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Caros colegas,

A Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro realizará nos dias 16,17 e 18 de agosto o GASTREN, mais 
tradicional e importante evento regional da especialidade, indo agora para a sua 28ª 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.

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 – 16 DE AGOSTO DE 2018

07:45 –           | Abertura
 Antonio José Carneiro

08:00 – 09:30 | Mesa redonda: Como abordar
 Moderador: Luiz Artur Juruena de Matos

08:00 – 08:20 | Intolerância a lactose
 Fernando Castro

08:20 – 08:40 | Síndrome do Intestino Irritável
 Márcia Henriques de Magalhães Costa

08:40 – 09:00 | Divertículo gigante do cólon
 Luiz João Abrahão

09:00 – 09:30 | Discussão

09:30 – 10:00 | Conferência – Doença Infl amatória Intestinal: 
  hoje e amanhã

 Presidente: Paulo César Rios da Silveira
 Conferencista: Heitor Siffert Pereira de Souza

10:00 – 10:30 | GASTROLANCHE

10:30 – 12:00 | Discussão de casos clínicos

10:30 – 11:15 | Doença de Crohn
 Apresentadora: Ana Teresa Pugas
 Debatedores: Marco Antônio Zerôncio (RN), Antônio Carlos Moraes, Antonio José Carneiro, Rosane Louzada

11:15 – 12:00 | Retocolite ulcerativa
 Apresentador: Hélio Rzetelna
 Debatedores: Marco Antônio Zerôncio (RN), Carlos Frederico Porto Alegre, Renata Froes, Rosane Louzada

12:00 – 12:20 | Conferência: Terapia biológica: posicionamento atual – qual droga utilizar? 
 Presidente: Márcio Castro
 Conferencista: Marco Antônio Zerôncio (RN)
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12:30 – 14:00 | Simpósio Satélite – Takeda – “ENTYVIO – Cicatrização de mucosa na RCU e DC”
MMarco Antônio Zerôncio
Hélio Rzetelna

14:00 – 15:30 | Mesa redonda: Hepatopatias
 Moderador: Gustavo Henrique Pereira

14:00 – 14:15 | Métodos Diagnósticos na Doença Hepática Gordurosa  
  não alcoólica

 João Marcello Araújo Neto

14:15 – 14:30 | Investigação e diagnósticos diferenciais do nódulo hepático
 Cibele Franz

14:30 – 14:45 | Uso de Beta-bloqueadores na Cirrose
 André Torres

14:45 – 15:00 | Estatinas para o tratamento da Hipertensão portal
 Priscila Pollo Flores

15:00 – 15:30 | Discussão 

15:30 – 16:00 | Conferência – Tratamento da Hepatite Crônica C
 Presidente: Eduardo Joaquim Castro
 Conferencista: Raymundo Paraná (BA)

16:00 – 17:00 | Simpósio Satélite – Zambon – Atualização em rastreio de doenças colestáticas
 Raymundo Paraná (BA)

17:00 – 18:30 | Discussão de casos clínicos

17:00 – 17:45 | Hepatopatia autoimune
 Apresentador: Fernando Wendhausen Portella
 Debatedores: Carlos Eduardo Brandão Mello,  
Fernanda Calçado, Feliciano Azevedo, Vera Lúcia Pannain

17:45 – 18:30 | Hepatotoxicidade por medicamentos
 Apresentador: Jorge Segadas 
 Debatedores: Raymundo Paraná (BA), Paulo de Tarso Aparecida Pinto, Samanta Basto, Bernardo da Cruz 
Junger de Carvalho, Frederico Campos

18:30 – 22:00 | Festa de Comemoração dos 80 anos da AGRJ

PROGRAMAÇÃO 
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SEXTA-FEIRA – 17 DE AGOSTO DE 2018 

08:00 – 09:30 | Mesa redonda: Métodos de Imagem em Pancreatologia
 Moderadora: Marta Carvalho Galvão

08:00 – 08:20 | TC/RM
 Antonio Eiras

08:20 – 08:40 | Ecoendoscopia
 Simone Guaraldi

08:40 – 09:00 | Spyglass
 Glaciomar Machado

09:00 – 09:30 | Discussão 

09:30 – 10:00 | Conferência  –  Esteatose pancreática
 Presidente: Rubens Basile
 Conferencista: José Galvão-Alves

10:00 – 10:30 | GASTROLANCHE

10:30 – 12:00 | Discussão de casos clínicos
 Moderador: José Galvão-Alves

10:30 – 11:10 | Cisto de pâncreas
 Apresentadora: Olívia Barberi Luna
 Debatedores: Antônio Siciliano, Andréa de Faria Mendes

11:10 – 11:50 | Hipertensão porta seletiva
 Apresentadora: Bruna Cerbino
 Debatedores: Olívia Barberi Luna, Rafael Albagli

11:50 – 12:10  | Conferência: Mapeamento Genético da Microbiota Intestinal
 Presidente: Javier Flores Morelli
 Conferencista: Flávio Quilici

12:10 – 12:30  | Conferência: Microbiota Intestinal e Constipação
 Presidente: Jorge Motta
Conferencista: Roberto Magalhães Filho

PROGRAMAÇÃO
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12:30 – 14:00  | Simpósio Satélite Richet

14:00 – 15:30  | Mesa redonda: Doença do Refluxo Gastroesofágico 
 Moderadores: José Augusto Messias e Ary Nasi (SP)

14:00 – 14:20 | Avanços na fisiopatologia
 Gerson Domingues

14:20 – 14:40 | Manifestações Atípicas – como abordar
Luiz João Abrahão Júnior

14:40 – 15:00 | Disfagia na DRGE
 Ricardo Alvariz

15:00 – 15:30 | Discussão

15:30 – 16:00  | Conferência – Drogas e Esôfago
Presidente: Juliana Lua
 Conferencista: Eponina Lemme

16:00 – 16:30 | GASTROLANCHE

16:30 – 18:00  | Discussão de Casos Clínicos

16:30 – 17:15 | Disfagia
 Apresentadora: Ângela Alvariz
 Debatedor: Ary Nasi (SP)

17:15 – 18:00 | Doença Esofagiana Funcional
 Apresentadora: Beatriz Biccas
 Debatedor: Ary Nasi (SP)

PROGRAMAÇÃO
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SÁBADO – 18 DE AGOSTO DE 2018

08:00 – 09:30  | Mini-Conferências: 
 Presidente: Rafael Addum

08:00 – 08:20 | Câncer colorretal – como prevenir?
 Edson Jurado

08:20 – 08:40 | Cirurgia bariátrica – o que o Gastroenterologista deve saber?
 João Nametala

08:40 – 09:00 | Análise Crítica do IV Consenso Brasileiro em Infecção pelo Helicobacter pylori
Renata Fróes e Luiz Artur Juruena de Matos

09:00 – 09:20 | Tratamento Endoscópico da Hemorragia Digestiva – o que há de novo?
 Sérgio Matuguma (SP)

09:20 – 09:30 | Discussão

09:30 – 10:00  | Conferência  –  Microbiota e H. pylori
 Presidente: Silvando Barbalho
 Conferencista: Maria do Carmo Friche Passos (MG)

10:00 – 10:30 | GASTROLANCHE

10:30 – 12:00  | Sessão interativa de imagens em Gastroenterologia
 Moderador: César Amorim
 Debatedores: Sérgio Matuguma (SP), Daniella Parente, Márcio Carvalho

12:00  |  Premiação Temas Livres  |  Encerramento

CONVIDADOS NACIONAIS

• Ary Nasi (SP)

• Flávio Quilici (SP)

• Marco Antonio Zerôncio (RN)

• Maria do Carmo Friche Passos (MG)

• Raymundo Paraná (BA)

• Roberto Magalhães Filho (PE)

• Sérgio Matuguma (SP)

PROGRAMAÇÃO
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CIRURGIA ABDOMINAL  

Apendicectomia Aberta e Videolaparoscópica: uma revisão 
sobre suas complicações
Autores: CABRAL TDD, MELLO FBC de, PIERONI V. 
Instituição: Fundação Técnico-Educacional Souza Marques

Apendicite é um quadro agudo de inflamação do apêndice, causada 
pela obstrução de seu lúmen. O aumento da pressão intraluminal 
e sua evolução isquêmica propiciam úlceras e perfuração da 
parede da mucosa. A progressão para apendicite supurada, uma 
peritonite local, pode desenvolver sepse. A realização do diagnóstico 
e tratamento precoce evitam o aumento da morbimortalidade 
decorrente de complicações sépticas. Para tal, a história clínica e 
o exame físico são fundamentais, podendo ser acompanhados dos 
exames complementares para sua confirmação.  O trabalho consiste 
em uma revisão de literatura por meio das plataformas digitais 
Scielo, Pubmed e Ebscohost, em publicações de 1994 a 2017. 
Busca discutir o tratamento da apendicite aguda, compreendido pela 
retirada do órgão por apendicectomia aberta ou videolaparoscópica 
(VL). Os dois métodos são seguros e reconhecidos, apesar de persistir 
a dúvida sobre qual é melhor. A escolha depende da experiência do 
cirurgião e das características do paciente, como: idade, gênero, 
peso, altura, doenças concomitantes, medicações, cirurgias prévias e 
classificação de risco. Ambos apresentam prós e contras que devem 
ser considerados. O procedimento aberto pode causar infecção 
de ferida, vômitos, abscesso de parede e febre pós-operatória; 
havendo necessidade de antibioticoprolifaxia para diminuir o tempo 
de internação dos pacientes. A VL pode ter complicações com a 
manutenção de um pneumoperitônio, os instrumentos necessários 
(agulhas e trocateres) e infecção pós-cirúrgica, cujos mais atingidos 
são idosos, cardiopatas e portadores de disfunção cardiorrespiratória. 
As mais frequentes se dividem em baixa importância (vômitos, febre 
pós-operatória e diarreias) e alta (infecção, abscessos intracavitários 
e peritonite). No entanto, VL é mais usada pelo menor tempo de 
internação, menor desconforto, melhor pós-operatório, menor índice 
de infecção e retorno mais rápido à vida normal. Apendicite é causa 
frequente de abdome agudo e emergência cirúrgica importante 
e sua sintomatologia comum dificulta a detecção precoce. O 
tratamento é indispensável devido à progressão rápida do quadro, 
propiciando rotura e sepse. O desenvolvimento e aprimoramento dos 
métodos disponíveis é fundamental na medicina. Apesar da VL ter 
mais benefícios do que a laparotomia, a escolha varia com o caso. 
Assim, ambos os métodos apresentam qualidades e limitações que 
deverão se adequar ao paciente e a equipe médica.
 

Cirurgia bariátrica e futuras gestações: possíveis 
complicações

Mocelin CQM, Saud AS, Horbylon DE, Roza MC, Lima RA, 
Serruya RA
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques - Rio de Janeiro - RJ 

Introdução: A obesidade é uma condição crônica e multifatorial. 
Atualmente, existem muitos tratamentos para a perda de peso, 
no entanto, para maioria dos obesos mórbidos, a melhor opção 
tem sido a cirurgia bariátrica. No Brasil, mais de 80% dessas 
cirurgias são realizadas em mulheres. Deste grupo, 50% estão 
na faixa etária entre 20 e 40 anos, ou seja, em plena idade fértil. 
Os benefícios são muitos e amplamente conhecidos, no entanto, 
os obstetras devem ficar atentos a possíveis complicações nesse 
grupo, principalmente as tardias e de difícil diagnóstico. Objetivo: 
Analisar as complicações das gestações após uma cirurgia 
bariátrica com o objetivo de expandir o acervo de informações 
sobre esse tema, além de contribuir para pesquisas e para a 
tomada de decisão médica. Métodos: Revisão de literatura 
sobre o tema através da pesquisa nos sites Scielo e MedLine 
e análise de diretrizes brasileiras. Resultados: Alguns casos de 
literaturas mostram que mulheres que reduzem o seu Índice de 
Massa Corporal também reduzem a frequência de irregularidade 
menstrual, atingindo padrões mais constantes de ovulação e 
melhorando sua fertilidade. No entanto, a rápida perda de peso 
após a cirurgia pode causar déficits nutricionais, que podem 
gerar problemas para a gestante e no desenvolvimento fetal. As 
pacientes que evoluem com deficiências de alguns compostos, 
como ferro, vitamina B12, fosfato e cálcio, podem complicar 
com anemia, nas mães e defeitos no tubo neural e restrições 
no crescimento intrauterino, no feto. Embora o procedimento 
cirúrgico hoje seja seguro, existem complicações tardias da 
cirurgia. Diante de casos mais graves, pacientes obstétricas devem 
ficar atentas aos sinais e sintomas de uma possível complicação. 
Conclusão: Mulheres que realizam cirurgia bariátrica aumentam 
sua probabilidade de engravidar. No entanto, esses benefícios 
vêm acompanhados de alguns riscos ao feto e à mãe. Logo, a 
gestante pós-bariátrica necessita de um acompanhamento mais 
específico, sendo de grande importância que ela tenha atenção 
redobrada e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, 
garantindo sua saúde, de seu bebê e uma melhor qualidade de 
vida para sua família.
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Cisto Mesentérico – Relato de Caso

Santana, T.N. Fonseca, G.V.l.  Espasandin, V.l.
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy 
(UNIGRANRIO)

Introdução: Patologia rara, de causa pouco conhecida, com 
incidência 1:100.000 à 1:250.000, sendo mais comum em 
mulheres na quarta década de vida. Hipóteses sobre a sua formação 
apontam malformações linfáticas e processos infecciosos como 
possíveis causas. Relato de caso: J.V.S,52 anos,feminino, sem 
comorbidades, com dor em FIE, refratária a analgesia comum, 
irradiando para o dorso e aumento progressivo de circunferência 
abdominal há três anos. Ao exame físico: massa palpável em todo 
abdome. USG abdominal: massa heterogênea de aspecto cístico 
ocupando toda a cavidade abdominal e pélvica. TC abdominal: 
constatou-se  massa extensa com dilatação do sistema pielocalicial 
esquerdo. Dosagem de CA 125, B-Hcg e alfa fetoproteína dentro 
da normalidade. Laparotomia evidenciou duas massas, de 30cm e 
5cm, com bordas bem definidas, encapsuladas, de aspecto sólido-
cístico. Realizou-se incisão de 1cm em ápice do tumor com saída 
espontânea de líquido de aspecto sero-sanguinolento, sem odor. 
Houve liberação completa dos tumores e histopatológico com 
diagnóstico de linfangioma. Paciente obteve alta após 4 dias.

