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MENSAGEM

Caros colegas,

A Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro realizará nos dias 17,18 e 19 de agosto o GASTREN, mais tradicional e 
importante evento regional da especialidade, indo agora para a sua 27ª edição.

Contaremos com a participação de importantes nomes da Gastroenterologia nacional que discutirão, através de conferências, 
mesas-redondas e principalmente casos clínicos, temas atuais e relevantes com ênfase no diagnóstico e tratamento.  Teremos 
ainda uma sessão interativa de diagnóstico por imagem com a participação de clínicos, endoscopistas e radiologistas.

Será, como em anos anteriores, uma oportunidade para apresentação de posters com relato de casos e trabalhos científicos.

No sábado, 19 de agosto, haverá a prova para título de especialista da Federação Brasileira de Gastroenterologia.

Convido a todos os que se interessam pela Gastroenterologia, especialmente os jovens gastroenterologistas, estudantes e 
membros das diversas ligas acadêmicas do nosso Estado a estarem conosco no Gastren. Será uma ótima oportunidade para 
nos atualizarmos e trocarmos experiências e conhecimento.

Tenho a certeza de que faremos um excelente congresso! Espero encontra-los lá!

Antonio José Carneiro

Presidente da AGRJ.
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QUINTA-FEIRA – 17 DE AGOSTO DE 2017 

07:45 –           | Abertura

08:00 – 09:30 | Mesa redonda: Atualização em Pancreatologia
 Moderador: Rubens Basile

08:00 – 08:20 | Screening para câncer de pâncreas em população de alto risco
 José Galvão-Alves

08:20 – 08:40 | Avanços no manejo cirúrgico das Doenças Pancreáticas
 Eduardo Viana

08:40 – 09:00 | CPRE no manejo das doenças pancreáticas infl amatórias
 Glaciomar Machado

09:00 – 09:30 | Discussão

09:30 – 10:00 | Conferência – A Medicina Nuclear – Diagnóstica e terapêutica nos tumores neuroendócrinos
 Presidente: Ricardo Henrique Rocha de Rodrigues
 Conferencista: Cláudio Tinoco

10:00 – 10:30 | GASTROLANCHE

10:30 – 12:00 | Mesa redonda: Doenças do Pâncreas -  Discussão de casos clínicos
 1º caso
 Moderador: José Galvão-Alves
 Debatedores: Antônio Siciliano e Olívia Barberi Luna

 2º Caso
 Moderador: José Galvão-Alves
 Debatedores: Andréa de Faria Mendes e Antônio Siciliano

12:00 – 12:20 | Conferência: Prevenção do Câncer colorretal – Atualização
 Presidente: Fernando Castro
 Conferencista: Flávio Quilici (SP)

12:30 – 14:00 | Simpósio Satélite Echoendo

  Pancreatite Aguda. Conceito.
José Galvão Alves

  Papel da Ecoendoscopia na pancreatite aguda.
Olivia Luna
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14:00 – 15:30 | Mesa redonda: Disfagia
 Moderador: José Augusto Messias

14:00 – 14:20 | Disfagia pós-cirurgia anti-refluxo: como manejar?
 Richard Gurski (RS)

14:20 – 14:40 | Disfagia na esofagite eosinofílica
 Gerson Domingues

14:40 – 15:00 | Avanços na investigação da disfagia
 Luiz João Abrahão Júnior

15:00 – 15:30 | Discussão 

15:30 – 16:00 | Conferência – Novos Métodos de tratamento da Doença do Refluxo Gastroesofágico
 Presidente: Márcio Fragoso de Castro
 Conferencista: Richard Gurski (RS)

16:00 – 16:30 | GASTROLANCHE

16:30 – 18:00 | Mesa redonda : Doenças do Esôfago – Discussão de casos clínicos

 1º Caso
 Moderadora: Eponina Lemme
 Debatedores: Alexandre Pinto Cardoso e Marcos Sarvat

 2º caso
 Moderadora: Ângela Alvariz
 Debatedora: Beatriz Biccas

PROGRAMAÇÃO 
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SEXTA-FEIRA – 18 DE AGOSTO DE 2017 

08:00 – 09:30 | Mesa redonda: Doença Inflamatória Intestinal: Abordagem terapêutica
 Moderador: Luiz João Abrahão

08:00 – 08:15 | Como induzir e manter a remissão com biológicos
 Ana Braunstein Grinman

08:15 – 08:30 | Guia prático para o monitoramento terapêutico
 Hélio Rzetelna

08:30 – 08:45 | Prevenção das infecções nos pacientes em uso de imunossupressores/biológicos
 Barbara Esberard

08:45 – 09:00 | Conduta nas complicações pós-operatórias agudas e crônicas 
 Rozane Louzada

09:00 – 09:30 | Discussão 

9:30 – 10:00 | Conferência  –  Tratamento da Doença Inflamatória Intestinal: Passado, Presente e Futuro
 Presidente: Heitor S. P. Souza
 Conferencista: Adérson Damião (SP)

10:00 – 10:30 | GASTROLANCHE

10:30 – 12:00 | Mesa redonda : Doenças  Intestinais -  Discussão de casos clínicos
 1º Caso
 Moderador: Antônio José Carneiro
 Debatedores: André da Luz Moreira e Sílvio Oliveira

 2º Caso
 Moderador: Antônio Carlos Moraes
 Debatedores: Kalil Madi, Evandro Prado e Carlos Frederico Porto Alegre

 3º Caso
 Moderadora: Ana Teresa Pugas Carvalho
 Debatedores: Renata Froes e Homero Fogaça

12:00 – 12:20 | Conferência: Uso de imunobiológicos /imunossupressores e neoplasias: o que é importante saber?
 Presidente: Celeste Carvalho Siqueira Elia
 Conferencista: Sender Mizsputen (SP)

12:30 – 14:00 | Simpósio Satélite Takeda: Vedolizumabe na DII: da eficácia na indução à uma nova perspectiva de manutenção 
  no longo prazo  –  Discussão de casos clínicos

PROGRAMAÇÃO
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14:00 – 15:30 | Mesa redonda: Hepatopatias
 Moderador: Eduardo Joaquim Castro

14:00 – 14:15 | Diagnóstico e manejo da doença hepática gordurosa não alcoólica
 João Marcello de Araújo Neto

14:15 – 14:30 | Como identificar e tratar a hepatite auto-imune
 Fernando Wendhausen Portella

14:30 – 14:45 | Colangiopatias auto-imunes
 Vivian Rotman

14:45 – 15:00 | Atualização no manejo do hepatocarcinoma
 Cássia Leal

15:00 – 15:30 | Discussão 

15:30 – 16:00 | Conferência – Avanços no tratamento das complicações da cirrose
 Presidente: Paulo César Rios da Silveira
 Conferencista: Ângelo Alves de Mattos (RS)

16:00 – 16:30 | GASTROLANCHE

16:30 – 18:00 | Mesa redonda : Doenças do Fígado  -  Discussão de casos clínicos
 1º Caso
 Moderador: Jorge André de Segadas Soares
 Debatedores: Henrique Sérgio Moraes Coelho, Ângelo Alves de Mattos e Hugo Perazzo

 2º Caso
 Moderador: João Marcello de Araújo Netto
 Debatedores: Cristiane Villela, Guilherme Rezende e  
Flávia Fernandes

PROGRAMAÇÃO
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SÁBADO – 19 DE AGOSTO DE 2017 

08:00 – 09:00 | Colóquio: Uso prolongado de IBP - mitos e realidade
 Moderador: Luiz Artur Juruena de Mattos
 Debatedores: Carlos Brito (PE), Silvando Barbalho Rodrigues, Bernardo Junger de Carvalho

09:00              |  Prova para título de especialista FBG – Sala E (2º andar)

09:00 – 09:30 | Conferência  – Helicobacter pylori: o que há de novo em 2017?
 Moderadora: Maria Regina Futuro Marcos Dias
 Conferencista: Carlos Brito (PE)

09:30 – 11:00 | Simpósio Satélite Rede D’Or: Abordagem robótica de Patologias Gastrointestinais – Discussão de 
  Casos Clínicos

  Litíase Intra-hepática
Ricardo Cotta-Pereira

  Doença Inflamatória Intestinal
André da Luz Moreira

  Doença Diverticular do Cólon
Alexandre Fiuza

11:00 – 12:30 | Sessão interativa de imagens em Gastroenterologia
 Moderador: César Amorim
 Debatedores: Edson Jurado da Silva, João Alberto Nametala, Ricardo Vezzani, Lílian Machado

12:30              |  Encerramento

CONVIDADOS NACIONAIS

• Adérson Damião (SP)

• Ângelo Mattos (RS)

• Carlos Brito (PE)

• Flávio Quilici (SP)

• Richard Gurski (RS)

• Sender Miszputen (SP)

PROGRAMAÇÃO



99

XXVII GASTREN-RIO
TEMAS LIVRES

ESÔFAGO  

Abordagem Terapêutica em Pacientes com Esofagite 
Eosinofílica
Gonçalves DP, Cardoso PCD, Queiroga TC, Santos AD. 
Suprema - Faculdade de Ciências Medicas e da Saúde de Juiz 
de Fora.  

INTRODUÇÃO: A esofagite eosinofílica (EEo) é uma doença 
esofágica imunológica de evolução crônica, marcada por crises 
frequentes.  Uma vez diagnosticada, o tratamento deve ser feito 
com a exclusão de alérgenos alimentares e/ou aero-alérgenos, 
administração de corticosteróides ou ambas as medidas. 
Diante do crescente número de casos da doença, a realização 
deste trabalho justifica-se como um esforço na tentativa de 
reunir dados sobre as possíveis abordagens terapêuticas que 
vem sendo realizadas e publicadas nos últimos cinco anos, a 
fim de que tais informações possam ser aplicadas na clínica 
médica e assim, contribuirem para a melhoria da qualidade de 
vida dos pacientes com EEo. OBJETIVO: Avaliar através de uma 
revisão sistemática, as diferentes possibilidades de abordagens 
terapêuticas nos casos clínicos  de esofagite eosinofílica e seus 
resultados. MÉTODOS: Foram analisados os estudos publicados 
originalmente na língua inglesa, nos últimos 5 anos (até maio 
de 2016), tendo como referência as bases de dados MEDLINE. 
A frase de pesquisa utilizada foi “eosinophilic esophagitis[ti] 
OR eosinophilic esophagitides[ti] OR eosinophilic chronic 
esophagitis[ti]”. Utilizou-se na pesquisa o termo MeSH (“Medical 
Subjects Headings”) para melhorar a qualidade das informações 
levantadas. Foram considerados apenas os ensaios clínicos 
com desfechos bem documentados e que quantificaram em 
claramente os dados alcançados com a abordagem terapêutica 
escolhida no estudo, assim como, a evolução clínica dos 
pacientes. Os níveis de evidências dos estudos apreciados foram 
julgados por dois revisores independentes. RESULTADOS: Fizeram 
parte do escopo dessa revisão 12 estudos, que preencheram os 
critérios de inclusão (ensaio clínico, realizado nos últimos 5 anos 
e apenas em humanos).O padrão ouro para o diagnóstico de 
Eeo foi a endoscopia, com amostras de biópsia demonstrando 
infiltrado de eosinófilos (>15/campo), acompanhado do relato 
de manifestações gastrointestinais. As formas de tratamento 
abordadas foram os corticóides de ação local, anticorpo anti-
IgE, anticorpo anti-IL-5 e anti-IL-13, bloqueador do receptor 
estimulatório de células do tipo TH2 e inibidor da bomba de 
prótons. CONCLUSÃO: Observou-se que  o uso de IBP se faz de 
suma importância tanto para auxiliar no diagnóstico diferencial 
de DRGE e EEo, quanto para minimizar sintomas associados 

ao refluxo nos pacientes com eosinofilia esofágica. O uso da 
fluticasona foi o medicamento com melhores resultados clínicos 
e histológicos.

 

Diagnósticos à manometria de alta resolução em um 
laboratório de motilidade
Trabalho realizado na unidade de esôfago do Serviço de 
Gastroenterologia do HU Clementino Fraga Filho da UFRJ
Lemme, EMO - UFRJ ; Silva, AF - UFRJ ;  Abrahão Jr. L – UFRJ

INTRODUÇÃO: a manometria de alta resolução (MAR) é um 
método diagnóstico introduzido na última década na avaliação da 
motilidade esofágica, fornecendo resultados que complementam 
e acrescentam em relação à manometria convencional. É 
importante o conhecimento dos diagnósticos obtidos pela MAR, 
em um laboratório de motilidade de um Hospital Universitário, 
voltado para assistência, pesquisa e ensino. OBJETIVO: Avaliar 
a prevalência dos diferentes diagnósticos manométricos de 
acordo com a última classificação de Chicago (Pandolfino et 
al, 2015), bem como as principais indicações para o exame e o 
perfil demográfico da população submetida ao método. MÉTODO: 
Estudo retrospectivo de consulta à base de dados dos exames 
realizados entre 2012 e 2016. RESULTADOS: Foram realizadas 
210 manometrias de alta resolução, sendo 140 (66,7%) em 
indivíduos do sexo feminino e 70 (33,3%), do sexo masculino. As 
idades variaram de 10 a 90 anos, com média de 52,7 anos (DP 
18). As principais indicações foram: disfagia (66 /31,7%), acalásia 
(66 / 31,7%), doença do refluxo gastroesofágico (26/ 12,5%), 
doença de Chagas (25/12%), dor torácica (8 / 3,8%), disfagia 
orofaríngea (7/ 3,4%) e outros (10 / 4,8%). Os diagnósticos em 
ordem decrescente foram: acalásia tipo II (56 / 26,7%); normal 
(47 / 22,4%); acalásia tipo I (27 / 12,9%); obstrução funcional da 
JEG (24 / 11,4%), sendo que em 2 deles observou-se espasmo 
esofagiano distal concomitante; motilidade esofagiana ineficaz 
(20 / 9,5%); aperistalse do corpo (12 / 5,71%); esôfago em 
britadeira (6 /2,9%); hipotensão da JEG (5 / 2,28% ); peristalse 
hipertensiva (4/ 1,9%); acalásia tipo III (2 / 0,95 %); espasmo 
esofagiano distal (1/ 0,4%) e outros (6 / 3,33%). CONCLUSÃO: 
Nota-se o predomínio do diagnóstico de acalásia, sendo a tipo 
II a mais frequente. Os distúrbios espásticos e hipocontráteis 
foram pouco prevalentes. Na indicação de disfagia predominou 
a obstrução funcional da JEG, sendo este diagnóstico uma 
importante contribuição da MAR. A maioria dos exames indicados 
por disfagia orofaríngea, DRGE e dor torácica, teve laudo normal.
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Distúrbios espásticos do esôfago à manometria de alta 
resolução (MAR): características clínicas e demográficas
Lemme, EMO - UFRJ ; Silva, AF - UFRJ ;  Abrahão Jr. L – UFRJ

INTRODUÇÃO: A MAR é um método introduzido na ultima década 
na avaliação da motilidade esofágica, fornecendo resultados que 
complementam e acrescentam à manometria convencional. São 
considerados distúrbios espásticos do esôfago (DEE) à MAR o 
“esôfago em britadeira”, o espasmo distal e a acalasia tipo III 
(Roman S et al 2012). Manifestam-se por disfagia, dor torácica 
e em alguns casos podem ser relacionados à DRGE. OBJETIVO 
DO TRABALHO: Avaliar a prevalência e características clínicas e 
demográficas dos DEE em um grupo de pacientes avaliados pela 
MAR. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospectivo de consulta à 
base de dados. Entre 2012 e 2016 foram realizadas 210 MAR. Os 
diferentes diagnósticos manométricos obedeceram aos critérios 
da classificação de Chicago III (Pandolfino et AL, 2015). Foram 
analisadas as indicações e  características demográficas dos 
pacientes com diagnósticos de distúrbios espásticos do esôfago. 
RESULTADOS: Entre as 210 MAR realizadas, 11 pacientes 
apresentaram diagnóstico de DEE, sendo 2 homens e 9 mulheres, 
com média de idade de 62,9 anos. Foram 6 com esôfago em 
britadeira, 3 com espasmo esofagiano distal e 2 com acalasia tipo 
III, representando 5,2% do grupo total. As queixas que motivaram 
a realização do exame foram disfagia (7), dor torácica (1), doença 
de Chagas (1), doença do refluxo gastroesofágico (1), acalásia 
(1). CONCLUSÃO: A prevalência dos DEE é relativamente pequena 
no grupo total de pacientes. Os DEE predominam em mulheres, 
na sétima década. A disfagia foi a principal indicação do exame.

