal estadiado como T3cN2M0
(fascia mesorretal comprometida, invasão vascular extramu-
ral positiva, plano interesfincteriano em risco) Sumetido à
quimiorradioterapia e reestadiado como TRG2. Ao toque retal
mantinha lesão tocável posterior ao nível da linha pectínea.
Submetido à cirurgia com passagem de 5 trocateres, um
umbilical e 4 em cada flanco, realizado a ligadura da artéria
retal superior e veia cólica esquerda, seguida da excisão
total do mesorreto até ao nível da musculatura elevadora,
tratamento do mesentério intracopóreo e secção do colón
descendente com exteriorização em flanco esquerdo para
a maturação de colostomia terminal. Após realizado tempo
perineal com secção da musculatura elevadora do ânus e
retirada da peça, reconstrução com gluetal-fold. Durante a
cirurgia utilizada a plataforma pinpoint e o verde de indocian-
ina. o Anatomopatológico não evindeciou comprometimento
das margens da cirurgia e ypT3ypn2(12/18)M0 e ausência de
perfuração. O verde de indocianina não teve benefício para o
estudo linfonodal e foi utilizado para conferir a viabilidade da
colostomia.

Discussão e Conclusão(ões): A amputação de reto ainda
tem taxas de recidiva e sobrevida piores que a ressecção ante-
rior do reto, porém para tumores ultrabaixo com invasão do
assoalho pélvico ou da musculatura esfincteriana ela se faz
necessária. Os índices de perfuração ou o comprometimento
da margem radial são alguns dos fatores que implicam no
resultado da cirurgia. Tanto a posição de litotomia quando
a posição pronada confere uma exposição suficiente para
a cirurgia ser segura em conformidade com os critérios
oncológicos.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.442
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DOENÇA
PILONIDAL COM USO DE PUNCH
DERMATOLÓGICO

LdRR. de Lima, L.M. Gontijo, G.R.S. Braga,
SdS. Fernandes, V. Naves, N.R. Medrei, AAdM.
Silva

Hospital Regional do Paranoá (HRPa), Brasília, DF,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Este trabalho descreve o resultado de uma téc-

nica cirúrgica minimamente invasiva utilizada para doença
pilonidal.
Descrição da técnica: Procedimento realizado em decúbito
ventral horizontal. Explorado e avaliado os orifícios do cisto
pilonidal com uma sonda de ponta arredondada de 1,0 mm
para verificar a profundidade e direção de trajetos subjacentes.
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odo conteúdo pilonidal e trajetos foram drenados e retirados
tilizando perfuradores dermatológicos. Para cada orifício, o
erfurador era colocado perpendicularmente à pele seguido
e abertura das camadas da pele em direção ao conteúdo
ilonidal, removendo assim os orifícios epitelizados e traje-
os fistulosos cicatrizados. Pinça curva e uma cureta foram
ntão introduzidas através das aberturas, para limpar comple-
amente todas as cavidades e trajetos. Todas as incisões feitas
oram deixadas abertas e não suturadas. Colocado curativo
nterglúteo oclusivo.

Discussão e Conclusão(ões): A literatura traz que a maior
arte dos pacientes com doença pilonidal crônica são do sexo
asculino, com idade entre 17,3 - 24,5 anos. As taxas de

nfecção pós-operatória, hemorragia secundária e falha ter-
pêutica utilizando essa técnica são de 1,5%, 0,2% e 4,4% por
ento, respectivamente. Em pacientes com assistência clínica
ós-operatória completa, a cicatrização é observada entre 1,5
5,3 semanas. A taxa de recorrência após 1 ano é de 6,5% e 5
nos é de 13,2%. Tempo médio para recidiva é de 2,7 anos após
procedimento. A estimativa para probabilidade de cura é de

3,5% em um ano e 86,5% em 5 anos. Comparando a técnica
onvencional frequentemente utilizada para doença pilonidal
om a técnica de punch dermatológico foi observado que esta
ltima está associada a menor taxa de recorrência e baixa taxa
e morbidade pós-operatória.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.443
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OLECTOMIA DIREITA COM ANASTOMOSE
NTRACORPÓREA NÃO GRAMPEADA
APAROSCÓPICA PARA TRATAMENTO DE
NDOMETRIOSE INTESTINAL

.W.F. Gomes a, M.R. Costa a, N.S. Silva a, L.R.
ogueira a, F.N. Chaves a, B.B. landim b, F.S.
odrigues b, C.MQ. Cunha a

Hospital e Maternidade José Martiniano de
lencar (HMJMA), Fortaleza, CE, Brasil
Hospital São Carlos, Fortaleza, CE, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
élvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): 1) Demonstrar a realização de uma colectomia

ireita em uma paciente com endometriose; 2) Enumerar os
assos críticos da cirurgia de maneira didática; 3) Mostrar a
ealização da anastomose com sutura laparoscópica, evitando
so excessivo de grampeadores; 4) Mostrar que o procedi-
ento é factível e que não houve aumento excessivo do tempo

irúrgico.
Descrição da técnica: Identificação da lesão endometriótica

m ceco; Inicia-se a dissecção através da secção do intestino
elgado próximo a válvula ileocecal; Dissecção e ligadura

a artéria ileocecocólica; Dissecção do mesocólon direito
om pinça harmônica; Realização da manobra de Cattel para
iberação do cólon direito; Secção do cólon direito; Posi-
ionamento da alça de íleo distal e do cólon direito em
39(s1):223–254 233

sentido isoperistáltico e realizado pontos de ancoragem; Real-
izada abertura nas alças, em sentido longitudinal; Sutura
laparoscópica contínua no plano posterior da anastomose;
Sutura laparoscópica contínua no plano anterior da anasto-
mose; Revisão da hemostasia.

Discussão e Conclusão(ões): A endometriose é uma doença
cujo tratamento foi revolucionado pela difusão da laparo-
scopia. Mesmo cirurgias extensas podem ser realizadas
totalmente por via laparoscópica. Destaca-se como desafio na
cirurgia da endometriose o acometimento intestinal. Nesse
contexto, a realização de ressecções intestinais é frequente.
As principais barreiras são a dificuldade técnica dos pro-
cedimentos que envolvem suturas laparoscópicas e o custo
elevado dos grampeadores utilizados como alternativa. Esse
vídeo busca demonstrar que a realização da anastomose no
cólon direito com sutura laparoscópica é factível e que não
aumenta significativamente o tempo cirúrgico. Outra van-
tagem seria a redução no número de cargas para o grampeador
laparoscópico, diminuindo os custos do procedimento.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.444
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CIRURGIA DE ALTEMEIER: ADAPTAÇÕES E
VARIAÇÕES TÉCNICAS

D.F. Santos, S.H.C. Horta, S.D.F. Boratto, F.
Bálsamo, M.C. Rodrigues, D.F. Santos, R.L.G.
Slaibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Descrever e demonstrar adaptações a técnica

original da Cirurgia de Altemeier (retossigmoidectomia peri-
neal) em paciente com procidência de reto.

Descrição da técnica: 1- Paciente em posição de litoto-
mia sob raquianestesia e sedação; 2- Antissepsia com solução
de clorexidine alcóolico; 3- Assepsia e colocação de campos
cirúrgicos estéreis; 4- Inspeção: procidência retal de aprox-
imadamente 10 cm, pregas circulares e orifício central em
imagem de cone truncado redutível. Observado pólipo sés-
sil de aproximadamente 3 cm de diâmetro na alça procidente;
5- Após redução da procidência, realizado toque retal: esfínc-
ter hipotônico; ausência de irregularidades da mucosa ou
tumorações; 6- Realizados pontos circunferenciais de fixação
da borda anal a pele glútea com algodão 3-0 para exposição
completa da margem anal; 7- Demarcação com eletrocautério
seguido da camada mucosa externa 1 cm abaixo da linha
pectínea com exposição da submucosa; 8- Identificação da
camada muscular externa seguido de secção da mesma e do
reto com eletrocautério apresentando intussuscepto anteró-
grado envolto em peritônio; 9- Dissecção do intussuscepto
da bolsa herniária peritoneal com exteriorização completa

do sigmoide e mesosigmoide; 10- Ligadura escalonada do
mesocólon e mesorreto com algodão 2-0; 11- Secção do sig-
moide com bisturi frio ao nível do canal anal e retirada da peça
cirúrgica contendo sigmoide e reto; 12- Realizados pontos de
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reparo do esfincter anal interno com algodão 3-0; 13- Real-
izada anastomose coloanal com pontos simples separados de
algodão 3-0 em dois planos: 13.1 Primeiro plano englobando
camadas seromuscular do cólon abaixado e músculo esfínc-
ter anal interno; 13.2 Segundo plano muco-mucoso com sutura
contínua utilizando poliglactina 3-0; 14- Revisão de hemosta-
sia; 15- Curativos.

Discussão e Conclusão(ões): A cirurgia de Altemeier é a téc-
nica perineal para correção da do prolapso retal mais utilizada
e originalmente é composta dos seguintes tempos: o reto
redundante é exteriorizado através do canal anal utilizando
pinça Allis; a linha pectínea é identificada e é infundida
solução de epinefrina na submucosa para diminuir o san-
gramento; uma incisão completa de todas as camadas do
reto é realizada 1-2 cm abaixo da linha pectínea; a dissecção
continua proximalmente ao reto separando o reto do mesor-
reto e ligando os ligamentos de fixação a pelve até entrar
dentro da cavidade peritoneal; depois de assegurar que todo
o reto redudante foi exteriorizado, o mesmo é transeccionado
ao nível da transição retossigmoide; uma anastomose colo-
nanal é confeccionada em camada única com pontos não
absorvíveis; é realizado uma pexia muscular dos músculos
elevadores do ânus. Em nosso caso a técnica cirúrgica foi mod-
ificada pois realizamos pontos de fixação e reparo do canal
anal a pele para melhor exposição, nossa dissecção se exten-
deu até o sigmoide proximal com ligadura do mesossigmoide
e optamos pela realização da anastomose em dois planos
para assegurar melhor reconstituição anatômica e evitar que
a mucosa colônica ficasse redundante na anastomose.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.445
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DOENÇA DE
CROHN PERINEAL

D.F. Santos, S.D.F. Boratto, F. Bálsamo, S.H.C.
Horta, M.C. Rodrigues, D.F. Santos, R.L.
Gesteira Slaibi

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo
André, SP, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar o tratamento cirúrgico de paciente

jovem com Doença de Crohn (DC) fistulizante perineal grave
antes do início da terapia com imunobiológico.

Descrição da técnica: 1- Paciente em posição de litoto-
mia sob raquianestesia e sedação; 2- Anti-sepsia com solução
de clorexidine aquoso; 3- Assepsia e colocação de campos
cirúrgicos estéreis; 4- Inspeção: múltiplas e extensas áreas
de enduramento e fibrose em região perianal e glútea bilat-
eral com extensão para região escrotal com inúmeros orifícios
fistulosos com exteriorização de conteúdo purulento e ânus
de aspecto patuloso; 5- Toque retal: estenose anal iniciada

a 1 cm da borda anal e se estendendo a 3 cm proximal, com
perviedade de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro; 6- Anus-
copia: não foi possível devido ao grau de estenose; 7- Realizado
identificação dos múltiplos trajetos fistulosos com estilete de
9;39(s1):223–254

Biolivar utilizando a mesma haste metálica como reparo dos
trajetos; 8- Incisão da pele sobre os trajetos fistulosos identi-
ficados com drenagem dos múltiplos pequenos abscessos; 9-
Realizado ressecção e destelhamento das áreas de abscessos,
das fístulas com trajeto superficial e dos trajetos que inter-
comunicavam uma fístula a outra; 10- Curetagem das áreas
doentes com retirada dos tecidos inflamatórios e fibróticos; 11-
Instalação de sedenhos/seton utilizando dispositivos embor-
rachados do tipo “vessel loop”; 12- Fixação dos sedenhos com
pontos de nylon 3-0; 13- Revisão de hemostasia; 14- Curativos.

Discussão e Conclusão(ões): Uma das grandes peculiari-
dades da DC é o acometimento da região anorretoperineal.
Esta passa a ter importância fundamental no dia a dia
dos profissionais que tratam doenças inflamatórias intesti-
nais, principalmente dos coloproctologistas. A frequência do
acometimento perianal na DC é extremamente variável na
literatura, entre 3 a 80% dos casos. Dentre as alterações peri-
anais encontradas na DC, as fístulas são as mais comuns, e
acometem até 43% dos pacientes. O tratamento ideal para as
fístulas perianais da DC seria baseado na completa redução
da secreção com fechamento dos trajetos, e manutenção
destas condições por períodos prolongados. Isoladamente, o
tratamento médico das fístulas perianais apresenta severas
limitações. Qualquer foco séptico (abscesso perianal super-
ficial ou profundo) deve ser erradicado antes do tratamento
clínico, já no exame sob anestesia. Os trajetos fistulosos
podem ser curetados (com retirada do tecido inflamatório de
granulação), e reparados com drenos frouxos para se man-
ter o orifício externo aberto e com esta estratégia, evita-se
o fechamento precoce da pele, e reduz-se a possibilidade de
recidiva do abscesso naquele local.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.446
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Endometriose intestinal - uso da plataforma
robótica nos procedimentos cirúrgicos

Carmo Lcb 1, Ferreira da Silva Rb 2, Mariano
da Silva Rc 3, Saba Gj 1, Gonçalves Filho Rp 3,
Tcherniakovsky M 4

1 Hospital São Luiz, São Paulo, SP, Brasil
2 Hospital Brasil, Santo André, SP, Brasil
3 Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP,
Brasil
4 Hospital Mário Covas, Santo André, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar os vários procedimentos para

tratamento da endometriose intestinal com a plataforma
robótica, chamando atenção para as vantagens do robô na
realização destes procedimentos: shaving, disco e ressecções

intestinais.

Descrição da técnica: Os autores apresentam os vários
procedimentos que pode ser realizado para tratamento da
endometriose intestinal, através da plataforma robótica: shav-
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ng, disco e ressecções intestinais, com anastomose interna e
etirada da peça pela vagina.