Discussão: O cisto mesentérico é uma massa de aspecto 
cístico situada entre os dois folhetos do mesentério, de conteúdo 
variado, sendo seroso o mais comum. Acredita-se que se origine 
de malformações vasculares, linfáticas ou de tecido conjuntivo. 
A hipótese mais aceita é a de Gross: formação dos cistos a partir 
da proliferação de um tecido linfático ectópico no mesentério, 
havendo uma comunicação inadequada com o restante do sistema 
linfático. A maioria são assintomáticos, tendo seu diagnóstico feito 
ao acaso, por métodos de imagem. Preconiza-se o tratamento 
cirúrgico via laparotomia ou laparoscopia, com cistectomia 
(exérese total do cisto e sua enucleação). Tais condutas diminuem 
a taxa de recidiva do tumor, sua malignização ou complicações 
como torção com ou sem isquemia, hemorragia, obstrução 
ou ruptura traumática. Conclusão: Constatamos assim, que a 
incidência de massas císticas em região mesentérica é pouco 
comum, estando presentes em maior frequência nas regiões 
axilares e cervicais. O diagnóstico deve ser feito através de USG e 
TC de abdome, sendo a cistectomia o tratamento de eleição para 
o caso, oferecendo aos pacientes um baixo índice de recidiva 
quando comparado a outras abordagens.

Referências bibliográficas 
 ♦ SANTANA, W. et al. “Cisto mesentérico - aspectos clínicos e 
anátomopatológicos”. Rev. Col. Bras. Cir. vol.37 no4. Rio de 
Janeiro Jul/Agosto 2010. 

 ♦ REGINA, L. et al. “Tratamento de cisto mesentérico quiloso”. 
ABCD arq. Bras. Cir. Dig;23(2):138-140, jun. 2010. Ilus. 

 ♦ YASOJIMA, E. et al. “Cisto Mesentérico”. Rev. Col. Bras. Cir. 
vol.29 no.3. Rio de Janeiro maio/junho 2002. 

 ♦ Guraya SY, Salman S, Almaramhy HH. “Giant mesenteric cyst. 
Clin Pract”. 2011;1(4):e108. 

 ♦ MINATA,M. et al. “ Tratamento cirúrgico de cisto de mesen-
tério gigante”. Rev Fac Ciênc Méd Sorocaba. 2016;18(1):52-
4. DOI: 10.5327/Z1984-4840201620914. 

  

Tratamento de abcesso pós apendicectomia 

Esporcatte LR; Freire IM; Souza LTLD; Freitas BP - Liga 
Acadêmica de Cirurgia da Escola de Medicina Souza Marques 

Introdução: A apendicectomia é a operação mais comum 
encontrada nas emergências, podendo ter uma abordagem aberta 
ou por laparoscopia. Seu diagnóstico é feito clinicamente e por meio 
de exames, sendo a apendicite classificada em aguda, crônica, 
perfurada ou gangrenosa. Possíveis complicações desta operação 
não são comuns, porém, quando ocorrem, são preocupantes e 
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têm um maior índice quando a apendicectomia é aberta, sendo 
os abcessos intra-abdominais as complicações mais encontradas. 
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas 
complicações estão relacionados aos casos mais agravantes 
de apendicite, como na perfurada e na gangrenosa. Objetivos: 
Essa revisão tem como objetivo abordar e elucidar as principais 
medidas de tratamento em casos de abcesso intra-abdominal pós 
apendicectomia, avaliando, dessa forma, a eficácia de cada um. 
Material e Métodos: Revisão integrada e sistemática de literatura 
através das plataformas digitais Scielo e Pubmed. Resultados: A 
taxa de complicação de abscessos pós apendicectomia está bem 
descrita na literatura, sendo ela em torno de 1,4 a 3%. Primeiramente, 
o tratamento preconizado é o conservador, através de abordagem 
não-cirúrgica, baseado na antibióticoterapia endovenosa, que é 
uma opção segura, eficaz, de baixa morbidade e mortalidade e 
de baixo custo. A administração dos antibióticos via endovenosa 
é o preconizado, já que estão menos associados a possíveis 
episódios de infecção. Dentre os esquemas antimicrobianos que 
têm eficácia semelhante, há maior indicação de utilização de 
Amicacina e Metronidazol no tratamento não-cirúrgico, uma vez 
que esta apresenta um custo muito inferior. Assim, é sugerido 
que somente quando há falha no tratamento conservador como, 
o aumento ou persistência do abcesso, aparecimento de febre e 
sinais de choque, por exemplo, que deve-se optar pela intervenção 
cirúrgica, evitando grande gasto de recursos e aumento de riscos 
e morbidades futuras decorrentes de uma operação inadequada. 
Ademais, estudos apontam que o número de casos de sucesso no 
tratamento com antioticoterapia como primeira escolha é maior 
do que o da abordagem cirúrgica, em uma comparação de 91% 
contra 36%, respectivamente. Conclusão: Nesse sentido, torna-se, 
pois, evidente que é preconizado uma abordagem com antibióticos 
via endovenosa antes de utilizar técnicas cirúrgicas no tratamento 
de abcessos intra-abdominais pós apendicectomia, devido a sua 
maior eficácia, menor risco e custo.

 

Whipple e suas complicações

Goldenzon RV,Cabral TDD, De Lucca KB, Godoy AGHSA, 
Cerqueira JMVC
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques

Introdução: A duodenopancreatectomia é um procedimento 
que consiste na remoção da cabeça do pâncreas, do duodeno, 
parte do jejuno, colédoco distal e vesícula biliar. É indicada para o 
tratamento de neoplasias do pâncreas, duodeno, papila de Vater 
e via biliar distal. A melhoria da técnica operatória, do suporte 

anestésico e da terapia intensiva e nutricional diminuiu as taxas 
de morbimortalidade. Entretanto, devido à complexidade, podem 
ocorrer complicações, como pneumonia, hemorragia, sepse 
e fístulas. Objetivos: O estudo busca analisar a abordagem 
das complicações decorrentes da duodenopancreatectomia, 
buscando orientar o exame dos pacientes após a operação.
Materiais e métodos: Foi elaborada uma revisão de literatura a 
partir das plataformas Scielo e BVS, no período entre 1999 e 2018. 
As palavras chaves utilizadas foram “Whipple” e “complicações”.
Resultados: Após a realização da duodenopancreatectomia, 
se conecta o remanescente do pâncreas ao trato digestivopara 
que seu suco pancreático atue, anastomose feita por 
pancreatojejunostomia (PJ) ou pancreatoduodenostomia (PD). 
A PJ apresenta maior probabilidade de vazamento pancreático, 
taxa de morbimortalidade, podendo causar fístulas pancreática e 
biliar, abscesso intra-abdominal, trombose e atelectasia pulmonar. 
O reconhecimento das complicações pós-cirúrgicas depende da 
presença de febre persistente, bilirrubina anormal ou aumento de 
amilase nos drenos cirúrgicos.  É recomendado monitoramento 
constante, antibióticos, suporte nutricional e realização da 
Tomografia Computadorizada pós-cirúrgica. A dificuldade dos 
pacientes pós-cirúrgicos em ingerir grandes volumesprejudica a 
realização da TC, por ser necessário encher o intestino delgado 
para avaliar sua integridade.A Fluoroscopia pode ser feita para 
avaliação de vazamento e é efetiva em casos de esvaziamento 
gástrico diminuído. Conclusão: Aduodenopancreatectomiaé 
um procedimento cirúrgico complexo que ainda apresenta alta 
morbimortalidade. Portanto, é necessária a detecção precoce de 
tumores de pâncreas para melhor prognóstico, maior experiência 
profissional e refinamento das técnicas e equipes cirúrgicas.Em 
casos de complicações, é necessária atenção e acompanhamento 
para um rápido diagnóstico e otimização do tratamento.

 

ENDOSCOPIA  

Cuidados na realização da endoscopia digestiva alta em 
gestantes

Freire IM, Bilheiro CP, Strosberg IB, Masetto LGG, Palheiro MCAC, 
Vaz PAA
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques

Introdução: A endoscopia é um exame realizado com objetivo 
de detectar doenças no trato digestório como inflamação, 
úlcera, gastrite e câncer, podendo, inclusive, ser feitos 
pequenos procedimentos cirúrgicos durante o processo. Não há 
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contraindicações absolutas para a sua execução, porém, cuidados 
especiais devem ser tomados no caso de alguns pacientes, como 
mulheres grávidas. A segurança e eficácia da endoscopia durante 
a gravidez são assuntos pouco estudados. Procedimentos 
invasivos como este durante a gestação são justificáveis quando 
a não realização pode trazer riscos para mãe e/ou o feto. A 
endoscopia é um procedimento considerado arriscado pois o 
feto é particularmente sensível a hipotensão e hipóxia materna 
podendo desencadear mecanismos fatais. Objetivos: Analisar 
as precauções necessárias nos procedimentos endoscópicos 
realizados em gestantes. Métodos: Revisão bibliográfica baseada 
em consultas a artigos que abordam o tema endoscopia em 
gestantes encontrados no banco de dados Scielo e em revistas 
científicas a partir da fontes Medline e Lilacs. Resultados: A 
endoscopia durante a gestação só deve ser realizada quando 
houver uma forte indicação e, sempre que possível, deve ser 
adiada para o segundo trimestre da gestação. O procedimento 
deve ser acompanhado do médico obstetra com o intuito de 
assistir o manejo da gestação, incluindo a determinação do grau 
de monitoramento materno-fetal. Para a sedação, é preferida 
a meperidina (categoria C), seguida por pequenas doses de 
midazolam (categoria D), conforme necessário. Se a sedação 
profunda com propofol for necessária, deve ser administrada por 
um anestesista. Embora a diretriz ASGE de 2012 sugira o uso de 
meperidina em mulheres grávidas, o fentanil (categoria C) é mais 
comumente usado. Quando for necessário o uso de eletrocautério, 
deve-se optar pelo bipolar. Caso o cautério monopolar seja usado, 
a placa deve ser utilizada para minimizar o fluxo de corrente 
elétrica através do fluido amniótico. Para os procedimentos 
realizados no final da gestação, a paciente deve ser posicionada 
em decúbito lateral, antes, durante e depois do procedimento 
endoscópico. Conclusão: Apesar de não haver contraindicações 
diretas para a realização da endoscopia digestiva alta, é preciso 
que haja indicações para a sua ocorrência em gestantes, já que 
este procedimento é considerado arriscado nesse grupo. Sendo 
assim, inúmeros cuidados devem ser tomados para evitar que 
sua execução traga riscos à saúde da mãe e do feto.

 

Perfil demográfico de pacientes com esofagite em 
endoscopias no HUCFF- UFRJ

Pêgo Damasceno B, Vale ALS, Ribeiro BE, de Souza Silva C, 
Moreira DT, Silva MVSN, Fogaça HS, Amorim C 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ

Introdução: Achados de esofagite em endoscopia são habituais 
e decorrem de diferentes causas. Todavia, poucos são os dados 
disponíveis da sua real prevalência em nosso meio. Objetivo: 
Avaliar o perfil epidemiológico de esofagites nos pacientes 
submetidos a Endoscopia Digestiva Alta (EDA) no Serviço de 
Gastroenterologia do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) num determinado período. Metodologia: Foi 
realizado estudo retrospectivo a partir do levantamento de 
exames (EDA) realizados no período de abril/ 2018 a junho/ 2018 
no HUCFF. Foram revisados pelo prontuário eletrônico todos os 
diagnósticos de esofagite em laudo oficial e  contabilizados de 
maneira geral e isoladamente, sendo agrupados de acordo com 
a etiologia. Ainda, nos casos de esofagite péptica, considerou- 
se a Classificação Los Angeles para graduação da esofagite. As 
análises quantitativa e qualitativa foram utilizadas para traçar o 
perfil epidemiológico da doença no HUCFF no período avaliado. 
Resultados: Foram analisados os laudos de 924 endoscopias 
(EDA) e contabilizados 148 casos de esofagite (prevalência 16%), 
dos quais 124 referiam-se à etiologia péptica, o que corresponde 
a 83,58% dos casos. Os casos de esofagite péptica foram 
classificados em A, B, C e D de acordo com a Classificação de 
Los Angeles, e a ocorrência para cada grau foi, respectivamente:  
76 (61,29%), 27 (21,77%), 11 (8,87%), 8 (6,45%). Dois casos de 
esofagite péptica não foram classificados (1,61%). Em relação a 
outras etiologias, foram diagnosticados 7 casos de esofagite por 
estase, 6 por Candida sp., 3 casos de esofagite eosinofílica, 1 
descamativa e 1 actínica. Além disso, 5 casos ainda não tiveram 
etiologia esclarecida e foi relatado 1 caso de sequela de esofagite 
actínica sem estenose. Conclusão: No período estudado, 16% 
dos pacientes submetidos a EDA receberam diagnóstico de 
esofagite. A etiologia péptica demonstrou- se a mais prevalente, 
correspondendo a 83,58% dos casos de esofagite. Levando- se 
em consideração a Classificação de Los Angeles, constatou- se 
maior prevalência de casos leves (graus A e B). 
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ESÔFAGO  

ACALÁSIA E DIVERTICULOS ESOFÁGICOS
LEMME EMO, ABRAHAO JUNIOR, LJ
Laboratorio de Motilidade Diegstiva - Serviço de 
Gastroenterologia - HUCFF/UFRJ

Introdução: Os distúrbios motores do esôfago são prevalentes na 
população, se manifestam clinicamente por dor torácica e disfagia 
e podem levar a graves prejuízos à qualidade de vida. Divertículos 
esofágicos embora não tao prevalentes se associam com 
frequência a distúrbios motores esofágicos, sendo considerados 
seu principal fator etiológico.  O reconhecimento do disturbio 
motor subjacente é fundamental noi planejamento terapêutico de 
pacientes com dievrticulos esofágicos. Relato de Caso: Paciente 
de 69 anos, sexo masculino, natural do Rio de Janeiro, refere inicio 
de regurgitação alimentar pós-prandial e tosse noturna em agosto 
de 2015 Negava disfagia, dor torácica e pirose. Portador de DM e 
HAS , referia carga tabágica de  60 maços ano e etilismo diário de 
destilados e cerveja. Seu exame físico era normal. Submetido a 
endoscopia digestiva alta que demonstrou esôfago dilatado com 
resíduos líquidos na luz e dois divertículos de boca ampla em 
esôfago distal. Esofagomanometria na ocasião não ultrapassou o 
EEI sendo estudado apenas o corpo do esôfago que apresentava 
aperistalse. Manometria de alta resolução demonstrou distúrbio 
motor do tipo obstrução funcional da junção esôfago-gástrica. 
Esofagografia demonstrou dois diverticulos epifrenicos de 2 e 5 
cm der diâmetro. Foi indicada dilatação pneumática da cárdia 
mas o paciente reecusou. Retornou ao ambulatório de doenças do 
esôfago em abril de 2018 reeferindo piora dos sintomas e repetita 
a manometria de alta resolução que desta vez demonstrou acalásia 
tipo II, demonstrando evolução do distúrbio motor subjacente. 
Indicada dilatação pneumatica da cardia. Conclusão: O caso 
relatado demonstra a infrequente associação entre diverticulos 
esofágicos e distúrbios motores do esôfago e a rara ocorrência de 
progressão de distúrbio motor tipo obstrução funcional da JEG para 
acalásia. Ressaltamos a importância do tratamento do disturbio 
motor de base antes de considerar o tratamento dos diverticulos.