 

Divertículos de Esôfago secundários à Esôfago em 
“Britadeira”: tratamento com sucesso com Toxina Botulínica
Porphirio T, Lemme EMO, Abrahao Junior LJ.
Laboratorio de Motilidade Digestiva – Serviço de 
Gastroenterologia – HUCFF - UFRJ

INTRODUÇÃO: Os distúrbios de motilidade esofagiana são doen-
ças de difícil tratamento clínico que podem causar disfagia, dor 
torácica, pirose e desnutrição e assim levar a considerável re-
dução da qualidade de vida. Recentemente, a toxina botulínica 
surgiu como uma opção no manejo de alguns desses distúrbios 
e vem demonstrando bons resultados no tratamento dos distúr-
bios motores hipercontráteis. RELATO DO CASO: Mulher de 45 
anos apresentando disfagia baixa para solidos e liquidos cons-
tante, náuseas, pirose e perda ponderal há cerca de 15 anos. 
Endoscopia digestiva alta e esofagografia demonstraram quatro 

divertículos esofagianos, sendo um epifrênico e três de corpo 
esofágico, o maior com cerca de 5 cm de diâmetro. Manome-
tria convencional não demonstrou anormalidades e pHmetria 
foi normal. Indicado tratamento cirurgico que foi recusado pela 
paciente que abandonou acompanhamento. Retornou recente-
mente por piora dos sintomas sendo submetida a manometria 
de alta resolução, que evidenciou padrão de obstrução de junção 
esôfago-gástrica associada esôfago em ¨britadeira¨.  Foi ofere-
cido tratamento endoscópico com toxina botulínica o qual ela 
aceitou. Após injeção esfincteriana de 100 U de Botox, a mesma 
apresentou com melhora significativa da disfagia e dor toráci-
ca, além de também ganho ponderal de 7,5 kg, 90 dias após a 
intervenção. CONCLUSÃO: este caso demonstra o valor da ma-
nometria de alta resolução no diagnóstico do distúrbio motor 
associado aos divertículos esofagianos, assim como a eficácica 
da injeção de toxina botulínica para o tratamento dos distúrbios 
motores hipercontráteis do esôfago.  DESCRITORES: Distúrbios 
de motilidade esofagiana. Esôfago hipercontrátil. Obstrução 
de junção esôago-gástrica. Toxina botulínica, uso terapêutico.

 

Fístula Traqueoesofágica Secundária ao Carcinoma 
Epidermoide de Esôfago 
Galeão LL, Roza MC, Moreira CS, Ahmed MTB, Ramalho 
PFJ,Azevedo TODA, Haddad PAR
Hospital Federal Da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, Brasil

INTRODUÇÃO: A fístula traqueoesofágica (FTE) é a comunicação 
anormal entre a traqueia e o esôfago, com alta taxa de morbi-
dade e mortalidade. Apresenta diversas etiologias, podendo ser 
encontrada em associação com patologias toracopulmonares 
complexas ou infecções das vias aéreas, pleura e mediastino. 
Entretanto, comunicações adquiridas entre o esôfago e traqueia 
são mais comumente encontradas por causas iatrogênicas ou 
traumáticas e, menos frequentemente, infecciosas. O relato de 
caso, tem o objetivo descrever um caso de fístula traqueogástrica 
secundária a carcinoma epidermóide de esôfago avançado.  RE-
LATO DE CASO: Homem, 63 anos, há dois anos com diagnóstico 
de carcinoma epidermoide de esôfago superior, sem metástase 
à distância, tratado com carboplatina mais taxol, radioterapia (25 
sessões) e gastrostomia por disfagia. Internou no Hospital Federal 
da Lagoa com dispneia aos esforços, sendo realizado traqueosto-
mia (TQT) para proteger via aérea. Evoluiu com traqueobronquite, 
e mesmo após o tratamento do quadro infeccioso, manteve dre-
nagem de secreção hialina em grande quantidade pelo orifício 
da TQT que piorava ao tossir. Suspeitado de fístula traqueoeso-
fágica foi realizado broncoscopia e tomografia computadorizada 
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do pescoço que evidenciou fístula para luz traqueal de cerca de 
3 mm na posição de 7 horas abaixo da cânula de traqueostomia, 
comunicando a parede póstero-lateral esquerda da traqueia com 
o esôfago, e recrudescência do tumor, que media cerca de 5 cm 
e infiltrava a mucosa em vários sítios. CONCLUSÃO: Os achados 
clínicos FTE são muitas vezes inespecíficos, o que dificulta o seu 
diagnóstico e no caso do paciente relatado a gastrostomia redu-
zia os possíveis sinais e sintomas associados. Sintomas como 
secreção copiosa, tosse (que piora com alimentação), vômitos, 
visualização e aspiração de restos alimentares pelo óstio da TQT, 
distensão abdominal e infecções recorrentes são alterações clí-
nicas suspeitas para FTE. O diagnóstico definitivo é firmado com 
a visualização direta do trajeto fistuloso através de endoscopia 
digestiva e/ou respiratória. Após a confirmação a primeira me-
dida é a interrupção da alimentação por via oral e a cirurgia é 
indicada tão logo as condições do paciente permitam, sendo o 
tratamento definitivo na maioria dos casos. 

 

Uso da Cintilografia Esofageana na Avaliação de Distúrbio 
Motor em Paciente com Esclerodermia Sistêmica
Ker WS, Santos LTM, Santos RAP, Melo LC, Galvão-Alves J, 
Mesquita CT.
Instituição: Hospial Universitário Antônio Pedro, Niterói R.J.

INTRODUÇÃO: A esclerodermia sistêmica é uma doença rara do 
tecido conjuntivo cujas características principais são fibrose e 
microangiopatia. O esôfago é um dos órgãos internos mais co-
mumente envolvidos. A maioria dos pacientes apresenta disfagia, 
dificuldades na deglutição e refluxo gastroesofágico. A avaliação, 
o diagnóstico e o tratamento das doenças esofágicas são desa-
fiantes devido à variedade de sintomas e diversidade de distúr-
bios esofágicos. A cintilografia esofágica é uma modalidade de 
fácil realização, não invasiva, sensível,  específica e bem tolera-
da. sendo capaz de detectar precocemente a disfunção esofágica 
mesmo em pacientes assintomáticos. Em pacientes já diagnosti-
cados com esclerose sistêmica, a cintilografia é útil na avaliação 
da gravidade e progressão da doença. Descrevemos um caso de 
um paciente com Esclerodermia Sistêmica em que a cintilografia 
esofageana foi capaz de identificar grave comprometimento da 
função motora do órgão. RELATO DO CASO: J.B.S., masculino, 
69 anos, apresentando disfagia para sólidos progressiva e diag-
nóstico de esclerodermia sistêmica há 5 anos. O distúrbio pos-
sui caráter progressivo sendo mais evidente à ingestão. Usuário 
de prednisona, ácido gólico e omeprazol.  Realizou endoscopia 
digestiva alta em 29/07/2016 que evidenciou úlcera na junção 
esôfago-gástrica, lesão levemente elevada de corpo proximal 

(PARIS 0-IIa) e gastrite endoscópica de antro erosiva elevada mo-
derada. A Cintilografia de Trânsito Esofágico foi realizada após a 
ingestão oral de 1 mCi de 99mTc-Fitato em alimento semi-sólido 
e 1 mCi de 99mTc-Fitato em alimento liquido. Imagens estáti-
cas foram adquiridas da mesma região durante cinco minutos 
imediatamente após a conclusão das imagens dinâmicas e dez 
minutos após. As imagens foram revisadas por dois médicos nu-
cleares. O estudo foi realizado no dia 30/03/2017 e apresentou os 
padrões  dentro da normalidade na fase do alimento líquido com 
discreta retenção do radiotraçador em terço distal do esôfago. 
Esvaziamento esofagiano do alimento semi-sólido foi acentua-
dente reduzido (41%) associado a tempo de trânsito esofagiano 
muito prolongado com retenção marcada do alimento em terço 
distal e médio do esôfago. O paciente foi encaminhado para tra-
tamento específico. CONCLUSÃO: A cintilografia de trânsito eso-
fageano é um exame não invasivo, sensível e específico que é 
útil na avaliação dos distúrbios motores do esôfago de pacientes 
com esclerodermia sistêmica.

 

GASTRODUODENAL  

Anemia perniciosa devido à úlcera gástrica provocada por 
Helicobacter pylori
Soares, BGD. Fundação Técnico- Educacional Souza Marques
Torraca, FS. Fundação Técnico- Educacional Souza Marques
Troccoli, CS. Fundação Técnico- Educacional Souza Marques 

INTRODUÇÃO: A bactéria Helicobacter pylori (H. pylori) é um ba-
cilo Gram-negativo, que coloniza a região antro-pilórica gástri-
ca, relacionada com o surgimento de gastrite crônica, úlceras 
pépticas, carcinoma gástrico e linfoma Malt (Mucosal Associa-
ted Lymphoid Tissue). Ela causa dano celular, como à célula 
parietal que produz fator intrínseco, importante na absorção da 
vitamina B12. Após a digestão alimentar, ocorre liberação da 
vitamina que se liga a transcobalamina I, presente na saliva e 
no estômago, formando um complexo, que ao entrar em conta-
to com as proteases pancreáticas, a vitamina é transferida ao 
fator intrínseco formando um novo complexo, que impede a de-
gradação intestinal e possibilita a absorção no íleo terminal. A 
anemia perniciosa é um tipo de anemia megaloblástica devido 
à deficiência de vitamina B12 por depleção de fator intrínseco, 
que ocorre na gastrite atrófica causada pelo H. pylori ou au-
toimune. A bactéria tem distribuição cosmopolita acometendo 
mais de metade da população mundial e sua prevalência au-
menta com a idade. A anemia perniciosa acomete em especial 
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mulheres caucasianas de 45 a 65 anos. As manifestações clíni-
cas incluem glossite atrófica, diarreia, queilite, esplenomegalia 
e degeneração combinada subaguda da medula espinhal, ten-
do sensações parestésicas dos membros e tronco, seguidas de 
distúrbios motores. Sendo que a tríade clássica é fraqueza, dor 
na língua e parestesia, podendo ter variações. Para diagnosticar 
a anemia faz hemograma e dosagem dos níveis séricos de B12 
ou teste de Schiling. Quando positivo, deve-se fazer o diagnós-
tico da gastrite atrófica por endoscopia digestiva alta e exames 
diagnósticos da infecção pelo H. pylori como: histopatológico, 
cultura ou teste da urease da biópsia gástrica, sorologia ou tes-
te respiratório de ureia. Em relação ao tratamento, considerar 
a resistência bacteriana local e os medicamentos disponíveis, 
sendo iniciado com vitamina B12, feito erradicação do H. pylori 
com Amoxicilina e Claritromicina, e reversão da lesão gástrica 
com inibidores da bomba de prótons. Objetivos: Analisar sin-
tomatologia, métodos diagnósticos e tratamento da anemia 
perniciosa por H. pylori. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão 
bibliográfica usando banco de dados Scielo, MedCel e livros de 
referência na clínica médica. CONCLUSÃO: A deficiência de B12 
ocasiona distúrbios hematológicos, cardiovasculares e neuro-
lógicos, sendo o diagnóstico e o tratamento de extrema impor-
tância para a prevenção de danos irreversíveis.

 

Fístula Gastropleural em paciente pediátrico com Síndrome 
de Down – Relato de Caso
Andrade FM, Farnetano BS, Moraes AC, Neto JMA, Machareth 
MMV, Cruz CESG, Ribeiro CV, Pereira RG
Hospital Santa Isabel, Ubá-Minas Gerais

INTRODUÇÃO: A fistula gastropleural é uma condição rara. 
Há relato desse tipo de fístula após ressecções pulmonares1, 
trauma, complicações de doença ulcerosa gástrica e neo-
plasias malignas2. RELATO DE CASO: Criança de 5 anos, 
com síndrome de Down e diagnóstico de hérnia hitatal por 
deslizamento desde os 3 anos de idade.  No terceiro dia de 
internação para tratamento de pneumonia comunitária foi 
diagnosticado derrame pleural que revelou tratar-se de em-
piema parapneumônico após análise do líquido retirado por 
toracocentese. Submetido a drenagem pleural e evoluiu com 
débito de secreção acastanhada pelo dreno, não enviada para 
análise. No dia seguinte foi introduzido cateter nasoenter-
al. Após início da dieta enteral houve discreta piora clínica 
e aumento do débito pelo dreno. Após 10 dias da drenagem 
foi solicitada transferência para o Hospital Santa Isabel em 

Ubá-MG. Realizou-se tomografia computadorizada de tórax 
que confirmou derrame pleural septado e endoscopia diges-
tiva alta que evidenciou lesão orificial gástrica com cerca de 
2,5cm e hérnia hiatal. Realizada cirurgia para resolução do 
derrame pleural complicado e correção da fístula gastropleu-
ral. À toracotomia póstero-lateral realizou-se a decorticação 
pulmonar com evacuação do derrame. O local da fístula 
apresentava importante aderência gastropulmonar e de difí-
cil abordagem. Após dissecção cuidadosa e identificação do 
orifício fistuloso procedeu-se à liberação do tecido adjacente, 
exérese do trajeto fistuloso e sutura do estômago em dois 
planos, com interposição de “patch” de pleura parietal sobre a 
área suturada. Evoluiu sem intercorrências, com dreno pleural 
número 18 retirado no quinto dia pós-operatório e alta hos-
pitalar no sexto dia. Seguimento ambulatorial por seis meses 
sem intercorrências. Não há proposta de correção cirúrgica 
da hérnia hiatal no momento. DISCUSSÃO: O relato mostra a 
ocorrência de fístula gastropleural em criança com hérnia hi-
atal por deslizamento, provavelmente consequente à inserção 
de dreno pleural. Doenças subdiafragmáticas podem levar a 
essa complicação, geralmente devido a uma erosão diafrag-
mática pela perfuração gástrica4, embora condições acima do 
diafraga como infecções, cirurgias torácicas e fístulas devido 
a procedimentos endoscópicos possam também ocorrer5. 
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Hemorragia Digestiva e Isquemia Gástrica por Intoxicação 
Cumarínica
Rodrigues CA, Oliveira VP. 
Hospital Militar de Área de Porto Alegre - RS.

INTRODUÇÃO: A anticoagulação oral com warfarin demanda 
monitorização do Tempo de Protrombina (TP) para controle 
da dose. Situações como mudança na dieta, infecção, uso de 
antibiótico, desidratação, podem alterar o metabolismo da droga, 
causando aumento inadvertido do TP. Relatamos um caso de 
grave hemorragia digestiva cursando com isquemia gástrica 
devido à intoxicação cumarínica. CASO CLÍNICO: S.F.G., 73 anos, 
feminina, obesa mórbida com restrição de mobilidade, portadora 
de fibrilação atrial permanente e anticoagulada com warfarin, sem 
histórico de hepatopatia. Apresentou quadro de gastroenterite 
aguda com diarréia intensa. Evoluiu com hematêmese no 5° 
dia, sendo transferida ao HMAPA. Laboratoriais evidenciaram 
Hemoglobina 8,5 g/dl, plaquetas 201.000, TP >150s e KTTP 66s, 
além de injúria renal com elevação grave do potássio e escórias 
nitrogenadas. Recebeu 8U de plasma, vitamina K e iniciou 
hemodiálise urgente, mantendo-se estável e sem novos episódios 
de hematêmese. Realizou endoscopia digestiva alta no 3° dia: 
Anatomia alterada por hérnia hiatal de grandes dimensões, com 
desvio do restante da cavidade gástrica para a esquerda. Mucosa 
de fundo totalmente herniada cranialmente acima do pinçamento 
diafragmático, recoberta por fibrina e algumas erosões, 
coloração esbranquiçada e com áreas de cianose, sugerindo 
isquemia tecidual. Mucosa de fundo e corpo apresentando 
edema e enantema difuso. Tomografia com contraste do tórax 
e abdome não evidenciou sangramento intracavitário ou 
perfuração visceral. Equipe da Cirurgia Digestiva não indicou 
abordagem cirúrgica urgente, dada a estabilidade hemodinâmica 
da paciente e o controle do sangramento evidenciado no 
exame endoscópico. Optado por manejo conservador, sendo 
repetida a endoscopia após 7 dias, desta vez sem as erosões 
e áreas isquêmicas descritas anteriormente. CONCLUSÃO: 
O estado de anticoagulação supraterapêutica predispôs ao 
sangramento do fundo gástrico e conseqüente isquemia desta 
porção, provavelmente agravada pela volumosa hérnia hiatal. 
Concluímos que o uso de anticoagulantes, especialmente o 
warfarin, requer rígido acompanhamento médico, dado o risco 
potencial de efeitos colaterais quando não há controle adequado 
do TP. No caso relatado, a ocorrência de gastroenterite aguda e 
hipovolemia causou injúria renal aguda, levando à intoxicação 
cumarínica.