Discussão e Conclusão(ões): Os autores, todos com exper-
ência na cirurgia robótica, demonstram através de vídeos os
rocedimentos que realizam atavés da robótica e as suas van-
agens em relação a laparoscópica.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.447
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etossigmoidectomia Videolaparoscópica
om anastomose coloanal retardada para
umores do reto

araúna Fb, de Barcelos If, Kotze Pg, Miranda
f, Ropelato Rv, Romero Rk

Hospital Universitário Cajuru (HUC), Curitiba, PR,
rasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
élvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Neste vídeo demonstra-se a utilização da cirur-

ia videolaparoscópica, com retirada da peça via transanal,
ssociada à preservação esfincteriana e realização de
ma anastomose coloanal retardada, sem necessidade de
erivação protetora, em um paciente com tumor do reto, sub-
etido a neoadjuvância.
Descrição da técnica: Foi realizada retossigmoidectomia

ideolaparoscópica, com ligadura da artéria e veia mesentéri-
as inferiores e dissecção com excisão total do mesorreto até
baixo da reflexão peritoneal, além de liberação do ângulo
splênico do cólon. Por via transanal foi realizada preservação
sfincteriana e do canal por cerca de 3 cm, e dissecção do
eto até o encontro da dissecção realizada via intraperitoneal.
oi realizada mobilização do cólon descendente e do ângulo
splênico e abaixamento do cólon por dentro do canal anal,
uja mucosa ficou preservada nos últimos 3 centímetros.
etirada da peça incluindo-se o tumor. O cólon permaneceu
xteriorizado e fixado à pele do períneo. Após 7 a 10 dias,
cólon foi seccionado à altura da margem anal e foi então

ealizada a anastomose coloanal manual.
Discussão e Conclusão(ões): A importância da radicalidade

o tratamento cirúrgico para o câncer do reto vem sendo
xaustivamente discutida desde a descrição da amputação
bomino-perineal por Milles, e intensificada a partir da
xcisão total do mesorreto descrita por Heald. Porém, com
advento de novas tecnologias e da neoadjuvância, houve

endência a realização de cirurgias mais preservadoras, que
esultam em melhor qualidade de vida dos pacientes. O
aciente em questão tinha 42 anos, era jogador de futsal
rofissional, foi submetido a neoadjuvância e se beneficiou
e uma cirurgia videolaparoscópica e sem estoma protetor. A
écnica descrita fornece um bom tratamento a pacientes com

umores do reto, de forma laparoscópica, com preservação
sfincteriana e sem necessidade de estoma protetor.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.448
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Colectomia direita videolaparoscópica com
anastomose intra-corpórea devido a tumor
carcinoide em íleo distal no paciente em
tratamento de tuberculose

Ribeiro Mm 1, de Araujo Rba 2, Silva Idm 2, de
Paula Mmdrc 2, Figueiredo Wr 3, de Sousa
Mm 1, da Silva Jca 1, Moreira Ac 1

1 Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza,
Fortaleza, CE, Brasil
2 Hospital Universitário, Universidade Federal do
Piauí (UFPI), Teresina, PI, Brasil
3 Hospital Getúlio Vargas (HGV), Universidade
Estadual do Piauí (UESPI), Teresina, PI, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a importância da avaliação pre-

coce do cólon e íleo terminal baseado na história familiar e a
abordagem minimamente invasiva após diagnóstico precoce.

Descrição da técnica: Paciente em decubito dorsal horizon-
tal sob anestesia geral. Colocação de 5 trocateres, sendo 2 de
12 mm e 3 de 5 mm obdecedendo sistematização. Utilização
de fontes de energia monopolar e bipolar durante o pro-
cedimento cirúrgico. Inicialmente foi seccionado o ligamento
falciforme e rebateu-se o omento e cólon transverso sobre o
fígado. Identificação, dissecção e ligadura dos vasos ileocóli-
cos e acesso ao retroperitônio identificando a face anterior
do duodeno que orientou o plano de dissecção. Dissecção
retroperitonial em sentido cranial e lateral, no intuito de expor
a cabeça do pâncreas, fáscia de gerota até a borda inferior
do fígado. Secção do ligamento gastrocólico. Liberação do
ângulo hepático e exposição e dissecção do peritônio infrace-
cal. Liberação da goteira parietocólica. Secção do mesentério
ileal. Secção do íleoterminal e do cólon transverso com gram-
peador laparoscópico. Realização de anastomose grampeada
ileotransversa latero-lateral intra-corpórea. Fechamento da
brecha do meso. Retirada da peça cirúrgica com uma pequena
incisão transversa supra púbica.

Discussão: Paciente portadora de tuberculose em trata-
mento, relatou durante coleta da história clínica, antecedente
familiar de tumor de cólon em parente de primeiro grau com
apenas 38 anos, motivando avaliação precoce do cólon e íleo
distal. Este apresentava lesão de 4 cm de característica his-
tológica indeterminada, o que motivou abordagem cirúrgica
minimamente invasiva. Foi evidenciado na peça cirúrgica um
tumor carcinoide de íleo.

Conclusão: A cirurgia minimamente invasiva é de grande
importância no manejo das doenças do intestino, pois
possibilita uma radicalidade adequada somado a todas as van-
tagens que a cirurgia laparoscópica oferece. Somado a isto,
a importância de submeter mais precocemente o paciente
a colonoscopia, quando evidenciado história familiar de
doenças colorretais.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.449
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Avanço de retalho miocutâneo v-y para
reconstrução do períneo após amputação
abdomino-perineal

Leme Ls, Mendonça RLdS, Kanno Dt, Ribeiro
AdO, Carvalho NCd, Osmak Mm, Oliveira Vd,
Martinez Car

Hospital Universitário São Francisco de Assis
(HUSF), Bragança Paulista, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Avaliar a funcionalidade da técnica V-Y em

paciente com câncer retal.
Descrição da técnica: Após retossigmoidectomia com

excisão total do mesorreto, paciente fica pronada na mesa
cirúrgica com as pernas abertas e fixadas. Realizada marcação
com caneta própria dos limites do retalho V-Y e um “X” mar-
cando a artéria glútea superior. Uma excisão elíptica é feita
fora do ânus, sempre com uma compressa em contato com
o tumor para diminuir o risco de contaminação. A abertura
por planos é feita, tendo como algumas das referências prin-
cipais a tuberosidade isquiática nas laterais e o cóccix na
parte superior. O glúteo máximo e o músculo elevador do
ânus são identificados. Realizada fratura da porção distal do
cóccix. Realizada ressecção abdominoperineal propriamente
dita, tendo os músculos elevadores do ânus direito e esquerdo
como referências laterais. Realizado contorno da incisão para
excisão da parede posterior da vagina (último segmento ante-
rior). Antes da reconstrução do períneo, é deixada uma sonda
Foley número 26 com o balão insuflado com 60 ml para aju-
dar no fechamento do oco pélvico. Realizada incisão em “Y”
unilateral com bisturi frio no lado direito da paciente até a
fáscia da musculatura glútea com identificação e preservação
da arteira glútea superior. Após isolado o retalho, foi realizado
seu avanço, conectando o ponto mais distal e inferior do lado
direito com o ponto mais distal e inferior do lado esquerdo
da paciente. A junção do “Y” do lado direito é deslocada para
o ponto mais distal e inferior do glúteo direito, resultando
na forma em “V” após sutura dos pontos mais laterais, for-
mando uma linha horizontal no glúteo ipsilateral com pontos
de Donatti.

Relato do Caso: N.A.L.B., sexo F, 65 anos, com nodulação
anal, hematoquezia, tenesmo. À colonoscopia, apresentou a
4 cm da borda anal. Anatomopatológico demonstrando adeno-
carcinoma moderadamente diferenciado. Foi submetida a QRT
por 56 dias. Estadiamento pré-neo: cT4bN+M1a (cadeia lateral)
e Estadiamento pós-neo: cT4bN+M1b (pulmão). Estadiamento
patológico pós cirurgia: pT4b, pN1b, pMX.

Discussão: Nos casos de tumores de reto com invasão de
órgãos vizinhos (T4), utiliza-se alguma forma de exenteração
pélvica, procedimento invasivo que provoca lesões perineais

significativas, fazendo-se necessário o uso de retalhos, livres
ou de avanço, para fechamento. Segundo a literatura, existem
essencialmente três tipos: retalhos de avanço V-Y bilaterais,
9;39(s1):223–254

retalhos de transposição de reto abdominal (VRAM) e retal-
hos de rotação do músculo gracil. Neste caso optou-se pela
técnica V-Y. Em relação às alternativas, o retalho V-Y apre-
sentou menor tempo operatório e menor impacto sobre a
qualidade de vida do paciente, destacando-se a possibilidade
de utilização da técnica pelo cirurgião colorretal.

Conclusão: Foram avaliadas as vantagens da técnica uti-
lizada, levando em conta a qualidade de vida, bem como os
aspectos estéticos finais da cicatriz cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.450

621

Colectomia direita crânio-caudal em
oncologia

Sampietro Rb, Furlanetto Mv, Furlan Gf, Endo
E, Vieira Ahbg, Invitti Hl, Brenner As, Valarini
R

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie,
Curitiba, PR, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar uma técnica alternativa para

ressecção de neoplasia de cólon direito.
Descrição da técnica: Os passos técnicos descritos, podem

ser resumidos da seguinte maneira: soltura e mobilização
da flexura hepática após divisão do grande omento. O
omento menor é aberto seguindo a grande curvatura gástrica,
preservando a arcada vascular, de medial para lateral. O
pedículo cólico superior direito é então exposto no mesocólon
transverso. Se a anatomia local permitir, a dissecção pode
seguir distalmente até visualizar toda a segunda e a terceira
porção proximal do duodeno, pois isso tornará os próximos
passos mais fáceis. Então, o mesocólon transverso é aberto em
sua porção medial e o ramo direito ou o tronco da artéria cólica
média pode ser ligado. A disseção ocorre até a face anterior
do pâncreas, duodeno e expondo a veia mesentérica superior,
ligando, neste momento artéria e veia cólica direita, sepa-
radamente. A partir daqui a dissecção prossegue caudalmente
na raiz do mesocólon, tão longe for, na goteira parietocólica.
Posteriormente, o pedículo da artéria e veia ileocólica são
identificados e ligados isoladamente. Finalmente, o restante
do espécime é mobilizado, a continuidade da anastomose é
restaurada e a peça é então retirada por uma pequena incisão.

Discussão: A colectomia direita laparoscópica é uma téc-
nica cirúrgica bastante utilizada nas operações colorretais.
Algumas vantagens estão bem estabelecidas, como redução
da dor pós-operatória, tempo de retorno da função intesti-
nal e tempo de internação hospitalar. Essa técnica pode
ser utilizada com segurança no adenocarcinoma colorretal,
inclusive, com equivalência à técnica convencional quanto
a ressecção linfonodal, taxas de recidiva, sobrevida livre de

doença e sobrevida global. Não há uma técnica padrão para
a colectomia direita videolaparoscópica. A abordagem cranial
para caudal é uma técnica viável e segura e permite a excisão
do mesocólon com um número notável de linfonodos resseca-
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os. Devido à variação vascular do cólon direito, a abordagem
aparoscópica é mais complexa quando comparada com out-
as colectomias. O procedimento pode ser realizado em boas
ondições apenas por um cirurgião e um assistente. A abor-
agem de caudal para cranial, pode ser mais difícil quando o
esocólon direito é fortemente fixo posteriormente ou largo
curto, dificultando um pouco a identificação dos vasos. No

ntanto a dissecção crânio-caudal pode tornar a identificação
e vasos muito mais simples. Apresentamos neste caso uma
stratégia de colectomia crânio caudal com excisão completa
o mesocólon e anastomose intra-corpórea.

Conclusão: A colectomia direita videolaparoscópica já é
em aceita entre os cirurgiões colorretais e a abordagem
rânio caudal com anastomose intra-corpórea pode ser uma
lternativa para vários casos, como opção diante de dificul-
ades técnicas que possam ocorrer durante o procedimento,
presentado resultados aceitáveis comparados à técnica con-
encional.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.451

25

essecção underwater na colonoscopia

opes STdS 1, Lima Go 1, Pinto HdAF 1, Bicalho
l 1, Liger Mp 1, Silva IGd 1, Rodrigues Fg 1,
etes Fa 2

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

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Apresentar casos de ressecção endoscópica

nderwater em três diferentes lesões, mostrando como essa
écnica pode tornar a ressecção mais segura e com maior facil-
dade técnica devido. Além disso apresentaremos um vídeo de
ltrassom endoscópico que mostra as alterações decorrentes
a submersão da lesão em água, como afastamento da mucosa
os demais planos.

Descrição da técnica: São apresentados três casos nos
uais a técnica underwater ou técnica subaquática de
essecção endoscópica foi utilizada. Classicamente, a princi-
al técnica utilizada para ressecção de lesões volumosas e/ou

esões planas, de localização difícil, é a mucosectomia conven-
ional com injeção na submucosa para elevação da lesão. No
ntanto, a bolha formada pode ser um empecilho na apreen-
ão fazendo com que a alça deslize sobre o alvo. Durante a
écnica todo o ar deve ser aspirado do cólon e substituído por
gua. Nesse momento pode ser observado o distanciamento
a lesão, no caso da mucosa, dos demais planos, como se a
esma estivesse flutuando. A seguir as lesões puderam ser

açadas e ressecadas com maior facilidade e segurança.
Discussão e Conclusão(ões): Durante a imersão das lesões
m água, uma avaliação feita por ecoendoscopia também
ostrada no vídeo, evidencia o distanciamento da mucosa e

ubmucosa da muscular, o que permite uma ressecção segura
39(s1):223–254 237

sem a necessidade de injeção tornando o procedimento mais
rápido e seguro.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.452
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Vídeo “house flap” - retalho cutâneo no
tratamento de estenose anal
pós-hemorroidectomia

Hora Jab, Pandini Rv, Mendes Ap, Braghiroli
Ofm, Nahas Sc, Cecconello I

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Divulgação e padronização da técnica e relato

de caso bem-sucedido.
Descrição da técnica: Paciente de 72 anos, com estenose

anal intransponível depois de uma segunda operação de
hemorroidectomia e que não respondeu ao tratamento ambu-
latorial com dilatações, é submetido à técnica de retalho
cutâneo distal em forma de casa (house flap), após secção de
área fibrótica. É colocado o vídeo passo-a-passo da técnica e o
resultado final após um ano de acompanhamento.

Discussão e Conclusão(ões): Vídeo ilustrativo da técnica de
fácil execução e reprodutibilidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.453
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Vídeo: reconstrução perineal por fístula
retovaginal associada a doença de crohn

Savio Mc, Borges P, Sartor Mc, Baldin Junior
A, Brenner As, Rossoni Md, Nóbrega Nl,
Nicollelli Gm

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba,
PR, Brasil

Área: Miscelâneas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a técnica cirúrgica para trata-

mento de fístula retovaginal associada a doença de Crohn por
acesso perineal.