 

Alterações funcionais  do esôfago em pré-operatório de 
cirurgia bariátrica 

Trabalho Realizado No Esofagolab – Clínica De Motilidade E Ph 
Esofagianos – Rio De Janeiro
Lemme Emo, Alvariz A, Cotta Pereira Gl

Introdução: A obesidade é fator de risco independente para 
sintomas esofagianos, doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) 
e alterações motoras. Pacientes com obesidade mórbida (OM), 
candidatos a cirurgia bariátrica, além de endoscopia digestiva alta 
(EDA) realizam esofagomanometria (EMN) e pHmetria prolongada 
(PHM) como parte da avaliação pré-operatória. Objetivos: Em 
um grupo de pacientes com OM em pré-operatório de cirurgia 
bariátrica, descrever os achados endoscópicos, manométricos 
e pHmétricos, correlacionando-os com a presença de sintomas 
de DRGE. Métodos: Estudo retrospectivo, de pacientes com OM, 
candidatos a cirurgia bariátrica. A avaliação clínica enfatizou a 
presença de sintomas típicos de DRGE (pirose/regurgitação),todos 
realizaram EMN , PHM e a maior parte trazia EDA realizada 
previamente. Resultados: Foram incluídos 114 pacientes, 93 
(81%) do sexo feminino, média de idade de 36 anos (19-64 anos) 
e IMC médio de 45,3.Sintomas típicos de refluxo foram referidos 
por 43 pts (38%) e a maioria (71 - 62%) era assintomática. EDA 
foi realizada por 82 pacientes (72%) sendo anormal em 36 (42%). 
Entre os anormais, havia hérnia hiatal (HH)  em 36%, esofagite 
erosiva (EE) em 36% e HH + EE em 28%. A PHM revelou refluxo 
anormal (%TT pH < 4 > 4,5) em 60 pts (53%). Predominou o 
refluxo anormal biposicional (42%) seguido do refluxo supino 
(33%) e refluxo ereto (25%). Dentre os 43 pts sintomáticos, 26 
(60%) apresentavam PHM anormal , sendo que em 34 dos 71 
assintomáticos a PHM tb era anormal (48%) – p=0,19. A EMN foi 
anormal em 51/114 pts (45%). Entre os anormais, predominou 
o EEI hipotenso (<10 mmHg) em 32%, seguido por motilidade 
esofagiana ineficaz (MEI) em 25%, esôfago em quebra-nozes 
(19%), EEI hipotenso + MEI (10%), EEI intra-torácico (6%), EEI 
hipertenso (4%), aperistalse (2%) e acalásia (2%). Dentre os 43 
pts sintomáticos, 23 (53%) apresentavam EMN  anormal , sendo 
que em 31 dos 71 assintomáticos (44%) a EMN tb era anormal 
(p=0,30). Conclusão: Alterações manométricas foram comuns 
em OM, sendo a mais freqüente o EEI hipotenso, seguida de 
motilidade ineficaz.. A maioria dos pacientes era assintomática. 
Mais da metade dos pacientes apresentou refluxo anormal à 
PHM. Não houve diferença significativa entre o achado de refluxo 
anormal e a presença de sintomas. Não houve relação entre o 
achado de alterações motoras e a presença de sintomas. 
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Diagnóstico diferencial e complexo de disfagia progressiva.

Silva, FBLM
Hospital Central da Aeronáutica (HCA)

Introdução: O presente   relato de caso visa atentar para 
possíveis etiologias de um quadro de disfagia progressiva e para 
a importância de uma investigação integrada para um diagnóstico 
preciso e sua terapêutica. Relato de caso: Paciente masculino, 
74 anos, etilista, tabagista, hipertenso e diabético controlado, 
procura a emergência do Hospital Central da Aeronáutica, devido a 
disfagia e disfonia progressivas com piora há 1 mês. Concomitante 
com um prurido intenso e edema facial que o próprio paciente 
correlacionou ao início do tratamento urológico para retenção 
urinária (Hiperplasia Prostática Benigna ?) com Combodart.  Ao 
exame clínico, possuia apenas alterações cutâneas: eritema e 
edema periorbital (heliotopro), lesões violáceas nos cotovelos 
(pápulas de Gottron) e máculas eritêmato-poiquilodérmicas 
distribuídas  no dorso (sinal do Xale). Sem alterações 
neurológicas, cardiopulmonares ou abdominais.  Laboratorios e 
radiografia de rotina da emergencia normais. Na investigação, 
solicitou-se endoscopia digestiva alta que evidenciou apenas 
gastrite,videolaringoscopia sem alterações, biopsia de pele 
sugestiva de dermatomiosite. Ademais, marcadores neoplasicos 
e reumatológicos também estavam dentro dos valores de 
referencia, exceto pelo PSA total que estava elevado (valor: 12, 
25), CA19-9 tocado e CPK aumentada ( valor:1050). As sorolgias e 
o anti-HIV foram não reagentes .Diante desses resultados, optou-
se por realização de tomografia de tórax, abdome e pelve cujo 
laudo descreveu uma consolidação em padrão vidro fosco em 
lobo médio e ápice do hemitorax direito e  espessamento irregular 
da parede de bexiga sem demais comemorativos. Sendo assim, 
realizou a eletroneuromiografia, cujo padrão foi o característico 
de dermatoiosite. Tendo em vista a imagem sugestiva de 
neoplasia de bexiga, o paciente foi submetido a cistoscopia 
com citologia de lavado e posterior ressecção transuretral de 
bexiga. Com relação a imagem pulmonar, foi solicitado BAAR 
que positivou na primeira amostra. Então,  foi prescrito RIPE, 
continuou o tratamento da dermatomiosite com corticóide e 
acompanhamento dermatológico e urológico. Conclusão: O caso 
supracitado é de dermatomiosite paraneoplásica ( carcionoma 
de bexiga). O sintoma que motivou a investigação foi o de 
disfagia concomitante as lesões de pele. Sendo assim, um ratreio 
integrado com diversos exames complementares foi de grande 
valia para o diagnostico preciso e sua terapêutica.

 

Doença do Refluxo Gastroesofágico: uma análise clínica e 
patológica

Aronovich N; Saud AS; Cunha BB; Ribeiro BDD; Silva LFFG; 
Roncisvalle ND; Silva TA
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques - Rio de Janeiro - RJ 

Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico caracteriza-se 
por lesionar cronicamente o esôfago, e/ou órgãos adjacentes, 
com o ácido proveniente do conteúdo gastroduodenal em 
sentido retrógrado. A doença abrange diversas complicações 
que implicam na qualidade de vida do paciente, constituindo-se 
como tema de relevância nas questões de saúde pública. Por 
apresentar variado leque de sintomas, tanto esofágicos, quanto 
extra-esofágicos, que podem acarretar em lesões teciduais, 
torna-se imprescindível o olhar clínico para o seu diagnóstico e 
tratamento a fim de reduzir as suas possíveis consequências.  
Objetivo: Expor a revisão de literatura do tema no que tange 
aos empecilhos oriundos da doença, com o objetivo de expandir 
o acervo de informações sobre esse tema, além de contribuir 
para pesquisas. Material e Métodos: Revisão de literatura 
sobre o tema através da pesquisa nos sites Scielo e MedLine. 
Resultados: A doença do refluxo gastroesofágico tem uma 
elevada prevalência no mundo inteiro. Os fatores de risco que 
favorecem o desenvolvimento de tal patologia incluem a hérnia de 
hiato, a incompetência do esfíncter inferior do esôfago e o refluxo 
do conteúdo duodenogástrico. Além disso, alguns hábitos de 
vida também podem atuar como fatores primários, contribuindo 
para aumentar a secreção gástrica e a relaxar o esfíncter 
inferior esofágico, facilitando e aumentando o refluxo. Entre eles 
temos tabagismo, abuso vocal, ingestão alcoólica, exposição 
a químicos, idade e atividade profissional. Como sintomas 
típicos e clássicos da DRGE temos principalmente a pirose e a 
regurgitação. As complicações clássicas da DRGE são esofagite 
de refluxo, estenose esofágica e disfalgia e o principal, Esôfago 
de Barret. Conclusão: A Doença do Refluxo Gastroesofágico é 
uma patologia de elevada incidência na rotina clínica. Devido a 
isso, é responsabilidade do médico ter uma visão apurada de tal 
doença, conhecendo de modo preciso suas formas de expressão 
clínica e, principalmente, suas possíveis complicações. Uma 
visão clínica apurada associada a um diagnóstico precoce e um 
tratamento devido é capaz de reduzir de forma significativa a 
manifestação de complicações. 
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Doença do refluxogastroesofágico em gestantes

Menezes, GO; Pinto, ACCR; Puglia, GV; Macario, MEF; Azzi, RNR 
– Faculdade Técnico Educacional Souza Marques

Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma 
afecção que ocorre por um desequilíbrio entre o refluxo de ácido 
gástrico para o esôfago e os mecanismos de defesa do órgão, 
ocorrendo manifestações sintomáticas e alterações anatômicas 
decorrentes deste refluxo.Em gestantes, a alta concentração 
de progesteronaé a principal causa desta intercorrência. 
Objetivos: A conhecimento da fisiologia da DRGE, suas causas, 
manifestações clínicas e tratamentos. A DRGE ocorre em 12% da 
população brasileira, com grande acomentimento de gestantes 
e impacto na qualidade de vida dessas mulheres. Material e 
métodos: O estudo é uma revisão bibliográfica de trabalhos 
científicos pesquisados na plataformaScielo, entre os anos de 
2006 e 2014. Resultados e discussão: A fisiopatologia da DRGE 
nas gestantes tem influência hormonal. Em um estudo realizado 
com 70 mulheres, das quais 50 são gestantes, demonstrou que 
a progesterona, nas elevadas concentrações em que se encontra 
durante a gravidez, contribui para o aparecimento de refluxo. 
(ANTON apud MORAES-FILHO &BARCZINSKI, 2006). Já Fisher e 
cols. realizaram um estudo in vitro, no qual a progesterona foi 
mais eficiente em inibir a resposta máxima, mas a combinação 
dos dois hormônios, progesterona e estrogênio, foi mais potente 
que qualquer um dos dois isoladamente. Os sintomas de RGE 
são limitados na gestação. A pirose é sintoma predominante 
que costuma piorar à medida que avança a gravidez. Os fatores 
de risco para o aparecimento da pirose são: idade gestacional, 
antecedentes de pirose anteriores à gestação e multiparidade. 
(MORAES-FILHO et al., 2013). O tratamento clínico orienta a 
evitar alimentos gordurosos, elevar a cabeceira da cama ou usar 
travesseiros mais altos para que a cabeça e o tórax fiquem mais 
elevados e evitar alimentação noturna antes de deitar. Quanto 
ao uso de fármacos, inicia-se com medicamentos sem absorção 
sistêmica, como os antiácidos e, se os sintomas persistirem, 
bloqueadores dos receptores H2 da histamina (BH2). Conclusão: 
Uma boa anamnese é fundamental para o correto e rápido 
diagnóstico da DGRE. Entre os principais exames complementares 
para diagnóstico da DGRE,estão a endoscopia digestiva alta 
e a pHmetria esofagiana.O tratamento mais indicadoé o 
tratamento clínico, consistindo em medidas comportamentais. 
Já o farmacológico, gestantes devem ter especial atenção, já 
que determinados medicamentos representam eventual risco 
teratogênico. 

 

Epidermólise bolhosa adquirida com envolvimento 
esofágico – Relato de caso

Siqueira de Oliveira TC, Oliveira Lemme EM, Barroso OM, Addum 
Moraes R, Silva AF. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Introdução: A epidermólise bolhosa adquirida (EBA) é uma rara 
doença bolhosa autoimune, crônica, manifestando-se com bolhas 
e erosões em pele e mucosas. Caracteriza-se por autoanticorpos 
IgG contra o colágeno VII, o principal componente de ancoragem 
de fibrilas da membrana basal, fixando a epiderme na derme. 
É dividida em 2  tipos: EBA clássica e EBA inflamatória. A EBA 
clássica caracteriza-se por fragilidade, bolhas e distrofia em 
áreas da pele susceptíveis ao trauma, enquanto que a EBA 
inflamatória assemelha-se a outras buloses auto-imunes. Apesar 
do colágeno VII também ser expresso na mucosa esofagiana, o 
acometimento esofagiano tem raramente sido descrito na EBA. 
Relato de Caso: Paciente de 47 anos, feminina, parda. Há 1 
ano apresenta bolhas em MSs e MIs, a maioria de conteúdo 
seroso, outras hemático, principalmente em áreas de trauma 
como na face extensora dos membros envolvendo quirodáctilos, 
pododáctilos, calcâneos e face lateral do tronco. As bolhas 
muitas vezes confluíam surgindo crostas, cicatrizes e milia. 
Evoluiu com bolhas e úlceras em mucosa oral (fig 1), astenia, 
odinofagia, disfagia para sólidos e perda de 25 kg no período. 
HPP de alopecia areata aos 22 anos, universal aos 30. Sem 
história familiar de doença bolhosa. Hemograma, hepatograma, 
eletrólitos, função renal, painel reumatológico, sorologias 
e eletroforese de imunoglobulinas dentro dos limites da 
normalidade. Realizou diversas endoscopias digestivas altas, 
as primeiras, com erosões e ulcerações extensas, da junção 
esofagogástrica até o esôfago proximal. Nas últimas, redução 
concêntrica da luz do esôfago, com descolamento da mucosa, 
friabilidade e sangramento espontâneo (fig  2). Biópsia de pele 
foi compatível com dermatose bolhosa subepidérmica pouco 
inflamatória e a imunofluorescência direta identificou depósitos 
de IgG, IgA, C3 e fibrinogênio ao longo da junção dermoepidérmica, 
cuja conclusão de lúpus eritematoso bolhoso foi questionada, 
visto que a paciente não apresentava critérios para o diagnóstico 
de lúpus eritematoso sistêmico. Iniciado dapsona 50mg/dia e 
reavaliação clínica e endoscópica após um mês da terapia não 
mostrava melhora do quadro. Conclusão: A EBA é doença rara 
com acometimento esofagiano pouco descrito na literatura cujo 
tratamento envolve imunossupressão. A resposta clínica é muito 
variável e geralmente não responde tão bem quanto as outras 
buloses autoimunes. O envolvimento esofagiano pode gerar 
estenoses proximais e necessidade de terapia dilatadora. 
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FÍGADO E VIAS BILIARES  

Colangite Esclerosante Primária associada a Doença de 
Crohn e suas complicações: um relato de caso

Magalhães EC, Cindra LP, Chaves VP, Machado BNG, Morone 
Júnior P, Morra ROG, Souza DMO. Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro

Introdução:  A Colangite Esclerosante Primária (CEP) é uma doença 
colestática crônica de etiologia, provavelmente, de base genética 
e imunológica devido à associação com outras enfermidades 
autoimunes, como a Doença de Crohn (DC), sendo os sintomas 
inespecíficos e variáveis. É caracterizada por inflamação, fibrose 
e obliteração progressiva das vias biliares intra e extrahepáticas, 
podendo levar à colangiocarcinoma (CC), cirrose e insuficiência 
hepática, sendo o transplante hepático o único tratamento capaz 
de, a longo prazo, evitar óbito e aumentar a sobrevida desses 
doentes. Relato de caso: Paciente masculino, 65 anos, branco, 
apresentou quadro de febre, mal-estar, inapetência, icterícia, 
acolia fecal, colúria e dor em hipocôndrio direito. Exames 
laboratoriais com padrão colestático e sorologias para hepatite 
autoimune e viral negativas. Realizada colangioressonância, 
confirmando o diagnóstico de CEP. Após 5 meses, iniciou quadro 
de diarreia aquosa e mucóide, febre, perda ponderal significativa 
e fístula perianal. Foi submetido a colonoscopia com biópsia 
que evidenciou doença inflamatória intestinal (DII), pancolônica, 
compatível com DC. Após 5 anos de estabilidade clínica devido à 
tratamento com Adalimumabe e Ácido Ursodesoxicólico (AUDC), 
paciente retornou com queixa de icterícia, prurido intenso, 
mal-estar, astenia e perda ponderal não aferida. Exames 
laboratoriais revelaram CA 19-9 acima dos valores de referência 
no momento da internação. Realizada colangiopancreatografia 
por ressonância magnética que evidenciou sinais sugestivos 
de CC e pesquisa para cirrose hepática com discussão para 
inclusão em fila de transplante hepático, devido ao prurido 
intenso e refratário à terapia. Conclusão: O diagnóstico de 
CEP associada a DII requer grande suspeição clínica, pois um 
diagnóstico tardio pode acarretar perda de qualidade de vida e 
sobrevida do paciente. O relato de caso refere-se a um homem 
de 65 anos de idade diagnosticado com CEP e DC e após 5 anos 
de acompanhamento clínico satisfatório, apresenta-se com o 
diagnóstico de CC e em investigação para cirrose hepática, 
complicações de elevada morbimortalidade e baixa sobrevida na 
ausência de transplante hepático.