 

Isquemia gástrica  como complicação no tratamento 
endoscópico da obesidade com balão intragástrico de um 
ano: um relato de caso. 
Baldaque P, Pombo-nascimento E, Hidd J, Duccini B. 
Clínica Gastroimage

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica de etiologia 
multifatorial e relevante morbimortalidade. A organização mun-
dial da saúde em 2016 identificou que mais de 1.9 bilhão de 
adultos com idade igual ou superior a 18 anos possuem excesso 
de peso e 600 milhões são obesos, o que corresponde a 18% da 
população mundial adulta1. O tratamento endoscópico da obesi-
dade é uma alternativa ao tratamento farmacológico e cirúrgico 
que vem ganhando popularidade nos últimos anos. O balão intra-
gástrico, descrito inicialmente  por Nieben em 1982, se desta-
ca por sua eficácia em determinados pacientes, baixo índice de 
complicações, segurança, repetibilidade além dos benefícios da 
abordagem não cirúrgica e não medicamentosa da obesidade 2. 
Os sintomas adversos mais comuns estão relacionados ao pe-
ríodo de adaptação pós-colocação que incluem principalmente: 
náuseas, vômitos e dor abdominal que ocorrem em 95%, 90% 
e 50% dos casos respectivamente3. Complicações graves como 
óbito, ulcerações, perfurações e migração do balão são raras 
corroborando para a fundamentação do balão intragástrico como 
procedimento adequado para o tratamento da obesidade2. Re-
lato de caso: apresentamos o caso de um paciente de 68 anos 
portador de obesidade Grau III, Hipertensão arterial sistêmica e 
Diabetes Mellitus aonde 48 horas após a introdução do balão 
intragástrico evoluiu com dores abdominais de forte intensidade, 
náuseas e vômitos recorrentes. Foi diagnosticado  isquemia ex-
tensa do corpo e fundo gástrico,  perfuração gástrica no ângulo 
de Hiss, pneumoperitônio e sepse abdominal.   CONCLUSÃO: A 
isquemia gástrica é uma condição rara devido à grande vas-
cularização do estômago, pouco descrita na literatura médica 
mundial e subdiagnosticada. Pacientes portadores de Diabetes 
Mellitus que serão submetido ao tratamento com balão intragás-
trico devem ser monitorizados para esta complicação, uma vez 
que a gastroparesia diabética e a dilatação gástrica aguda fazem 
parte de sua fisiopatologia. Apesar do tratamento endoscópico da 
obesidade com o balão intragástrico ser considerado um método 
eficaz e seguro devemos ficar atentos a esta complicação, que 
apesar de  muito rara,  possui  altos índices de mortalidade que 
chegam de  80 a 100% dos casos.
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Perfuração Gástrica em Neonato: Relato de Caso
Gonçalves DP, Cardoso PCD, Sousa PEGP, Santos AD. 
Suprema - Faculdade de Ciências Medicas e  da Saúde de Juiz 
de Fora - MG

INTRODUÇÃO: A perfuração gástrica em recém-nascidos (RN) foi 
descrita pela primeira vez por Siebold, em 1825. Embora a maio-
ria dos casos tenha origem obscura, três mecanismos são des-
critos na literatura: trauma, isquemia e perfuração espontânea. 
A perfuração usualmente se localiza na grande curvatura, apre-
sentando-se como uma lesão puntiforme ou pequena laceração. 
A forma traumática pode desenvolver-se no curso de ventilação 
com pressão positiva, enquanto que o mecanismo da forma is-
quêmica não está totalmente elucidado, devido à frequente as-
sociação com prematuridade extrema, sepse e asfixia neonatal. 

DISCUSSÃO: RN do sexo feminino, nascido de cesariana decor-
rente de pré-eclâmpsia grave, com idade gestacional de 31 se-
manas, peso ao nascer de 1385g, apgar 8/8. Imediatamente ao 
nascimento necessitou de intubação orotraqueal por desconforto 
respiratório. Encaminhado à unidade de terapia intensiva neo-
natal (UTIN) do mesmo hospital, onde foi realizado surfactante 
e iniciado antibioticoterapia com ampicilina e gentamicina.  No 
mesmo dia, apresentou quadro de distensão abdominal, tiragem 
intercostal, resíduo gástrico bilioso no cateter nasogástrico, ins-
tabilidade hemodinâmica, acidose metabólica e plaquetopenia. 
Foram instituídas drogas vasoativas e transfusão de concentrado 
de plaquetas. Foi realizada nova radiografia de abdome, que evi-
denciou pneumoperitônio sugerindo abdome agudo perfurativo. 
O RN foi transferido, então, para hospital referência em cirurgia 
pediátrica na mesma cidade. Foi submetido, no mesmo dia, à 
laparotomia exploradora de urgência com incisão supra-umbili-
cal que, após inventário de toda a cavidade, evidenciou presença 
de secreção biliosa na cavidade abdominal e área de necrose 
com extensa perfuração em parede gástrica anterior. Realizada 
gastrorrafia primária e lavagem da cavidade com soro fisiológico 
aquecido. O ato cirúrgico transcorreu sem intercorrências. Enca-
minhada à UTIN da instituição no pós-operatório (PO) imediato. 
No primeiro DPO apresentou quadro de choque séptico evoluindo 
para óbito em menos de 24h. CONCLUSÃO: A perfuração gástrica 
neonatal é uma condição rara, de etiologia ainda não totalmente 
esclarecida, que deve ser manejada com diagnóstico precoce e 
tratamentos de suporte e cirúrgico efetivos para reduzir suas al-
tas taxas de letalidade. 

 

HEPATOBILIAR  

Deficiência de alfa-1 antitripsina
Autora principal: Torraca FS, Fundação Técnico Educacional 
Souza Marques 
Co-autora: Troccoli, CS, Fundação Técnico Educacional Souza 
Marques 

INTRODUÇÃO: A deficiência de alfa-1 antitripsina (AAT) é uma 
doença genética com prevalência relativamente alta na popula-
ção. Tal enzima é importante para a homeostase corporal sen-
do responsável por inibir enzimas como elastase, colagenase e 
tripsina, assim, evita-se a auto-digestão dos órgãos em que se 
encontram. Seu gene codificador é altamente polimórfico, sen-
do os 3 principais alelos: S, Z e M, em que o último é o normal 
e os outros dois a mutação levando a deficiência enzimática. A 
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doença se manifesta mais comumente na forma hepática nas 
crianças e nos adultos sob a forma pulmonar, devido ao acúmulo 
de fatores ambientais. Nesse contexto, as lesões hepáticas são 
explicadas por três principais mecanismos: I) desequilíbrio pro-
tease-antiprotease; II) resposta imune anormal contra antígenos 
hepáticos: III) lesão por acúmulo de proteína. As manifestações 
clínicas variam, pois pacientes com a forma hepática não apre-
sentam a pulmonar e vice-versa, podendo apresentar processos 
inflamatórios sistêmicos, cirrose, câncer entre outras. Quando 
um neonato é diagnosticado normalmente ocorre por apresentar 
doença hepática, os outros são diagnosticados tardiamente pois, 
muitas vezes, são diagnosticados erroneamente com bronquite e 
asma. Para confirmar a suspeita clínica deve-se realizar um he-
mograma (teste de triagem) que indicará a quantidade de AAT no 
sangue. Se estiver abaixo de 150 mg/dl ou em números normais 
e o paciente estiver com inflamação, deve-se realizar o exame 
histopatológico (PAS). Pode-se ainda realizar exames imunohis-
toquimicos e microscopia eletrônica, entretanto o padrão ouro é 
o teste genético pela eletroforese. O tratamento não objetiva a 
cura, mas sim o aumento da concentração sérica de AAT, como 
infusão de AAT intravenosa, mudança no estilo de vida, vacinação 
e transplante hepático e pulmonar. OBJETIVOS: Analisar as ma-
nifestações clínicas, fisiopatologia, métodos diagnósticos e trata-
mento em pacientes com deficiência de alfa-1 antitripsina. MÉ-
TODOS: Realizou-se uma revisão bibliográfica através do banco 
de dados Scielo, MedCel e livros de referência na clínica médica. 
CONCLUSÃO: A doença atinge uma população razoável, podendo 
ser fatal. Desse modo, há a necessidade de desenvolver novos 
tratamentos, métodos diagnósticos, estudos que determinem 
outros fatores ambientais desencadeantes e reconhecer alelos 
genéticos de risco para uma melhor conduta clínica e assim me-
lhorar a qualidade e expectativa de vida dos portadores.

 

Desafios terapêuticos na Doença de Wilson
Souza BC, Coutinho RA, Daud BJD, Silveira MAB
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ

INTRODUÇÃO: Doença de Wilson é uma desordem degenerati-
va hepatolenticular, autossômica recessiva, pela mutação do 
gene ATP7B no cromossomo 13, com perda da capacidade de 
excreção do cobre pela via biliar. Há acumulação de cobre nos 
tecidos, principalmente hepático, renal e corneano. Na clínica, 
além do acometimento hepático, podem estar presentes dis-
túrbios neuropsiquiátricos, anel de Kayser-Fleischer na córnea 
e episódios de hemólise, por vezes associados à insuficiência 
hepática aguda. Ocorre em qualquer idade e é encontrada em 

todo o mundo, com prevalência de 1 caso em 30.000 nascidos 
vivos. O diagnóstico é baseado nos achados clínicos, laborato-
riais, histopatológicos e testagem genética. Diagnóstico precoce 
evita a progressão da doença, permite estabelecer prognóstico 
e rastreio familiar. O tratamento é feito com quelantes de co-
bre, como D-penicilamina e trientina, associados a sais de zinco. 
OBJETIVOS: Discutir os desafios terapêuticos no tratamento da 
Doença de Wilson refratária às medicações de primeira linha. 
METODOLOGIA: Revisão bibliográfica através das plataformas de 
pesquisa PUBMED e LILACS. RESULTADOS: Paciente feminina, 16 
anos, há 06 meses com sialorréia, bradipsiquismo, parkinsonismo 
simétrico e disfagia progressiva. RNM de crânio evidenciou ex-
tensas lesões hiperintensas em T2 e Flair, com restrição à difusão 
na gânglia basal bilateralmente. TC de abdome mostrou espleno-
megalia, fígado reduzido de tamanho e nódulos de regeneração. 
Cobre sérico: 82 mcg/dL VR: 80-150; Cobre urinário de 24h: 
64 mcg/dL VR: 12-60; Ceruloplasmina: 5,7 mcg/dL VR: 20-55. 
Oftalmoscopia com lâmpada de fenda revelou anel de Kayser-
-Fleischer. Tratada com D-penicilamina houve piora importante 
dos sintomas, efeito já conhecido com a substância. Trientina 
foi utilizada, porém sem eficácia. Realizou gastrostomia de-
vido à disfagia, passando a ser essa sua via de administração 
de medicamentos. Optou-se pela associação com Dimercaprol 
intramuscular. Paciente segue estável, em acompanhamento. 
CONCLUSÃO: Apesar de ter se passado mais de 100 anos desde 
a descrição da doença de Wilson, seu manejo e controle ain-
da constituem desafio na prática clínica moderna. Dimercaprol 
e Tetratiomolibdato de amônio são opções em pacientes com 
limitação da absorção oral, falha clínica ou na excreção do co-
bre urinário. Transplante hepático é uma possibilidade quando 
a terapêutica é ineficaz, insuficiência hepática aguda e cirrose 
descompensada. Terapia gênica e células tronco são alternativas 
experimentais.

 

Doença alcóolica do fígado: Panorama das taxas de incidência 
e morbimortalidade entre as cinco regiões do Brasil
SOUZA CS(1), BANDEIRA LLB(2), MYNSSEN BV(3), FRUET 
SSSFR(4), RODRIGUES AS(5),  CACAU LT(6), FRUET F(7), NETO 
JDS(8).
Universidade Federal do Ceará; 2- Universidade Severino 
Sombra; 3- Centro Universitário de Volta Redonda UniFOA; 4- 
Universidade do Grande Rio; 5- Centro Universitário Christus; 
6- Centro Universitário Estácio do Ceará; 7- Hospital Balbino; 
8- Hospital Messejana.
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INTRODUÇÃO: O consumo crônico de substância alcóolica 
pode levar a diversas alterações hepáticas, sendo uma delas 
a Doença Alcóolica Hepática (DAH), a qual é caracterizada ba-
sicamente pelo acúmulo de gordura nos hepatócitos, podendo 
evoluir para inflamação, fibrose e cirrose. O mecanismo pelo 
qual o álcool causa a DAH é complexo e envolve as substân-
cias resultantes do seu metabolismo. A quantidade mínima 
de álcool consumido necessária para o desenvolvimento de 
DAH ainda não está bem definida. Clinicamente, a doença 
pode apresentar-se de forma assintomática, implicando em 
um diagnóstico tardio e pior prognóstico. OBJETIVOS: Realizar 
análise das taxas de morbimortalidade e incidência entre as 
regiões do Brasil acerca de DAH. Métodos: Estudo realizado 
com base nos dados oriundos da plataforma DATASUS, de 2011 
a 2016, sendo analisadas as taxas nas 5 regiões brasileiras 
em ambos os sexos. Resultados: Foram registradas 85.854 
internações por DAH no Brasil no período estudado, sendo 
destas: 19.190(22,35%) no Nordeste, onde 15.532(80,94%) 
eram homens e 3.658(19,06%) mulheres; 3.851 (4,49%) 
no Norte, com 2.993(77,72%) homens e 858(22,28%) mu-
lheres; 40.371(47,02%) no Sudeste, com 33.428(82,8%) 
homens e 6.943(17,2%) mulheres; 16.007(18,64%) no Sul, 
com 13.663(85,4%) homens e 2.334(14,6%) mulheres; ade-
mais, 6.435(7,50%) no Centro-Oeste, com 5.178(80,5%) ho-
mens e 1.257(19,5%) mulheres. O número de internações 
por ano de 2011-2015 manteve-se mais ou menos constan-
te (2013 obteve valor máximo – 17.461 internações – en-
quanto 2014 obteve valor mínimo – 17.037 internações). A 
raça mais afetada foi a branca (36.512), seguida da parda 
(30.571). Verificaram-se 52.126 óbitos em decorrência da 
patologia, sendo 15.853(30,4%) no Nordeste, 2.025(3,9%) 
no Norte, 8.746(16,8%) no Sul, 21.172(40,6%) no Sudeste e 
4.330(8,3%) no Centro-Oeste. Do total de óbitos, 88% perten-
ciam ao sexo masculino e 12% ao feminino. 2015 observou a 
maior mortalidade (18,18), enquanto 2014, a menor (16,49). 
Apesar de menor incidência, a taxa de mortalidade foi maior 
para indígenas (20,22) e amarelos (18,03). CONCLUSÃO: É 
possível perceber que a ocorrência da doença não está divi-
dida igualmente entre as regiões do país, apresentando gran-
de prevalência na região Sudeste e prevalência mínima na 
região Norte do Brasil. Ressalta-se também o número baixo 
de internações e óbitos no sexo feminino se comparados ao 
masculino, o que pode ser consequência dos hábitos de vida 
desse grupo de indivíduos. 

 

Doença Hepática Gordurosa não Alcóolica: Fatores de Risco 
e Fatores de Prevenção
MYNSSEN, B. V.;(1) SILVA, I. C.;(2) XAVIER, D.;(2) CAMARGO, T. C. 
A.;(2) MYNSSEN, G. V.;(3)
Centro Universitário de Volta Redonda; 2- Universidade Estácio 
de Sá, RJ; 3- Universidade do Grande Rio Professor José de 
Souza Herdy, RJ.

INTRODUÇÃO: A Doença Hepática Gordurosa Não Alcóolica (DHGNA) 
é uma condição clínico-patológica definida pelo acúmulo de triglice-
rídeos nos hepatócitos correspondendo a, pelo menos, 5% do peso 
total do fígado. A DHGNA é considerada uma das doenças hepáticas 
mais prevalentes no mundo e de ampla distribuição. É considera-
da umas das causas mais comuns de doenças hepáticas crônicas. 
Objetivos: O objetivo do estudo é identificar os fatores e as comor-
bidades associadas à esteatose hepática, bem como as medidas 
preventivas e controle da doença a fim de contribuir na prevenção 
e promoção da saúde de indivíduos portadores de tal comorbidade. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo de revisão de artigos dos últimos 
10 anos. As bases de dados utilizadas na busca dos estudos foram 
o Medline, Pubmed e Scielo. As palavras chaves utilizadas foram: 
esteatose hepática, obesidade, epidemiologia, síndrome metabólica, 
totalizando 14 artigos revisados. Resultados: Identificaram-se algu-
mas características comuns nos pacientes com esteatose hepática, 
como histórico de inatividade física, hábitos alimentares pouco sau-
dáveis, obesidade, Diabetes Mellitus tipo 2 e a síndrome metabólica 
(SM), os quais podem ser considerados fatores de risco para tal. O 
principal fator de proteção mencionado nos estudos foi a atividade fí-
sica. Observou-se que a adoção de exercício aeróbio moderado preve-
niu a instalação do quadro da esteatose hepática (EH), tanto pelo resta-
belecimento no metabolismo das lipoproteínas, quanto pelo aumento 
na capacidade do transporte mitocondrial de ácidos graxos nos hepa-
tócitos. Constatou-se que indivíduos sedentários tiveram uma razão de 
chance de 10,68 vezes maior de apresentar EH, sendo este número 
ainda maior em pessoas idosas. Iindivíduos que não atingiram a reco-
mendação mínima de atividade física (150 minutos/ semana) apre-
sentaram valores mais baixos de HDL-c, além de apresentarem taxa 
de triglicerídeos mais alta, obesidade e índice glicêmico elevado. CON-
CLUSÕES: O acúmulo de gordura hepática na DHGNA é basicamente 
definido pela presença de fatores associados à síndrome metabólica, 
bem como a própria SM. Uma possível forma de intervenção e 
prevenção envolve a perda de peso corporal e mudanças no estilo de 
vida. Para isso faz-se necessário efetivar estratégias terapêuticas e 
educativas na população, focadas na realização de atividade física e 
em uma alimentação saudável, a fim de minimizar a prevalência da 
doença como também evitar sua manifestação.
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Hemorragia Digestiva Alta por Varizes Esofagianas: 
Considerar Esquistossomose
Contarini D¹, Peres A¹, Magri R¹, Torres AC¹, Figueiredo T¹, 
Santana T¹, Galvão-Alves J²     
Hospital Pró-Cardíaco e Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro 

INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença de caráter en-
dêmico, associada ao baixo desenvolvimento econômico. Nas 
Américas, o Brasil é o país com maior número de casos, tendo 
como áreas endêmicas os estados de Alagoas, Bahia, Pernambu-
co, Rio Grande do Norte (faixa litorânea), Paraíba, Sergipe, Espírito 
Santo e Minas Gerais. Em nosso meio, o Schistossoma mansoni 
é a espécie envolvida na doença. A infecção ocorre pelo contato 
com água doce contendo as cercarias liberadas por caramujos, 
que penetram a pele ou mucosas. Após a infecção, os esquis-
tossômulos migram até a circulação portal, onde amadurecem 
causando seus efeitos patológicos, como periflebite, fibrose e 
hipertensão portal pré-sinusoidal, sendo as varizes esofagianas 
uma de suas manifestações clínicas, que pode cursar com he-
morragia digestiva alta. A hipertensão porta resultante desse fe-
nômeno acomete 2 a 7% da população infectada no nordeste do 
Brasil e é a principal causa de hemorragia digestiva nesta região. 
RELATO DE CASO: MASL, 76 anos, branca, natural de Sergipe, 
atendida no Rio de Janeiro apresentou-se com queixa de dois 
episódios de hematêmese e melena com hipotensão arterial e 
queixa de cansaço. Apresentava Hb de 7,2 e imagem de varizes 
de esôfago à EDA. Sorologias para hepatite B e C negativas, FAN 
negativo. Ao exame, hipocorada, normotensa, FC 86bpm, hepato-
megalia (lobo esquerdo 13cm). Procedeu-se então à investigação 
diagnóstica por ultrassonografia abdominal. A USG de abdome 
com doppler porto-hepático evidenciou: lobo hepático esquerdo 
muito proeminente, com importante aumento da ecogenicidade 
periportal e perivesicular sem evidências de lesões focais. Lobo 
caudado proeminente. Baço aumentado de volume. Exame con-
dizente com esquistossomose hepática com leve esplenomega-
lia. A paciente foi tratada com ligaduras elásticas e Praziquantel, 
apresentando boa evolução clínica. DISCUSSÃO: Pacientes con-
taminados pelo Esquistossoma apresentam alterações gastroin-
testinais especialmente devido a hipertensão portal, responsável 
pelas complicações hepatoesplênicas, entre elas, ascite, esple-
nomegalia e varizes de esôfago, que podem causar hemorragia 
digestiva alta, que se manifesta por hematêmese e/ou melena. 
A forma hepatoesplênica da Esquistossomose conseqüente ao 
bloqueio do fluxo portal intra-hepático, provocado pelos ovos e 
granulomas que levam a uma fibrose em torno dos ramos portais 
(Fibrose de Symmers) e ao hiperfluxo esplênico secundário a es-

plenomegalia, é expressada clinicamente pelo aumento do fígado 
e do baço. Essa peripileflebite granulomatosa provoca uma retra-
ção da cápsula hepática (cápsula de Glisson) pelo fibrosamento 
dos espaços porta e manutenção da integridade do parênquima 
hepático. Dessa forma não se nota cirrose hepática (visto que a 
estrutura e síntese hepatocelular continuam preservadas), e sim 
a fibrose do órgão. O resultado disso são achados como: hepato-
megalia, esplenomegalia, hipertensão portal , varizes esofágicas. 
O diagnóstico é feito por uma combinação da história geográfica 
(paciente era de Sergipe, área endêmica), apresentação clínica e 
presença de ovos de esquistossomo em excretas. A biópsia teci-
dual também deve ser considerada. O diagnóstico diferencial da 
hepatomegalia da esquistossomose deve incluir a hepatite viral 
e outras causas de obstrução de veias hepáticas e porta. Vale, 
portanto, ressaltar a esquistossomose como um diagnóstico di-
ferencial a ser considerado em casos de hemorragia por varizes 
esofagianas, principalmente em pacientes provenientes de áreas 
endêmicas da doença.

 

Hepatite Autoimune (HAI) – Relato de Caso
Corrêa MCR, Corrêa ICR, Almeida DAR, Neto HS, Galvão-Alves J.
Hospital Unimed Volta Redonda.

INTRODUÇÃO. A HAI é um processo inflamatório difuso do fígado 
com quadro clínico variável, podendo se apresentar como hepa-
tite aguda, fulminante ou oligossintomática . Fá-se necessário a 
exclusão de outras etiologias de hepatopatias, estando ausentes 
marcadores de hepatite viral, uso abusivo de bebidas alcoólicas, 
medicamentos hepatotóxicos e alterações comuns a hepatopa-
tias metabólicas e doença primária da vias biliares. RELATO DE 
CASO: LRC, feminina, 60 anos, moradora de volta redonda, porta-
dora de hipotireoidismo e esteatose hepática com queixa de fadi-
ga, prurido, colúria e acolia. Solicitado hepatograma, que eviden-
ciou TGO470, TGP750, FAL149, GGT228,BT 6.8,BD3.5,TAP93%, 
INR1.04, Albumina4.0, sendo internada para investigação. Rea-
lizadas sorologias para hepatite A/B/C, dengue, citomegalovírus, 
toxoplasmose e Epstein-barr, que foram negativas, antimusculo 
liso não reativo, FAN 1:640 padrão citoplasmático pontilhado 
fino denso. Colangiorressonância descartando fator obstruti-
vo. Foi descrito uso de amoxicilina/clavulanato 15 dias prévios 
aos sintomas, levantada a hipótese de hepatite medicamento-
sa. Aproximadamente 90 dias após, mantém fadiga e melhora 
parcial do hepatograma (TGO449,TGP348,FAL181,GGT530,TA-
P90%,INR1.06,Albumina3.8,BT2.3,BD1.2). Realizou ceruloplas-
mina, cobre, fator V, anti LKM, anti mitocôndria e IGG4 normais 
mantendo FAN 1:320; Fibroelastografia que visualizou esteato-
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se hepática associada a fibrose; optou-se pela biópsia hepática 
que diagnosticou HAI. Iniciada prednisona 40mg/dia por 30 dias 
com melhora laboratorial significativa (TGO33,TGP44,FAL93, GG-
T261,BT1.1,BD0.4,INR1.00,Albumina3.6,TAP100%), iniciado en-
tão azatioprina 50mg/dia associado a redução semanal de pre-
dnisona. Por volta de 60 dias após inicio do tratamento, segue 
com azatioprina 100mg/dia e prednisona 10mg/dia com retorno 
aos níveis basais do hepatograma e remissão clinica completa.  
CONCLUSÃO: A terapêutica de escolha é a imunossupressão com 
corticóide ou associada a azatioprina, tendo como principais ob-
jetivos indução e manutenção de remissão bioquímica e histoló-
gica, visando impedir sua progressão para insuficiência hepática 
e necessidade de transplante. É característica a boa resposta 
ao tratamento, sendo então de extrema relevância a suspeição 
clínica desta doença em pacientes apresentando alterações he-
páticas não associada a marcadores virais, a alcoolismo, uso de 
medicamentos hepatotóxicos ou, com uso destes, apresentando 
evolução desfavorável, como no caso descrito.

 

Importância do manejo clínico precoce na atresia das vias 
biliares uma revisão de literatura
Tortora, LF; Fruet, SSSFR; Rodrigues, TS; Carvalho, INA; Da 
Costa, TA;
Da Costa, AO; Dos Santos, GF, Fruet, F.

INTRODUÇÃO: A atresia das vias biliares (AVB), definida como 
ausência ou obliteração dos ductos biliares extra-hepáticos, é a 
principal causa de colestase neonatal extra-hepática e constítui 
um dos maiores desafios diagnósticos da hepatologia pediátrica. 
Com etiologia desconhecida, e com único tratamento disponível 
até hoje a portoenterostomia de Kasai e suas modificações, 
destaca-se a importância da instituição de um diagnóstico e tra-
tamento cirúrgico precoce para prevenir uma lesão permanente 
no fígado e melhorar a sobrevida das crianças afetadas.  Atual-
mente, esta síndrome representa a justificativa mais frequente 
para transplante hepático em crianças maiores de um ano. OB-
JETIVOS: Realizar uma revisão bibliográfica acerca da atresia de 
vias biliares com o intuito de identificar os fatores que os deter-
minam.  MÉTODOS: Foram utilizadas as bases de dados Scielo, 
Pubmed e Lilacs, com o termo “atresia de vias biliares” e “biliary 
atresia”, logo, foi realizada uma revisão de literatura sobre o as-
sunto. RESULTADOS: Por ser a causa extra-hepática mais comum 
de colestase, deve ser investigada em todos os recém-nascidos 
a termo com icterícia persistente por mais de 14 dias ou 21 dias 
no caso dos pré-termos e, se confirmada, deve-se investigar sua 
causa. Avalia-se o uso de medicamentos, dieta, sinais sindrô-

micos, histórico familiar de hepatopatias, hemograma, enzimas 
hepáticas e ultrassonografias pré-natais. O exame diagnóstico 
padrão ouro é a colangiografia operatória. A cirurgia deve ser 
realizada em até 60 dias de vida, onde a drenagem biliar satis-
fatória é observada em até 80%, já nos lactentes operados com 
4 meses de idade, essa taxa situa-se entre 10 a 20% , devido ao 
pico inflamatório da doença. É possível sobrevida de 90% dos 
casos, com a realização da portoenterostomia em idade adequa-
da e do transplante hepático seguido de imunossupressão. Mais 
de 50% dos pacientes submetidos à portoenterostomia tornam-
-se anictéricos e, entre eles, muitos chegam à adolescência sem 
transplante hepático. CONCLUSÃO: A atresia de vias biliares re-
sulta em significativas complicações aos pacientes, sendo uma 
patologia de difícil manejo. A avaliação dos sinais clínicos em 
conjunto com exames complementares é imprescindível. Além 
disso, o diagnóstico feito precocemente é de extrema importân-
cia para um bom prognóstico. Com a evolução da medicina e 
das técnicas cirúrgicas, os resultados têm sido muito positivos, 
aumentando a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes.

BIBLIOGRAFIA:

M. A. V. et al. Atresia biliar: investigação e diagnóstico precoce. 
Revista de medicina e saúde de brasília, Brasília, v. 5, n. 1, p. 
79-89, jan./abr. 2016.

http://www.jped.com.br/conteudo/96-72-01-05/port.pdf

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0021-75572007000200004

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0100-69912001000200004&lng=pt&nrm=iso

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5192550/?re-
port=classic

 

Síndrome Colestática Associada a Paracoccidioidomicose 
Juvenil - Relato de Caso
Farnetano BS, Neto JMA, Andrade FM, Leão CN, Mota GSM, 
Machareth MMV
Hospital Santa Isabel, Ubá-Minas Gerais

INTRODUÇÃO: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença 
sistêmica causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis. 
No Brasil, tem maior incidência em estados da região Sudeste 
e acomete principalmente indivíduos provenientes da zona ru-
ral (Martinez,2015). RELATO DE CASO: M.A.R.M. 30 anos, sexo 
feminino, natural e residente da zona rural de Presidente Ber-
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nardes-MG, lavradora. Procurou o hospital por apresentar quadro 
de dor abdominal de início há 3 meses associada a perda pon-
deral importante (10% do peso corporal), colúria e hipocolia fe-
cal.  Apresentava-se com icterícia 2+/4+, linfonodo em cadeia 
cervical anterior, de cerca de 2cm, fi broelástico e indolor, e dor 
à palpação profunda do hipocôndrio direito.  Os exames mostra-
vam sinais de hepatite colestática, anemia e eosinofi lia (Tabe-
la). A colangioressonância mostrou obstrução de colédoco por 
compressão extrínseca por inúmeras linfonodomegalias (Figura 
1: plano coronal na sequência ponderada em T2 mostrando lin-
fondomegalias mesentéricas, peri-pancreáticas e no hilo hepáti-
co). Realizada exérese do linfonodo cervical cujo resultado histo-
patológico foi compatível por paracoccidioidomicose  (Figura 2: 
linfadenite granulomatosa, notando-se em meio aos granulomas 
estruturas arredondadas e refringentes) Iniciado o tratamento 
padrão com Sulfametoxazol e Trimetoprina, apresentando boa 
resposta clínica. DISCUSSÃO: A forma “tipo juvenil” da PCM é 
mais rara e acomete pacientes mais jovens cursando com linfad-
enomegalia gereneralizada e hepatoesplenomegalia (Palmeiro et 
al.,2005; Colares,1998). A hipertrofi a de linfonodos mesentéricos 
pode levar a quadros de obstrução intestinal e/ou compressão do 
colédoco. O diagnóstico diferencial deve ser feito com tumores 
peri-ampulares e outras doenças que causam linfonodomegalia 
abdominal, principalmente neoplásicas e infecciosas. Ressalta-
mos a importância de suspeitar de PCM em casos compatíveis 
com apresentação epidemiológica da doença. 

 

 Sobrevida em 28 dias de portadores de cirrose hepática 
hospitalizados por encefalopatia hepática 
Valdez CC, Bilouro FC, Almeida PPG, Santiago CCGT, Almeida 
PPN, Martins RA, Botelho DV, Franz C. Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle – Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO)
Catherine da Cal Valdez – Rua Cisne 41 apartamento 302 – 
Vila da Penha, Rio de Janeiro. Telefone: 988643197. Email: 
cathedacal@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Encefalopatia hepática (EH) é uma síndrome re-
versível de comprometimento da função cerebral que ocorre em 
pacientes com insufi ciência hepática avançada. Pacientes com 
cirrose hepática (CH) são conhecidos por serem funcionalmente 
imunossuprimidos, sendo a infecção um dos principais fatores 
precipitantes da EH.  OBJETIVO: Avaliar a sobrevida dos pacien-
tes cirróticos admitidos em enfermaria de clínica médica com EH 
em um hospital universitário do Rio de Janeiro. MÉTODOS: Rea-
lizada análise do tipo coorte, baseada na revisão de prontuários 

de pacientes com CH, independente de sua etiologia, interna-
dos em enfermaria de clínica de um hospital universitário entre 
abril/2015 e maio/2017. Foram feitas análises estatísticas pelo 
método Kaplan-Meier, e comparados pelo teste Log-Rank. RE-
SULTADOS: Foram hospitalizados 360 pacientes no período, sen-
do 49 portadores de CH, dos quais 19 pacientes (38,7%) inter-
naram por EH. Nesses pacientes com EH, a idade foi de 64,1±10 
anos e 10 (52,6%) do gênero masculino. Dez pacientes (52,6%) 
apresentavam infecção como fator desencadeador da EH, sendo 
3 (30%) por PBE e 7 (70%)  por outras infecções não-PBE. Nove 
pacientes (47,4%) foram internados por EH desencadeada por 
hemorragia digestiva alta, constipação intestinal e outros.  Na 
admissão, o MELD nesses pacientes foi de 21,1±3 assim como 
o Child-Pugh que variou entre B8 a C15. A taxa de sobrevida 
após 28 dias, em pacientes com EH sem infecção foi de 55,6%; 
enquanto nos pacientes com infeção não-PBE foi de 28,6% e 
com PBE de 0% (p=0,26), porém sem signifi cado estatístico. Os 
dados encontrados encontram-se dispostos no gráfi co abaixo.

CONCLUSÕES: Nessa casuística, apesar da análise não mostrar 
signifi cado estatístico, a infecção foi um fator contribuinte impor-
tante para a redução da sobrevida quando presente.  

 

 Sobrevida em 28 dias em portadores de cirrose hepática 
em relação a Acute-on-chronic liver failure (ACLF)
Valdez CC, Bilouro FC, Almeida PPG, Santiago CCGT, Almeida 
PPN, Martins RA, Botelho DV, Franz C. Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle – Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO)
Catherine da Cal Valdez – Rua Cisne 41 apartamento 302 – 
Vila da Penha, Rio de Janeiro. Telefone: 988643197. Email: 
cathedacal@hotmail.com



2020

XXVII GASTREN-RIO
TEMAS LIVRES

INTRODUÇÃO: As infecções bacterianas no paciente cirrótico são 
complicações graves que requerem diagnóstico precoce e tra-
tamento específi co imediato devido ao impacto na sobrevida. A 
Infecção é considerada o maior precipitador de Acute-on-chronic 
liver failure (ACLF), sendo caracterizada por disfunção de órgãos e 
elevada mortalidade a curto prazo. OBJETIVO: Avaliar a sobrevida 
dos pacientes cirróticos admitidos em enfermaria de clínica médi-
ca em relação à presença de ACLF em um hospital terciário. MÉ-
TODOS: Estudo do tipo coorte, baseado na revisão de prontuários 
de pacientes com cirrose hepática (CH), independente da etiologia, 
internados em enfermaria de clínica de um hospital universitário 
entre abril/2015 e maio/2017. Foram feitas análises estatísticas 
entre a correlação dos casos de internação com ou sem ACLF, ten-
do como a infecção o seu fator predisponente. Posteriormente, foi 
feita avaliação da curva de sobrevida pelo método Kaplan-Meier e 
comparados pelo teste Log-Rank. A defi nição de ACLF foi baseada 
nos critérios propostos pelo consórcio European Association for the 
Study of the Liver - Chronic Liver Failure Consotium (EASL-CLF). 
RESULTADOS: Foram hospitalizados no período 360 pacientes, dos 
quais 49 (13,6%) internaram por descompensação de CH, sendo 
25 (51,1%) do gênero feminino com idade média de 61±10 anos.  
Onze pacientes (22,5%) preencheram critérios para ACLF, tendo a 
sepse como fator causador, com Child-Pugh na admissão entre B8 
a C13 e média de Meld de 23,3±3. Trinta e oito pacientes (77,5%) 
não preencheram critérios para ACLF, com Child variando de A6 a 
C15 e média de Meld de 13,8±3. Com relação à curva de sobrevi-
da após 28 dias, foram encontrados os seguintes dados: sobrevida 
em pacientes com sepse e critérios para ACLF foi de apenas 9,1%, 
enquanto que, pacientes que não preencheram critérios para ACLF 
apresentaram desfechos favoráveis com sobrevida de 90,9%. A 
comparação entre as curvas mostrou que a presença de ACLF teve 
infl uência signifi cativa no tempo de sobrevida na amostra analisa-
da (p < 0,0001). Os dados encontrados encontram-se dispostos no 
gráfi co abaixo.