Descrição da técnica: Paciente de 39 anos, portadora de
doença de Crohn colônica e fistulizante perianal desde 2017,
em uso de Infliximabe 4 frascos de 8 em 8 semanas. Apre-
sentava bom controle da doença, sem atividade inflamatória
clínica e endoscópica. A paciente apresentava fístula retovagi-
nal há mais de 2 anos. Submetida a reparo do trajeto fistuloso,
curetagem do trajeto e avanço de retalho mucoso (2017, 2018

e 2019, respectivamente), sem sucesso. Havia orifício interno
anterior direito na linha pectínea, orifício externo anterior
direito, a 4 cm da margem anal e que se comunicava com orifí-
cio anterior no intróito vaginal. Associado, retocele grau III.
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A abordagem cirúrgica foi realizada 4 semanas após infusão
de Infliximabe. Realizada incisão transperineal e dissecção no
septo retovaginal até encontrar o trajeto fistuloso fibrótico,
que foi ligado e desconectado. Após, realizada dissecção no
septo retovaginal até visibilização da gordura pré-peritoneal
do fundo de saco posterior. Foi realizada aproximação da fás-
cia puborretal e aproximação da musculatura do transverso
do períneo. A cúpula vaginal foi fixada ao ligamento sacro-
tuberoso bilateralmente. A paciente apresentou boa evolução
pós-operatória. Acompanhamento de 4 meses sem recidiva da
fístula.

Discussão e Conclusão(ões): As fístulas retovaginais asso-
ciadas às doenças inflamatórias intestinais são de difícil
tratamento, com recidivas frequentes e precoces. No caso
apresentado a reconstrução perineal permitiu tratar, de forma
bem sucedida, fístula retovaginal complexa. A abordagem
cirúrgica perineal é boa opção para casos em que outras téc-
nicas falharam.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.454

659

Padronização operatória da anastomose
ileotransversa intracorpórea

Campanati Rg, da Silva Rg, Hanan B

Grupo de Coloproctologia, Instituto Alfa de
Gastroenterologia, Hospital das Clínicas,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Belo Horizonte, MG, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a padronização técnica da anasto-

mose ileotransversa intracorpórea.
Descrição da técnica: Após a ligadura central dos vasos

ileocecocólicos, cólicos direitos e ramos direitos dos vasos cóli-
cos médios, é realizada a liberação do íleo terminal, cólon
direito e cólon transverso. Para o grampeamento do cólon
transverso deve ser realizada a incisão do ligamento inter-
coloepiploico e liberado o omento maior na topografia do sítio
da anastomose íleo-colônica, garantido a exposição adequada
da tênia do cólon. Posteriormente, o íleo é posicionado junto
ao cólon transverso na topografia que será confeccionada a
anastomose em configuração isoperistáltica. Realiza-se então
a incisão do íleo e do cólon com energia monopolar. Então
o endogrampeador é posicionado introduzindo-se a parte
menor no íleo inicialmente e em seguida no cólon transverso.
Após o disparo da carga do endogrampeador toma-se cuidado
para não abrir completamente o mesmo, limitando o aumento
do defeito da brecha do grampeamento. Para o fechamento da
referida brecha, optamos pela realização de sutura contínua
em dois planos com fio monofilamentar absorvível de longa

duração. Inicialmente, e com fio medindo cerca de 20 cm,
posiciona-se um ponto de sutura cerca de 1 cm acima do
defeito da anastomose. Posteriormente, com outro fio de cerca
de 15 cm, inicia-se o primeiro plano da sutura começando no
9;39(s1):223–254

vértice inferior do defeito e progredindo cranialmente. Por
fim, é confeccionado um segundo plano com o primeiro fio
de sutura posicionado.

Discussão: Anastomose íleo-colônica intracorpórea apre-
senta grandes benefícios frente a extracorpórea, como a maior
facilidade de realização em pacientes obesos, a possibili-
dade da realização de incisão suprapúbica para a extração
da peça cirúrgica e a menor incidência de hérnias incision-
ais, consequentemente. A padronização da técnica cirúrgica
permite o treinamento de uma equipe de cirurgiões, favore-
cendo a reprodutibilidade de resultados pós-operatórios e
reduzindo o tempo cirúrgico. No vídeo em questão sugerimos
uma padronização de confecção da anastomose íleo-colônica
que descreve o cuidado no grampeamento do cólon e no
fechamento da brecha do grampeamento, atentando para a
sutura do vértice inferior do defeito.

Conclusão: A confecção de anastomose íleo-colônica intra-
corpórea videolaparoscópica apresenta grandes benefícios e a
padronização da técnica cirúrgica favorece o treinamento da
equipe cirúrgica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.455
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Retalho vertical modificado (sem ilha de pele)
do músculo reto abdominal por via robótica
para o fechamento da pelve após amputação
abdominoperineal extraelevadora do reto

Campanati Rg, Hanan B, André Acp, Buzatti
Kcr, da Silva Rg

Rede Mater Dei de Saúde, Belo Horizonte, MG,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a técnica do isolamento do mús-

culo reto abdominal para o fechamento do defeito pélvico após
a cirurgia de amputação abdominoperineal extraelevadora do
reto.

Descrição da técnica: Trata-se de paciente do sexo fem-
inino submetida a amputação abdominoperineal do reto por
via robótica com uso da plataforma Da Vinci Xi. Após o término
do tempo abdominal da cirurgia é alterado o docking do robô,
sendo posicionado com alvo na região paraumbilical direita.
A escolha do músculo reto abdominal do lado direito se dá
pelo fato da colostomia terminal ser confeccionada através do
músculo esquerdo. Inicialmente são identificados os marcos
anatômicos como a bainha posterior do músculo reto abdom-
inal, a linha semilunar direita, os limites cranial e caudal da
dissecção (rebordo costal e púbis) e os vasos epigástricos infer-
iores, que devem ser preservados. A dissecção inicia-se com a
incisão da bainha posterior do músculo reto abdominal junto

ao rebordo costal, com a dissecção do músculo e visualização
da bainha anterior. Em seguida, o músculo é dissecado e
liberado no sentido crânio-caudal até o púbis. Durante esse
tempo cirúrgico os vasos perfurantes devem ser cauteriza-



0 1 9;

d
p
fi

i
r
g
t
m
a
c
p
t
e
a
a
u
c
d
u
b
f
c
d
r
d
p
c

h

4

C

H
N

(
S

A

a
p
s
o
p

G
i
d
d
q
1
A
h
o

j coloproctol (rio j). 2

os e os vasos epigástricos preservados. Ao final, o músculo é
osicionado no local do assoalho pélvico ressecado para sua
xação pélvica durante o tempo perineal.

Discussão e Conclusão(ões): A amputação abdominoper-
neal do reto extraelevadora ou cilíndrica consiste na
essecção perineal ao longo dos limites ósseos da pelve,
arantindo uma peça cirúrgica sem um estreitamento ou “cin-
ura” ao nível dos elevadores do ânus, reduzindo as taxas de

argens radiais positivas e perfuração tumoral. Entretanto,
ressecção perineal mais alargada implica defeito maior e,

onsequentemente, maior taxa de complicações perineais
recoces, como seroma, hematoma e deiscência perineal, e
ardias, como hérnia perineal. Dessa forma, é necessário o
mprego de técnicas que visem reduzir o espaço morto após
ressecção abdominoperineal e providenciem o fechamento

dequado do defeito pélvico, dentre as quais se destacam o
so de telas e a confecção de retalhos musculares ou mio-
utâneos. O retalho vertical modificado (sem a ilha de pele)
o músculo reto abdominal é um retalho muscular pedic-
lado baseado na artéria epigástrica inferior que possui os
enefícios de ser facilmente mobilizado e providenciar um
echamento adequado da pelve. Apresenta a vantagem de não
ausar defeito na pele e na bainha anterior do reto abdominal
ireito. Conclusão: O retalho vertical modificado de músculo
eto abdominal é um retalho que permite um bom fechamento
o defeito pélvico após a amputação abdominoperineal e ele
ode ser mobilizado por métodos minimamente invasivos
om segurança e rapidez.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.456
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irurgia de altemeier passo a passo

ora Jab, Pandini Rv, Paiva Am, Mattos Bvh,
ahas Sc, Ceconello I

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
norretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Diferentes abordagens cirúrgicas exitem para

procidência retal. A retopexia anterior com tela videola-
aroscópica, a cirurgia de delorme e a cirurgia de Altemeir
ão as mais frequentementes realizadas. Este vídeo tem como
bjetivo a apresentação passo à passo da retossigmoidectomia
erineal – Cirurgia de Altemeir.

Descrição da técnica: Paciente feminina, 80 anos,
6P5(n5)A1, Paciente com 04 anos de procidência retal,

nicialmente aos esforços, mas atualmente prolapso irre-
utível. Relata hematoquezia eventual, de pequena monta, e
or evacuatória e ao sentar-se, de intensidade leve. Apresenta
uadro de incontinência fecal, escore de Cleveland- Clinic

7/20. Relata hábito intestinal 1-2x/dia, com fezes Bristol 4.
ntecedentes Pessoais: cirurgia para incontinência urinária
á 40 anos. HAS, DLP, AIT, nega alergias. Nega tabagismo atual
u prévio, nega etilismo. Ao exame físico apresentava pro-
39(s1):223–254 239

lapso retal de 12 cm, toque presença de retocele e enterocele,
sem cistocele ou uterocele, ausência de lesões tocáveis em
reto. manometria retal: hipotonia da pressão de repouso do
esfíncter anal. - ausência de canal anal funcional. - hipotonia
da pressão de contração do esfíncter anal. - sensibilidade
retal diminuida. - capacidade retal aumentada. Colonoscopia:
1. Pólipo de cólon - adenoma tubular com displasia de baixo
grau (atipia citoarquitetural leve) 2. Enantema de reto dis-
tal. Paciente submetida a cirurgia de Altemeier:Posição de
litotomia, ATB profilátiico, incisão a 1 cm da linha pectínea,
abertura de todas as camadas do reto até a gordura mesor-
retal, dissecção do septo retovaginal, abertura do peritônio,
exteriorização do retossigmoide de 30 cm, ligadura e trata-
mento do mesentério do cólon com ligadura das artérias
retal superior e média, sutura da musculatura elevadora
do ânus com ponto de vicryl 2.0 em x, secção do colón e
retirada da peça, anastomose coloanal manual com vicryl 3.0
pontos totais e separados, procedimento sem intercorrências.
Recebeu alta no 4 dia pós-operatória após evacuação, ferida
operatória em bom aspecto e bom quadro geral

Discussão: A cirurgia de Altemeier possui uma recorrência
ao redor de 16 a 30% de acordo com a literatura, porém sua
taxa de complicação é menor que 10%, comparando-se com a
técnica mais recente e atualmente em expansão, a retopexia
ventral com tela ela possui maior recorrência, porém menor
morbidade (2-5% a reccorrênca e em torno de 14-40% de mor-
bidade da retopexia ventral com tela). Além disso a cirurgia de
Altemeier, como vantagem com as cirurgias perineais, trata
procidências maiores as quais a cirurgia de Delorme não seria
capaz.

Conclusão: A cirurgia de Altemeir tem baixa morbidade e
mortalidade com mair recorrência do eu a retopexia ventral
com tela e em pacientes com idade avançada e ASA elevado é
uma ótima opção cirúrgica para o tratamento da procidência
retal. Palavras chave: prolapso retal, procidência retal, fisiolo-
gia anorretal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.457
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Tratamento de lesão vascular inadvertida
durante cirurgia robótica

Campanati Rg, Hanan B, André Acp, da Silva
Rg

Rede Mater Dei de Saúde, Belo Horizonte, MG,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar o tratamento de lesão vascu-

lar inadvertida durante uma colectomia segmentar por via
robótica.
Descrição da técnica: Trata-se de paciente do sexo mas-
culino com história de carcinoma renal de células claras,
submetido previamente à nefrectomia parcial esquerda, que
evoluiu com recidiva local no cólon descendente. Durante
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do paciente, permitindo o tratamento cirúrgico minimamente
invasivo com bom resultado.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.459
240 j coloproctol (rio j

a dissecção retroperitoneal notava-se uma fibrose intensa
secundária a cirurgia anterior, sendo, portanto, necessário o
emprego de energia monopolar em área fibrótica, sem boa
definição dos planos de dissecção. Nesse tempo cirúrgico
houve laceração da veia renal esquerda inicialmente contro-
lada com compressão local com o braço robótico. Sendo assim,
foi optado pela colocação de mais um portal para auxílio
laparoscópico, e compressão do ponto de sangramento com
gaze. Posteriormente, o sangramento foi controlado com a
colocação de clipe metálico no ponto de laceração da veia.

Discussão: A ocorrência de lesões vasculares inadvertidas
durante cirurgias minimamente invasivas, especialmente na
via robótica, é motivo de grande ansiedade durante cirurgias
de grande porte. O tratamento comumente envolve a conver-
são para a cirurgia laparotômica em caráter de emergência,
porém, em alguns casos pode ser tentado o tratamento pela
via minimamente invasiva nos casos em que há controle ini-
cial do sangramento. Em especial nas cirurgias robóticas a
conversão para a cirurgia laparotômica pode ser mais difi-
cultada uma vez que requer a retirada do robô, que pode
demorar algum tempo, além de que o paciente frequente-
mente encontra-se fixo a mesa cirúrgica e em posições
extremas, como Trendelemburg e lateralizado. Contudo, a
utilização do braço robótico para a compressão inicial do
sangramento é vantajosa, uma vez que é possível manter o
instrumento na posição desejada e utilizar os demais braços
e portais acessórios para o tratamento definitivo.

Conclusão: O tratamento de lesões vasculares por via min-
imamente invasiva é factível, inclusive através da plataforma
robótica. Uma vez que haja o controle inicial do sangra-
mento, a colocação de mais um trocarte auxiliar laparoscópico
pode auxiliar no controle da hemorragia. No entanto, nossa
proposta é protocolo de treinamento de retirada rápida da
plataforma robótica em casos sem complicação para deixar
a equipe mais ágil na eventualidade de uma hemorragia.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.458
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PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM BOLSA
ILEAL VLP EM PACIENTE COM RETOCOLITE
ULCERATIVA APÓS PERFURAÇÃO DE CÓLON
EM RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE LST

L.F. Sobrado, Paiva ACMd, R.A. Pinto, J.A.B.
Hora, F.A. Fernandes, S.C. Nahas, I. Cecco

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): A perfuração de cólon é uma temida

complicação da ressecção de pólipos por via endoscópica
e o risco pode estar aumentado na doença inflamatória

intestinal. O vídeo tem por objetivo mostrar a possibilidade
do tratamento videolaparoscópico (VLP) no contexto de
uma perfuração aguda e discutir os limites da ressecção
9;39(s1):223–254

endoscópico no contexto da doença inflamatória intestinal
com comprometimento do cólon.