 

Colecistite complicada com fístula colecistocólica após 
colectomia esquerda por adenocarcinoma de cólon

Azevedo P.S., Chitayat S., Telles I.A., Mourão J.R.C., Lacerda 
B.C.A., Cazitta H.M., Souza M.R.A., Espasandin V.L. - 
Universidade UNIGRANRIO

Introdução: Fístulas biliares são definidas como úlceras crônicas, 
que podem conectar a vesícula biliar à árvore biliar e raramente 
envolvem o trato gastrointestinal. Descritas pela primeira vez em 
1890 por Courvoisier, encontradas em 0,15-8% das operações do 
trato biliar. Destes, 8 a 26,5% são colecistocólicos e geralmente 
localizados na flexura hepática, com maior incidência em 
idosos e em mulheres [1-2]. São complicações raras da litíase 
ou neoplasia e classificadas como primárias e secundárias [3]. 
As internas, causadas por inflamação, ocorrem principalmente 
como complicações tardias de cálculos biliares; já as externas 
são relacionadas à iatrogenia do trato biliar [4]. Dor abdominal, 
anorexia e diarreia são sintomas comuns [5]. O uso difundido da 
ultrassonografia e o tratamento precoce de pacientes com litíase 
biliar com cirurgia laparoscópica reduzem a incidência de fístulas 
biliares [6]. Relato do caso: Paciente FMSB, feminino, 52 anos, foi 
submetida à retossigmoidectomia videolaparoscópica em março 
de 2012 por adenocarcinoma de cólon. Após 2 meses, evoluiu 
com quadro de obstrução intestinal, sendo realizada laparatomia 
exploratória com evidência de aderências inflamatórias, que 
resultou em histerectomia, enterectomia, colectomia segmentar 
com colostomia à Hartmann. Em julho de 2015 realizou tomografia 
computadorizada (TC) que demonstrou imagem arredondada 
de paredes espessadas com focos gasosos de permeio a 
topografia da vesícula medindo 4,5cm.   Retornou em junho de 
2016 para reconstrução de trânsito intestinal e colecistectomia. 
Colonoscopia pré operatória apresentou lesão elevada/ulcerada 
de cólon ascendente que associado ao achado de aerobilia na 
TC, confirmando o diagnóstico de fístula colecistocólica, porém a 
cirurgia foi suspensa por  bradiarritmia. Em abril de 2018, relato 
de expelir cálculos biliares, o maior com 2cm, pela colostomia. A 
colangiorresonância, em 02/07/2018 demonstrou vesícula biliar 
com formações calculosas em seu interior medindo a maior 
delas cerca de 2cm, com possível formação sacular em sua 
porção fúndica. Atualmente, aguarda cirurgia para reconstrução 
de trânsito intestinal e colecistectomia. Conclusão:  As fístulas 
biliares, embora raras, são complicações de difícil manejo, 
comumente relacionadas a episódios de colangite. Colecistite 
crônica calculosa representa o principal fator de risco para 
fístulas colecistoentéricas. Assim, a colecistectomia precoce 
revelou ser a melhor conduta para evitar tais complicações. 
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Diagnóstico Diferencial de Esteatofibrose: Relato de Caso

Pereira ACGQ, Lorosa EFS, Santos VB, Rito BVDA, Silva GS, Zonta 
BPS, d`Almeida JS, Sindorf ML. Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro – Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Introdução: A Colangite Biliar Primária (CBP) é uma doença 
colestática crônica originária da interação entre predisposição 
genética e gatilhos ambientais1, de caráter majoritariamente 
assintomático. Quando sintomática, o mais comum é o 
desenvolvimento de  astenia e prurido, seguido pela icterícia. 
Epidemiologicamente, acomete o sexo feminino  em uma 
proporção de 10:12, alcançando incidência de 0,9 a 5,8 em 
100.000 habitantes3. Sobre o diagnóstico, este é determinado 
pela elevação dos níveis de Fosfatase Alcalina (FA) aliada a 
títulos de anticorpo antimitocondrial (AMA) superiores a 1:40, 
excluindo-se outras causas intra ou extra-hepáticas4, tais como 
hepatite autoimune e esteatofibrose. Pode-se encontrar, em 
concomitância ao diagnóstico, aumento de aminotransferases 
e hiperlipidemia4. Relato de caso: Paciente feminina, 66 anos, 
natural do Rio de Janeiro, foi avaliada por alteração de Gama-
GT e transaminases há 10 anos. Tabagista de 50 maços/ano, 
portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus 
tipo 2, em tratamento regular. Sorologias negativas para HIV, HCV 
e HBV. Nada relevante no exame físico.  Exame de Novembro de 

2017 revelou aumento expressivo de FA (259 U/L), GGT (492 U/L) 
e AST (59 U/L). Em Abril de 2018, notou-se escalada da FA (677 
U/L) e manutenção da GGT e AST. Ambos os exames exibiram 
discreta trombocitopenia e níveis normais de ALT. Tomografia 
Computadorizada de abdome com indicativos de hepatomegalia 
e hepatopatia crônica com nodulações inespecíficas, além de 
colestase, colelitíase, linfonodomegalia superior ao hilo hepático 
e linfonodos próximos ao tronco celíaco. Ultrassonografia 
abdominal confirmou os achados. Adicionalmente, foi realizado 
Fibroscan com  escore METAVIR F4. Solicitou-se sorologias, com 
FAN e antimúsculo liso negativos e positivo para AMA, com título 
de 1:320, confirmando a suspeita diagnóstica de CBP.  Conclusão: 
A elevação das enzimas supracitadas deve ser seguida pela 
elucidação da causa base. Por meio da anamnese, exames físico 
e sorológicos foram descartados os diagnósticos de hepatite 
autoimune e de etiologia viral, bem como o de hepatite alcoólica. 
A CBP deve ser cogitada diante da constatação de elevados 
níveis de FA, ainda que o paciente mostre-se assintomático. 
Mediante aspectos epidemiológicos, histórico do paciente e 
padrão sorológico foi possível chegar ao diagnóstico.
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Doença hepática policística – Relato de caso 

PESSOA, M. C., OTERO, M. C., SOICHET, R. M., ESPASANDIN, V. L.
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - 
UNIGRANRIO

Introdução: Doença autossômica dominante associada à 
doença policística renal. Caracterizada por múltiplos cistos no 
fígado e variada sintomatologia, como distensão abdominal, 
plenitude, saciedade precoce, dispnéia e dorsalgia. Icterícia, 
ascite e encefalopatia hepática são raros. O crescimento dos 
cistos pode resultar em compressão de estruturas vasculares, 
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causando hipertensão portal, hemoptise por veias varicosas e 
uma “pseudo” síndrome de Budd-Chiari. Os mecanismos para 
formação e crescimento dos cistos são secreção de fl uidos e 
proliferação epitelial. Além do histórico familiar, em que há até 
50% de chance de desenvolvimento da doença, ela é comum 
entre mulheres. Possui maior incidência em idade avançada, 
em grávidas e na exposição a fontes exógenas de esteróides 
femininos. O diagnóstico ocorre por ultrassonografi a com auxílio 
de tomografi a computadorizada de abdômen. Relato de caso: 
C.S.S., feminino, negra, 74 anos, queixa de “enjôos”. Referiu 
náuseas, pirose, disfagia e diarreia há 3 anos e 2 episódios de 
dor em pontada no hipocôndrio direito há 3 meses. Uso de Deocil.
HPP: HAS em uso de Enalapril. Ex-tabagista. Nega etilismo e drogas 
ilícitas. Ao exame: palpação superfi cial e profunda do abdome 
indolores, presença de múltiplos nódulos palpáveis de consistência 
endurecida no hipocôndrio direito. Exames complementares: 
transaminases hepáticas dentro da normalidade. USG (abdome): 
múltiplas formações císticas em hipocôndrio direito (Figura 1 e 1.2) 
e rim direito contendo formação cística de 2,7cm x 3,2cm (Figura 
2). TC (abdome): fígado de dimensões aumentadas com formações 
císticas de dimensões variadas em todos os lobos hepáticos. 
Discretas formações hipodensas de aspecto cístico e focos 
densos sugestivos de cistos hemáticos no rim esquerdo. Conduta: 
Paciente em acompanhamento clínico com uso de Omeprazol 
20mg/dia, Domperidona 10mg 3 x/dia e Deocil. Conclusão: A 
doença em questão é amenizada por procedimentos cirúrgicos ou 
radiológicos, visando redução do volume hepático. Prioriza-se como 
tratamento a punção percutânea abdominal, no qual drena-se o 
fl uido dos cistos e instila-se álcool, promovendo alívio temporário. 
Falhando na primeira abordagem ou em pacientes não candidatos 
a ela, a fenestração laparoscópica dos cistos é indicada, drenando 
os fl uídos para o espaço peritoneal, onde é absorvido. Por fi m, a 
ressecção ou o transplante hepático costumam ser reservados à 
pacientes com falha terapêutica e/ou sintomatologia expressiva 
associadas a complicações.

Imagens: 
FIGURA 1

  

FIGURA 1.2

Figuras 1 e 1.2: USG total de abdômen. Observam-se múltiplas 
imagens anecóicas no fígado, medindo aproximadamente 64 x 
46 mm, correspondendo a possíveis nódulos. 

FIGURA 2

Figura 2: Ultrassonografi a do aparelho urinário. Rim direito 
contendo formação cística medindo 2,7 x 3,2 cm. 

Referências bibliográfi cas: 
1) DANI, Renato. Gastroenterologia essencial. 4ª ed. Guanabara 

Koogan, 2011.   
2) T. EVERSON, Gregory. Polycystic Liver Disease. Gastroenterology 

& Hepatology, 2008. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3088294 

3) Chandok, Natasha. Polycystic Liver Disease: a clinical review. 
Annals of Hepatology. 2012. Disponível em: http://www.
annalsofhepatology.com/revista/numeros/2012/HP126-02-
Polycystic.pdf

4) GRANADAS, Joana. Doença Poliquística Hepática: caso 
clínico, 2015/16. Disponível em: http://repositorio.ul.pt/
bitstream/10451/27439/1/JoanaCCGranadas.pdf

5) GORDON, Stuart C. Polycystic Liver Disease. Gastroenterology 
PMC4843043/& Hepatology, 2015. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

 



1818

XXVIII GASTREN-RIO
TEMAS LIVRES

Hepatocarcinoma e Ressecção Laparoscópica

Filgueiras LM,Julio LCA, Lopes PHS,Saul AS,Silva GNAM, Souza 
JW.
FTESM – Rio de Janeiro, RJ. 2018

Introdução: A distribuição do hepatocarcinoma no âmbito 
mundial é heterogênea e 82% dos casos encontra-se em países 
em desenvolvimento. No Brasil,o predomínio é do sexo masculino 
(78%) e a média de idade do diagnóstico é de 59 anos. A cirrose 
está presente em 98% dos casos e o principal fator de risco é 
o vírus da hepatite B. Na ausência de metástase e dependendo 
do estado físico do paciente e da quantidade de parênquima 
hepático restante, a cirurgia é o tratamento mais indicado. 
A ressecção hepática pode ser realizada pelatécnica 
laparotômica, robótica ou laparoscópica. Porém, a ressecção 
hepática laparoscópica tem mostrado uma maior segurança 
e acessibilidade cirúrgica. Objetivo: Nesse âmbito, o presente 
estudo pretende analisar as vantagens e desvantagens da 
ressecção laparoscópica do hepatocarcinoma, buscando 
expandir o acervo de informações sobre esse procedimento, 
no intuito de melhorar a qualidade de vidados pacientes que se 
submetem a ele. Material e Métodos: O trabalho foi elaborado 
a partir de uma revisão de literatura por meio das plataformas 
Scielo e Pubmedno período entre 2009 a 2017. As palavras 
chaves utilizadas foram “hepatocarcinoma” e “ressecção 
laparoscópica”. Resultados: De acordo com a literatura, a 
hepatectomia laparoscópica oferece diversas vantagens sobre 
as demais abordagens cirúrgicas, tais como: menor perda 
sanguínea, diminuição de margens comprometidas, diminuição 
de complicações e de internação hospitalar, o que diminui o 
uso de analgésicos e facilita o tratamento quimioterápico. Além 
disso, ela poupa mais tecido hepático, o que ajuda em casos de 
uma nova ressecção. A técnica laparoscópica pode tornar viável 
a ressecção hepática em pacientes cirróticos com hipertensão 
portal que não tolerariam este procedimento por via laparotômica. 
Contudo, existem limitações no método que dificultam sua 
difusão, como o elevado custo por incorporação tecnológica, 
o alto nível de proficiência técnica exigida e a longa curva de 
aprendizado. Do ponto de vista técnico, pode-se citar a dificuldade 
para mobilização hepática e a dificuldade de dissecção das veias 
hepáticas. Conclusão: Dessa maneira, percebe-seque a cirurgia 
por vídeo é mais indicada para a ressecção hepática devido 
a diversos benefícios apresentados. Mesmo existindo certas 
dificuldades, é uma técnica segura em comparação com outros 
procedimentos, tornando-se um dos melhores métodos atuais 
para a abordagem do hepatocarcinoma. 