CONCLUSÕES: Nessa casuística, assim como na literatura, a pre-
sença de sepse com ACLF foi um fator contribuinte para a redu-
ção da sobrevida, principalmente nos casos de pacientes com CH 
em estágios mais avançados.

 

Trombose de veia porta: rara manifestação hepatobiliar da 
doença infl amatória intestinal
Santos BBS, Almeida FN, Messias SSND. 
Hospital Municipal Souza Aguiar.

INTRODUÇÃO: A trombose de veia porta (TVP) representa uma 
manifestação extra-intestinal grave e que aumenta a morbidade 
e a mortalidade de pacientes com doença infl amatória intestinal 
(DII). Diversos casos apontam prevalência de 1.3 a 7% de 
tromboembolismo (TE) em pacientes com DII, maior do que na 
população geral, o que leva a considerar que a DII representa 
um fator de risco isolado. RELATO DE CASO: J.C.R.L, masculino, 
67 anos, hipertenso, natural do RJ, interna com dor abdominal 
e hematoquezia intermitente há 2 anos, com piora nas últimas 
48h. Ao exame físico apresenta massa abdominal em região 
hipogástrica. Realizado TC de abdome/pelve com presença 
de abscesso abdominal. Iniciado antibioticoterapia com 
ciprofl oxacino e metronidazol por 9 dias, sendo necessária a troca 
para cefepime por mais 12 dias. Apresentou colonoscopi a feita 
antes da internação, realizada na vigência de diverticulite, sendo 
então a provável causa do abscesso. O laudo relatava colite erosiva 
em cólon descendente e doença diverticular pancolônica.  Diante 
do resultado optou-se por iniciar o tratamento com Mesalazina 
por forte suspeita de DII. Foram colhidas sorologias para hepatite 
B e C, pANCA, cANCA, ASCA, PSA, CA 19.9, CEA, alfafetoproteina, 
antifosfolipideo, TSH, anticardiolipina; todos negativos, com 
exceção do ASCA, aumentando a probabilidade do diagnóstico 
de DII. Nesse período, paciente evoluiu com ascite e edema 
escrotal, realizado USG abdominal, com TVP. Duas paracenteses 
foram realizadas com liquido ascítico de celularidade normal 
e GASA compatível com hipertensão portal. Foram realizadas 
TC de tórax/abdome/pelve para descartar hipóteses de cirrose 
hepática, esquistossomose, além de rastreamento negativo 
para neoplasias. Doppler venoso de MMII para afastar novas 
tromboses, negativo. EDA sem varizes esofágicas. CONCLUSÃO: 
O TE é uma complicação extra-intestinal rara da DII. Em 
portadores de DII mostrou risco de 3,4% e, durante as crises de 
atividade da doença, esse risco aumentou para 8,4%. Além disso, 
aqueles com DII em remissão têm também risco aumentado de 
TE venoso. Assim, outros fatores, além da infl amação, estão 
provavelmente envolvidos. Os doentes com DII apresentam 
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anormalidades na coagulação que podem aumentar o risco de 
trombose, como trombocitose, aumento do fibrinogênio, do fator 
V e VII; além de níveis diminuídos de antitrombina. O tratamento 
da TVP deve ser feito com anticoagulantes, como a heparina de 
baixo peso molecular e warfarina.

 

INTESTINOS  

Análise do afastamento do trabalho por Doenças 
Inflamatórias Intestinais entre 2010 e 2014 no Brasil
Fróes, RSB1,3; Carneiro, AJV2; Souza, HSP2; Moreira, AMHB3; Luiz, RR4; 
Moreira, JPL4; Carvalho, ATP1

1. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Disciplina de 
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, Rio de Janeiro

2. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Serviço de 
Gastroenterologia, Departamento de Clínica Médica, Rio de Janeiro

3. Instituto Nacional do Seguro Social, Serviço de Saúde do 
Trabalhador, Rio de Janeiro

4. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos de 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: O afastamento do trabalho por doenças inflamató-
rias intestinais (DII), pode determinar impactos econômicos e so-
ciais para o Brasil, onde a incidência das DII aumentou recente-
mente. OBJETIVOS: Analisar o impacto econômico previdenciário, 
as prevalências de afastamento e o perfil demográfico dos be-
neficiários no afastamento do trabalho por DII entre 2010-2014 
no Brasil., onde a incidência das DII aumentou recentemente. 
METODOLOGIA: A população foi obtida através do Sistema Único 
de Informações de Benefícios (SUIBE) com cruzamentos de auxí-
lio doença previdenciário e acidentário (B31,B91), aposentadoria 
por invalidez previdenciária e acidentária (B32, B92); intervalo 
entre 2010 a 2014 e CID X K50 (Doença de Crohn ou DC) e K51 
(retocolite ulcerativa idiopática ou RCUI). Os parâmetros ava-
liados incluíram gênero, faixa etária, região geográfica, dias de 
afastamento e valor médio de benefício mensal. RESULTADOS: O 
afastamento temporário do trabalho foi mais frequente na RCUI 
quando comparado a DC. A DC afastou segurados mais jovens 
que os com RCUI. As taxas de auxílio-doença (AD) tanto por RCUI 
quanto por DC foram maiores no Sul, enquanto as menores taxas 
foram por DC no Norte e Nordeste. Em relação às aposentadorias 
por invalidez (LI), as taxas foram mais elevadas no Sul para RCUI 
e no Sudeste para DC. Tanto no AD quanto no LI as mulheres 

tiveram maiores taxas de incapacidade. A média de duração do 
afastamento foi maior na DC, atingindo quase um ano (350 dias). 
O valor dos benefícios pagos por DII representou aproximada-
mente 1% do valor total pago por AD previdenciários no período. 
A média mensal do benefício pago por DC foi mais elevada que 
por RCUI . Nota-se uma queda na prevalência do afastamento por 
ambas as DII entre 2010 e 2014. DISCUSSÃO: Destaca-se que a 
média de dias de afastamento do trabalho por DII no Brasil (314 
dias) foi muito superior as médias de dias de estudos europeus 
e norte-americanos (30-45 dias). O predomínio da incapacida-
de nas mulheres coincide com dados de estudos internacionais. 
Apesar da região Sudeste ser a mais populosa do Brasil, concen-
trando a maior rede de assistência em saúde, as maiores taxas 
de afastamentos temporários na DC e na RCUI, bem como LI por 
RCUI, foram encontradas na região Sul . A região Norte, com me-
nor percentual de especialistas em gastroenterologia em compa-
ração as demais regiões, apresenta as menores taxas de afas-
tamentos por DC no país. CONCLUSÃO: No Brasil, as DII causam 
frequentemente longos AD e geram LI precocemente. A tendên-
cia de queda do afastamento do trabalho pelas mesmas pode se 
refletir em melhorias no acesso as medicações para tratamento, 
especialmente com o crescente uso da terapia biológica. O Pro-
grama de Reabilitação Profissional deve ser recurso considerado 
como ferramenta para redução dos afastamentos do trabalho e 
eventual melhoria da qualidade de vida desses beneficiários.

 

Aplicação do Escore de Alvarado em pacientes submetidos 
a apendicectomia em hospital terciário do Rio de Janeiro
Sales JFP, Cardoso M, Nascimento T, Gondim CRN, Sobreiro AL, 
Fernandes MAT
Hospital Estadual Getúlio Vargas

INTRODUÇÃO: O escore de Alvarado (EsA), descrito em 1986, cor-
responde ao sistema diagnóstico mais utilizado para apendicite(1). 

São cinco critérios que valem um ponto: dor migratória típica, 
desconforto em fossa ilíaca direita, anorexia, náusea/vômitos, e 
febre>37,5ºC; e dois que valem 2 pontos: defesa abdominal em 
quadrante inferior direito e leucocitose. Com 0-3 pontos, deve-se 
buscar outro diagnóstico. Com 4-6 pontos a apendicite é possí-
vel. Entre 7-9 é bastante provável que seja apendicite. OBJETIVO: 
Validar o escore de Alvarado para o perfil epidemiológico carioca. 
MÉTODOS: Análise retrospectiva de banco de dados composto 
por pacientes que foram submetidos a apendicectomia no Hospi-
tal Estadual Getúlio Vargas, nos anos de 2015-16. RESULTADOS: 
O estudo foi composto por 55 pacientes, 18 do sexo feminino 
e 36 masculino, com mediana de 25 anos (12,351) de idade. 
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Desconforto em fossa ilíaca direita foi o critério mais prevalen-
te (92,6%), seguido por náuseas e vômitos (87%) e leucocitose 
(87%). A defesa em quadrante inferior direito foi encontrada em 
81,5% dos casos, anorexia em 66,7%, dor migratória típica em 
48,1% e febre em 38,7%. Calculado o EsA, 66,4 % dos pacientes 
localizam-se na faixa entre 7-9 pontos, 26% entre 4-6, e 7,4% 
entre 0-3 pontos. CONCLUSÃO: Os valores observados neste es-
tudo condizem com resultados de outras pesquisas maiores(2,3), 
em que um EsA>4 apresenta sensibilidade de 90% e especifici-
dade de 55%, e um EsA>8 tem sensibilidade de 29% e especifi-
cidade de 96%. Em nossa amostra, 92,4% dos casos obtiveram 
EsA maior do que 4, faixa com maior sensibilidade(2,3), o que 
reforça o valor do teste.

1 - Flum DR. Clinical practice. Acute appendicitis--appendec-
tomy or the “antibiotics first” strategy. N Engl J Med. 2015 May 
14;372(20):1937-43. Doi: 10.1056/NEJMcp1215006. Review. 
Erratum in: N Engl J Med. 2015 Jun 4;372(23):2274. PubMed 
PMID: 25970051.

2 - de Castro SM, Ünlü C, Steller EP, van Wagensveld BA, 
Vrouenraets BC. Evaluation of the appendicitis inflammatory 
response score for patients with acute appendicitis. World J 
Surg. 2012 Jul;36(7):1540-5. Doi: 10.1007/s00268-012-1521-
4. Erratum in: World J Surg. 2012 Sep;36(9):2271. PubMed 
PMID: 22447205; PubMed Central PMCID: PMC3368113.

3 - Kollár D, McCartan DP, Bourke M, Cross KS, Dowdall J. 
Predicting acute appendicitis? A comparison of the Alvarado 
score, the Appendicitis Inflammatory Response Score and 
clinical assessment. World J Surg. 2015 Jan;39(1):104-9. doi: 
10.1007/s00268-014-2794-6. Erratum in: World J Surg. 2015 
Jan;39(1):112. PubMed PMID: 25245432.

 

Colite segmentar associada a diverticulose – Relato de Caso
Rodrigues RR, Gomes KM, Pontes DE, Nacur FOM, Alves TFR, 
Cavalcanti DA
Policlínica Ronaldo Gazzola – Universidade Estácio de Sá

INTRODUÇÃO: A Colite Segmentar Associada a Diverticulose 
(CSAD) ou Colite Diverticular é caracterizada pela inflamação da 
mucosa interdiverticular, sem o envolvimento dos orifícios diver-
ticulares, ou seja, há um processo inflamatório, com mudanças 
histológicas na mucosa ao redor do divertículo, mas esse não 
se estende ao interior da bolsa, o que diferencia esta entidade 
da diverticulite aguda. RELATO DE CASO: Paciente L.T., feminina, 
casada, 69 anos, diabética, hipertensa, AVE isquêmico prévio, hi-
potireoidea, hábito intestinal irregular com alternância entre diar-

reia e constipação, parente de primeiro grau com câncer color-
retal, solicitada colonoscopia para rastreio que revelou mucosa 
de aspecto inflamado, com edema, enantema e exsudatos leves 
associados a diverticulose, a 40 cm da borda anal, sem acome-
ter os óstios diverticulares. CONCLUSÃO: Pacientes com doença 
diverticular dos cólons podem desenvolver colite diverticular. As 
características podem variar de alterações inflamatórias leves 
com sangramento na submucosa até uma inflamação crônica 
ativa que se assemelha a doença inflamatória intestinal. Rela-
tamos um caso em que foram documentdas alterações inflama-
tórias compatíveis com o diagnóstico endoscópico de CSAD em 
exame de rastreio. Embora a maioria dos pacientes com CSAD 
apresentem-se com diarreia crônica, dor abdominal e até hema-
toquezia, o diagnóstico geralmente é realizado incidentalmente. 
A prevalência na população geral varia de 0,26 a 1,5 por cento. 
Por tratar-se de uma patologia recentemente descrita, seu reco-
nhecimento é de extrema importância uma vez que o diagnóstico 
diferencial irá definir a estratégia terapêutica.  

 

Diverticulite complicada pode esconder um 
adenocarcinoma de sigmóide
Silva,FBLM ; Rodrigues, VAC e Bolzan, STC
Hospital Central da Aeronáutica (HCA)

INTRODUÇÃO: Este relato de caso visa salientar a importância do 
rastreio periódico do câncer colorretal, principalmente em pacien-
tes acima de 50 anos, ilustrando como uma das apresentações 
menos comuns da doença pode simular uma diverticulite com-
plicada. RELATO DE CASO: Paciente, 90 anos, colecistectomiza-
da, com internação prévia há dois meses devido a gastroenterite 
infecciosa, foi admitida no HCA com anorexia e dor abdominal em 
fossa ilíaca direita há 15 dias, acompanhada de episódio de febre 
há 10 dias. Ao exame físico chamava mais atenção o abdome, do-
loroso difusamente à palpação, sem sinais de irritação peritoneal e 
com massa palpável e dolorosa em epigástrico. Sem alteração do 
hábito intestinal. À ultrassonografia abdominal, notava-se líquido 
livre na cavidade abdominal e alças intestinais aglomeradas na re-
gião mesogástrica. Exames laboratoriais com leucocitose (13.800/
mm3), sem desvio à esquerda e funções renal e hepática preserva-
das. A paciente também foi avaliada pela cirurgia geral, que adotou 
medida conservadora com antibioticoterapia composta por Cipro-
floxacino + Metronidazol. Na tomografia computadorizada (TC) 
apresentou sinais clássicos de diverticulite com bolhas de ar em 
região de sigmóide. Após cinco dias de antibiótico, paciente seguia 
com dor abdominal, náuseas e vômitos.  Nova TC foi realizada e 
evidenciou líquido na cavidade abdominal, além de lesões císti-



2323

XXVII GASTREN-RIO
TEMAS LIVRES

cas em baço e pâncreas. Após nove dias de internação e evolução 
clínica pouco satisfatória, piorou apresentando queda do estado 
geral, acentuação da dor abdominal em fossa ilíaca esquerda, irri-
tação peritoneal leve e piora da leucocitose (19.500/mm3), porém 
ainda sem alteração no hábito intestinal. Foi abordada cirurgica-
mente, onde se observou ascite e tumor de sigmoide com múlti-
plos implantes metastáticos. A partir daí, a equipe médica junto aos 
familiares optaram pela adoção de medidas de cuidados de fim de 
vida. No dia 30/04/2017, após 31 dias de internação, a paciente 
evolui para óbito. DISCUSSÃO: A paciente supracitada não realizou 
colonoscopia prévia, nem mesmo após a internação por gastroen-
terite, que pode ter sido um sinal de sua neoplasia. Provavelmente, 
em uma paciente com idade tão avançada, o sucesso diagnóstico 
não alterasse sobrevida da paciente em questão. Entretanto, em 
pacientes mais jovens e com doença em estágio inicial, ter atenção 
para essa possibilidade influenciará bastante não só sua qualidade 
de vida, como sua sobrevida.