Descrição da técnica: Mulher de 54 anos de idade com
Retocolite Ulcerativa pancolônica de longa evolução e bom
controle sintomático, durante colonoscopia de seguimento foi
evidenciado lesão de crescimento lateral (LST), com anato-
mopatológico de adenoma com displasia de alto grau, em
cólon esquerdo de 4 cm e optado por ressecção via ressecão
endoscópica de submucosa (ESD). No ato foi identificada
perfuração do cólon, clipado com hemoclipes e encamin-
hado para o grupo da Coloproctologia. Mantida em jejum com
antibiótico EV e programada proctocolectomia total VLP. Posi-
cionado 5 trocáters pela técnica aberta e iniciada disseção
médio-lateral do cólon direito com identificação da artéria
ileocecoapendicocólica e progressão cranial com preservação
do duodeno e estruturas retroperitoniais. Segue-se a disseção
da goteira parietocólica direita, liberação do ângulo hepático
e intercoloepiplóico. Identificada a veia mesentérica inferior
na fosseta paraduodenal e clipada em sua origem. Progredido
dissecção caudal com identificação da artéria mesentérica
inferior logo acima da bifurcação dos vasos ilíacos e realizada
clipagem com LT 300, seguido de liberação da goteira pari-
etocólica esquerda. Iniciada dissecção do reto com incisão
na reflexão peritoneal, disseção posterior do mesoreto, lat-
eral e anterior até o nível dos músculos elevadores do ânus,
atentando a preservação do plexo hipogástrio e mantendo
íntegra a fáscia mesorretal. Realizado grampeamento do reto
à 3 cm da borda anal com Endogrampeador. Exteriorizada peça
por Pfannenstiel, confeccionada bolsa ileal em J de 14 cm
de extensão com 2 cargas de grampeador linear. Ressecado
divertículo de Meckel. Realizada anastomose bolsa-anal com
grampeador circular. Revisão da anastomose pela “manobra
do borracheiro”, sem vazamentos. Maturada ileostomia à
Brooke. A paciente apresentou boa evolução pós-operatória e
recebeu alta no 10◦ pós-operatório após controle de débito da
ileostomia.

Discussão e Conclusão(ões): A perfuração de cólon é uma
sabida complicação de resseções de pólipos do cólon e
seu pronto diagnóstico é essencial para uma boa evolução
do paciente. Esse risco pode estar aumentado no contexto
da doença inflamatória intestinal pelo acometimento e fri-
abilidade de parede intestinal. Deve-se ponderar a melhor
estratégia para resseção de pólipos grandes que podem ser
ressecados por colonoscopia ou colectomias regradas. Con-
clusão: O diagnóstico precoce da perfuração de cólon é de
fundamental importância e tem impacto direto na evolução
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ISSECÇÃO LINFONODAL LATERAL DA
ELVE ROBÓTICA

.G. Campanati, A.C.P. André, B. Hanan, R.G.
a Silva

Rede Mater Dei de Saúde, Belo Horizonte, MG,
rasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
élvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a técnica de dissecção linfonodal

ateral da pelve por via robótica e os benefícios dessa via de
cesso.

Descrição da técnica: Trata-se de um caso de amputação
bdominoperineal do reto em paciente do sexo feminino
om linfonodos laterais aumentados na cadeira ilíaca interna
squerda. Após o tempo abdominal do procedimento real-
zado totalmente por via robótica com a plataforma Da Vinci
i é realizada a dissecção linfonodal lateral esquerda da pelve
om o alvo na pelve e os trocartes nas mesmas posições uti-
izadas para dissecção do reto. A padronização da técnica

inicia-se com a liberação ao longo dos limites laterais do
spaço pélvico lateral, ao longo dos vasos ilíacos externos e da
argem medial do músculo psoas maior desde o cruzamento

estes com o ureter até o ligamento inguinal. Posteriormente,
realizada a dissecção da parede medial, mantendo o ureter

derido ao peritônio parietal pélvico que deve permanecer
ntegro. Inicia-se a linfadenectomia desde o vértice do espaço
élvico lateral e ao longo dos vasos ilíacos internos até a

dentificação do músculo obturatório e o nervo obturatório,
ue marcam o assoalho da área de dissecção. Por fim, é pro-
edida o término da dissecção ao longo do espaço paravesical
a fossa obturatória.

Discussão: Pacientes com neoplasias de reto localmente
vançadas e linfonodos em cadeias pélvicas laterais sus-
eitos para acometimento neoplásico (aspecto heterogêneo
u diâmetro maior que 7 mm) devem ser submetidos a neoad-

uvância seguida da excisão total do mesorreto e dissecção
infonodal lateral seletiva do lado acometido. A realização
essa operação por via minimamente invasiva favorece a
ecuperação pós-operatória acelerada, porém pode ser desafi-
dora em função da área de dissecção compreender estruturas
asculares e nervosas que devem ser preservadas.

Conclusão: A dissecção linfonodal lateral da pelve por
ia robótica é factível e o uso dessa plataforma favorece a

issecção delicada na pelve, facilitando a realização do pro-
edimento.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.460
39(s1):223–254 241
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FECHAMENTO DE ILEOSTOMIA DE
PROTEÇÃO TOTALMENTE LAPAROSCÓPICA
COM UTILIZAÇÃO DE VERDE DE
INDOCIANINA PARA VERIFICAR
INTEGRALIDADE DA VASCULARIZAÇÃO DE
ALÇA

Stanzani CdC, Romagnolo Lgc, Neto Mc,
Diniz Fd, Denadai Mva, Veo Car, Bregeiro Rg

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demostrar técnica totalmente laparoscópica de

fechamento de ileostomia de proteção em pacientes submeti-
dos a cirurgia oncológica colorretal em hospital referência
nacional. Evidenciar o emprego do verde de indocianina no
incremento da segurança em anastomoses

Descrição da técnica: Paciente em decúbito dorsal horizon-
tal. Realizado passagem de 3 trocateres sendo um umbilical
(10 mm) para óptica e 2 de trabalho (12 mm e 5 mm) em
abdome esquerdo. Após inventario da cavidade, identificada
alça aferente e eferente da ileostomia em alça. Realizado
preparo do mesentério. Injetado verde de indocianina e obser-
vado integridade da vascularização das alças de delgado.
Realizado pequenas aberturas nas alças e colocado gram-
peador laparoscópico linear com confecção de entero- entero
anastomose laterolateral, seccionado delgado após anasto-
mose com fechamento de orifício com segunda carga de
grampeador laparoscópico linear. Realizado fechamento da
parede abdominal com sutura continua. Retirada de trocateres
e fechamento da cavidade. Por fim retirada de segmento de
ileostomia, limpeza da ferida e síntese de pele.

Discussão e Conclusão(ões): O fechamento de ileosto-
mia pode ser considerada uma cirurgia com alta morbidade
podendo chegar em até 20% (Chow et al., 2009), complicações
como fístulas anastomoticas podem ser de grande agravo a
vida do paciente (Wiliams, 2008). Associar verde de indo-
cianina a anastomoses reduz a chance de complicações por
garantir uma boa qualidade vascular na anastomose (Rausa,
2019), as vantagens já conhecidas da cirurgia minimamente
invasiva representam grande avanço para o paciente, refleti-
das em diminuição de aderências e menor tempo hospitalar
(Young, 2015). Como visto técnica segura e replicável para
fechamento de ileostomia em alça que agrega todas as van-

tagens de cirurgias minimamente invasiva sem comprometer
sua qualidade técnica.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.461
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ESFINCTEROPLASTIA ANTERIOR COM
RECONSTRUÇÃO PERINEAL EM PACIENTE
COM CLOACA APÓS TRAUMA OBSTÉTRICO

Paiva Acm, Pinto Ra, Mattos Bvh, Mendes M,
Mazuca Lgmp, Busnardo Ff, Nahas Sc,
Cecconello I

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e
Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): O trauma obstétrico é a causa mais comum de

incontinência fecal, a prevalência de incontinência pós-parto
na literatura tem uma variação de 3 a 29%. A incontinência
determina importante morbidade e impacto psicossocial. O
objetivo deste vídeo é demonstrar a técnica de esfincteroplas-
tia anterior e perineoplastia, realizada em conjunto com a
equipe da Cirurgia Plástica, no tratamento da incontinência
anal de uma paciente com cloaca.

Descrição da técnica: Paciente de 37 anos, 4 gestações
prévias com partos vaginais, antecedente de laceração de perí-
neo grau 4 no 2◦ parto, realizada rafia primária, permaneceu
assintomática. Desenvolvimento de cloaca nos partos sub-
sequentes e incontinência anal grave (CCIS 16). Previamente
hígida, tabagista ativa (15 maços/ano). Ao exame observada
abertura completa da região perineal, comunicando o reto e
a vagina. Manometria anorretal identificou ausência de canal
anal funcional, hipotonia da pressão de repouso e de contração
do esfíncter anal. Indicada Enfincteroplastia anterior e peri-
neoplastia. O paciente é abordado em posição de litotomia,
realizada incisão dos retalhos pela equipe da Cirurgia Plástica.
Feita incisão transversa no períneo com dissecção no espaço
retovaginal, liberando a parede posterior da vagina do reto,
então obtida ampliação do canal anal. Seguida da dissecção
dos cabos musculares do esfíncter externo do ânus (EEA), e
da plicatura do esfíncter interno com sutura contínua. É real-
izada então a sobreposição dos cabos musculares do EEA com
pontos em U. Aproximação dos músculos transverso super-
ficial do períneo e do pubocavernoso com pontos separados
de fio absorvível. A paciente apresentou boa evolução no pós-
-operatório, com alta hospitalar no 5◦ dia, após evacuar. Em
retorno ambulatorial paciente com melhora importante da
qualidade de vida, CCIS 4.

Discussão e Conclusão(ões): A comunicação permanente
entre o reto e a vagina, assim como a lesão do esfíncter
anal, pode ser o resultado de um reparo primário mal suce-
dido do trauma obstétrico, determinando incontinência fecal
e impacto negativo na qualidade de vida. A esfincteroplastia
com sobreposição anterior tem sido o principal procedimento
cirúrgico nestes casos, porém as grandes reconstruções do
corpo perineal podem apresentar desafios para os cirurgiões.

Para as multíparas com incontinência por uma lesão esfincte-
riana prévia, há um risco de 7 a 10% de laceração recorrente,
e a possibilidade de parto cesáreo para prevenir laceração
9;39(s1):223–254

repetida é justificada. Conclusão: O reconhecimento de uma
lesão esfincteriana é importante para a possível prevenção
de incontinência e reparo primário adequado. A esfinctero-
plastia pode ser escolhida como um método de tratamento
para a incontinência fecal devido a lesões obstétricas. O trata-
mento multidisciplinar pode oferecer maior taxa de sucesso e
satisfação para o paciente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.462
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DISSECÇÃO LINFONODAL LATERAL DA
PELVE VIDEOLAPAROSCÓPICA:
PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA

Campanati Rg, Hanan B, da Silva Rg

Rede Mater Dei de Saúde, Belo Horizonte, MG,
Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a técnica de dissecção linfonodal

lateral da pelve por videolaparoscopia e a padronização dos
tempos cirúrgicos.

Descrição da técnica: O caso demonstrado é de uma
paciente submetida a amputação abdominoperineal do reto
que apresentava linfonodos em cadeia ilíaca interna esquerda
de aspecto heterogêneo e diâmetro maior do que 7 mm. Após
o término da liberação do cólon e da dissecção do mesorreto
inicia-se o tempo da dissecção linfonodal lateral. Inicialmente
devem ser acessados os marcos anatômicos do espaço pélvico
lateral, que possui formato triangular, iniciando-se no cruza-
mento do ureter com os vasos ilíacos externos e terminando
na fossa obturatória. O limite lateral é delimitado pelos vasos
ilíacos externos e a borda medial do músculo psoas maior.
O limite medial compreende o ureter e o peritônio parietal
pélvico. O primeiro passo é a liberação ao longo dos limites
laterais do espaço pélvico lateral, ao longo dos vasos ilíacos
externos e da margem medial do músculo psoas maior desde
o cruzamento destes com o ureter até o ligamento inguinal.
Posteriormente é realizada a dissecção da parede medial,
mantendo o ureter aderido ao peritônio parietal pélvico que
deve permanecer íntegro. A seguir, a linfadenectomia é inici-
ada desde o vértice do espaço pélvico lateral e ao longo dos
vasos ilíacos internos até a identificação do músculo obtu-
ratório e o nervo obturatório, que marcam o assoalho da área
de dissecção. Por fim, é procedido o término da dissecção ao
longo do espaço paravesical e a fossa obturatória.

Discussão: A dissecção linfonodal lateral da pelve no câncer
de reto localmente avançado é realizada rotineiramente nos
países orientais que utilizam uma estratégia de tratamento
sem a utilização de radioterapia neoadjuvante. Classicamente,
a presença de linfonodos em cadeias pélvicas laterais era

considerado sinal de doença metastática, porém mais recen-
temente foi demonstrado benefício na realização seletiva
da dissecção linfonodal lateral em pacientes com neoplasia
de reto e linfonodos aumentados (diâmetro maior do que
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mm) ou suspeitos submetidos a terapia neoadjuvante pré-
operatória.

Conclusão: A dissecção linfonodal lateral da pelve por via
ideolaparoscópica é factível e deve seguir uma padronização
peratória para a adequada preservação dos nervos pélvicos e
redução do risco de lesão vascular.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.463
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UTILIZAÇÃO DO RETALHO DE MARTIUS
O TRATAMENTO DE FÍSTULA RETO
AGINAL RECIDIVADA

aiva ACMd, Pinto Ra, Corbi Le, Magalhães
dP, Pandini Rv, Mattos BVHd, Nahas Sc,
ecconello I

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): O presente caso tem o objetivo de explicitar o

enefício do tratamento da fístula retovaginal, cujo índice de
ecidiva é alto, chegando a 80%, pela técnica de correção via
aginal com interposição do retalho de Martius

Descrição da técnica: O caso consiste em uma paciente com
ístula retovaginal pós-parto, em uma paciente de 34 anos com
entativa prévia de correção e recidiva da fístula. O procedi-

ento foi realizado com a paciente em posição de litotomia,
om sondagem vesical, sob raquianestesia e antibioticoprofi-
axia com ceftriaxone e metronidazol. À inspeção, observado
rifício fistuloso com diâmetro de uma polpa digital, a 3 cm da
orda anal. Realizou-se infiltração da parede vaginal posterior
om adrenalina e dissecção de flap de mucosa, até exposição
o trajeto fistuloso. Este foi ressecado e seu orifício tratado
om sutura absorvível em dois planos. Incisou-se então verti-
almente a pele do grande lábio esquerdo e se dissecou um
etalho fibroadiposo pediculado. Foi aberta a parede lateral
squerda da vagina e o retalho, rodado para a região da fís-
ula e fixado com sutura absorvível. Por fim, o flap de mucosa
oi reaproximado sobre o retalho de Martius e a região doadora
eve seu subcutâneo aproximado com sutura absorvível e pele
uturada com pontos intradérmicos.