 

Impacto da presença da encefalopatia hepática 
na mortalidade depacientes com cirrose hepática 
hospitalizados

Gonçalves TKC,Setti YN, Silva BRP, Franz C, Sindorf ML 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Unirio

Introdução: Encefalopatia Hepática (EH) é uma síndrome clínica 
comumente associada aos pacientes portadores de cirrose 
hepática (CH).Manifesta-se como um conjunto de alterações 
neuropsiquiátricas não específicas, como: alteração de nível de 
consciência, asterix, hálito hepático, dentre outros sintomas.
Presença da EH sugere piora da função hepática nos pacientes 
com cirrose. Objetivos: Avaliar se a presença da encefalopatia 
hepática contribui na mortalidade de portadores de cirrose 
hepática internados. Métodos: Estudo retrospectivo de revisão 
de prontuários de pacientes internados em uma enfermaria 
de clínica médica. Critérios de inclusão: maiores de 18 anos 
e presença de cirrose hepática (diagnóstico por biópsia ou 
sinais ultrassonográficos ou sinais clínicos de CH). Critérios 
de exclusão: gestantes. Resultados: Dentre 168 internações 
realizadas entre junho/2015 e fevereiro/2018,46pacienteseram 
portadores de CH. 20 (43,5%) pacientes apresentaram EH na 
admissão ou durante internação, desses 12 (60%) eramhomens. 
A mediana de idade do grupo com EHfoi de 64 anos (49-81 anos), 
enquanto nos cirróticos sem EHfoi de 59 anos (44-72 anos).As 
etiologias de CH foram: HCV (26 pacientes -56,5%), etilismo(5 
pacientes - 10,9%), aassociação entre HCV/ASH(3 pacientes - 
6,5%),Etiologia desconhecida (3 pacientes – 6,5%), NASH (2 
pacientes –4,3%), Hepatite auto-imune (HAI), 2 pacientes- 4,3%, 
Cirrose criptogênica (2 pacietes –4,3%), Esquisotossomose (1 
paciente – 2,2%), Cirrose bilar primária (CBP), 1 paciente – 2,2%, 
associação CBP/HAI (1 paciente – 2,2%). No grupo com EH, 13/20 
faleceram (65%) durante internação. Dos 7 restantes (35%), no 
curso de 6 meses, 6/7 (85,7%) reiternaram e evoluiram com o 
óbito.Assim, a taxa de mortalidade em 6 meses desse grupo foi de 
95%. Quanto grupo sem EP (26 pacientes), apenas 2/26 (8%) dos 
pacientes faleceram durante internação. Dos 24/26 restantes, 3 
(12,5%) pacientes tiveram perda de seguimento, 2 (8,3%) foram 
transplantados, 3 (12,5%) reinternados e evoluíram pra óbito num 
período de até 6 meses. Com isso, no seguimento de 6 meses, 7/24 
(29%) dos pacientes foram a óbito. Conclusão: A elevada taxa 
de mortalidade entre os pacientes cirróticos com Encefalopatia 
Hepática mostra a importância desse sintoma como fator que 
contribui para mortalidade nessa população durante a internação. 
 



1919

XXVIII GASTREN-RIO
TEMAS LIVRES

GASTRODUODENAL  

Análise da prevalência de doença péptica em pacientes H. 
Pylori positivo submetidos à Endoscopia Digestiva Alta no 
HUCFF-UFRJ

Maciel, DO; da Costa, AML; de Souza, JRF; de Azevedo, VHR; da 
Cunha, J; Fogaça, HS; Amorim, C.
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ

Introdução: A designação de “doença péptica” refere-se a distúrbios 
do trato gastrointestinal proximal, resultantes da ação da secreção 
gástrica. Sob a denominação de doença péptica estão gastrite, 
úlcera gástrica (UG), duodenite e úlcera duodenal (UD). Esta é uma 
condição altamente prevalente em endoscopias digestivas altas. 
Nota-se que a prevalência de H. Pylori nos pacientes também tem 
sido alta, o que permite inferir uma associação entre essas possíveis 
variáveis. Objetivo: Avaliar a prevalência de doença péptica dentre 
os pacientes H. Pylori positivo submetidos a Endoscopia Digestiva 
Alta (EDA) no Serviço de Gastroenterologia do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) em um período de 6 meses. 
Metodologia: Realizou-se um estudo retrospectivo baseado na 
análise de exames (EDA) realizados no período de 01/11/2017 a 
30/04/2018 no HUCFF. A partir da revisão do prontuário eletrônico 
(ProntHU), foram agrupados os laudos macroscópicos de pacientes 
positivos para H. Pylori classificados mediante análise histopatológica 
de material biopsiado durante EDA. As análises quantitativa e 
qualitativa foram utilizadas para delinear o perfil epidemiológico de 
infecção por H. Pylori associada ou não a doença péptica no HUCFF 
no período avaliado. Resultados: Foram analisados os laudos de 
1520 endoscopias (EDA) e contabilizados 300 casos de presença 
de H. Pylori (prevalência: 19,7%), dos quais 155 (51,7%) pacientes 
apresentaram gastrite, 21 (7%) apresentaram bulbite e 11 (3,7%) 
duodenite. Ademais, 21  apresentaram úlcera gástrica (7%) e 
8 úlcera duodenal (2,7%). Nesse contexto, foram consideradas 
188 conclusões endoscópicas que foram agrupadas na classe 
“outros”: exame normal, cicatriz de úlcera, esofagite de refluxo, 
hérnia de hiato, nodosidade gástrica, metaplasia intestinal e pólipos. 
Conclusão: No período analisado, 19,7% dos pacientes que foram 
submetidos a EDA receberam o diagnóstico de pesquisa positiva 
para H. Pylori. Foi observado que a gastrite é a doença péptica de 
maior prevalência dentre tais pacientes, correspondendo a 51,7% 
dos casos avaliados positivamente. A partir da observação realizada 
no presente estudo, outras etiologias pépticas como UG, UD, bulbite 
e duodenite apresentaram-se menos prevalentes, correspondendo 
a 7%, 2,7%, 7% e 3,7%, respectivamente, dos casos identificados 
como H. Pylori positivos.

 

Aspectos atuais no tratamento da hiperacidez gástrica na 
doença ulcerosa péptica

Brandão LB, Barbalho AP, Lysandro MCB, Passos MAT. 
Universidade de Vassouras

Introdução: O termo úlcera péptica refere-se à lesão péptica 
ácida do trato digestivo desencadeada por um desequilíbrio 
entre os fatores que danificam a mucosa e os que a protegem, 
resultando em uma lesão causada pela hipersecreção 
ácida. Dessa forma o inibidor de bomba de prótons (IBP) é o 
medicamento mais indicado para promover uma cicatrização 
mais rápida da úlcera. Embora haja diferenças farmacocinéticas, 
todos os representantes dessa classe são efetivos, reduzindo 
até 95% a produção diária de ácido gástrico. Objetivo: Abordar 
os aspectos atuais no tratamento da doença ulcerosa péptica, 
evidenciando a eficácia dos inibidores de bomba de prótons 
e de outras possíveis terapias que serão discutidas ao longo 
deste trabalho. Método: Realizou-se uma revisão sistemática 
de literatura por meio de consultas ao TripDatabase com os 
descritores: “doença ulcerosa péptica”,“inibidor de bomba de 
prótons” e “tratamento da úlcera péptica” sendo analisados 24 
artigos. Foram escolhidos apenas os estudos de maior relevância 
científica e força de evidência. Resultados: Apesar das diferenças 
ou vantagens farmacocinéticas, todos os IBPs inibem fortemente 
a secreção de ácido gástrico, não demonstrando diferenças 
terapêuticas significativas entre si. Em uma metanálise, DB 
Jones et al.  revisou estudos publicados sobre a farmacologia 
de drogas antissecretoras, encontrando maior desempenho do 
IBP sobre os antagonistas H2 (AH2) no que diz respeito a taxa 
de cicatrização da úlcera em quatro semanas juntamente com 
dados de supressão ácida de 24 horas e acidez noturna e diurna 
para dose individual. Esta classe farmacológica é superior aos 
AH2, pois bloqueiam a etapa final da secreção ácida. Surge 
ainda uma nova opção para inibir a hiperacidez: o Vonoprazan, 
inibidor competitivo do potássio na bomba de prótons. Tal droga 
é extremamente recente e o estudo realizado por Y. Sakurai et al. 
comprova sua importante eficácia na supressão ácida, que se 
mostra mais potente e sustentada quando comparada a do IBP. 
Ademais, esse fármaco não é afetado pelo pH ambiente,ou seja, a 
acidez é necessária para a ação dos IBPs, mas não é para a ação 
do Vonoprazan. Conclusão: O IBP é a opção de escolha atual 
para o tratamento da úlcera péptica, não havendo diferenças 
significativa entre os representantes desta classe. Entretanto, o 
Vonoprazan é também eficaz, sendo uma alternativa clinicamente 
útil às doenças ocasionadas pela hiperacidez gástrica.  
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Associação entre Inibidores de Bomba de Prótons e Risco 
de Demência

Tarlé LMDR; Azevedo NGS; Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro

Introdução: Os Inibidores de Bomba de Prótons (IBP) são 
medicamentos destinados ao tratamento de doenças pépticas e 
à prevenção de lesão gástrica provocada por alguns medicamen-
tos, mais recentemente alguns estudos mostram a associação do 
uso crônico desse medicamento com o risco aumentado para a 
demência. Objetivos: Revisar na literatura científica a associa-
ção de IBP com risco de demência. Método: Foram utilizados 
para a busca os seguintes descritores: “inibidores de bomba de 
prótons” e “demência”. A busca foi feita nas principais bases 
de dados (Scholar, CAPES, BIREME, Cochrane e PubMed) nos 
idiomas português, espanhol e inglês com data de publicação 
nos últimos 5 anos. Resultados: Cinco grandes estudos coorte 
retrospectivos apresentaram resultados conflitantes acerca do 
risco de demência. Dois estudos alemães (um de 2017 e outro 
de 2014) e um chinês (de 2017) relataram aumentado risco de 
demência dentre os usuários de IBP variando de 22% a 44% a 
mais de risco. No entanto, em dois estudos norte-americanos 
(de 2017), um não achou diferença estatisticamente significativa 
entre o uso ou não de IBP e demência, no outro estudo,o uso 
de IBP foi inclusive fator protetor contra demência (HR = 0,84). 
Em relação à fisiopatologia dos IBP, três mecanismos que possi-
velmente predispõe os pacientes à demenciaforam descobertos 
em estudos experimentais: 1) A alteração do Ph gástrico interfere 
diretamente na absorção da cianocobalamina, os baixos níveis 
de vitamina B12 provocam uma hiperhomocisteinemia que é re-
lacionada a danos neuronais; 2) O uso de IBP aumenta o nível de 
proteína beta-amiloide no cérebro de ratos ao afetar as enzimas 
beta e gama secretase; 3) A alteração de Ph nas micróglias di-
minui a atividades dos lisossomos que atuam no “clearance” de 
substâncias derivadas da proteína beta-amiloide, as quais estão 
relacionadas com a doença de Alzheimer. Artigos mostram que o 
uso abusivo e incorreto dos IBP, ou seja, sem indicação médica 
adequada, levam ao uso crônico desse medicamento e predis-
põe o paciente a riscos como Insuficiência Renal Crônica, hipo-
magnesemia, hipocalcemia e deficiência de vitamina B12. Con-
clusão: Ainda é preciso mais estudos clínicos e fisiopatológicos 
relacionados a esse tema, mesmo assim é imprescindívelo uso 
racional dos IBP na prática clínica para evitar possíveis efeitos 
colaterais indesejados.

 

Prótese Metálica Auto-expansível no Tratamento da 
Obstrução Maligna do Esvaziamento Gástrico

Ferreira de Mesquita CE, Fernandes de Mesquita E, Carvalho 
Novaes LM, Nonato da Silva LP, Azevedo Nora A, Mello Cobucci 
JA, Kale Braga B, Melo Soares P. Hospital Naval Marcílio Dias.

Introdução: A obstrução maligna do esvaziamento gástrico 
(MGOO) é normalmente observada nos tumores avançados 
com acometimento gastroduodenal, sendo mais comum a 
sua ocorrência nas neoplasias gástricas e nas da cabeça 
do pâncreas. Os pacientes acometidos apresentam vômitos 
intensos, desidratação, desnutrição, com deterioração da 
qualidade de vida, necessitando de paliação. Historicamente 
eles eram tratados com gastro-jejunostomia cirúrgica, com 
taxas de morbidade e mortalidade de até 70%. Nos últimos 
anos, a colocação de próteses metálicas auto-expansíveis foi 
estabelecida como alternativa mais eficaz comparada à cirurgia 
convencional, por ser minimamente invasiva, factível, efetiva, 
apresentar menores taxas de complicação e menor tempo de 
recuperação e de internação, sendo, portanto, mais custo-
efetiva. As taxas de sucesso clínico e de sucesso na colocação 
das próteses foram, respectivamente, de 97% e 87%. Já as 
taxas de complicações variaram de 0 a 30%, com uma sobrevida 
média de até 252,26 dias. Relato do caso: Paciente de 42 anos, 
natural do Rio de Janeiro, em dezembro passado foi internada 
com Obstrução Intestinal Baixa por neoplasia maligna do cólon 
direito, sendo submetida a tratamento cirúrgico. Evoluiu meses 
mais tarde com obstrução intestinal alta por metástase duodenal, 
com deterioração clínica importante. Foi indicada a colocação, 
por via endoscópica, de prótese metálica auto-expansível de 
duodeno. Após o procedimento, a paciente voltou a se alimentar 
no mesmo dia, recebendo alta poucos dias depois, em condições 
de prosseguir com seu tratamento oncológico. Vinte e oito dias 
após o procedimento, ela se encontrava oligossintomática, 
aceitando a dieta, com trânsito intestinal normal. O controle 
radiológico demonstrou que a prótese se encontrava posicionada 
e patente. Conclusão: Próteses enterais autoexpansíveis têm se 
tornado o principal tratamento paliativo no tratamento das MGOO, 
com melhores resultados em comparação à técnica cirúrgica.   
No caso em tela foi demonstrado o que já havia sido observado 
anteriormente, de que esta técnica é factível, custo-efetiva, com 
baixo índice de complicação e ótimos resultados, possibilitando 
aumento da sobrevida com mais qualidade.
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Relato de Caso: Duplo Piloro Adquirido.