 

Enteropatia sensível ao glúten e a Dermatite Herpetiforme
Magalhães GCM, Freitas BP, Aiex BV. 
Liga Acadêmica de Dermatologia da Fundação Técnico Educacional 
Souza Marques (LADERM/FTESM). Rio de Janeiro, Brasil

INTRODUÇÃO: A dermatite herpetiforme (DH) é uma doença 
cutânea autoimune que aparece associada à doença celíaca (DC), 
ambas como consequência a intolerância ao glúten. A DH tem como 
manifestação característica a presença de pápulas eritematosas 
e placas urticariformes, com sensação de queimação e prurido, 
além de vesículas ou bolhas tensas, principalmente em superfícies 
extensoras e o achado histopatológico típico é o depósito de IgA na 
membrana basal, inclusive em áreas de pele sadia. Enquanto isso, 
a DC se manifesta com um padrão de acometimento da mucosa 
intestinal por meio dos achados endoscópicos de pregas mucosas 
serrilhadas ou em mosaico, achatadas ou desaparecimento dessas, 
que indicam vilosidades atrofiadas ou ainda ausentes, além da 
hiperplasia das criptas e aumento dos linfócitos na lâmina própria, 
achados que estão presentes em 100% dos pacientes com DH. 
OBJETIVOS: Elucidar os mecanismos imunológicos presentes em 
ambas DC e DH, que norteiam as atuais abordagens diagnósticas. 
Metodologia: Revisão de literatura integrativa, incluindo 15 
artigos científicos com diferentes abordagens metodológicas. 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: Estudos mostram que a interação 
entre o sistema imunológico e o glúten se expressa em diferentes 
níveis, sendo os mais comuns a presença da DC associada à DH 
onde ambas as condições aparecem na mesma família e estão 
intimamente ligadas ao locus HLA classe II no cromossomo 6. 

90% dos pacientes tem HLA DQ2 e os 20% restante HLA DQ8, 
além de que todos os pacientes com DH apresentam algum grau 
de inflamação da mucosa intestinal, com uma correlação de 70 a 
100% apresentando DC. A DH, como DC, é de caráter familiar, uma 
vez que 10 a 15% dos familiares de primeiro grau de pacientes 
com DH apresentam DC ou DH. Dessa forma, o diagnóstico de 
ambas as condições baseia-se na avaliação clínica, laboratorial 
e histopatologica das lesões cutâneo-intestinais. A sorologia, por 
meio da dosagem de anticorpos (anti-gliadina, anti-endomísio 
e anti-transglutaminase) também faz parte da abordagem 
diagnóstica e direciona a realização de biópsia para avaliação 
histopatológica em pacientes oligo/assintomáticos. CONCLUSÃO: 
O correto reconhecimento diagnóstico de DH e DC é imprescindível 
para implementação do adequado tratamento, evitando a utilização 
indiscriminada de drogas não efetivas e até contra-indicadas, além 
da progressão da sintomatologia e agravamento do quadro clínico 
desses pacientes.

 

Escherichia Coli enterohemorrágica produtora da toxina 
shiga (STEC) diagnosticada por pesquisa molecular de 
patógenos gastrointestinais
Moura FM, Souza BC,  Silveira MAB, Daud BJD, Silveira HF, 
Nascimento AL,  Galvão-Alves J- Hospital Pró-Cardíaco

INTRODUÇÃO: A Escherichia coli produtora de toxina Shiga é um 
patógeno veiculado por alimentos e está associado a quadros de 
disenteria leve a severa. Em 6 a 9% dos casos a infecção progri-
de para a síndrome hemolítico-urêmica (SHU) caracterizada pela 
insuficiência renal aguda, anemia hemolítica microangiopática e 
trombocitopenia, cuja diálise é necessária em 50% dos pacien-
tes e a mortalidade global é de 3 a 5%. Um dos fatores de risco 
para essa complicação é o uso de antibióticos devido a liberação 
volumosa da toxina shiga na corrente sanguínea após morte da 
bactéria. Seu diagnóstico é clínico, porém, nos quadros atípicos 
pode-se lançar mão de testes sorológicos, cultura ou mais recen-
temente, de testes moleculares com painéis múltiplos que detec-
tam a presença de ácidos nucléicos de vários microorganismos 
numa única amostra de fezes (Fig.1). Esses últimos devem se tor-
nar referência no diagnóstico de gastroenterites especialmente em 
pacientes com co-morbidades devido à sua alta sensibilidade e 
especificidade (S=95% e E=98%). RELATO DO CASO: M.C.C, 49 
anos, sexo feminino apresentando diarréia aquosa (> 10 episódios 
por dia) tratada por cinco dias com Azitromicina e melhora par-
cial, porém retorno dos sintomas um mês após. Solicitado PCR de 
Clostridium Difficile DNA B e pesquisa de sangue oculto nas fezes, 
cujos resultados foram positivos. Iniciado Metronidazol 500 mg por 
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14 dias. Apresentou melhora e PCR de C. Difficile repetido 15 dias 
após fim do tratamento com resultado “não detectado”. Um mês 
após, PCR de controle apresentou C.difficile DNA B (tcdB) positi-
vo novamente, sendo prescrito Metronidazol por mais 21 dias e 
repetição de exame, com persistência da infecção. Iniciado Vanco-
micina oral por 10 dias com sucesso. Após 6 meses assintomáti-
ca, novo quadro de diarréia grave e desidratação com realização 
de Tomografia em Emergência, normal, e pesquisa molecular de 
patógenos gastrointestinais indicando a presença de Echerichia 
coli enterohemorrágica produtora de Shiga. Assim, o uso de anti-
microbianos foi contra-indicado e a paciente foi estabilizada após 
internação para hidratação endovenosa e dieta. CONCLUSÃO: A di-
arreia por STEC deve ser sempre considerada nos casos de disen-
teria grave independente de histórico de outras infecções, uma vez 
que o mesmo paciente pode ser portador de diversos patógenos 
simultanemante. Sua confirmação diagnóstica é importante para 
tomada de conduta quanto ao uso de antimicrobianos devido ao 
risco aumentado de SHU nesses casos.

       

Fig.1

 

Indicação de Colectomia total na era dos biológicos
Galvão-Alves J, Castro HL, Moura MDJ, Carrijo SA, Porto IP, 
Monteiro CB, Cruz LMB, Luz A.
Hospital Pró-Cardíaco e Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro 

INTRODUÇÃO: A retocolite ulcerativa é caracterizada pelo proces-
so crônico inflamatório do cólon e reto. As manifestações clínicas 
dependem da extensão anatômica das lesões, da intensidade e 
gravidade da doença. RELATO DO CASO: GMC, 17 anos, feminina, 
branca, estudante. Há 2 anos iniciou adinamia, depressão, diar-
reia sanguinolenta, mais de 10 episódios ao dia. Realizado exa-

mes laboratoriais e investigação, observou-se anemia, com VHS e 
PCR elevados e albumina baixa. Submetida a diversas internações 
devido a necessidade de hemotransfusões. Realizou colonosco-
pia com biópsia que evidenciou retocolite crônica em atividade, 
ulcerada - distorção arquitetural com aspecto viliforme e tecido de 
granulação com crosta fibrinóide, ausência de sinais citopáticos 
de infecção viral, parasitas ou granulomas. Iniciou uso de predni-
sona e mesalazina com pouca resposta e foi indicada Azatioprina, 
desencadeando elevação das enzimas pancreáticas, o que invia-
bilizou seu uso. Optou-se pela administração de Infliximabe 5 mg/
kg sem resposta significativa. Realizada dosagem do Infliximabe 
sanguíne e de anticorpos anti-infliximabe ambos com níveis dentro 
da normalidade, o que indicou a não resposta ao biológico. Devido 
à gravidade da doença optou-se por iniciar o Vedolizumabe 300mg 
endovenoso no intervalo de 2 meses, reduzindo posteriormente o 
intervalo para 1 vez ao mês devido a resposta parcial a este me-
dicamento. Manteve-se sempre com importante atividade clínica 
e laboratorial com PCR e VHS muito elevados. Após a utilização 
de diversas classes medicamentosas sem sucesso, optou-se pela 
abordagem cirúrgica sendo indicada a colectomia abdominal total 
com ileostomia e fechamento do coto retal. Após, a mesma, ainda 
em fase de complementação cirúrgica, melhora da anemia e dos 
exames de atividade inflamatória. Apesar da ileostomia sente-se 
muito melhor e feliz com a expectativa de realização de bolsa ileal 
e terapêutica definitiva. E proposta para uma proctocolectomia 
total com reservatório ileonal em jota em três tempos. CONCLU-
SÃO: A proctolectomia está indicada para os pacientes que não 
obtiveram boa resposta ao tratamento conservador e a mesma é 
curativa. No caso descrito, optou-se pela realização do procedi-
mento cirúrgico devido a falha no tratamento clínico, pela baixa 
faixa etária da doente e a possibilidade em evoluir para graves 
complicações. Após a cirurgia, a paciente evoluiu com melhora dos 
sintomas, evidenciando o sucesso do tratamento realizado.
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Nódulo da Irmã Maria José: relação com neoplasia do Trato 
Gastrointestinal
Autores: Del Caro ALR, Daibert LR, Amorim C, Fogaça H, Carneiro 
AJ. 
HUCFF- UFRJ.

INTRODUÇÃO: O nódulo da Irmã Maria José (NIMJ) é sinal um 
semiológico relacionado a pequeno nódulo endurecido na região 
umbilical, proeminente ou não, é, às vezes, o primeiro ou único 
de neoplasia maligna. É um sinal de metástase à distância. O 
nome do nódulo foi dado pelo cirurgião britânico Hamilton Bailey 
em homenagem à Irmã Mary Joseph. Ela observou que pacientes 
com tumores frequentemente apresentavam um nódulo umbilical 
e que este era um marcador de mau prognóstico. A origem mais 
comum do NIMJ em mulheres é o carcinoma ovariano, e em 
homens, o carcinoma gástrico. O nódulo poder ser doloroso e 
ulcerado, ocasionalmente com pus, sangue ou fluido seroso. 
Geralmente, mede cerca de 0,5 - 1,2 cm. Além disso, o NIMJ 
pode ser a primeira manifestação de neoplasia em cerca de 
30% dos casos. RELATO DO CASO: V.M.S.N. é uma mulher de 
64 anos, parda. Em Jan/17, notou o surgimento de um nódulo 
em sua cicatriz umbilical, de aspecto pálido, consistência pétrea 
e drenagem de secreção hialina, por vezes sanguinolenta. 
Concomitantemente evoluiu com constipação, fezes em fita e 
perda ponderal de 12 kg em 3 meses. Encaminhada para o Serviço 
de Gastroenterologia do HUCFF/UFRJ. Biópsia da lesão umbilical 
evidenciou adenocarcinoma caracterizado por imunocitoquímica 
como de origem primária colorretal. Foi então internada e 
colonoscopia demonstrou lesão neoplásica estenosante em 
colon descendente. TC de abdome e tórax com múltiplas lesões 

metastáticas difusas em fígado e nódulos pulmonares. Em sessão 
multidisciplinar foi definido como proposta terapêutica paliativa 
a realização de transversostomia e ciclo de QT neo-adjuvante 
em caráter ambulatorial. Quatro dias após a transversostomia, 
recebeu alta. Atualmente, com quadro clínico estável e realizando 
ciclos mensais de QT FOLFOX paliativa. CONCLUSÃO: Apesar de 
raro, o nódulo da IMJ é um importante sinal para diagnóstico 
de malignidades internas avançadas, bem como um importante 
marcador prognóstico – devendo-se estar atento a esse achado 
no exame físico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

•	 The Editors of Encyclopædia Britannica Sister Mary Joseph 
Dempsey LAST UPDATED: 12-17-1999;

•	 İşcan Y, Karip B, Onur E, Özbay N, Tezer S, Memişoğlu K. 
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Obstrução Intestinal por Enterólito Formado em Divertículo 
de Meckel: Relato de Caso.
Gonçalves DP, Cardoso PCD, Sousa PEGP, Santos AD. 
Santa Casa de Misericordia de Belo Horizonte. 

INTRODUÇÃO: O divertículo de Meckel é a malformação 
congênita mais comum do trato gastrointestinal. Incide em 
2% da população, sendo resultado da falha na obliteração do 
ducto onfalomesentérico. Cerca de 2 a 16% dos pacientes 
terão alguma complicação, incluindo hemorragia, diverticulite, 
ulceração e obstrução, essa última constituindo a complicação 
mais comum no adulto, observada em 26 a 53% dos casos, 
sendo algumas das causas mais frequentes a intussuscepção, 
aderências e inflamação. Mais raramente, pode ser secundária 
à formação de enterólito formado no interior do divertículo, 
que, ao migrar, impacta na válvula ileocecal. DISCUSSÃO: M.O. 
64 anos, masculino, que apresentou quadro de parada de 
eliminação de flatos e fezes com três dias de evolução, associado 
a dor, distensão abdominal e vômitos fecalóides. Ao exame, o 
paciente apresentava-se desidratado, com abdome distendido, 
timpânico, sem sinais de irritação peritoneal. O toque retal não 
evidenciou fezes em ampola retal ou qualquer outra alteração. 
O paciente também portava uma hérnia incisional, sem sinais 
de encarceramento da mesma. Tomografia Computadorizada de 
abdome/pelve com contraste venoso evidenciou dilatação difusa 
de delgado e ausência de alças intestinais em saco herniário, 
levantando-se, então, a hipótese de obstrução secundária a 
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bridas/aderências, já que o mesmo tinha histórico de cirurgia 
abdominal prévia (colecistectomia convencional). Submetido 
à laparotomia exploradora onde foi identificado divertículo de 
Meckel, dilatação das alças de delgado à montante da válvula 
ileocecal e presença de estrutura de consistência endurecida 
intraluminal impactada anteriormente a válvula. Realizada 
ordenha da estrutura para o interior do divertículo, com ressecção 
de ambos. Não foi identificado trajeto fistuloso entre via biliar e 
delgado. Paciente evoluiu bem em pós-operatório, recebendo 
alta em boas condições gerais. Anatomopatológico compatível 
com fecaloma e segmento de íleo envolvendo divertículo de 
Meckel. CONCLUSÃO: A obstrução intestinal por fecalito formado 
em divertículo de Meckel é uma condição extremamente rara, 
com poucos relatos descritos na literatura até o momento. Dessa 
maneira, percebe-se a necessidade de uma maior divulgação do 
assunto e mais publicações a respeito que ajudem a descobrir 
mais detalhes da etiopatogenia desta afecção, a fim de otimizar o 
diagnóstico e o tratamento, já que se trata de causa de obstrução 
intestinal tão incomum.

 

Pseudo-Obstrução Intestinal Crônica Idiopática: relato de caso
Toledo LG*, Amorim C, Costa MC, Farias CAM, Carneiro AJ, 
Fogaça H, Souza LMP, Moraes RA
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: A pseudo-obstrução intestinal crônica idiopática 
(POIC) é caracterizada pela presença de síndrome de obstrução 
intestinal sem um fator mecânico ou doença associada. Esta rara 
entidade parece ter sua fisiopatologia baseada em uma miopa-
tia ou neuropatia visceral primária e possui um espectro hete-
rogêneo de apresentações clínicas e respostas a tratamentos. 
CASO CLÍNICO: Fem., 40 anos, branca, natural do Rio de Janeiro, 
sem comorbidades, há 6 anos com quadro de distensão abdomi-
nal, náuseas, êmese, dor abdominal aliviada com a evacuação 
e analgésicos comuns, além de diarreia alta intermitente. Há 2 
anos, refere piora dos sintomas e perda de 13kg. Nesse período, 
utilizou diversas medicações (ciprofloxacino, mesalazina, pred-
nisona, adalimumabe e rifaximina) e retirou glúten da dieta, sem 
melhora. Em Janeiro de 2017, veio encaminhada ao HUCFF com 
quadro de constipação, IMC de 12,26 kg/m2 e importante disten-
são abdominal. Exames laboratoriais sem alterações. Hipóteses 
sugeridas: doença celíaca, esprue tropical, doença de Whipple 
e POIC. Trouxe exame externo de trânsito de delgado, que não 
evidenciou estenoses. Rotina de abdome agudo mostrou dilata-
ção difusa em alças de delgado e nível hidroaéreo. Endoscopia 
visualizou moderada quantidade de resíduos no estômago, com 

mucosa de aparência atrófica em corpo e antro, além de segunda 
porção duodenal com rarefação importante do pregueado habi-
tual e visualização da trama vascular. Biópsias negativas para 
doenças auto-imunes e parasitas. Evoluiu com drenagem de 
2000ml por sonda nasogástrica e início de nutrição parenteral 
(NPT). Em 48h houve melhora clínica importante, optando-se por 
iniciar eritromicina como pró-cinético. Posteriormente, foi possí-
vel retirar NPT, sendo observada melhora da distensão abdominal 
e da consistência das fezes. Diante da negatividade da investiga-
ção para as hipóteses levantadas e impossibilidade de realização 
de biópsia intestinal cirúrgica devido ao status nutricional desfa-
vorável, a paciente recebeu alta com o diagnóstico presumível 
de POIC e encaminhamento para seguimento ambulatorial. CON-
CLUSÃO: O manejo de pacientes com POIC é desafiador e envolve 
o reestabelecimento da motilidade intestinal, garantia de aporte 
calórico e avaliação de necessidade cirúrgica. Há evidências de 
alguma melhora com o uso de eritromicina nessa doença.