Discussão e Conclusão(ões): A fístula retovaginal per-
anece uma afecção de difícil tratamento, com múltiplas

pções cirúrgicas disponíveis, havendo procedimentos mais
onservadores (como uso de cola de fibrina e retalhos vaginais
u retais) e os mais agressivos, incluindo o retalho de músculo
rácil e o retalho de Martius. Muitas pacientes são submetidas
mais de um procedimento para se obter resolução da fístula.
inda há poucos trabalhos com grande casuística compara-
do as diferentes técnicas, porém técnicas de interposição
e tecido sadio são mais adequadas para o tratamento da

ístula recidivada, nas quais a região já fibrótica não apre-
enta boas condições de cicatrização. O retalho de Martius
e apresenta como boa técnica de correção das fístulas reto-
aginais, na medida em que tem acesso pouco invasivo, com
39(s1):223–254 243

pequenas incisões e pouca alteração anatômica da região e
transpõe tecido fibroadiposo sadio para a região, com menor
trauma cirúrgico em relação ao retalho de grácil e menor
alteração anatômica do canal vaginal por tamanho de retalho.
A paciente do caso recebeu alta no 5◦ pós-operatório e teve
uma boa evolução no primeiro mês, mantendo sutura vagi-
nal íntegra, sem dor ou infecção local. Conclusão: o retalho de
Martius consiste em uma boa opção no tratamento das fístu-
las retovaginais: tem acesso por pequena incisão via vaginal e
retalho de fácil dissecção e transposição, com boa recuperação
pós-operatória da paciente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.464
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ABAIXAMENTO DE BOLSA ILEAL COM
ANASTOMOSE BOLSA-ANAL, APÓS
PROCTOLOCOLECTOMIA VLP COM MARGEM
DISTAL COMPROMETIDA EM PACIENTE COM
PAF

Paiva ACMd, Pinto Ra, Mattos BVHd,
Braghirolli Ofm, Magalhães DdP, Corbi Le,
Nahas Sc, Cecconello I

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): A polipose adenomatosa familiar (PAF) é a

segunda forma de câncer colorretal hereditária mais comum,
trata-se de uma herança autossômica dominante, causada por
uma mutação germinativa do gene APC. Este trabalho tem
por objetivo demonstrar a realização de ampliação de margem
com ressecção interesfincteriana e abaixamento de bolsa ileal,
no intuito de preservação de órgão em paciente jovem.

Descrição da técnica: Paciente de 24 anos, com diagnóstico
de PAF, caso índice familiar. Realizou colonoscopia com múlti-
plos pólipos sésseis recobrindo toda a mucosa colônica, com
algumas lesões maiores, sendo que em cólon sigmoide distal,
lesão biopsiada como adenocarcinoma moderadamente difer-
enciado. Encaminhado para Proctocolectomia total com bolsa
ileal e ileostomia de proteção. Realizada técnica habitual, feita
a dissecção do mesorreto até o plano dos mm elevadores
do ânus, anastomose da bolsa ileal a 2 cm da borda anal.
O anatomopatológico: adenocarcinoma invasivo em coto de
reto, com margem distal comprometida, pT2 pN0. O caso foi
discutido em reunião multidisciplinar e optado por ampliação
de margem: ressecção interesfincteriana com abaixamento
da bolsa ileal. Paciente em posição de litotomia, foram real-
izados pontos de reparo para exposição da mucosa, feita
excisão total inter-esfincteriana da parede circunferencial do
reto distal, extendendo-se da linha pectínea até proximal à

bolsa ileal, abrangendo a linha de grampo. Seguida de sutura
circunferencial total da bolsa ileal com a borda anal, man-
ual, com pontos simples. O anatomopatológico da ampliação
identificou mucosa retal com ausência de neoplasias ou atip-
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um paciente com uma perfuração intestinal com peritonite
por corpo estranho.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.467
244 j coloproctol (rio j

ias. Paciente apresentou boa evolução pós operatória, sem
queixas de disfunção erétil ou incontinência urinária, aguarda
fechamento de ileostomia, em seguimento oncológico estrito.

Discussão e Conclusão(ões): A cirurgia profilática é
recomendada para todos os pacientes com PAF até os 20
anos. Em casos de confecção de bolsa, esta deve ser sub-
metida a exame endoscópico regular, uma vez que a neoplasia
pode ocorrer na bolsa e na zona de transição anal. No caso
em questão com a presença de margem comprometida, a
ressecção radical implicaria em Amputação abdominoper-
ineal, através da discussão multidisciplinar e decisão em
conjunto com o paciente foi indicada a ampliação de margem
na tentativa de preservação do órgão. Conclusão: Pacientes
com PAF requerem intervenção cirúrgica em algum momento
de suas vidas. O diagnóstico pode ser tardio devido presença
de sintomas frustros e ausência de histórico familiar. Diver-
sos fatores podem influenciar a estratégia cirúrgica, embora a
carga e a distribuição da polipose continuem sendo a princi-
pal consideração. A boa relação médico paciente, assim como
a discussão multidisciplinar, possibilitam a busca e realização
de novas estratégias em prol do melhor tratamento e menor
morbidade.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.465
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TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE
PROFUNDA COM RESSECÇÃO SEGMENTAR
POR PLATAFORMA ROBÓTICA

Beraldo Fb, Lima Irma, Lopes Rgc, Barison
Gas, Silvino Mvpr, Galvao Rcd, Rahe Ps,
Soares Vcs

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Apresentar um caso de uma paciente de

45 anos, com história de alteração do hábito intestinal e
afilamento das fezes iniciados há 06 meses. Refere dispare-
unia associado ao quadro. Iniciou investigação diagnóstica,
apresentando colonoscopia com abaulamento extrínseco e
ressonância de abdome total que apresentava sinais de
endometriose profunda em recesso vesicouterino, paracer-
vical bilateral, reto alto e em sigmoide. Foi programado o
tratamento cirúrgico a ser feito por assistência robótica.

Descrição da técnica: Paciente submetido a tratamento
cirúrgico através da plataforma robótica. Inicialmente real-
izado docagem dos braços robóticos. Seguiu-se ao procedi-
mento cirúrgico com dissecção da fáscia de told esquerda e
goteiras pararretais esquerda e direita com a pinça ultraci-
sion. Houve identificação e preservação do ureter esquerdo,
plexo hipogástrico e vasos gonadais. Para ressecção a nível

de reto alto, houve necessidade de ligadura dos vasos retais
superiores. Ressecção segmentar realizada com grampeador
9;39(s1):223–254

laparoscópico, peça cirúrgica retirada por incisão de pfanne-
instiel e anastomose primária feita com grampeador circular.

Discussão e Conclusão(ões): A endometriose está presente
em até 82% das mulheres com dor pélvica crônica. Em vir-
tude da falta de especificidade clínica, seu diagnóstico é um
desafio. Ela é considerada profunda quando infiltra em mais
de 5 mm abaixo da superfície peritoneal. Mais de 90% dos
casos de endometriose profunda que acometem o trato diges-
tivo, ocorrem no reto e sigmoide, conforme acometimento do
caso. O objetivo no tratamento é a ressecção completa das
lesões a fim de reduzir a recidiva e a persistência/retorno
da sintomatologia. Em virtude desse acometimento distal do
intestino grosso, o acesso cirúrgico se torna um desafio relativo
para preservação das estruturas anatômicas locais e a cirur-
gia robótica ajuda possibilitando um acesso cirúrgico seguro,
garantindo ergonomia do cirurgião e otimizando os resultados
do tratamento operatório.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.466
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TRATAMENTO VÍDEO LAPAROSCÓPICO DE
PERFURAÇÃO INTESTINAL

Benjamin do Carmo Lc, Gontscharow S,
Ibiapina Alves T, Barretto Ferreira da Silva Ar

Hospital São Luiz, São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar que é possível a realização na

urgência a cirurgia laparoscópica na perfuração intestinal e
realização de anastomose intra corpórea.

Descrição da técnica: Foi realizado uma ressecção intesti-
nal intestinal por uma perfuração de intestino delgado por
corpo estranho.

Discussão e Conclusão(ões): A cirurgia laparoscópica na
urgência é possível e os autores demonstram neste vídeo a
realização de uma ressecção e anastomose intra corpórea, em
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ETOSSIDMOIDECTOMIA
IDEOLAPAROSCÓPICA COM VERDE DE

NDOCIANINA NO TRATAMENTO DO
ÂNCER COLORRETAL

aiva ACMd, Imperiale Ar, Júnior Ss, Nahas
sr, Marques Cfs, Júnior Ur, Nahas Sc,
ecconello I

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): A fístula de anastomose é uma das

omplicações mais temidas após a cirurgia colorretal,
isto estar associada ao aumento das taxas de morbidade e
ortalidade. O presente vídeo tem por objetivo demonstrar
técnica da utilização do verde de indocianina na Retossig-
oidectomia VLP no tratamento do câncer de reto após

eoadjuvância.
Descrição da técnica: Homem de 52 anos, previamente

ígido, com diagnóstico de adenocarcinoma de reto alto (12 cm
a borda anal), estadiamento inicial pT3 pN0 M0. Indicada
etossigmoidectomia videolaparoscópica upfront. O proced-

mento foi realizado com utilização de 5 portais, seguindo
rincípios oncológicos, ligadura da veia e artéria mesentéri-
as próximas a origem. Após o grampeamento do reto com
ndogrampeador, realizada injeção de Verde de Indocianina
enoso pelo anestesista, após o flush foi observado em 30
egundos a coloração verde permeando os vasos de todo o
ólon, até ponto de grampeamento, identificada também boa
ascularização do coto retal. Exteriorizada peça por incisão
e Pfannenstiel, preparo do cólon abaixado para anastomose.
ealizada anastomose colorretal termino-terminal mecânica
om grampeador circular sob visão direta, teste do borracheiro
em vazamentos. Após o fechamento a retoscopia demon-
trou a anastomose colorretal em bom aspecto. Repetido o
erde de Indocianina e após 20 segundos, observada coloração
erde, evidenciando boa perfusão da anastomose. O paciente
presentou boa evolução pós operatória, recebeu alta no 6◦

ós operatório. Anatomopatológico com adenocarcinoma col-
rretal invasivo, margens livres, pT3N0, com 17 linfonodos
essecados.

Discussão e Conclusão(ões): Uma vez administrado, o verde
e indocianina permanece ligado às proteínas plasmáticas;
sequestro intravascular do corante permite que os vasos

anguíneos sejam facilmente visualizados usando técnicas de
magem de fluorescência. Trata-se de um composto relativa-

ente seguro e não tóxico, que é removido da circulação pelo
ígado, em 10 a 20 minutos. A perfusão adequada da anasto-

ose é essencial para a cicatrização ideal e a prevenção da
ístula, assim a identificação de áreas de isquemia intestinal

o intraoperatório pode reduzir o risco de tal complicação. O
so do verde de indocianina pode ser utilizado como uma

erramenta eficaz para avaliar a perfusão na área da anas-
39(s1):223–254 245

tomose. A literatura recente mostra o benefício potencial da
imagem com indocianina na redução das taxas de deiscên-
cia, além de já comprovado que é seguro e viável na cirurgia
colorretal. Conclusão: A fluorescência com verde indocianina
é considerada uma ferramenta fácil e rápida intraoperatória
para garantir perfusão adequada no momento da anastomose,
diminuindo assim a morbidade e mortalidade associada a
deiscência da anastomose.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.468
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AMPUTAÇÃO ABDOMINO PERINEAL DE RETO
VLP COM TEMPO PERINEAL A JACK KNIFE NO
TRATAMENTO DO CÂNCER DE RETO PÓS
NEOADJUVANCIA

Paiva ACMd a, Imperiale Ar b, Braghiroli O b,
Cotti Gcdc b, Nahas Csr b, Júnior Ur b, Nahas
Sc b, Cecconello I b

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): A ressecção abdominoperineal (APR) continua

a ser o tratamento básico para o câncer retal baixo. O tempo
perineal pode ser feito com o paciente em litotomia ou
reposicionado em jack knife. O presente vídeo demonstra a
realização da amputação abdominoperineal VLP, com tempo
perineal em posição prona.

Descrição da técnica: Paciente de 73 anos, previamente
hipertenso bem controlado, sem cardiopatias ou outras
comorbidades. Diagnóstico de adenocarcinoma de reto baixo
(1 cm da linha pectínea). Estadiamento inicial rm T3N1M0,
foi submetido a neoadjuvância com quimioradioterapia. Após
oito semanas reestadiado com TRG 2, yrm T2N0. Indicada APR,
o paciente foi posicionado inicialmente à Lloyd-Davies, proce-
dido o tempo abdominal seguindo os princípios oncológicos.
Realizada excisão total do mesorreto até o nível dos ele-
vadores do ânus. Seguido do grampeamento do cólon com
endogrampeador de forma a ser exteriorizado sem tensão
em local previamente marcado em flanco esquerdo para
colostomia. Após tempo abdominal, realizada a mudança de
decúbito, com posicionamento ventral em Jacknife. Iniciado
o tempo perineal com incisão fusiforme ao redor do ânus,
usando como parâmetros cóccix, isquio e centro do períneo.
Realizada ressecção cilíndrica extra-elevadores preservando
cóccix e próstata. Retirada da peça em monobloco. Realiza-
dos pontos em X aproximando a musculatura do assoalho
pélvico, recobrindo a região da uretra prostática. Fechamento

do oco pélvico com aproximação do plano subcutâneo com
fio absorvível, assim como da pele com pontos simples. O
paciente apresentou boa evolução pós operatória, recebeu alta
no 10◦ pós operatório, sem sinais de deiscência ou infecção
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da ferida perineal. Anatomopatológico da peça revelou ade-
nocarcinoma invasivo, com margens livres, pT2N0, com 21
linfonodos ressecados.

Discussão e Conclusão(ões): O tempo perineal da APR pode
ser realizado em posição de litotomia ou jack knife, o que influ-
encia a acessibilidade, visualização e capacidade de fechar a
ferida. Estudos prévios demonstraram que o tempo perineal
em posição prona esteve associado a taxas significativamente
mais baixas de infecção e deiscência da ferida perineal em
comparação com pacientes posicionados em litotomia. Entre-
tanto a posição prona, pode ocasionar a redução do débito
cardíaco e do índice cardíaco. Conclusão: A posição jack knife
proporciona melhor visualização e acesso para fechamento
da ferida, assim como em alguns estudos demonstra menores
taxas de infecção e deiscência da ferida perineal, porém
está associada a alterações hemodinâmicas como redução
do débito e do índice cardíaco. A escolha da abordagem
deve levar em conta o status performance, comorbidades do
paciente, assim como características da doença e experiência
do cirurgião, a fim de alcançar os melhores resultados.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.469
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RETOSSIGMOIDECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA COM ABORDAGEM
PERINEAL E ANASTOMOSE COLOANAL NA
CORREÇÃO DE FÍSTULA
RETO-URETRO-VAGINAL APÓS CORPO
ESTRANHO VAGINAL

Paiva ACMd, Pinto Ra, Magalhães DdP,
Mattos BVHd, Coelho Aq, Bissoli J, Nahas Sc,
Cecconello I

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

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar a realização de retossigmoidecto-

mia videolaparoscópica para correção de fístula reto-vaginal
associada a abordagem conjunta com urologia de fístula
uretro-vaginal.