Pereira ES. Hospital e Clínica São Gonçalo
Eric Silva Pereira

Introdução: Duplo piloro e fístula gastroduodenal são condições 
raras, presentes em 0,001% a 0,4% das endoscopias digestivas 
altas, e podem ser congênitas ou adquiridas. O duplo piloro ad-
quirido, em sua maioria, é resultado de uma úlcera péptica pe-
netrante a qual cria uma fístula entre o bulbo duodenal e o antro 
pré-pilórico. O diagnóstico normalmente é feito por endoscopia. 
O tratamento clínico possui alta eficácia e a intervenção cirúrgica 
deve ser reservada para pacientes com sintomas refratários, úl-
ceras recorrentes e complicações. Relato do caso: Relatamos o 
caso de uma paciente de 88 anos, internada para investigação de 
dor abdominal e anemia. Foi solicitada endoscopia digestiva alta 
(EDA), com visualização de lesão ulcerada na pequena curvatura 
do antro gástrico, profunda, friável, fusiforme, de bordas eleva-
das e bem delimitadas, recoberta por densa camada de fibrina 
e medindo 1,0 cm de diâmetro. Adjacente à úlcera e paralelo ao 
piloro notamos orifício circular, com 0,6 cm de diâmetro, através 
do qual foi possível visualizar o bulbo duodenal, onde também 
havia uma úlcera péptica, o que nos permitiu o diagnóstico do 
duplo piloro. O exame histopatológico demonstrou se tratar de 
uma úlcera benigna e a pesquisa de Helicobacter pylori foi posi-
tiva. Conclusões: O duplo piloro é um achado endoscópico raro 
e pode ser adquirido ou congênito. O adquirido normalmente é 
proveniente de uma fístula gastroduodenal que se estende do 
antro ao bulbo duodenal, resultado de uma úlcera péptica. É co-
mumente um achado endoscópico, pois a apresentação clínica 
é similar à outra úlcera péptica. Na maioria dos casos o duplo 
piloro responde bem ao inibidor de bomba de prótons e à erra-
dicação do H. pylori (se presente), e é possível que ocorra fusão 
espontânea de ambos os orifícios, tornando-se um só.

 

Tricobezoar Gástrico: relato de caso

Joay AC, Guedes ACP, Cardoso L, Ribeiro L, Frazão M, Vaccaro T, 
Costa CHM, Lyrio M. Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro – UNIRIO.

Introdução: Tricotilomania é uma desordem compulsiva na qual 
o paciente arranca os cabelos, acarretando em alopécia, sen-
do mais comum em crianças e adolescentes. Associada a essa 
doença, pode-se seguir a tricotilofagia, que é o ato de engolir 
cabelo, podendo levar a formação de uma massa de cabelos e 
pelos ao longo do tubo digestório, comumente encontradas no 

estômago e nas porções proximais do intestino delgado. Essa 
massa é denominada “Tricobezoar” e ocorre em 90% dos casos 
no sexo feminino, estando associado a retardo mental, transtor-
nos depressivos e de personalidade. A sintomatologia varia de 
acordo com a região do trato digestório acometida sendo comum: 
náusea, êmese, anorexia, obstrução intestinal e  epigastralgia. 
Podem ocorrer complicações como úlcera e perfuração gástri-
ca, icterícia obstrutiva, e óbito (até 30%). Relato do caso: I.O.C., 
sexo feminino, 14 anos, negra, natural do Rio de Janeiro, deu 
entrada no Hospital Universitário Gaffre e Guinle em agosto de 
2017 com sintomas de êmese e lombalgia,  previamente tra-
tada com antibioticos para infecção urinária, sem resolução do 
quadro. Relata que há vinte dias apresenta ao menos dois epi-
sódios diários de náusea, êmese de coloração esverdeada, não 
sanguinolento, com restos alimentares e presença de cabelos. 
Refere constipação, presença de flatos, urina esverdeada, lom-
balgia em aperto com irradiação para membros inferiores agra-
vada com esforço, astênia, sonolência e perda ponderal de 7kg 
em um mês. Histórico de Tricotilofagia iniciada na infância, aos 
4 anos, com episódio isolado aos 7 e retorno do hábito dos 10 
aos 12 anos, mantendo tricolomania até os dias atuais. Ao exame 
apresentava-se em bom estado geral, afebril, sem alterações no 
exame físico de abdomem. Hemograma apresentando leucoci-
tose com neutrofilia. Iniciou tratamento utilizando antiemeticos, 
com melhora sintomática. Posteriormente foi abordada em uma 
gastrectomia exploradora com retirada do tricobezoar gástrico. 
Conclusão: Tricobezoar pode ser um diagnóstico diferencial de 
dores abdominais e êmese, principalmente com presença de ca-
belos. Sendo de grande importância associar os sintomas com 
a história patológica pregressa do paciente, como os hábitos de 
tricolomania e de tricotilofagia, facilitando assim, que se chegue 
ao diagnóstico dessa doença rara.

Referências:
Barros E, Caldeira A, Gomes C, Barcala A. Tricobezoar gástrico: 
relato de um caso. Rev Med Minas Gerais 2007; 17(1/2): 60-3. 

Isberner RK, Couto CAS, Scolaro BL, Pereira GB, Oliveira R. Tri-
cobezoar gástrico gigante: relato de caso e revisão da literatura. 
Radiol Bras. 2010;43(1):63–65. Disponível em: http://www.scie-
lo.br/pdf/rb/v43n1/15.pdf

Marique L, Wirtz M, Henkens A, Delchambre E, Rezai M, Venet 
C, Staudt J. Gastric Perforation due to Giant Trichobezoar in a 
13-Year-Old Child. Journal of Gastrointestinal Surgery, June 
2017, Volume 21, Issue 6, pp 1093–1094.

Spadella C, Saad-Hossne R, Saad L. Tricobezoar Gástrico: relato 
de caso e revisão da literatura. Acta cirúrgica Brasileira, volume 
13. São Paulo. Junho 1998. 
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Tolin D, Diefenbach G, Flessner C, Franklin M, Keuthen N, Moore 
P, Piancetini J, Stein D, Woods D. The Trichotillomania Scale for 
Children: Development and Validation. Child Psychiatry and Hu-
man Development, September 2008, Volume 39,  Issue 3, pp 
331–349

 

GENÉTICA  

A importância do diagnóstico diferencial entre Peutz-
Jeghers e Laugier-Hunziker

Fernandes IBT, Gerude MSGPCF, Brandão IP, Fedrizzi JL, Mendes 
JT, Freitas BMP.
Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por imagem da 
Escola de Medicina Souza Marques

Introdução: A síndrome de Peutz-Jeghers é uma doença he-
reditária e autossômica dominante que se caracteriza pela 
presença de pólipos hamartomatosos ao longo de todo o trato 
gastrointestinal. Nela estão presentes máculas hiperpigmenta-
das de cor azul acinzentada nos lábios, ao redor da boca, olhos, 
narinas e mucosa oral. O diagnóstico da síndrome de Peutz-
-Jeghers é definido pelahistopatologia através da confirmação 
da presença de pólipos harmatomatosos e de pelo menos dois 
dos seguintes critérios: histórico familiar, hiperpigmentacao e/
ou pólipos no intestino delgado. Relato de caso: L.F., 53 anos, 
sexo feminino. Relata que desde seus 15 anos vem apresen-
tado maculas violáceas em toda mucosa oral, principalmente 
em lábios superiores e inferiores, sem qualquer sintoma no lo-
cal das lesões. Refere que houve um aumento do numero de 
lesões nos últimos anos e dores abdominais de media intensi-
dade. Realizou colonoscopia e ultrassonografia abdominal os 
quais não demonstraram alterações. Conclusão: Importante 
salientar os diagnósticos diferenciais para lesões hiperpgimen-
tares na região oral, dentre os estes estão: Síndrome de Polipose 
Juvenil, Complexo de Carney e Síndrome de Laugier-Hunziker. 
A síndrome de Polipose Juvenil é autossômica dominante ca-
racterizada pela presença de múltiplos pólipos hamartomatosos 
em todos o trato gastrointestinal, principalmente no intestino 
grosso, podendo estender-se até o estômago. O Complexo de 
Carney é uma síndrome de lentiginose familiar, de neoplasia en-
dócrina múltipla dominantemente herdada que é caracterizada 
por manchas hiperpigmentadas na pele, mixomas cardíacos e 
periféricos, schwannomas e hiperatividade endócrina.Os princi-
pais tumores associados ao complexo de Carney são endócrinos.  
A síndrome deLaugierr-Hunziker é cutânea benigna rara, ca-

racterizada pela presença de máculas hiperpigmentadas de 
origem idiopática na pele, além de manchas de cor preta acas-
tanhada na mucosa oral incluindo lábios, palma das mãos e 
planta dos pés, associados à melanoníquia longitudinal das 
unhas.  Na síndrome de Laugier-Hunziker não há anormalidade 
sistêmica subjacente ou predisposição maligna associada. 

 

Hemocromatose Hereditária – Relato de Caso

SANTANA, T.N. FONSECA, G.V.L.  ESPASANDIN, V.L.
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy 
(UNIGRANRIO)

Introdução:  A Hemocromatose está relaciona-se à absorção 
exacerbada de ferro, podendo ser dividida em: adquirida e he-
reditária. A primeira é consequência de reposição de ferro ou 
hemácias, esteatohepatite, eritropoiese inefetiva, talassemia 
e anemia sideroblástica, e a hereditária por mutações no gene 
HFE, entre as mais conhecidas: C282Y e H63D. Atinge principal-
mente homens caucasianos de meia idade, acometendo diver-
sos órgãos, sobretudo articulações. O diagnóstico baseia-se em 
alterações da cinética do ferro, pesquisa da mutação genética 
e/ou biópsia hepática. Relato de caso: R.C.F.S,72 anos, femi-
nino, assintomática, com dosagens de ferritina constantemente 
elevadas. Hipertensa controlada. Exame físico com hiperpigmen-
tação da pele e laboratorial com ferritinas de 741, 882 e 1014 
mg/dl e transaminases normais. Pesquisa de mutação C282Y e 
H63D positivas. Parentes de primeiro grau com rastreio negativo. 
USG de abdome com litíase biliar e cisto renal direito. Biópsia 
hepática com depósitos de ferro nos hepatócitos. Encontra-se 
observação para necessidade de flebotomias futuras. Avaliar fle-
botomias futuras e rastreio de hepatocarcinoma. Discussão: A 
paciente apresenta mutações C282Y e H63D de caráter monozi-
gótico recessivo no gene HFE. O caso mostrou-se peculiar devido 
a Hemocromatose ser uma doença mais comum em homens, 
caucasianos e de meia idade. A descoberta foi feita ao acaso, 
após exames de rotina, em que frequentemente encontravam-se 
níveis elevados de transferrina e ferritina. O tratamento evita a 
progressão para a cirrose, pois 30% destes pacientes, desenvol-
vem hepatocarcinoma. Devido a esse risco aumentado, deve-se 
realizar rastreio periódico para detecção precoce do tumor.
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Imagem meramente ilustrativa de uma Biópsia hepática com de-
pósitos de ferro no interior dos hepatócitos. Fonte: Robbins and 
Cotran Pathologic Basis of Disease 7th Edition: Vinay Kumar, Abul 
K. Abbas and Nelson Fausto Eds. Elsevier Inc 2005 International 
Edition.

Conclusão: O acompanhamento precoce de pacientes com He-
mocromatose visa impedir a progressão descontrolada da doen-
ça e reduz o aparecimento de possíveis complicações como a 
diabetes, infertilidade, insuficiência cardíaca, disfunção articular, 
cirrose hepática e hepatocarcinoma, gerando melhora significa-
tiva do prognóstico e da qualidade de vida. 
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Hemocromatose Hereditária (HH) em paciente 
assintomático – Relato de caso

Camargo CM, Camargo TM – Hospital Caxias D’Or

Introdução: A HH é um distúrbio hereditário no qual mutações, 
principalmente no gene HFE,causam aumento na absorção 
intestinal de ferro,resultando em sobrecarga sistêmica de 
ferro e lesão de órgãos, especialmente fígado, coração e 
órgãos endócrinos. O quadro clínico pode manifestar-se 
por cirrose, carcinoma hepatocelular,diabetes mellitus tipo 
2,cardiopatia, disfunção sexual masculina,níveis elevados de 
aminotransferase e artropatia da segunda e terceira articulações 
metacarpofalângicas. Para rastreamento de HH,utilizam-se o 
índice de saturação de transferrina e a ferritina. O diagnostico 
específico é feito pela pesquisa genética. O rastreamento da 
HH,principalmente nos familiares de primeiro dos portadores 
da doença,é importante pois pode detectar indivíduos com 
sobrecarga de ferro,mas ainda sem complicações relacionadas 
à essa condição (sem doença irreversível),os quais geralmente 
apresentam resposta favorável à flebotomia terapêutica. Relato 
de caso: Masculino, 45anos,natural do Rio de Janeiro,procurou 
ambulatório para consulta de checkup,assintomático. História 
prévia de asma, sem crises recentes e sem medicações de uso 
regular. Exame físico normal. Realizadas orientações gerais e 
solicitado laboratório completo. No retorno,trouxe laboratório com 
as seguintes alterações VHS60/TGO40/TGP57/GGT53/Ferro209/
IST99%/Ferritina>1500. Com a hipótese de hemocromatose, 
mesmo sem sintomas ou história familiar,foram realizados 
alguns exames para diagnósticos diferenciais, entre eles, 
ressonância nuclear magnética de abdome com quantificação de 
ferro hepático (redução difusa da intensidade de sinal em todas 
as sequências,sugerindo impregnação do parênquima hepático 
por ferro.[Fe] = 600 mmol/g-N<36 mmol/g-),e pesquisa genética 
que confirmou diagnóstico de hemocromatose hereditária (C282Y 
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mutado homozigoto/H63D e S65C ausência de mutação).O 
paciente foi encaminhado para sessões de flebotomia,orientado 
sobre a importância de rastreamento familiar,programado 
controle laboratorial e seguirá em acompanhamento 
ambulatorial. Conclusão: É fundamental pensar na hipótese de 
hemocromatose para pacientes assintomáticos que apresentem 
alterações laboratoriais características da doença. A pesquisa 
genética confirma o diagnóstico,e a detecção precoce dos 
casos,ainda assintomáticos,torna possível alterar o curso da 
doença e evitar complicações por meio de flebotomias.