 

Síndrome de obstrução intestinal por bezoar atípico. 
Precht BLC1, Araújo LV2, Brandão IP3, Cunha JAF2, Castro MEC2, 
Fedrizzi JL3, Fernandes IBT3, Vianna AOA2

1: Universidade Federal Fluminense
2: Clínica São Vicente 
3: Escola de Medicina Souza Marques

INTRODUÇÃO: Bezoar é definido como um agregado de materiais 
não digeridos. Podem ser classificados em 4 tipos: fitobezoar 
(composto por fibras, cascas ou sementes), lactobezoar (formado 
por proteínas do leite), farmacobezoar (medicamentos) e 
tricobezoar (fios de cabelo e partículas de comida)1. Uma história 
clínica compatível e exame físico com achados de distensão 
abdominal, vômitos, massa palpável, halitose (devido ao material 
acumulado no estômago) auxiliam o diagnóstico mas não são 
conclusivos2. O método diagnóstico padrão-ouro é a endoscopia 
digestiva alta (EDA), que permite não só a visualização do bezoar 
mas também possui finalidades terapêuticas, permitindo a 
remoção do material3. RELATO DE CASO: ES, 62 anos, feminina 
com história de cirurgia prévia para hérnia de hiato em 2008 e 
2014 (fundoplicatura e reabordagem por recidiva), sem outras 
comorbidades é admitida pela emergência com relato de cólica 
epigástrica de forte intensidade, associada a náusea e vômitos 
iniciados após almoço. Instalada sonda nasogástrica (SNG) na 
sala de emergência, com saída de 300 ml de líquido não biliar 
e resíduos alimentares sendo deixada  em sifonagem com alívio 
parcial dos sintomas.  Paciente se encontrava em bom estado 
geral, sem irritação peritoneal. Diante do quadro foi solicitada 
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tomografia computadorizada (TC) de abdome, que evidenciou 
imagem nodular heterogênea medindo 9,6cm no maior diâmetro 
em região antropilórica do estômago, determinando obstrução 
da luz em correspondência, com gastrectasia e nível líquido 
em seu interior. Paciente foi internada em unidade fechada, 
sendo realizada no dia seguinte endoscopia digestiva alta que 
evidenciou bezoar (casca de coco) ao nível do piloro. O material 
foi retirado por via endoscópica, com auxílio de basket. A 
paciente evoluiu satisfatoriamente após o exame, com resolução 
das náuseas e vômitos, aceitação da dieta e alta hospitalar após 
1 dia. CONCLUSÃO: A associação de uma história típica (pós 
alimentar), um exame físico compatível e uma TC de abdome 
que excluiu diagnósticos alternativos passíveis de cirurgia 
(bridas, neoplasias) sugeriu a hipótese diagnóstica de bezoar. A 
EDA, como já mencionado, confirmou o diagóstico e possibilitou 
a resolução de quadro de obstrução gástrica, tendo a paciente 
evoluído sem intercorrências após o procedimento.

 

Terapia com 177-Lutécio-dotatate em paciente com tumor 
neuroendócrino metastático
Autores: Ker WS, Rezende MF, Barbirato GB, Galvão-Alves J, 
Mesquita CT.
Instituição: Américas Medical City Serviços Médicos

INTRODUÇÃO: A terapia com  Octreotato-DOTA-177Lutécio  é 
uma terapia de medicina nuclear para tumores da linhagem 
neuroendócrina. Consiste na administração de uma substância 
radioativa que tem a propriedade de se ligar especificamente 
nos receptores de somatostatina presentes em grandes 
concentrações na superfície das células de tumores 
neuroendócrinos. São realizadas quatro aplicações de 200 mCi 
(7,4 Gbq), em regime de internação em ambiente hospitalar, 
com intervalos de 8 a 12 semanas entre os ciclos. Os objetivos 
da terapia consiste em estabilização da doença, melhora dos 
sintomas, melhora da qualidade de vida e redução da morbi-
mortalidade. Os efeitos adversos da terapia geralmente são leves, 
o paciente pode apresentar náuseas, vômitos, perda de cabelo de 
caráter transitório, leucopenia, plaquetopenia e anemia. O efeito 
de maior preocupação é a toxicidade renal, que é reduzido com 
a infusão de aminoácidos como lisina e arginina antes, durante 
e depois da administração do radiotraçador. RELATO DE CASO: 
Paciente de 67 anos, do sexo masculino, com queixa de flushing 
relacionado a atividade física e estresse. Através de Ressonância 
Magnética de Abdome foram observados   múltiplos nódulos 
hepáticos secundários e infiltração mesentérica associada a 
linfonodomegalias. Foi submetido a ressecção intestinal e de 

linfonodos com melhora parcial dos sintomas. Pela peça cirúrgica 
constituída por segmento de intestino delgado teve diagnóstico 
de tumor neuroendócrino primário de intestino com metástases 
hepáticas e linfonodais, com positividade imunohistoquímica 
para cromogranina e baixo índice de proliferação celular pelo 
Ki67%. Realizou Cintilografia com 99mTcOctreotideo que revelou 
expressão de receptores com afinidade por somatostatina em 
alça de delgado e achados secundários hepáticos e mesentérico. 
Foi encaminhado para o serviço de Medicina Nuclear para terapia 
com Octreotato-DOTA-177Lutécio. Evoluindo satisfatoriamente. 
CONCLUSÃO: A terapia com radionuclídeo emissor de partículas 
beta  Octreotato-DOTA-177Lutécio  nos casos de tumores 
neuroendócrinos tem sido utilizada com melhora clínica dos 
sintomas, estabilização da doença e em alguns casos regressão 
do tumor. A medicina nuclear faz parte do arsenal terapêutico nos 
pacientes com esta condição.

 

Tuberculose miliar e Doença de Crohn: relação com uso de 
dorgas anti- TNF
Autores: DAMASCENO BP, GOMES RC, JOHNSON FK, GUEVARA 
N, COSTA FDM, OTITI JV,  AMORIM C, CANEIRO AJ. 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho- Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

INTRODUÇÃO: A doença de Crohn (DC) é uma enfermidade 
inflamatória crônica que pode manifestar- se ao longo de todo o 
trato gastrointestinal, mais comumente no íleo (ileíte de Crohn) e 
no cólon. Sua patogênese é multifatorial e o tratamento depende 
da gravidade e da forma de apresentação da doença. Nesse 
cenário, as drogas anti- TNF alfa (como o adalimumabe) têm 
demostrado grande efetividade para o tratamento das doenças 
inflamatórias intestinais. No entanto, essas medicações também 
estão associadas ao maior risco de reativação de tuberculose 
latente (TBL), o que incitou a elaboração de diretrizes para o 
rastreamento de TBL antes do início da terapia biológica. Apesar 
disso, nem sempre esse rastreamento mostra- se eficaz para 
evitar quadros graves. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 
64 anos, diagnosticada em 2003 com Doença de Crohn (DC) 
ileocolônica padrão fibroestenosante, submetida à ileostomia em 
2016 e em tratamento clínico com adalimumabe e metotrexato. 
Inicia há um mês com quadro de hiporexia intensa, associada 
a febre (Tax 38-39C), predominantemente vespertina, com 
calafrios. Há uma semana, foi submetida à internação no HUCFF 
investigação. Exames na admissão com marcadores inflamatórios 
altos (PCR de 104 mg/L) e tomografia computadorizada de 
tórax evidenciando micronódulos centrolobulares e periféricos 
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com padrão de árvore em brotamento. Diante da suspeita de 
Tuberculose Miliar, prosseguiu-se com a investigação, tendo 
o teste GeneXpert revelado positividade para M. tuberculosis. 
Optou-se então pela suspensão temporária do adalimumabe 
e pela introdução do esquema RIPE, ao qual a doente revelou 
boa tolerância. Paciente evoluiu sem queixas, deambulando e 
alimentando-se bem. CONCLUSAO: A exclusão da TB pulmonar 
latente é obrigatória antes do uso de bloqueadores do TNF-α. 
No presente relato, a paciente apresentava PPD não reator 
e uma radiografia de tórax prévia sem particularidades. Não 
obstante, apresentou TB miliar, o que reforça a necessidade de 
acompanhamento e suspeita diante de quadro clinico possível ou 
mesmo de febre a esclarecer.

 

Gastren 2017: Tumor Neuroendócrino ileocecal com 
metástase no fígado.
Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Hepatologia da UFRJ
Autores: Johnson KF, Motta morais J, Pêgo Damanesco B, 
Martins da Costa FD, Cunha Gomes RR, Otiti JV, Guevara N

INTRODUÇÃO: Os tumores carcinoides são neoplasias do sistema 
celular neuroendócrino difuso. Os fatores genéticos na etiologia 
tem uma grande importância no desenvolvimento da doença. Estu-
dos mostraram que a deleção do gene supressor PLCβ3 provoque 
descontrole de crescimento de células neuroendócrinas, com dis-
torção do processo de apoptose e desenvolvimento de neoplasias. 
Têm uma incidência que oscila em 0,10 casos por 100.000 habi-
tantes, se encontrando mais casos nas necropsias. A maioria dos 
casos se encontra em pacientes de sexo feminino de 40 a 50 anos 
com metástase para o fígado e os linfonodos. RELATO DE CASO: 
MF, feminino, 53 anos, residente do RJ, assistente comercial pro-
curou atendimento na emergência do HUCFF por queixa de vômi-
tos. Na admissão, relata que iniciou em janeiro 2017 dor em cólica 
na fossa ilíaca direita associada à distensão abdominal, diarreia 
intermitente. Internada no serviço de gastroenterologia da UFRJ 
em maio de 2017 com diagnóstico de lesão ulcerada em topogra-
fia de válvula ileocecal associada a lesões hepáticas sugestivas de 
implantes secundários, com hipótese de tumor carcinoide que foi 
confirmada com o histopatológico: neoplasia neuroendócrina tipo 
tumor carcinoide.  Há 2 semanas com piora da dor e distensão 
abdominal, dos vômitos e, com presença de peristalse e quadro de 
dispepsia associado a emagrecimento de 5 kg. Foram realizados 
RM, USG de Abdome, colonoscopia e , enterro TC, procedimentos 
realizados antes e depois da internação para acompanhamento e 
tratamento da paciente.  Indicada e realizada ileolectomia direita 
convertida para via laparotômica por distensão de alças de delga-

do, com anastomose primaria mecânica latero-lateral e octreotide 
intraoperatório. Marcada avaliação após alta quanto à embolização 
das lesões hepáticas. CONCLUSÃO: O tumor carcinoide permanece 
com lento crescimento, apesar  disso, o tratamento não deve ser 
postergado. A sobrevida dos pacientes com doença disseminada 
com diagnóstico e sem tratamento era de 18% em cinco anos. 
Ressecções paliativas de metástases hepáticas, com o objetivo de 
amenizar os sintomas, somente estão indicadas se mais de 90% 
do tecido neoplásico puder ser retirado. Outras opções terapêuticas 
são  ablação por radiofrequência e quimioembolização hepática.  

REFERÊNCIAS: 

1- Os tumores neuroendócrinos, aspectos gerais

2- Diagnostico e tratamento de tumores do trato digestivo

3- Tumor neuroendócrino do apêndice ileocecal – a propósito de 
um caso clínico

 

PÂNCREAS  

Enzimas Pancreáticas elevadas e Pâncreas Divisum
Vaisman DM, Sangiradi CAM, Banharo MM, Lopes NA, Neto Jao, 
Haddad GS, Basile R, Galvão-Alves J.

INTRODUÇÃO: O pâncreas divisum (FIG 1), presente em 7-10% 
da população corresponde a mais comum variante anatômica 
do sistema pancreático caracterizada por uma falha na fusão 
do ducto ventral ao dorsal durante a fase embrionária. Isto faz 
com que a drenagem ocorra principalmente através da papila 
acessória. Em razão da obstrução relativa ao fluxo através da 
papila minor, pode cursar com episódios recorrentes de pancrea-
tite e ser causa de hiperamilasemia assintomática. RELATO DE 
CASO: Paciente de 62 anos, masculino, branco, casado procu-
ra atendimento em razão de elevação de enzimas pancreáticas 
amilase 290UI (100UI), lipase 153UI (60UI) sem manifestações 
clinicas. Houvera sido avaliado com ultrassonografia e tomogra-
fia computadorizada abdominal normais. Foi solicitado colan-
giopancreatografia por ressonância magnética (FIG 2 E 3) que 
mostrou tratar-se de pâncreas divisum. CONCLUSÃO: A asso-
ciação entre pâncreas divisum e pancreatite idiopática tem sido 
objeto de discussão. O fluxo aumentado de secreção exócrina 
pancreática drenado principalmente pelo ducto dorsal através da 
papila minor gera uma sobrecarga e por vezes obstrução. Como 
consequência ocorre a hiperamilasemia, sinal apresentado pelo 
paciente e que no momento era assintomático. Porém com a 
evolução esta pode progredir para a pancreatite. Esta patologia 
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é de difícil diagnóstico devido à baixa sensibilidade dos métodos 
tradicionais de imagem como a Tomografia Computadorizada e 
a Ultrassonografia. Assim, são necessários exames específicos 
para se obter uma confirmação. Dentre os mais indicados, estão 
a colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) e 
a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), consi-
derada padrão ouro. Embora apresentem acurácia semelhante, a 
CPRM apresenta uma resolução espacial inferior à da CPRE, ha-
vendo dificuldade na visualização dos ductos pancreáticos aces-
sórios, além do fato de que os movimentos respiratórios influen-
ciam na qualidade de suas imagens. O desafio terapêutico é uma 
realidade, como na maioria dos casos o pâncreas divisum é uma 
variante assintomática, torna-se necessário definir quando está 
indicada a intervenção. Em casos que o doente tem pancreatites 
recorrentes a estratégia visa aliviar a obstrução e melhorar a dre-
nagem pancreática via papila minor, com abordagens endoscópi-
cas (Esfincterotomia endoscópica ou dilatação da papila minor e 
posterior colocação de prótese) e cirúrgicas (esfincteroplastia ou 
esfincterectomia da papila minor).

 

SAÚDE PÚBLICA  

Comparação Entre a Incidência de Internações Eletivas e de 
Urgência no Estado do Rio de Janeiro por Doenças do Aparelho 
Digestivo de 2008 a 2016 em Crianças de 0 a 14 anos
Fruet, SSSFR; Tortora, LF; Rodrigues, TS; Carvalho, INA; Da 
Costa, TA; Da Costa, AO; Dos Santos, GF, Fruet, F.
Universidade do Grande Rio

INTRODUÇÃO: A compreensão dos índices de morbidade infantil 
é fundamental para avaliar diversas variáveis, favorecendo ações 
de prevenção/promoção de saúde mais eficazes e reduzindo o 
número de hospitalizações. As doenças gastrointestinais estão 
entre as causas de internação mais frequentes em crianças. Ob-
jetivos: Realizar uma análise comparativa acerca da incidência 
do número de internações eletivas e de urgência com o intuito 
de identificar as cidades de maior e menor prevalência. Métodos: 
Estudo realizado com base nos dados oriundos da plataforma 
DATASUS, entre os anos de 2008 a 2016 sendo analisadas as 
taxas de internações eletivas e urgência no estado do Rio de Ja-
neiro por doenças do aparelho digestivo em crianças de 0 a 14 
anos em ambos os sexos. Resultados: Ao analisar a tabela DATA-
SUS, pode-se perceber que foram internadas 66.352 crianças de 
0 a 14 anos devido à doenças do aparelho digestivo sendo que 
31.880 foram internações eletivas e 34.472 de urgência. Des-