Descrição da técnica: Paciente de 42 anos, diabética,
obesidade grau 2 (IMC 37,5), síndrome do ovário policístico.
Diagnóstico de fístula retovaginal após evoluir com abscesso
tubo-ovariano secundário a corpo estranho permanecido na
vagina por anos, com necessidade de retirada cirúrgica. Ao
exame proctológico fístula reto-vaginal tocável a 6 cm do
introito vaginal. Realizada RM de pelve com achado de fístula
simples entre a vagina e a parede posterior da uretra, além
de fístula da vagina e parede anterior do reto, a 6 cm acima
do introito vaginal. Realizada retossigmoidectomia video-
laparoscópica com liberação de aderências pélvicas devido

abscesso anterior, visualização e individualização de tra-
jeto fistuloso, dissecção até plano de musculatura elevadora.
Abordagem perineal com dissecção interesfincteriana circun-
ferencial, com exteriorização do cólon pelo períneo, rafia da
9;39(s1):223–254

parede posterior da vagina por via vaginal e anal, anastomose
colo-anal e ileostomia em alça para proteção. Abordagem pos-
terior pela equipe de urologia com confecção de neouretra por
meio de rafia direta, interposição de tecido vaginal e sondagem
vesical de demora. Paciente teve boa evolução, com diurese
preservada após retirada de sonda vesical e sem recidiva
de fístula reto-vaginal ao toque. Aguarda programação de
fechamento de ileostomia de proteção. Anatomopatológico
sem evidências de neoplasia.

Discussão e Conclusão(ões): Frente a um quadro atípico
de duas fístulas simultâneas de terço médio vaginal em
local acometido por processo infeccioso previamente e por
dificuldade de acesso em abordagem perineal, optado por
abaixamento de cólon associado a anastomose colo-anal para
interposição de tecido são. Considerando anastomose baixa –
realizada ileostomia em alça de proteção. Conclusão: Muitos
fatores devem ser considerados na escolha da abordagem
das fístulas retovaginais. Dentre os fatores a serem con-
siderados a causa da fístula retovaginal e a funcionalidade
do esfíncter anal externo são os mais importante. Quando
uma fístula retovaginal é refratária ou quando o tecido cir-
cundante está gravemente danificado, a melhor abordagem
para o manejo definitivo da fístula é a interposição de tecido
saudável e bem perfundido. A fístula retovaginal permanece
uma afecção de difícil tratamento, com múltiplas opções
cirúrgicas disponíveis, havendo procedimentos desde mais
conservadores até os mais agressivos, como neste caso a
associação de abordagem abdominal e perineal pode aumen-
tar a taxa de sucesso.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.470
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Realização de shaving e histerectomia total
robótica para tratamento de endometriose
profunda pélvica e intestinal

F.B. Beraldo, I.R.M.A. Lima, R.G.C. Lopes,
G.A.S. Barison, M.V.R.P. Silvino, R.C.D. Galvao,
P.S. Rahe, A.V. Calheiros

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Apresentar um caso de uma paciente de

40 anos com história de dor pélvica acíclica e dismenorreia
intensa há 10 meses, com necessidade de ida à urgência para
controle de dor. Nega alterações urinárias ou do hábito intesti-
nal e não teve relação sexual no período. Apresenta histórico
de duas cesarianas prévias. Iniciou investigação diagnóstica,
apresentando na ressonância de abdome total, lesões sug-
estivas de endometriose profunda em região retrocervical,

infiltrando tórus uterino e estendendo-se para ligamentos lar-
gos, processo aderencial com o reto e fórnice vaginal posterior,
além de acometimento de parede anterior do reto. Foi pro-
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ramado o tratamento cirúrgico a ser feito por assistência
obótica.

Descrição da técnica: Paciente submetido a tratamento
irúrgico através da plataforma robótica. Inicialmente real-
zado docagem dos braços robóticos. Seguiu-se ao procedi-

ento cirúrgico com dissecção da fáscia de told esquerda e
oteiras pararretais esquerda e direita com a pinça ultraci-
ion. Houve identificação e preservação dos ureteres bilaterais,
lexo hipogástrico e vasos gonadais. Decidiu-se por realização
e histerectomia com retirada das lesões. Após dissecção das
derências retouterinas, a lesão apresentava condições de
essecção por shaving sendo realizado com sucesso.

Discussão e Conclusão(ões): A endometriose afeta 7 a 15 %
a população feminina, sendo a segunda afecção ginecológica
enigna mais comum. Em virtude da falta de especificidade
línica, seu diagnóstico é tardio na maioria das vezes. Ela
considerada profunda quando infiltra em mais de 5 mm

baixo da superfície peritoneal do órgão. Cerca de 35 % dos
asos de endometriose profunda se encontram nos ligamen-
os uterossacros e 11 %, na reflexão peritoneal. O objetivo no
ratamento é a ressecção completa das lesões, que podem
er feitas de diversas técnicas. Neste trabalho, apresenta-
os a ressecção por shaving intestinal realizada por cirurgia

obótica, que possibilita a retirada completa da lesão com
eduzido trauma à parede do trato digestivo, o que favorece
recuperação e diminui riscos do pós operatório.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.471
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ndometriose infiltrativa no reto médio.
irurgia conservadora e padrão ouro

.E. Sagae 1, I.R.B. Orso 1, G. Kurachi 1, N.
avalli 2, V.M.T. Sagae 3, G.R. Bonatto 4, H.M.
atsumoto 1, D.M.R. Lima 1

Gastroclínica Cascavel, Cascavel, RS, Brasil
Clínica Salus, Cascavel, PR, Brasil
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP,
rasil
Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP,
rasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
irúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
élvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): 70% da endometriose infiltrativa no reto

comete na altura da reflexão peritoneal que corresponde ao
eto médio. Nos casos de lesões do reto médio maior que 3 cm
lesões múltiplas que acometem a camada muscular do reto
sigmoide, a cirurgia preconizada é a ressecção segmentar

onhecida como radical que pode levar a complicações sev-
ras, como fístulas, síndromes de LARS e taxas variáveis de
stomias protetoras. A tendência atual na cirurgia é a pre-

isão nas técnicas adequando a cada tipo de doença; nos casos
e patologia benigna como endometriose com mais ênfase,
scolher as técnicas com menor trauma e menos invasiva
ara evitar a ressecção do reto médio através da aplicação da
39(s1):223–254 247

cirurgia conservadora, que tem notoriamente, menor incidên-
cia de complicação. A diretriz atual preconiza em casos de
endometriose maior que 3 cm no reto e lesões múltiplas
que comprometem o reto e sigmoide, a cirurgia radical. Pre-
conizar as vantagens da cirurgia conservadora associada a
alguns detalhes técnicos na realização do Shaving de modo
agressivo e/ou associando à técnica de disco pela técnica
manual, e/ou uma ou mais grampeadas possibilitando a reti-
rada dessas lesões maiores sem a necessidade de ressecar o
seguimento médio e alto do reto, preservando o órgão na sua
quase totalidade, é factível e seguro, com importante mel-
hora dos sintomas e minimiza complicações severas quando
comparada à cirurgia radical.

Descrição da técnica: 30 mulheres com lesões múltiplas de
endometriose com acometimento à camada muscular do reto
e sigmoide ou lesões grandes no reto médio, maiores que 3 cm,
diagnosticadas por toque retal e vaginal, ressonância mag-
nética e ecografia transanal de 3 dimensões e operada por
videolaparoscopia pelo método conservador, o reto e em casos
de lesões no sigmoide a ressecção segmentar com anastomose
grampeada intracorpórea preconizando dupla ressecção; con-
servadora no reto e radical no sigmoide.

Discussão e Conclusão(ões): A endometriose é uma doença
benigna, que acomete mulheres jovens e que tende a involuir
com a menopausa, portanto não deveria ser operada com
critério de doença maligna de maneira mais agressiva e
radical que leva à altas taxas de complicações e sequelas fun-
cionais. Com o conhecimento, aprimoramento e treinamento
na cirurgia conservadora (Shaving e disco), podemos ampliar
a sua aplicação com segurança e qualidade, sugerindo a sua
utilização nos casos de endometriose mais complexas como
as referidas, evitando a cirurgia de maior porte que são mais
agressivas, mutiladoras, com alto risco de fístula, estenose,
síndrome de LARS, ostomias e resultados funcionais com-
prometendo a qualidade de vida. Optar pela preservação do
reto médio em endometriose infiltrativa maiores de 3 cm, e
lesões múltiplas quando aplicada a cirurgia conservadora cor-
retamente no reto, é uma opção mais adequada com perfil
atual de menor trauma e agressão, e mais individualizada
com menor complicação e comparativamente é mais rápido e
menos árduo para equipes com experiência nas duas técnicas.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.472
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Tratamento cirúrgico de cisto pilonidal –
técnica passo a passo

A.C.Md. Paiva 1, J.A.B. Hora 1, Dd.P.
Magalhães 1, B.V.Hd. Mattos 1, L.F. Sobrado 1,
R.V. Pandini 1, S.C. Nahas 1, I. Cecconello 2

1 Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de
Medicina (FM), Universidade de São Paulo (USP),
São Paulo, SP, Brasil
2 Faculdade de Medicina (FM), Universidade de
São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil
Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
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Objetivo(s): O cisto pilonidal é uma condição que afeta
geralmente pacientes jovens, e influencia significativamente
a qualidade de vida. Este vídeo tem por objetivo demonstrar a
técnica cirúrgica para tratamento da doença pilonidal, passo
a passo.

Descrição da técnica: Paciente de 53 anos, com queixa
de abaulamento em região coccígea, com infecções recor-
rentes, intensa dor local e saída de secreção purulenta. Sem
comorbidades ou cirurgias prévias. Ao exame físico observou-
-se a presença de pequeno abaulamento em região coccígea
com três orifícios. Indicada abordagem cirúrgica, o paciente
foi posicionado em decúbito ventral sob raquianestesia e
sedação. Realizada exploração de trajetos fistulosos com
sonda uretral com injeção de água oxigenada, observou-se
comunicação entre os orifícios identificados. Prosseguiu-se
com a abertura e exploração de trajeto fistuloso com estilete
fino, seguida da abertura por planos com bisturi elétrico,
até a exposição total do cisto e da sua capsula. Realizada
cauterização da base do cisto com bisturi elétrico. Finalizado
procedimento com curativo compressivo com rayon vaseli-
nado e gase, de forma a ocupar toda a loja abordada. O paciente
apresentou boa evolução pós operatória, sem intercorrências
durante a internação. Em retorno ambulatorial apresentava
boa evolução da ferida por segunda intenção, sem sinais de
infecção ou recidiva.

Discussão e Conclusão(ões): Embora a doença pilonidal
seja frequentemente observada, não há um tratamento
padrão determinado. Na escolha do método de tratamento,
a experiência do cirurgião, a vontade do paciente e a extensão
da doença devem ser avaliados. Um princípio fundamen-
tal do tratamento cirúrgico é a ressecção total da lesão,
incluindo suas extensões laterais, até a fáscia sacral. Con-
clusão: Embora a doença pareça simples em relação à sua
fisiopatologia, seu tratamento pode ser difícil, representando
desafios para o cirurgião. Problemas como dificuldade de
cicatrização e/ou recorrência da doença são frequentes. Con-
siderando a morbidade determinada pela doença para o
paciente, o seguimento próximo, a realização adequada de
curativos locais após a cirurgia e a correta orientação do
paciente são determinantes para o sucesso terapêutico.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.473
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Retalho de omento associado a anastomose
colorretal para tratamento de endometriose
profunda

I.R.M.A. Lima, F.B. Beraldo, R.G.C. Lopes,
M.V.P.R. Silvino, R.C.D. Galvao, P.S. Rahe, A.V.
Calheiros, V.C.S. Soares

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e

Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
9;39(s1):223–254

Objetivo(s): Apresentar um caso de uma paciente de
32 anos, nulípara, com história de dor pélvica acíclica, prati-
camente diária, de intensidade progressiva, iniciada há
12 meses. Apresentava também dismenorreia intensa ao
longo do período e queixa de dispareunia. Nega alteração
urinária, constipada crônica. Iniciou investigação diagnós-
tica, apresentando, na ultrassonografia transvaginal, lesões
sugestivas de endometriose profunda em fórnice vaginal,
ligamentos uterossacros, região retrocervical e reto alto. Apre-
sentava colonoscopia dentro da normalidade e ressonância
nuclear magnética de pelve que concordante com os acha-
dos da ultrassonografia. Paciente foi avaliada e programou-se
o tratamento cirúrgico.

Descrição da técnica: Paciente submetido a tratamento
cirúrgico através da plataforma robótica. Inicialmente real-
izado docagem dos braços robóticos. Seguiu-se ao procedi-
mento cirúrgico com dissecção da fáscia de told esquerda e
goteiras pararretais esquerda e direita com a pinça ultraci-
sion. Realizou-se ureterólise bilateral, ressecção segmentar
do reto alto e exérese local das lesões descritas nos exames
de imagem. Para a reconstrução do trânsito intestinal, foi
realizada anastomose primária com grampeador circular
associado a omentoplastia entre o reto e a vagina.

Discussão e Conclusão(ões): As formas infiltrativas da
endometriose estão relacionadas à dor pélvica crônica e à
dispareunia profunda, e são caracterizadas, junto com os
endometriomas, como a pior manifestação da doença. O obje-
tivo principal do tratamento é a ressecção completa, que pode
ser feita de diferentes formas, porém não há consenso sobre
a melhor opção. A fístula retovaginal é uma das complicações
oriundas do tratamento da endometriose profunda, nesta
cirurgia, foi realizado retalho de omento entre o reto e a vagina,
a fim de tentar reduzir o risco desta complicação.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.474
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Colectomia direita robótica com anastomose
intraperitoneal

I.R.M.A. Lima, F.B. Beraldo, R.M. Cury, M.V.P.R.
Silvino, R.C.D. Galvão, A.V. Calheiros, P.S.
Rahe, V.C.S. Soares

Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE), São Paulo, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Apresentar um caso de um paciente de

64 anos, assintomático, que procurou atendimento médico
para realização de exames de rastreio. Dentre estes exames,
realizou colonoscopia, que evidenciou lesão de 4 cm com
espraiamento lateral. A tomografia de abdome e tórax não

mostra alterações. Após os achados, foi realizado colectomia
direita robótica para o tratamento do caso.