 

INTESTINOS  

A coinfecção por S. mansoni atenua a ileíte em modelo 
experimental induzido por T. gondii, preservando a barreira 
epitelial e interferindo na regulação de citocinas pró- 
infamatórias e de vias de sinalização MAPK/NFkappa-B

Pêgo Damasceno B, Amorim L, da Silva e Souza K, Bernadazzi 
C, Nanini H, Castelo-Branco M, Cavalcanti M, de Souza H. 
HUCFF/ UFRJ

Introdução: Animais C57BL/6 infectados com  T. gon-
dii  desenvolvem enterite similar à da doença de Crohn, com-
preendendo lesão de mucosa extensa, resposta inflamatória 
exacerbada e aumento da morbi-mortalidade. Estudos prévios 
sugerem que S. mansoni e outros helmintos podem ter poten-
cial terapêutico em colite experimental. No entanto, o papel do 
S. mansoni na ileíte induzida por T. gondii, a qual demonstra si-
milaridade com a ileíte de Crohn, ainda não foi elucidado. Ob-
jetivo: analisar mecanismos implicados na ileíte toxoplásmica 
e o potencial efeito terapêutico da coinfecção pelo S. mansoni. 
Métodos: Animais foram infectados com S. mansoni e após 7-9 
semanas receberam T. gondii por via oral. Foram feitas análises 
de parâmetros clínicos como morbidade e sobrevida, análise 
histopatológica, com destaque para fibras colágenas e células 
caliciformes, reações de imunohistoquímica para caracterizar 
células de Paneth, apoptose e ativação de vias intracelulares de 
sinalização, além de expressão gênica dos mediadores inflama-
tórios IL-1beta, NOS2, NF-KappaB e MAPK. As concentrações de 
citocinas Th1/ Th2/ Th17 foram medias em sobrenadantes de 
cultura de explantes de íleo. Resultados: Alterações histológicas 
como infiltrados inflamatórios, ulcerações, intensa extrusão celu-
lar e morte celular foram observadas no íleo terminal de animais 
mono-infectados com T. gondii (Tg). Estas alterações não foram 
observadas no grupo controle, nos mono-infectados com S. 

Mansoni (Sm) e na coinfecção pelo S. mansoni/T. gondii (COI). O 
número de células caliciformes e células de Paneth foi significan-
temente preservado nos controles e COI em comparação com Tg. 
Explantes de íleo dos animais coinfectados apresentaram níveis 
diminuídos de RNAm de IL-1beta, NOS2, HMOX1, MMP3, MMP9, 
NF-KappaB e MAPK14 e menores concentrações de TNF-alpha, 
IFN-gamma e IL-17 em sobrenadantes de cultura, comparado 
com animais monoinfectados com T. gondii. Conclusão: O papel 
protetor da coinfecção com S. mansoni na ileíte induzida por T. 
gondii deve envolver mecanismos de imunidade inata, resultan-
do na preservação da integridade da mucosa e no bloqueio da 
resposta Th1/Th17.  

 

Colite microscópica: um desafio diagnóstico

Giannini, JR. Hospital Adventista Silvestre

Introdução: A colite microscópica (CM) é uma causa importan-
te de diarreia crônica, principalmente em idosos. Esta patologia 
engloba duas formas histológicas, a colite linfocítica e a colite 
colagenosa, em ambas ocorre infiltração da lâmina própria do 
cólon ou íleo terminal por células inflamatórias e linfócitos intra-
-epiteliais. A clínica caracteriza-se por diarreia aquosa crônica 
ou intermitente, não sanguinolenta. O diagnóstico da CM pode 
ser um grande desafio. Frequentemente o exame físico é normal 
e os estudos endoscópicos não revelam alterações macroscópi-
cas. Relato do Caso: Paciente de 79 anos, portadora de Doença 
de Parkinson, é atendida em nosso serviço de emergência com 
quadro de diarreia aquosa há um mês. Relatava cerca de seis 
evacuações diárias, com fezes líquidas, sem sangue. Negava fe-
bre ou outros sintomas. Já havia sido atendida em outra ocasião, 
com diagnóstico de gastroenterite viral, prescrição de probióticos 
e terapia de reidratação oral, porém sem melhora clínica. Exames 
laboratoriais da admissão revelaram anemia discreta, eosinofilia 
e hiponatremia. A paciente foi internada para correção hidroele-
trolítica e investigação etiológica do quadro. Foram realizados: 
exame parasitológico de fezes, coprocultura, pesquisa de Rotaví-
rus e Clostridium difficile, além de pesquisa para sangue oculto 
nas fezes, todos com resultado negativo. Tomografia computa-
dorizada de abdome sem alterações relevantes. Retossigmoi-
doscopia flexível e colonoscopia apresentavam aspecto macros-
cópico normal. E endoscopia digestiva alta mostrava duodenite 
inespecífica. A paciente mantinha a diarreia aquosa apesar do 
tratamento de suporte e tratamento empírico para parasitoses. 
O diagnóstico veio apenas com o resultado das biópsias de trato 
gastrointestinal: colite linfocítica e colagenosa. Como tratamento 
da CM foi prescrito budesonida oral, 9 mg/dia, por 8 semanas, 
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apresentando boa resposta terapêutica. Conclusão: A CM deve 
ser considerada no diagnóstico diferencial da diarreia crônica. 
Trata-se de um diagnóstico difícil, pois como no caso relatado, 
os exames laboratoriais e de imagem podem ser inconclusivos. 
Sendo de grande importância a realização de biópsias da mucosa 
intestinal, mesmo que esta seja macroscopicamente normal.

 

Constipação na Gravidez

TEIXEIRA MMR, FRISSO JA, ARANHA CRC, CARVALHO GS, SENA 
RV, Fundação Técnico-Educacional Souza Marques (FTESM) – 
Rio de Janeiro, RJ, 2018 

Introdução: sintomas gastrointestinais são comuns durante a 
gestação, sendo a constipação intestinal uma queixa frequen-
te. Por esse motivo, a constipação amplia os custos para saú-
de pública, além do desconforto e redução na qualidade de vida 
da mulher. Objetivos: procura-se identificar os principais fatores 
associados à constipação durante o período gestacional como 
forma de melhor compreendê-los e atuar em sua prevenção. 
Material e métodos: para a composição do vigente artigo, que 
constitui uma revisão de literatura, foram usados materiais reti-
rados dos sites da Scielo, Pubmed e de revistas eletrônicas, do 
período entre 1985 até 2011, publicados na língua portuguesa 
e inglesa. Na busca foram utilizadas os seguintes descritores e 
palavras-chaves: “gravidez”, “constipação intestinal”, “motilida-
de gastrointestinal”, “motilina”, “ingestão de alimentos” e “qua-
lidade de vida”. Resultados: a revisão bibliográfica mostrou que 
diferentes fatores podem estar relacionados ao aparecimento de 
sintomas de constipação intestinal nas grávidas, como fatores 
hormonais, fatores dietéticos e a prática de atividade física. Os 
hormônios sexuais femininos (estrogênio e protesgerona, além 
de hormônios como relaxina e inibição da motilina) afetam as 
células musculares lisas gastrointestinais por mecanismos ain-
da não compreendidos completamente, relaxando a musculatura 
lisa intestinal na gravidez e levando à hipomotilidade. A consti-
pação está relacionada também aos maus hábitos alimentares, 
inclusive a falta de ingestão de fibras e o consumo de água. Em 
pesquisa recente realizada no Brasil (2008), verifica-se que me-
tade das gestantes não consomem a quantidade recomendada 
de fibras (na gravidez, a recomendação é de 28g por dia de fi-
bras). Em um estudo realizado em Londres (2006), descobriu-
-se que as mulheres com maior consumo de água no primeiro 
trimestre apresentavam diminuição dos sintomas relacionados 
à constipação. Em um estudo realizado por E. Derbyshire et al 
(2006), descobriu-se que as grávidas que consumiam uma gran-
de quantidade de alimentos no segundo trimestre tiveram altos 

índices de constipação. Dados populacionais demonstram que 
indivíduos praticantes de atividade física regularmente, teriam 
menor frequência de constipação, principalmente devido ao fato 
de que a atividade promove melhora da motilidade gastrintesti-
nal. No entanto, são necessárias mais pesquisas para investigar 
as associações entre atividade física e constipação no período 
gestacional. Conclusão: percebe-se que existe uma importan-
te prevalência de constipação nas gestantes, devido a gravidez 
ser um momento de constantes adaptações anatomofisiológicas, 
observando-se diferentes explicações e metodologias para essa 
patologia gastrointestinal. Com isso, conclui-se que o reconhe-
cimento sobre a conduta a ser tomada desde o diagnóstico ao 
tratamento é fundamental na melhora da qualidade de vida da 
gestante afetada pela constipação.

 

Diagnóstico diferencial de Adenocarcinoma de cólon 
associado a Tuberculose Intestinal: Relato de caso

Autoria:de Almeira AKV, Fruet SSSFR, de Moraes AD, Barreto 
JMM, Soares GP, Cruz Júnior MS, Vieira LM.
Anna Karoline Vasques de Almeida, Sthefania Sad Silva Ferreira 
Rodrigues Fruet, Arielle Dias de Moraes, Julia Maria Monteiro 
Barreto, Gabriela Ponce Soares, Marcelo dos Santos Cruz Junior 
e Luiza Martins Vieira.
Universidade do Grande Rio

Introdução: O adenocarcinoma de cólon(AC) tem como um de 
seus fatores de risco a Doença de Crohn(DC). Considerada a neo-
plasia mais prevalente no trato gastrointestinal, oAC esquerdo 
tem como sintomas marcantes dor abdominal, fezes em fita e 
emagrecimento. Apesar de sua grande prevalência, não é possí-
vel ignorar os diagnósticos diferenciais ao definir a conduta. Cha-
ma-se a atenção neste caso para doença diverticular, síndrome 
do intestino irritável, colite infecciosa e, além disso,a tuberculose 
extrapulmonar. Relato de caso: Homem, 24 anos, relata há mais 
de um ano dor abdominal em quadrante inferior esquerdo, fezes 
em fita, melena, intensa prostração, febre, emagrecimento e fá-
cies hipocrática. Sem resultados de exames prévios, teve como 
hipótese diagnóstica Neoplasia Intestinal ou DC. Feito tratamento 
empírico com corticoide para esta, ao longo deste período de-
senvolveu fistula anorretal, pedido colonoscopia e biópsia. Deu 
entrada 29/09/16 no Centro Municipal de Saúde Duque de Caxias 
pesando 36.3kg, 1,60m, e resultado histopatológico de biópsia 
intestinal positivo para Mycobacterium tuberculosis. Durante 
anamnese negou HAS, DM e dislipidemia, tabagismo, etilismo, 
uso de drogas ilícitas, AIDS e doenças mentais. Não realizado 
PPD, baciloscopia e radiografia de tórax. Teste rápido para HIV 
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negativo, sendo iniciado o tratamento para tuberculose intesti-
nal(TI) no mesmo dia. Durante as consultas mensais iniciou gan-
ho lento de peso e constipação. Em Novembro/2016 realizado 
radiografia de tórax com infiltrado nodular em todo o hemitórax 
direito, nega expectoração e tosse, possível resultado das altas 
doses de corticoide para o tratamento de DC. Em Maio/2017 exa-
me físico evidenciou fístula totalmente cicatrizada, recebendo 
alta em Julho/2017, 61.5kg, após apresentação de laudo da co-
lonoscopia evidenciando deformidade tipo calha lateral esquerdo 
e subestenose anal com comportamento assintomático. Pacien-
te em acompanhamento. Conclusão: É evidente a importância 
do diagnóstico diferencial para AC, DC e TI. Sendo necessária 
atenção para os sinais e sintomas clínicos vigentes, além da, in-
vestigação diagnóstica devida por meio de colonoscopia, exames 
de sangue, biópsia e tomografia computadorizada de abdome e 
pelve. Dessa forma, o diagnóstico precoce e o manejo eficiente 
para seu tratamento poderia ter sido feita, reduzindo a morbimor-
talidade e melhora a qualidade de vida.

 

Doença Celíaca na Gravidez

Teixeira MMR, Oliveira CF, Tergolina MF, Caldas MG, Coelho ACS 
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques (FTESM), Rio de 
Janeiro – RJ, 2017 

Introdução: A doença celíaca é uma doença autoimune sistê-
mica crônica, sendo poligênica e multifatorial. É uma resposta 
inflamatória desencadeada pela ingesta de glúten e resulta na 
destruição inflamatória da mucosa do intestino delgado. A gra-
videz pode agir como fator desencadeante ou de reativação da 
doença celíaca, podendo se apresentar também no puerpério. 
Por levar a uma desnutrição oriunda de má absorção, pode estar 
associada a problemas como abortos recorrentes, crescimento 
intrauterino restrito, prematuridade e natimortalidade. Objetivos: 
procura-se revisar os dados acerca da doença celíaca e seu im-
pacto na gestação e puerpério. Material e Métodos: Foi feita 
uma revisão sistemática da literatura disponível nas bases de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (Ibecs, Medline, SciELO), 
nos idiomas inglês e português, do período de 2006 a 2017. Fo-
ram utilizadas variadas combinações de descritores retirados 
do MeSH (Medical Subject Heading) e DeCS (Descritores em 
Ciências da Saúde). Os termos usados foram “Celiac Disease”, 
“Diet, Gluten-free”, “Premature Birth”, “Infant, Small for Gesta-
tional Age”, “Infant, Low Birth Weight”, “Pregnancy Outcome” 
e ‘’Female Infertility’’. Foram incluídos estudos do tipo coorte e 
caso-controle que analisaram a incidência de desfechos gesta-

cionais selecionados (recém-nascidos com baixo peso, prema-
turos, pequenos para a idade gestacional, infertilidade feminina) 
em mulheres com doença celíaca não tratadas e mulheres com 
doença celíaca tratadas com dieta isenta em glúten. Resulta-
dos: Os artigos que compõem essa análise fazem a relação entre 
recém nascidos com baixo peso, prematuros, pequenos para a 
idade gestacional, infertilidade feminina e a conduta em relação 
a doença celíaca. No estudo de Ciacci et al. (1996) , constatou-
-se que as mulheres celíacas sem tratamento tinham risco 5,84 
vezes maior do que as mulheres celíacas em uso de dieta isenta 
de glúten de ter recém-nascidos com baixo peso ao nascimento. 
Norgard et al. (1999) avaliaram a prole de 127 mulheres celíacas 
e encontraram que a média de peso ao nascimento dos recém-
-nascidos dessas mães foi 238 g menor do que a média de peso 
ao nascimento dos recém-nascidos de mulheres não celíacas. 
Após introdução da dieta isenta de glúten, a média de peso ao 
nascimento dos recém-nascidos de mulheres celíacas em tra-
tamento foi 67 g maior do que a dos recém-nascidos de mães 
não celíacas. Por sua vez, Martinelli et al. (2000) identificaram 12 
pacientes em 845 grávidas com sorologia positiva para a doença 
celíaca. Em sete dessas 12 pacientes (58,3%) ocorreram eventos 
adversos na gestação. Cinco delas tiveram bebês pequenos para 
a idade gestacional (41%), três evoluíram para parto prematuro 
(25%) e quatro tinham história de abortos recorrentes (33,3%). 
Além disso, foi documentado por diversos autores a prevalência 
aumentada de DC entre mulheres inférteis e estima-se que a DC 
afete 4 a 8% das mulheres com diagnóstico de infertilidade sem 
causa aparente. Em média, o tempo decorrido entre o início da 
queixa de dificuldade para engravidar e o diagnóstico de DC foi 
de 4,6 anos, investigado em um estudo de caso-controle com 
600 mulheres, em que a idade das 200 pacientes com queixa de 
infertilidade variou entre 15 e 45 anos, com idade média de 28,6 
anos. Conclusão: quando se relaciona a qualidade de vida neo-
natal com a doença celíaca não tratada, fica evidente a relação 
entre a doença celíaca e a prevalência de prematuridade, baixo 
peso ao nascer e da ocorrência de natimortos. Logo, pelo fato da 
gravidez ser um fator desencadeante ou de reativação da doen-
ça, pode-se afirmar que um tratamento adequado da doença se 
torna fundamental para prevenir eventos adversos na gestação.
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Perfil demográfico de pacientes diagnosticados com 
diverticulose no HUCFF.