sas internações a cidade do Rio de Janeiro concentrou a maior 
prevalência nas internações de urgência e eletivas, com 37,8% 
e 58,3%. Outras cidades que possuem alta prevalência de in-
ternação de urgência são Duque de Caxias (2.646), Nova Iguaçu 
(2.255), Campos dos Goytacazes (1.384) e São Gonçalo (1.365). 
Em relação às internações eletivas, se encontra uma maior pre-
valência também nas cidades de Campos do Goytacazes (1.985), 
Niterói (1.304), Rio Bonito (1.130) e Volta Redonda (1.060). Por 
outro lado, o estado do Rio de Janeiro apresenta cidades que 
não realizaram internações por atendimentos eletivos, como nas 
cidades de Areal, Mendes, Mesquita e Conceição de Macacu, to-
das com menos de 4 internações de urgências. Já as cidades 
de Trajano de Moraes e São João de Meriti não apresentaram 
internações eletivas, mas apresentaram, respectivamente, 36 e 
35 internações por urgência. Conclusão: Após a análise da tabela 
de Morbidade Hospitalar do SUS no Rio de Janeiro, foi possível 
observar um panorama das internações em crianças de 0 a 14 
anos por doença do aparelho digestivo, demonstrando locais com 
maior e menor índice de internação. Destacam-se nos de maior 
índice a relação com piores condições de saneamento básico, 
fator predisponente já estabelecido. O conhecimento desses nú-
meros permite que seja feita uma abordagem diferenciada de 
acordo com a escala de necessidade de cada região, visando, 
assim, melhorar a assistência, prevenção e promoção de saúde 
dos pacientes.
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Estudos dos Internamentos por Íleo Paralítico no Rio de 
Janeiro nos Últimos 5 Anos
Gomes, VMS (1); Fruet, SSSFR (2); Souza, CS (3); Ribeiro, JMS 
(4); Anjos, ILPB (5); Costa, AJA (6); Fruet, Fabio (7)  Souza Neto, 
JD (8)
Universidade Federal de Alagoas (1); Universidade do Grande 
Rio (2); Universidade Federal do Ceará (3); Universidade Federal 
do Piauí (4); Universidade Severino Sombra (5); UniChristus (6); 
Hospital Balbino (7); Hospital do Coração de Messejana (8).
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INTRODUÇÃO: O íleo paralítico corresponde à disfunção temporária 
da motilidade intestinal, sendo representado por um bloqueio da 
função por meio do componente hormonal do sistema simpatoa-
drenal e por distúrbios eletrolíticos, promovendo alterações ner-
vosas ou musculares. Esse tipo de disfunção ocorre após irrita-
ção peritoneal causada, principalmente, pelo ácido clorídrico, pelo 
conteúdo colônico e pelas enzimas pancreáticas, podendo ocorrer, 
também, em sua maioria, depois de qualquer cirurgia abdominal, 
possuindo, assim, etiologia multifatorial. A presença de desconfor-
to devido à distensão está presente, e vômitos podem ser frequen-
tes. A gravidade e a duração dos sintomas dependem do tipo de 
lesão peritoneal e a sua exacerbação requere o internamento do 
paciente. Objetivos: Realizar uma análise acerca da incidência do 
número de internações e mortalidade por íleo paralítico no Rio de 
Janeiro (RJ) nos últimos 5 anos. MÉTODOS: Estudo realizado com 
base nos dados oriundos da plataforma DATASUS, entre os anos 
de 2011 a 2016, sendo analisados os índices de internações no 
estado do RJ em ambos os sexos.  RESULTADOS: Foram identifi-
cados 14.275 casos de internação por íleo paralítico entre janeiro 
de 2011 e maio de 2017, sendo 7.233 homens (50,66%). Desse 
total a maior incidência foi na faixa etária entre 50 e 79 anos com 
total de 8.765 (61,40%). O número de internações em crianças e 
adolescentes foi um total de 1.970 (13,80%), havendo neste grupo 
maior incidência naqueles com idade menor que 1 ano, correspon-
dendo a 710 (36,04%) internações. O total de óbitos foi de 2.224 
(15,58%), sendo 1154 mulheres (51,88%). O número de óbitos 
e taxa de mortalidade por faixa etária foi, respectivamente: ≥ 80 
anos, 548 e 37,10%; 70 a 79 anos, 608 e 27,61%; 60 a 69 anos, 
415 e 16,29%; 50 a 59 anos, 333 e 13,12%; 40 a 49 anos, 136 
e 8,62%; 30 a 39 anos, 69 e 6,24; 20 a 29 anos, 35 e 4,08%; ≤1 
ano, 61 (2,74%). CONCLUSÃO: O íleo paralítico ainda permanece 
como afecção de importante morbimortalidade no estado do RJ. 
Em relação à internação, o sexo masculino é o mais afetado, po-
rém, mulheres representam maior porcentagem de mortalidade. A 
faixa etária mais acometida é de 50 e 79 anos, com maior número 
de óbitos de 70 a 79 anos. 
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Luckey, A;Livingston, E;Tache, Y. Mechanisms and Treatment of 
Postoperative Ileus. Arch Surg. 2003; 138:206-214.

BRAUNWALD, Eugene; FAUCI, Anthony S.; HAUSER, Stephen L.; 
JAMESON, J. Larry; KASPER, Dennis L.; LONGO, Dan L.; LO-
SCALZO, Joseph. Harrison: medicina interna. 17. ed. Rio de Ja-
neiro: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-85-7726-049-2. Português. 
Vol 1. Cap 293. Pag 1912 a 1914.

 

Incidência de Pacientes com Doença de Crohn e Retocolite 
Ulcerativa no estado do Rio de Janeiro entre 2008 e 2016
Fruet, SSSFR (1); Bandeira, LLB (2); Souza, CS (3); Sá, ICC (4); 
Almeida, SP (5); Tortora, L (6); Fruet, F (7); Souza Neto, JD (8)
Universidade do Grande Rio (1, 6); Universidade Severino Sombra 
(2); Universidade Federal do Ceará (3); Universidade de Fortaleza 
(4); Universidade Federal do Vale do São Francisco (5); Hospital 
Balbino (7); Hospital do Coração de Messejana (8).

INTRODUÇÃO: A Retocolite Ulcerativa (RCU) e a Doença de Crohn 
são os dois principais tipos de Doenças Inflamatórias Intestinais 
(DII), representando condições de mediação imune desregulada 
da mucosa, isto é, respostas inapropriadas à microbiota endógena 
no intestino. As cascatas inflamatórias causam sinais, sintomas e 
características endoscópicas que diferenciam essas duas entidades 
de DII, como a presença de sangue macroscópico nas fezes e o 
padrão endoscópico de doença contínua na RCU; e a ocorrência 
de sintomas sistêmicos, anormalidades extremas no intestino 
delgado, presença de massa abdominal, fístulas na DC. OBJETIVOS: 
Realizar uma análise comparativa entre o número de atendimentos 
por Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa no estado do Rio de 
Janeiro entre os anos de 2008-2016 com o intuito de identificar 
os parâmetros mais prevalentes. MÉTODOS: Estudo realizado com 
base nos dados oriundos da plataforma DATASUS, entre os anos de 
2008-2016, sendo analisadas a incidência, faixa etária (FE), tipo 
de atendimento, etnia, regime e valores hospitalares no estado 
do Rio de Janeiro. RESULTADOS: Somam-se, no RJ, 2281 casos 
entre 2008-2016, caracterizando 14,2% da região Sudeste. Destes, 
56,4% eram do sexo feminino e 43,6% masculino. Ambas as FEs 
tiveram menor incidência em menores de 1 ano - 0,4% masculino 
e 0,3% feminino. Já a FE mais incidente se diferenciou entre os 
sexos, sendo no feminino 30-39 anos (10,6%) e masculino 40-49 
anos (17,4%). Quanto à etnia, a mais incidente foi a branca (32,5%) 
e a menor a amarela (0,3%). Do total de atendimento, 63,1% 
foram no âmbito de urgência e 36,9% ambulatorial. Como produto, 
772.362,36 reais foram gastos no regime público devido às causas. 
CONCLUSÃO: Observou-se que a população feminina é ligeiramente 
mais acometida, todavia, a população masculina apresentou FE 
mais tardia, diferenciando-se da tendência atual do pico precoce 
das comorbidades ao redor dos 20 anos. A etnia branca confirmou-
se como a mais afetada consequente à influência da herança 
europeia. Destaca-se o volume de atendimento total no âmbito 
de urgência, evidenciando a importância de atuação na atenção 
primária. As DII possuem grande variação na literatura quanto ao 
seu perfil epidemiológico, principalmente no que tange o sexo, FE 
e etnia. Constitui-se relevante a realização de um panorama no 
estado do RJ para fins de ampliação no processo de saúde-doença.
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Incidência de pacientes que se submeteram à cirurgia 
bariátrica no Brasil e obtiveram alguma intercorrência após 
o procedimento.
Fruet, SSSFR (1); Flores, JL (2); Souza, CS (3); Ribeiro, JMS (4); 
Anjos, ILPB (5); Farias, IO (6); Fruet, Fabio (7);  Souza Neto, JD (8)
Universidade do Grande Rio (1); Universidade Luterana do Brasil 
(2); Universidade Federal do Ceará (3); Universidade Federal do 
Piauí (4); Universidade Severino Sombra (5, 6); Hospital Balbino 
(7); Hospital do Coração de Messejana (8)

INTRODUÇÃO: A cirurgia bariátrica como tratamento da obe-
sidade deve ser considerada quando outras terapêuticas não 
forem efetivas, sendo indicada para pacientes com IMC maior 
que 40 kg/m² ou 35 kg/m² associado à alguma comorbida-
de. As complicações advindas das operações bariátricas es-
tão aumentando cada vez mais devido à sua maior utilização 
como método terapêutico e, também, devido às característi-
cas clínicas dificultosas ao manejo hospitalar que os pacien-
tes submetidos a ela podem apresentar. OBJETIVOS: Analisar 
a incidência de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica que 
necessitaram de intervenção para correção de complicações 
advindas do procedimento. MÉTODOS: Estudo realizado com 
base nos dados oriundos da plataforma DATASUS, entre os 
anos de 2013 a 2016, por região brasileira, sendo analisadas 
as taxas em ambos os  sexos. RESULTADOS: Ao analisar o pe-
ríodo de 2013 a 2016, vê-se que o número de intercorrências 
aumentou progressivamente, sendo maior em 2016, possivel-
mente pelo aumento no número de cirurgias bariátricas. Um 
total de 1270 pacientes precisaram recorrer a algum tratamen-
to por intercorrência pós-cirurgia Bariátrica no Brasil. Destes, 
a grande maioria está concentrado na região Sul, totalizando 
819 intervenções. A região Sul se manteve em 1º lugar em 
cada ano do período analisado, seguida pela região Sudeste, 
com 319 procedimentos, e Nordeste, com 109. O ano com o 
maior registro de intercorrências foi 2016, com 371 casos. O 
estado que mais apresentou registros referentes ao número de 
intercorrências foi o Paraná, com 752 casos, seguido de São 
Paulo, com 214, e Minas Gerais, com 80. No que se refere ao 
tipo de intercorrência, dos 1270 casos registrados, 997 foram 
caracterizados como clínicas e 273, intercorrências cirúrgicas. 
CONCLUSÃO: Apesar de a cirurgia bariátrica possuir seus be-
nefícios, ela acompanha riscos que merecem atenção, visto 
que, com a popularização da cirurgia, também é necessário 
aumentar a cautela durante a realização da mesma.   Isto se 
reflete através do número de intercorrências que vem aumen-
tando progressivamente com o passar dos anos, chamando 
a atenção para a preponderância das intercorrências clínicas 

frente às cirúrgicas. É somente através do controle consciente 
de indicação deste procedimento que poderemos expandir os 
benefícios e garantir maior conforto para aqueles submetidos a 
essa alternativa terapêutica.

 

Mortalidade de pacientes por Câncer Gástrico na região sul 
entre 2008 e 2014
Fruet, SSSFR (1); Souza, CS (2); Ribeiro, JMS (3); Tortora, LF (4); 
Alexandrino, GB(5); Costa, GHR (6); Fruet, Fabio (7); Souza Neto, 
JD (8)
Universidade do Grande Rio (1,4); Universidade Federal do Ceará 
(2); Universidade Federal do Piauí (3); Universidade Luterana do 
Brasil (5); Universidade Católica de Pernambuco (6); Hospital 
Balbino (7); Hospital do Coração de Messejana (8).

INTRODUÇÃO: O câncer (CA) gástrico se apresenta de três formas 
histológicas (Adenocarcinoma, Linfoma e Leimiossarcoma), sen-
do conhecido por ter relação com a ingestão demasiada de ali-
mentos do tipo defumados, com grandes quantidades de sódio e 
pobres em vitaminas, principalmente A e C. Porém, outros fatores 
também podem estar relacionados com a formação desse tipo de 
câncer, como a presença da bactéria H. pylori, fatores genéticos, 
tabagismo e a ingestão de bebidas alcóolicas. A região Sul é a 
segunda região do país onde ocorre uma alta incidência desse 
tipo de câncer - nela, o número de óbitos vem aumentando con-
sideravelmente, e acredita-se que essa alta incidência está as-
sociada diretamente aos hábitos alimentares da população. OB-
JETIVO: Realizar análise acerca da mortalidade de pacientes por 
CA Gástrico na região Sul com o intuito de identificar os fatores 
que o determinam. MÉTODOS: Estudo realizado com base nos 
dados oriundos da plataforma DATASUS, entre os anos de 2008 a 
2014, sendo analisadas as taxas de mortalidade na região Sul em 
ambos os sexos. RESULTADOS: A análise da plataforma DATASUS 
mostrou que, entre os anos de 2008 e 2014, houve um total de 
16.510 mortes, sendo 5.518 do sexo feminino e 10.992 do mas-
culino. Tais valores representam uma maior incidência de morbi-
dade da doença em pacientes do sexo masculino, o que confirma 
pesquisas já divulgadas pelo Instituto Nacional do Câncer, que 
relata estudos com 63% das neoplasias de estômago acontecen-
do em homens e 37% em mulheres. Outro aspecto relevante é o 
aumento da morbidade quando os valores são comparados por 
idade; entre 30-39 anos observam-se 219 casos; já entre 50-
59 anos são encontrados 1860 casos a mais (2.079), mostrando 
como o envelhecimento da população tem relação direta com o 
aumento do número de casos de câncer no Brasil. CONCLUSÃO: 
A mortalidade de câncer gástrico aumentou, nos últimos anos, 
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principalmente devido ao envelhecimento populacional. Por se 
tratar de uma doença de causas multifatoriais, as pessoas aca-
bam ficando expostas a mais fatores de risco, como hábitos ali-
mentares, infecção por H. pylori, tabagismo e alcoolismo e, com 
isso, há um aumento dos casos de câncer de estômago. Por isso, 
se faz necessário novos estudos para o desenvolvimento de polí-
ticas públicas para alcançar o controle desta doença.

 

Panorama do perfil de atendimento em hemorragia 
digestiva alta na emergência comparando o estado do Rio 
de Janeiro com a região Sudeste.
BANDEIRA LLB,(1) SOUZA CS(2), MYNSSEN BV(3), FRUET 
SSFR(4), ARAÚJO MGF(5), ROSSI LR(6), FRUET F(7), NETO JDS(8)
Universidade Severino Sombra; 2- Universidade Federal do 
Ceará; 3- Centro Universitário de Volta Redonda, UniFOA; 4 – 
Universidade do Grande Rio; 5- Universidade de Pernambuco; 
6- Universidade Luterana do Brasil; 7- Hospital Balbino; 8 – 
Hospital Messejana

INTRODUÇÃO: Hemorragia digestiva alta (HDA) é todo sangra-
mento decorrente de lesões existentes no sistema digestório 
acima ou até o ligamento de Treitz, normalmente expressado 
clinicamente por hematêmese e/ou melena. OBJETIVOS: Rea-
lizar estudo comparativo entre a Região Sudeste e o estado do 
Rio de Janeiro a fim de traçar perfil de atendimento em hemor-
ragia digestiva alta. MÉTODOS: Estudo realizado com base nos 
dados oriundos da plataforma DATASUS, entre janeiro de 2012 
e maio de 2017, sendo analisadas as taxas de HDA no estado 
do Rio de Janeiro e na região Sudeste de acordo com a faixa 
etária. RESULTADOS: Nota-se que, no estado do Rio de Janeiro 
(RJ), no período de janeiro de 2012 a maio de 2017, a faixa 
etária em que mais houve atendimento foi a de 60 a 69 anos, 
tendo o sexo masculino o maior número de atendimentos (58% 
do total), tendência também encontrada na região Sudeste, no 
qual o número de atendimentos em caráter de urgência no sexo 
masculino foi maior nessa mesma faixa etária (59% do total de 
ambos os sexos). Contudo, na faixa etária de 20 a 29 anos e 
de 80 anos e mais, o sexo feminino corresponde a um número 
maior de atendimentos tanto no estado do RJ quanto na região 
Sudeste, sendo responsável por 56% e 57% do total, respec-
tivamente. Verifica-se também uma curva do número de aten-
dimentos, a qual demonstra que as internações pela causa au-
mentam a partir dos 20 anos, atingindo seu pico na faixa etária 
dos 60 a 69, como descrito. Já com relação à mortalidade, esta 
se mostrou maior no estado do RJ, correspondendo a 12,8% do 
total quando comparada à região sudeste. O sexo masculino foi 

o que apresentou maiores números, representando uma morta-
lidade de 23,88% na faixa etária de 80 anos e mais. CONCLU-
SÃO: A partir dos dados analisados, a faixa etária em que mais 
houve atendimento foi a de 60 a 69 anos, tendo crescimento 
exponencial a partir dos 20 anos, em ambas as localidades. 
O sexo masculino foi o que mais se destacou em números de 
atendimentos em caráter de urgência, tanto no estado do Rio 
de Janeiro, quanto na Região Sudeste. A mortalidade pela cau-
sa se mostrou maior no estado do RJ se comparada com a 
Região Sudeste, alocada na faixa etária de 80 anos e mais, com 
o predomínio no sexo masculino tanto na região sudeste como 
no estado do RJ, apesar de o número de internações do sexo 
feminino nessa faixa etária ter se mostrado superior.
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ESTACIONAMENTO
No prédio do Centro de Convenções, coberto e com preços diferenciados para congressistas. outras opções próximas ao local.

RESTAURANTE SELF-SERVICE
Disponível no pavimento dos auditórios.

CREDENCIAL
Não será permitido o ingresso ao auditório sem o uso do crachá de identifi cação.

CERTIFICADO
Os certifi cados deverão ser retirados na Secretaria ao fi nal do evento ou enviados por e-mail no prazo de até 10 dias úteis após o término 
do evento.

LOCAL DO EVENTO
Centro de Convenções CBC-Amil  |  Rua Visconde Silva, 52 - Botafogo, RJ

SECRETARIA EXECUTIVA
Galppe Eventos
Rua Hilário de Gouveia, 66 / sala 715 - Copacabana
CEP 22040-900 Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 55 21 3489-1888 
contato@galppe-eventos.com.br
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• Federação Brasileira de Gastroenterologia

• Sociedade Brasileira de Clínica Médica (Regional RJ)

• Sociedade Brasileira do Pâncreas 

• Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva

• Grupo de Fígado do Rio de Janeiro

• Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed)
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