Descrição da técnica: Paciente submetido a tratamento
cirúrgico através da plataforma robótica. Inicialmente posi-
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ionado em decúbito dorsal com braços ao longo do corpo
realizado docagem com posicionamento dos trocárteres.

ecidimos pela técnica de dissecção em sentido horário,
omeçando pela ligadura dos vasos ileocólicos, dissecção do
esocólon direito até encontrar plano do duodeno. Seguiu-

se pela dissecção do mesocólon transverso, onde se delimita
ponto de secção colônica. Segue-se em sentido anti-horário,

om liberação do ligamento gastrocólico e liberação do ângulo
do cólon direito da fáscia de told. Grampeamento do íleo e

ólon transverso, retirada da peça por incisão de pfanneinsteil
realizada anastomose intraperitonial, grampeada, isoperi-

táltica e síntese da brecha com caprofil 3.0 plano único, sem
renagem.

Discussão e Conclusão(ões): A cirurgia robótica representa
m dos mais importantes avanços da cirurgia moderna. Por
em uma técnica minimamente invasiva, assim como a vide-
laparoscopia, ela promove menor dor no pós operatório,
enor tempo de internação, retorno mais precoce às ativi-

ades habituais, menor trauma parietal e suas vantagens.
ouca ergonomia do cirurgião e da sua equipe, além da
isão bidimensional, são citados por algumas fontes como
ontos negativos da videolaparoscopia convencional nas
irurgias colorretais, desvantagens que são inexistentes na
lataforma robótica. A cirurgia robótica permite ao cirurgião
aior destreza com menor amplitude de movimento intra-

avitário e visão tridimensional do campo operatório. Todas
ssas vantagens do robô permitiram à colectomia direita ser
eita em tempo operatório hábil, segurança na realização da
nastomose intraperitonial, otimizando os resultados no pós
peratório.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.475
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xenteração pélvica posterior
ideolaparoscópica - T4 de reto alto

.V.A. Denadai, Cd.C. Stanzani, R.G. Bregeiro,
.P. Balbinot, L.G.C. Romagnolo, M.C. Neto,
.D. Diniz, C.A.R. Veo

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demostrar a factibilidade da realização de

xenteração pélvica posterior minimamente invasiva para
essecções oncológicas, em paciente SCA, feminina, 58 anos,
rocedente de Gurupi/TO, relata alteração de hábito intestinal
hematoquezia. Realizou colonoscopia incompleta que evi-

enciou lesão endurecida a 8 cm da borda anal intransponível
o aparelho, com anatomopatológico de adenocarcinoma
oderadamente diferenciado. Possui história pregressa de

rtrite reumatoide e HAS, foi submetida a duas cesarianas
omo únicas cirurgias. Em bom estado geral, com performance

tatus de 1, IMC 22,43, sem massas palpáveis no abdome e
em lesão tocável no exame físico. Foi realizada tomografia
omputadorizada de tórax e abdome total destacando lesão
etal expansiva a cerca de 10 cm da borda anal com exten-
39(s1):223–254 249

são de 7,0 cm, que infiltra a gordura perirretal posterior e
lateral esquerda e presença de alguns linfonodos perirretais
suspeitos. Não há evidência de doença à distância.

Descrição da técnica: Inventário da cavidade com achado
grande tumor de reto alto/sigmoide com invasão direta de
ovário esquerdo/tuba uterina esquerda/fundo uterino, per-
itônio da parede pélvica junto ao ureter esquerdo. Sem
carcinomatose peritonial. Realizado Retossigmoidectomia
com excisão total do mesorreto, histerectomia total e salp-
ingooforectomia bilateral com liberação e preservação de
ureteres por via videolaparoscópica - Exenteração pélvica
posterior. Sem complicações intra-operatórias. Sangramento
menor 100 mL. Anastomose primária sem derivação. Boa
evolução pós-operatória, alta hospitalar no terceiro dia pós-op
sem complicações, aguardando resultado anatomopatológico
para definição de tratamento adjuvante.

Discussão e Conclusão(ões): Apesar de não existir estu-
dos prospectivos sobre o tema uma revisão sistemática
com metaanálise de 2017 publicado por Klaver et al., sug-
ere baseado em 13 artigos com mais de 1200 paciente a
segurança e aplicabilidade da técnica minimamente inva-
siva em tumores localmente avançados (T4a e T4b) A
literatura possui vários exemplos de cirurgia minimamente
invasiva para casos localmente avançado de tumor de reto,
Yamanashi, et al. (2018) destaca as vantagens do método,
como diminuição do tempo de internação, menor perda
sangüínea e menores taxas de complicações, sem compro-
meter o resultado oncológico final, dado confirmado pela
metaanálise de Zhen-Huan e colaboradores no mesmo ano.
Esses dados garantem a segurança da técnica minimamente
invasiva em tumores localmente avançando de reto, inclusive
quando há indicação de ressecares multiviscerais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.476
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Retossigmoidectomia perineal para
procidência retal

M.A.A. Nogueira, W.A.T. Sousa, F.L. Vieira,
R.F.C. Lima, D.V.Bd.S. Sousa, S.C. Fontenele,
A.S.O. Galvão, V.Sd. Brito

Hospital Getúlio Vargas (HGV), Universidade
Estadual do Piauí (UESPI), Teresina, PI, Brasil

Área: Doenças Anorretais Benignas
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar e descrever realização de retossig-

moidectomia perineal para procidência retal em paciente
idosa com alto risco cirúrgico

Descrição da técnica: Mulher, 81 anos, casada, hipertensa,
dez partos vaginais, sem procedimentos cirúrgicos prévios,
apresentando prolapso retal total ao evacuar e realizar
esforço físico há 8 meses. Paciente em posição de litotomia
alta sob raquianestesia, antibioticoprofilaxia com ceftriax-

ona e metronidazol. Antissepsia, assepsia, posicionamento e
fixação de campos cirúrgicos. Sutura com nylon 2–0 em qua-
tro pontos simétricos abrangendo a borda anal garantindo
exposição adequada da região anal. Tração retal e exposição
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de toda a extensão da procidência retal. Injeção de solução
de lidocaína 2% e adrenalina, diluída 1:1 com água desti-
lada, circunferencialmente 1,5 cm proximal a linha pectínea.
Secção circunferencial com eletrocautério de toda a espes-
sura da parede retal prolapsada 1,5 cm proximal a linha
pectínea. Ligadura com algodão 2–0 de mesentério do reto
após secção entre Pinças Mixter. Incisão com eletrocautério
em reflexão peritoneal adjacente ao reto e tração do colón
sigmoide redundante. Ligadura com algodão 2–0 do mesen-
tério do cólon sigmoide após secção entre pinças Kelly. Secção
com eletrocautério de parede anterior de cólon em cólon sig-
moide proximal. Anastomose colon-anal anterior utilizando
sutura descontínua com poliglecaprone 3–0. Incisão com
eletrocautério de parede posterior do cólon sigmoide proximal
e término da anastomose colon-anal. Paciente evoluiu sem
intercorrências recebendo alta no terceiro dia pós-operatório
com receita de fibras e analgesia simples. Retornou ao ambu-
latório da coloproctologia após 10 dias apresentando-se sem
queixas, com ferida operatória sem sinais flogísticos ou
secreções atípicas, evacuações amolecidas.

Discussão: A retosigmoidectomia perineal é uma opção
viável e eficaz no tratamento de pacientes com procidência
retal e comorbidades que aumentem o risco cirúrgico para
correção por via abdominal. Necessita de material cirúrgico
básico e permite recuperação adequada e volta às atividades
rotineiras em menos de uma semana.

Conclusão: O tratamento da procidência retal em pacientes
com risco cirúrgico elevado pode ser feito através da
retossigmoidectomia perineal com utilização de instrumen-
tal cirúrgico básico, sem necessidade de aparelhagem de alto
custo ou difícil acesso. Além de possuir recuperação rápida e
retorno às atividades cotidianas precocemente.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.477
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Técnica de pré-corte para mucosectomia com
incisão circunferencial total usando ponta de
alça para lesões colorretais difíceis

G. Sevá-Pereira

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

Área: Métodos complementares diagnóstico e terapêutica
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Mostrar a técnica de ressecção de mucosa em

bloco de lesões colorretais selecionadas com incisão circun-
ferencial com a ponta da alça ao redor da lesão.

Descrição da técnica: Em lesões selecionadas colorretais
em que laçar a lesão com alça seja mais difícil é feita incisão da
mucosa após a injeção de solução na submucosa, ao redor de
toda a lesão para criar espaço para ancorar a alça monopolar
e ressecar a lesão por completo.

Discussão e Conclusão(ões): É ferramenta técnica que per-
mite ressecar em bloco por colonoscopia lesões difíceis, com

eficiência e segurança.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.478
9;39(s1):223–254
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Sutura ileocolônica em hemicolectomia
direita videolaparoscópica: Minimizando a
torção mesentérica

B.B. Ferreira, L.M. de Castro, R.J. Garcia, C.D.P.
Barros

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Objetivo deste vídeo é demonstrar de forma

clara e objetiva, como uma simples sutura ileocolônica
laparoscópica pode evitar uma complicação importante: a
torção da raiz do mensentério durante a retirada da peça
cirúrgica. O vídeo também demonstrará passo a passo as eta-
pas de uma hemicolectomia direita videolaparoscópica, com
realização de anastomose ileocolônica extracorpórea.

Descrição da técnica: Sutura ileocolônica laparoscópica
com fio absorvível durante o tempo laparoscópica da hemi-
colectomia direita por neoplasia maligna de ceco em uma
paciente R.P.S., 74 anos, do sexo feminino.

Discussão e Conclusão(ões): Durante uma colectomia dire-
ita, existem duas formas de serem realizadas a anastomose
ileocolônica. A primeira, é feita intracorpórea com auxílio
de grampeadores e suturas laparoscópicas. Nesta modali-
dade, com auxílio do vídeo, e sob visão direta, dificilmente
a anastomose será confeccionada em vigência de torção
de íleo/mesentério. A segunda forma, é realizada extracor-
pórea, com auxílio da confecção de uma pequena incisão
mediana para retirada da peça e confecção da anasto-
mose. Esta, pode ser realizada com auxílio de grampeadores
ou através de sutura manual. Nesta, a torção ileal, por
não visualização adequada da raiz do mesentério, cau-
sando obstrução pós operatória, é muito mais comum. A
padronização da confecção de uma sutura ileocolônica ainda
durante o tempo laparoscópico com visualização direta da raiz
do mesentério, tem como objetivo minimizar este risco.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.479
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Neo-esfincter com transposição do músculo
gracil na incontinência fecal grave pós
síndrome de fournier

R.V. Pandini, R.A. Pinto, R.A. Silva e Santos,
J.B. Farias, F.F. Busnardo, S.C. Nahas, I.
Ceconello

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

Área: Doenças do assoalho pélvico/Fisiologia Intestinal e

Anorretocólica

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
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Objetivo(s): Demonstrar a técnica cirúrgica de transposição
o músculo grácil no tratamento da incontinência anal com
estruição perineal

Descrição da técnica: T.R.C., 67 anos, com história de
índrome de Fournier em 2015, ocasião na qual foi sub-
etido à desbridamento perineal, orquiectomia unilateral,

igmoidostomia e cistostomia. Realizou reconstrução uretral
fechamento de cistostomia em 2017. Apresentava cica-

rizes perianais extendendo-se até região testicular, com
erda importante de musculatura anal. Ânus entreaberto
toque retal assimétrico com área de fibrose e contração

ontração muscular diminuída. À manometria anorretal apre-
entava redução importante dos níveis pressóricos, com
ipotonia acentuada do esfíncter anal interno (pressão de
epouso: 12,8 mmHg), hipotonia discreta do esfíncter anal
xterno (pressão de contração voluntária: 64,4 mmHg), RIRA
resente com 20 mL, sensibilidade retal normal, capacidade
etal reduzida. Capacidade de sustentação das pressões de
ontração adequada de 106%. Assimetria de repouso alter-
da de 41,1% e de contração normal de 9,6%. Ultrassom
ndoanal tridimensional com esfíncter anal interno não visu-
lizado e afilamento difuso do esfíncter anal externo do
nus, principalmente anterior onde visualiza-se fina lâmina
uscular com 12,3 mm de comprimento e espessura de

,9 mm, e comprimento posterior de 18,7 mm. Espessura do
úsculo puborretal de 4,2 mm. Submetido a reconstrução

e neo-esfíncter, com transposição do músculo grácil após
reparo mecânico do cólon e antibioticoterapia venosa. Com
paciente em posição de Lloyd-Davis modificada, foram real-

zadas duas incisões em espelho nas laterais do ânus, de
proximadamente 6 cm, seguida de dissecção da fossa isquio-
anal, bilateralmente. Secção do ligamento ano-coccígeo e
unelização do espaço subcutâneo perianal. Realizada a
iberação do tendão do músculo grácil da sua inserção tibial

reposicionamento do mesmo através do túnel subcutâ-
eo perianal. Realizado teste da inervação, com presença de
ontração do músculo. Confecção do neoesfíncter no sentindo
orário (360 graus), com fixação na tuberosidade isquiática
ontralateral. O paciente apresentou boa evolução pós oper-
tória, com melhora importante dos parâmetros pressóricos.
ouve uma elevação da pressão de repouso para 18,7 mmHg

31,5%) e da pressão de contração voluntária para 116,9 mmHg
44,9%).

Discussão e Conclusão(ões): O músculo grácil é o mais
uperficial e de mais fácil mobilização do grupo adutor da
ace medial da coxa. A sua transposição para reconstrução
sfincteriana foi desenvolvida por Pickrell, em 1952. Trata-se
e um procedimento tecnicamente difícil e com altas taxas
e insucesso. Porém, se apresenta como uma alternativa para
econstrução esfincteriana, em pacientes com danos esfincte-
ianos extensos e com grande perda tecidual. A construção de
eo-efíncter com transposição do músculo gracil é uma alter-

ativa para pacientes jovens com incontinência fecal grave e
efeitos extensos da musculatura esfincteriana.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.480
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Protectomia totalmente transanal por
retocolite ulcerativa

B.B. Ferreira, L.M. de Castro, L.A.R. Márzan,
R.J. Gárcia

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

Área: Doenças Inflamatórias Intestinais
Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): O vídeo tem como objetivo demonstrar o

passo a passo cirúrgico de uma proctectomia totalmente por
via transanal devido a displasia acentuada em paciente do
sexo feminino portadora de retocolite ulcerativa. Paciente
51 anos, portadora de retocolite ulcerativa, sexo feminino,
submetida a colectomia total laparoscópica por colite aguda
tóxica, há 4 anos atrás. Em acompanhamento endoscópico
no coto retal remanescente, onde apresentou como resultado
histopatológico das biópsias: displasia acentuada. Proposto
protectomia total transanal, após recusa da paciente a ser
submetida a confecção de bolsa ileal.

Descrição da técnica: Protectomia totalmente por abor-
dagem transanal.

Discussão e Conclusão(ões): A retocolite ulcerativa é uma
doença inflamatória intestinal que acomete todo o cólon,
iniciando de forma contínua e ascendente a partir do reto.
Seu tratamento cirúrgico é reservado para suas complicações,
entre elas estão: sangramento refratário ao tratamento clínico,
colite tóxica aguda refratária ao tratamento conservador,
surgimento de adenocarcinoma colorretal entre outras. Difer-
entemente da doença de Crohn, o tratamento cirúrgico
da Retocolite ulcerativa, é curativo. As modalidades de
tratamento são: Colectomia total com ileorretoanastomose,
necessitando de acompanhamento endoscópico no remanes-
cente retal. Proctocolectomia total com confecção de bolsa
ileal e proctocolectomia total com ileostomia terminal. Neste
vídeo livre, mostraremos a proctectomia realizada pela via
transanal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.481
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Ressecção de tumor estromal gastrointestinal
de reto por operação endoscópica transanal

M.P. Liger 1, F.G. Rodrigues 1, Hd.A.F. Pinto 1,
S.Td.S. Lopes 1, Gd.O. Lima 1, M.L. Bicalho 1,
J.B. Campos 2, C.K. Berestein 3

1 Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte,
Belo Horizonte, MG, Brasil
2 Endoscopia Clínica e Cirúrgica, Belo Horizonte,
MG, Brasil
3 Instituto Roberto Alvarenga (IRA), Belo
Horizonte, MG, Brasil
Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais
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Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): O tumor estromal do tratogastrointestinal

(GIST) é a neoplasia mesenquimal mais comum do trato gas-
trointestinal, porém apenas 3% a 5% localizam-se no reto. O
objetivo deste vídeo é demonstrar um caso de GIST ressecado
por operação endoscópica transanal (TEO) e citar os benefícios
desta cirurgia minimamente invasiva.

Descrição da técnica: Paciente sexo masculino, 48 anos,
sem comorbidades. Foi submetido a colonoscopia de rastrea-
mento na qual foi identificada lesão subepitelial endurecida
em reto baixo anterior, a cerca de 4 cm da borda anal. Realizou-
-se estudo complementar com Ultrassonografia endoscópica
transanal onde foi evidenciada nodulação no nível da camada
muscular própria interna, homogênea e hipoecogênica, de
limites bem definidos, medindo 10,1 mm no seu maior eixo
e sem sinais ao Doppler, identificados linfonodos perirretais
e periíliacos sem anormalidades. Com a hipótese diagnós-
tica de GIST, foi realizado um TEO. A cirurgia ocorreu sem
intercorrências e o estudo da anatomia patológica da peça
revelou neoplasia composta por células fusiformes, indicado
estudo imuno-histoquímico, que confirmou a hipótese de
GIST. O paciente recebeu alta no dia seguinte e segue acom-
panhamento ambulatorial sem queixas ou novas lesões. Neste
caso apresentado, utilizamos uma plataforma de TEO para
excisão local de GIST em parede anterior do reto, as 12 h.
Após posicionado o paciente, realizada dilatação suave dos
esfíncteres anais para permitir a inserção da plataforma TEO,
seguido por insuflação de CO2. Posteriormente, marcamos
com cautério as margens de excisão em torno da borda visível
da lesão e realizada excisão do tumor. Em seguida, fechou-se
o defeito com suturas.

Discussão e Conclusão(ões): O TEO é uma modalidade
de cirurgia transanal minimamente invasiva utilizada no
tratamento local dos tumores benignos ou em fase inicial
localizados no reto. Esta técnica exige capacitação em cen-
tros de treinamento e equipamentos específicos nem sempre
disponíveis no sistema único de saúde. Dentre essas lesões
cabíveis de ressecção por TEO, inclui-se o GIST retal, no qual
o planejamento cirúrgico adequado é de suma importância,
devido ao campo cirúrgico estreito que esta técnica impõe e
as estruturas importantes a serem preservadas. Em caso de
lesões maiores, o Imatinibe pode ser utilizado como terapia
adjuvante, o que aumenta a chance de redução do tamanho
do tumor e, desta forma, a preservação do esfíncter anal. O
TEO traz os benefícios de ser menos invasivo, menor mor-
bidade, recuperação mais precoce e preservar estruturas com
o mesmo benefício oncológico. Desta forma, em pacientes
selecionados, a cirurgia transanal minimamente invasiva

através da plataforma TEO é uma opção das opções de escolha
para tratamento de GIST retal.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.482
9;39(s1):223–254
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CORREÇÃO DE HÉRNIA COMPLEXA DE
PAREDE ABDOMINAL POR VIA ROBÓTICA

M.V.A. Denadai, M.W.S. Justino, L.G.C.
Romagnolo, M.C. Neto, C.C. Stanzani, F.D.
Diniz, A.B.B. Sabino, C.A.R. Veo

Hospital de Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Paciente masculino, 67 anos, operado de urgên-

cia devido a abdômen agudo perfurativo por câncer de
cólon direito em 2011, laparotomia com colectomia direita e
ileostomia terminal com fechamento do cólon transverso. Pos-
teriormente foi realizado reconstrução do trânsito intestinal
com anastomose íleo-transverso. Evoluiu ao longo do segui-
mento com hérnia incisional mediana pequena e outra em
fossa ilíaca direita, maior e sintomática (local da ileostomia
prévia). Vídeo demonstrativo de uma cirurgia de reparação de
hérnia complexa incisional, utilizando a plataforma robótica
Da Vinci SI, com 3 braços robóticos: câmera, tesoura e pinça
bipolar, e uma punção supra púbica 12 mm para o auxiliar.

Descrição da técnica: Achado inicialmente importante
aderência entre alças de delgado em toda a cavidade per-
itoneal com restrição da mobilidade das pinças robóticas.
Realizado lise de bridas com cautela sendo o procedi-
mento facilitado pelo uso do método robótico (articulações e
tamanho reduzido das pinças e visão 3D para identificação dos
planos corretos). Após a completa liberação das aderências das
alças, identificado os defeitos herniários da parede abdomi-
nal, realizado o fechamento do defeito maior do flanco direito
com fio farpado, com sutura contínua utilizando o porta-
agulha robótico, com bom efeito de aproximação. Usamos
uma tela 20 x 15 cm, dupla face, sendo colocada na cavi-
dade peritoneal pelo trocater de 12 mm auxiliar, com 4 pontos
de reparos fixados na tela previamente. Esses pontos foram
tracionados através da parede abdominal e posteriormente
fixados. A tela foi então posicionada com essa tração dos fios
de reparos cobrindo totalmente os defeitos da parede com
boa margem de segurança e fixada no peritônio com suturas
por via robótica a cada 3 cm aproximadamente. Cirurgia sem
intercorrências, sem uso de drenos, sem perda sanguínea,
realizado no final o fechamento dos portais de 12 mm. Boa
evolução pós-operatória, sem dor, alta hospitalar no segundo
dia. Retorno ambulatorial com 30 dias de cirurgia, assin-
tomático, abdômen sem alterações e sem sinais de hérnias.

Discussão e Conclusão(ões): Um estudo retrospectivo de
2018 mostrou que o uso do robô provou ser seguro, eficaz, e que
tem muitos benefícios no reparo da hérnia, como a capacidade
de fechar o defeito fascial com uma sutura contínua, evitando
a dor pós-operatória e a possibilidade de fixar intracorpo-
ralmente uma grande tela de forma adequada e uniforme

cobrindo o defeito herniário. A visão tridimensional de alta
qualidade e a capacidade de articular os instrumentos tam-
bém são benefícios bem estabelecidos. A assistência robótica
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ambém permite realizar um reparo de hérnia minimamente
nvasivo em grandes defeitos complexos que, caso contrário,
eriam sido realizados por meio de uma abordagem conven-
ional. De acordo com a nossa inicial experiência em torno
e 15 casos operados no nosso serviço, podemos concluir que
bordagem robótica para correção de defeitos herniários é
onsiderado um método seguro e eficaz, apresentando boa
volução pós-operatória.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.483

50

XCISÃO COMPLETA DE MESOCÓLON (CME)
OR LAPAROSCOPIA PARA NEOPLASIA DE
ÓLON DIREITO

. Sevá-Pereira, J.J. Oliveira Filho, G.D.A.
ibeiro, P.B. Tarabay, D.A. Chiumento, T.Z.M.
andeira

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

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
nus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Mostrar os detalhes técnicos de uma cirurgia

ue vem se apresentando como um grande avanço na cirurgia
os tumores de cólon direito, diminuindo a recidiva local e
umentando a sobrevida livre de doença em 5 anos.

Descrição da técnica: Por se tratar de técnica iniciando de
edial para lateral, começa com a localização do tronco ileo-

eco-cólico e segue-se até a identificação da veia mesentérica
uperior, que é exposta na sua face anterior no sentido cra-
ial até a localização da veia cólica média. A ligadura dos
asos ileo-ceco-cólicos ocorre em seguida e toda a gordura a do
esocólon à direita da veia mesentérica é retirada, incluindo

ânglios sobre esta, deixando-a completamente livre. Os vasos
ólicos direitos são identificados e ligados na origem, bem
omo o ramos esquerdo dos vasos cólicos médios ou o tronco,

depender da decisão do cirurgião. Após a dissecção do
etroperitônio, expondo duodeno, pâncreas e gordura perir-
enal, então a dissecção lateral tem início e se completa a
irurgia, com ressecção da peça e anastomose.

Discussão e Conclusão(ões): A CME, apesar de técnica
tilizada há mais tempo por várias equipes, nas últi-
as 2 décadas tem ganhado destaque devido ao resultado

ncológico apresentado, especialmente de recorrência local
sobrevida livre de doença em 5 anos. Os relatos de

omplicações em níveis mais elevados que a cirurgia tida
omo convencional ainda não permitem concluir que se trata
e técnica que deva ser colocada como padrão em todos os
erviços, mas mostra que se trata de uma técnica exequível
or via laparoscópica e que pode ser usada de maneira sele-

ionada até que resultados mais robustos possam referendar
sua utilização global.

ttps://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.484
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EXCISÃO TOTAL DE MESORRETO EM HOMEM
– DETALHES

G. Sevá-Pereira a, R.N. Cypreste b, F.G.V.
Cunha b

a Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Campinas,
SP, Brasil
b Instituto Pró-Gastro, Campinas, SP, Brasil

Área: Doenças malignas e pré-malignas dos cólons, reto e
ânus

Categoria: Pesquisa básica
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Mostrar detalhes técnicos da cirurgia de

excisão total de mesorreto por laparoscopia usando energia
monopolar em um homem, identificando planos anteriores e
posteriores de maneira clara e precisa.

Descrição da técnica: Após a ligadura dos vasos mesen-
téricos inferiores, os planos de dissecção são identificados.
Plano posterior se inicia logo abaixo da ligadura da artéria
mesentérica e acima dos nervos hipogástricos, mantendo-os
intactos, e se estende pela fascia mesorretal até os mm. ele-
vadores do ânus. O plano anterior se inicia acima das vesículas
seminais, mantendo-as intactas, até abaixo da próstata. Em
seguida os planos laterais são separados da gordura lateral,
nas fossas obturatórias.

Discussão e Conclusão(ões): A TME por laparoscopia vem
se mostrando técnica de uso cada vez mais utilizada, inclusive
em homes, cuja pelve mais estreita sempre trouxe mais difi-
culdades técnicas evidentes. Este vídeo mostra que a técnica é
repleta de detalhes, mas possível, exequivel de maneira eficaz
e completamente visível durante todo o procedimento. Com
equipes treinadas e com volume de cirurgias elevado, pode ser
utilizada de maneira habitual.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.485

767

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO AUXÍLIO
DO TRATAMENTO DO CÂNCER COLORRETAL
SINCRÔNICO

A.G.F. Melani a, P. Bertulucci a, M. Lima b, C.
Chacon b

a Americas Centro de Oncologia Integrado, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil
b COI, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Área: Cirurgia Minimamente Invasiva, Novas técnicas
cirúrgicas/Avanços Tecnológicos em Cirurgia Colorretal e
Pélvicas e Anorretais

Categoria: Estudo clínico não randomizado
Forma de Apresentação: Vídeo Livre
Objetivo(s): Demonstrar novas opções no tratamento com a

utilização da tecnologia robótica em casos de câncer colorretal

sincrônicos

Descrição da técnica: O presente vídeo refere-se ao caso
da paciente de 81 anos com quadro de anemia e perda de
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peso. Submetida a colonoscopia que revelou lesão obstrutiva
em colón direito- flexura hepática e lesão em reto inferior
distante 5 cm da borda anal com 13 mm de diâmetro, séssil
com pequena ulceração central. Biópsias revelaram adeno-
carcinoma no colón direito e adenoma viloso com displasia
moderada na biopsia retal. Submetida a investigação com
ultra som endoanal que revelou suspeita de T1. Diante da
idade, considerada ressecação local para o reto e colecto-
mia direita e linfadenectomia ampliada D3. O vídeo evidencia
posicionamento dos trocarteres para a utilização da ferra-
menta robótica modelo Xi - Intuitive Surgical®. Apresentação
da junção ileocecal, identificado a veia mesentérica inferior
com a exposição da mesma e liberação e ligaduras dos vasos
ileoceco-colicos na origem, seguida dissecação por sobre o
plato pancreático após identificação do duodeno, realizada a
identificação e ligadura do ramo direito da artéria cólica media
e da veia comunicante com o tronco de Henle. Descolamento

lateral do cólon, preparação do mesentério do ileo terminal
e colón transverso, utilizado o contraste verde de indocian-
ina para evidenciar a vascularização do colón e ileo terminal
guiando a transecção da mesmas com grampeador robótico
9;39(s1):223–254

utilizando a tecnologia Smartclamp®. Confecção de anas-
tomose intracorpórea laterolateral isoperistaltica, remoção
do espécime por via supra-púbica. Redocagem do robo para
pelvis, colocação do dispositivo transanal Gelpoint path-
Applied® colocado os braços do robô, realizada ressecção local
da lesão do reto e sutura do defeito com a utilização da ferra-
menta robótica.

Discussão e Conclusão(ões): Neste presente caso uti-
lizamos a ferramenta rotina para executar dois procedimentos
- colectomia direita permitindo a utilização da Indocianina,
Firefly® para checar a vascularização e realização das anasto-
moses com raspador robótico que permite uma mobilidade e
controle diferenciado ao cirurgião. Com o mesmo material foi
possível ressecar por via transanal lesma de reto inferior com
completo controle de dissecação, hemostasia e sutura assegu-
rando excelentes marrons de segurança. Demonstramos que
esta ferramenta estará presente oferecendo diversas opções

para a melhoria da segurança na execução dos procedimentos
colorretais.

https://doi.org/10.1016/j.jcol.2019.11.486
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