Telles AL, Amaral G, Silva NF, Ventura R, Campbell RC, Perrota L, 
Carvalho M, Amorim C. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Introdução: Divertículos colônicos constituem achado colonos-
cópico comum. Todavia, pouco é conhecido sobre a sua distri-
buição e características. Objetivo: Descrever e comparar o perfil 
demográfico de pacientes com diverticulose diagnosticada no 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). Méto-
dos: Estudo do tipo seccional, realizado com dados obtidos de 
prontuário eletrônico de pacientes que realizaram colonoscopia 
no HUCFF no período de 11/2017 a 04/2018. Excluídos exames 
onde não houve visualização completa do cólon. Pacientes foram 
classificados em dois grupos, segundo ausência ou presença de 
divertículos, sendo esse último subdividido de acordo com a lo-
calização (pancolônico, cólon direito, cólon esquerdo ou somente 
transverso). Análise estatística realizada no Stata 10 incluiu des-
crição da amostra por meio de medidas de frequência, média 
(±desvio padrão) e testes estatísticos para comparar médias 
(teste T) e proporções (qui-quadrado). Resultados: Foram ava-
liadas 792 colonoscopias. Os pacientes apresentaram média de 
60,1(±13,7) anos de idade, sendo a maioria mulheres (64,77%). 
A média de idade não variou significativamente entre os gêneros 
(p=0,06). Prevalência de diverticulose foi de 37,25% (n=295), 
tendo sua localização distribuída em 51,53% de pancolônica, 
8,81% de cólon direito, 38,64% de cólon esquerdo e 1,02% ex-
clusivamente de cólon transverso. As médias de idade no grupo 
com e sem diagnóstico de diverticulose foram 67(±9) e 55(±14) 
anos, respectivamente, tendo apresentado diferença estatisti-
camente significativa entre os grupos (p<0,001). O mesmo não 
foi observado comparando a frequência de gênero, que foi de 
64,75% mulheres e 35,25% homens no grupo com diverticu-
lose e de 64,79% mulheres e 35,21% homens no grupo sem 
diverticulose, não havendo diferença significativa entre os grupos 
(p=0,99). Conclusão: Verificou-se alta prevalência de diverticu-
lose (em torno de 40%) e maior parte com distribuição panco-
lônica. A idade elevada relacionou-se significativamente com a 
presença de divertículos colônicos, o que não foi observado em 
relação ao gênero.

 

Prevalência de Pólipos Adenomatosos Colorretais em 
Pacientes que Realizaram Colonoscopia no Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)

Campos J. L. M.Q.¹, Aiello B.P.¹, Souza B.G.¹, Sousa C.G.¹ Sá 
C.S.C.¹, Amorim C. A. F.¹, Fogaça H. S.¹.
¹-  Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: Os pólipos colorretais podem ser classificados em 
neoplásicos ou não. Histologicamente, os que apresentam alto 
risco de evolução para adenocarcinomas são os adenomatosos 
e serrilhados. Os adenomatosos podem ser subdivididos em 
vilosos, túbulo-vilosos (ambos com alto risco de malignização) 
e tubulares (com menor risco). Há outros fatores que também 
influenciam o risco de neoplasia, como: tamanho dos pólipos, 
quantidade e presença de displasia. Portanto, por apresentarem 
potencial neoplásico, é de fundamental importância que sejam 
retirados e analisados histologicamente, uma vez que não é pos-
sível a distinção de pólipos hiperplásicos e adenomatosos duran-
te um exame de colonoscopia. Objetivo: Analisar a  prevalência 
dos pólipos colorretais e sua localização nos pacientes do HUCFF. 
Metodologia: Determinado um intervalo de 6 meses de dados 
(11/2017 a 04/2018) e utilizando a base de dados MedTrak para 
busca das colonoscopias realizadas no HUCFF e seus respectivos 
laudos, reunimos os pacientes que realizaram polipectomias e, 
utilizando a base de dados interna do Hospital (ProntHu), anali-
samos os resultados dos respectivos exames histopatológicos. 
Resultados: Foram analisadas 751 colonoscopias, das quais 
335 resultaram em polipectomias de um ou mais pólipos.  Os 
histopatológicos evidenciaram: 

Colon direito e transverso: 

• Adenoma tubular com displasia de baixo grau: 119
• A. túbulo-viloso com displasia de baixo grau: 10
• A. viloso com displasia de baixo grau: 6
• A. viloso com displasia de alto grau: 1
• A. serrilhado: 3
• Adenocarcinoma bem diferenciado limitado à mucosa: 2
• Adenocarcinoma bem diferenciado até sub mucosa: 1
• Demais pólipos: 84
Colon esquerdo: 
• A. tubular com displasia de baixo grau: 56
• A. tubular com displasia de alto grau: 2
• A. túbulo-viloso com displasia de baixo grau: 13
• A. túbulo-viloso com displasia de alto grau: 3
• A. viloso com displasia de baixo grau: 10
• A. serrilhado com displasia de baixo grau: 3
• Misto hiperplásico/adenomatoso viloso: 1
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• Demais pólipos: 59 
Reto: 
• A. tubular com displasia de baixo grau: 22
• A. túbulo-viloso com displasia de baixo grau: 3
• A. serrilhado: 2
• Demais pólipos: 71

Conclusão: Dentre as colonoscopias realizadas foi encontrada 
prevalência de 44,6 pessoas com um ou mais pólipos a cada 100 
exames, sendo 42,2% A. tubulares, 3,6% A. vilosos, 6,1% A.túbu-
lo-vilosos e 1,6% A.serrilhados. Além disso, nota-se que 47,9% 
dos pólipos se encontram no cólon direito, 31,2% no esquerdo e 
20,8% no reto.

 

Relato de Caso: Cisto Renal em Paciente com Constipação 
Crônica

Lima, M.C.; Troccoli, C.S.; Fialho, M.A.M.; Aronovich, N.; 
Hernandez, C.A.F; Peres, R.M.; Galvão-alves, J.G.; Galvão, M.C.
Fundação Técnico Educacional Souza Marques

Introdução: A compressão extrínseca é um fator causal da 
constipação intestinal, sintoma importante na prática clínica que 
acomete principalmente mulheres e idosos. Esta sintomatologia 
pode estar associada a doença cística renal, composta em sua 
maioria por cistos benignos simples. No entanto, muitos podem 
sofrer complicações como hemorragias, compressões extrínse-
cas e infecções. Na abordagem é essencial analisar todos os as-
pectos da queixa do paciente de constipação e buscar sinais de 
alarme como emagrecimento, hemorragia retal, febre, anorexia, 
anemia, dor abdominal intensa e tenesmo. O tratamento se ba-
seia na alteração de hábitos, terapias medicamentosas, assim 
como manobras cirúrgicas em casos de refratariedade e após 
investigações clínicas. Relato de Caso: Paciente feminina de 52 
anos com queixa de constipação intestinal progressiva não res-
ponsiva a terapêutica convencional. Evoluiu com distensão ab-
dominal, náuseas e vômitos pós-prandiais, especialmente após 
ingerir fi bras. Efetua tratamento para Hipertensão Arterial Sistê-
mica com Atenolol, droga que não possui associação com qua-
dros de constipação grave. Foram realizados hemograma, perfi l 
lipídico, glicemia, provas de função hepática e renal, elementos 
e sedimentos anormais da urina que não apresentaram anorma-
lidades. Tomografi a Computadorizada (TC) de Abdome mostrou 
lesão expansiva cística em loja renal esquerda, comprimindo ex-
trinsecamente cólon transverso e ângulo esplênico (fi gura 1 e 2). 
Cintilografi a Renal com DMSA evidenciou rim esquerdo tópico, de 
morfologia alterada, apresentando captação regular do radiotra-

çador em seu terço inferior, sem captação nos terços superiores 
(cisto renal), distribuição heterogênea do radiotraçador (fi gura 3).  
Foi realizada intervenção cirúrgica com Marsupialização Lapa-
roscópica renal esquerda. 

FIGURA 1: TC DE ABDOME EVIDENCIANDO COMPRESSÃO EX-
TRÍNSECA DO CÓLON

FIGURA 2: TC DE ABDOME EVIDENCIANDO COMPRESSÃO EX-
TRÍNSECA DO CÓLON

FIGURA 3: CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA REVELANDO 
CISTO RENAL
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Conclusão: A constipação intestinal é uma manifestação clínica 
subdiagnosticada, devido à desvalorização das queixas do pa-
ciente e à pouca compreensão da sua magnitude na população. 
De forma semelhante, a doença renal cística e suas complica-
ções também não são valorizados como fator etiológico de sinais 
e sintomas mais graves. Assim, mudanças na abordagem clínica 
são necessárias para que evitem gastos excessivos com exames 
complementares e permitam a introdução precoce do tratamen-
to, melhor prognóstico e qualidade de vida do paciente.
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Relato de Caso: Colite Microscópica

Eric Silva Pereira 
Pereira ES. Hospital e Clínica São Gonçalo

Introdução: A colite microscópica (CM) é uma doença de etiologia 
desconhecida, responsável por 10% a 15% dos quadros de diar-
reia aquosa crônica ou intermitente, em especial no idoso, cujos 
exames macroscópico na colonoscopia e radiológico são normais. 
As alterações são observadas no exame microscópico da mucosa 
colônica e pode ser dividida em dois tipos: colite linfocítica (CL) 
e colite colágena (CC). Em ambas há um processo inflamatório 
crônico, onde a CL é representada por linfocitose intraepitelial 
(>20 linfócitos/100 células epiteliais) e na CC há o espessamen-
to da camada colágena subepitelial maior que 10 micrômetros. 
Apesar de rara, deve ser sempre lembrada na investigação da 
diarreia, pois a falta da orientação das biópsias resultará no não 
diagnóstico e na ausência do tratamento. Relato de caso: Mulher, 
75 anos, hipertensa, dislipidêmica e demência em estado inicial, 
com  diarreia há 1 ano, sem sangue, muco ou pus, sem restos 
alimentares, com ocorrência noturna e sem fatores precipitantes. 
Nega perda ponderal, dor abdominal, tenesmo, artralgia, febre ou 
outras queixas. Exame físico normal. Solicitados exames labora-
toriais e colonoscopia com biópsias seriadas do cólon, diante da 
suspeita de CM. Colonoscopia de maio de 2018: pólipos colônicos 
(adenoma) e com biópsias de área sadia com “evidente linfocito-
se intraepitelial, 76 linfócitos/100 cél. epiteliais, com córion ede-
matoso e arquitetura preservada”. Feito o diagnóstico de colite 
microscópica, tipo linfocítica, e iniciado tratamento, com melhora 
gradual. Encontrava-se em uso de pantoprazol e duloxetina, os 
quais são descritos como possíveis causas de CM, e foram subs-
tituídos. Conclusão: A CM apesar de rara, pode representar até 
15% dos casos de diarreia crônica.É mais comum em idosos, com 



3030

XXVIII GASTREN-RIO
TEMAS LIVRES

75% dos casos em maiores que 60 anos, predomínio em mulhe-
res na CC, mas sem diferença na CL. Pode coexistir em associa-
ção com doença celíaca, tireoidite de Hashimoto, asma e artrite 
reumatoide, e pode ser induzida por drogas, como inibidores da 
bomba protônica, antidepressivos, anti-inflamatórios, anti-hiper-
tensivo, entre outros. O quadro clínico típico é a diarreia crônica 
ou intermitente, aquosa, sem sangue, muco, ou pus, com fre-
quência entre 3 a 8x/dia, associada a cólica ou urgência. A perda 
de peso e anemiasão menos comuns e leves. O tratamento ba-
seia-se na melhora sintomática do paciente, sem a necessidade 
de resolução histológica. Deve ser sempre realizada a pesquisa 
de uso de drogas que possam induzir a CM, pois sua suspensão 
pode gerar melhoras.

 

Título: Ressecção alargada de tumor de intestino em 
oncologia: uma análise em 5 anos no Sudeste em 
comparação com o Brasil

Autoria: Barreto JMB¹, de Almeida AKV¹, Soares GP¹, Cruz Júnior 
MS¹, Fruet SSSFR¹, de Moraes AD¹, Fruet F².
(Julia Maria Monteiro Barreto¹, Anna Karoline Vasques de 
Almeida¹, Gabriela Ponce Soares¹, Marcelo dos Santos Cruz 
Junior¹, Sthefania Sad Silva Ferreira Rodrigues Fruet¹, Arielle 
Dias de Moraes¹ e Fabio Fruet²)
¹Universidade do Grande Rio, ²Hospital Balbino

Introdução: Tumores intestinais(TI), principalmente os de in-
testino grosso, são a segunda neoplasia mais comum no Brasil, 
independente de sexo. Havendo o diagnóstico de tumor em es-
tágio avançado, localmente invasivos, atingindo por contiguidade 
órgãos próximos, sem metástases a distância, a técnica cirúrgi-
ca mais adequada é a ressecção alargada de tumor de intestino 
(RATI). Esta consiste na retirada em peça única tanto do tumor 
quanto dos órgãos infiltrados, com resultado final as margens 
cirúrgicas devem estar livres. Objetivo: Estudo sobre RATInoSu-
deste (SE) em comparação com o restante dopaís nos últimos 5 
anos, visando identificar padrões na população nacional. Méto-
dos: Revisão em banco de dados online como Scielo e análise 
pelo DATASUS, entre Julho/2013 e Julho/2017, considerando as 
internações, média de permanência, valores totais, óbitos e taxa 
de mortalidade por RATI em oncologia. Resultados: O Brasil re-
gistrou 2.399 internações devido a RATI, tendo o SE o maior índi-
ce de internações(917), seguido do Sul(S)(882), e o Norte(N) com 
o menor número(35). No SE houve uma média de permanência 
de internações de 9,4 dias, seguido do S(9,1), e o N(11). No Bra-
sil, 1.096 casos tiveram caráter de urgência e 1.303 foram ele-
tivos. Estima-se que foram gastos um total de R$19.070.710,16 

no país relacionados a RATI, sendo R$7.546.571,54 gastos no 
SE, R$7.048.979,36 no S e R$222.792,65 no N. Foram 218 óbi-
tos no país, com taxa de mortalidade de 9,09%. No SE, 91 óbi-
tos, com taxa de mortalidade de 9,92%, enquanto que no S, 82 
óbitos, com 9,3% de mortalidade, e no N,6 óbitos, com 17,14% 
de mortalidade.São Paulo obteve, do SE, o maior número de in-
ternações(437), gastos(R$3.634.788,33), média de permanên-
cia(9,3), o maior número de óbitos(59) e a maior taxa de mortali-
dade(13,50%), já no N o Amazonas obteve 100% de mortalidade. 
Não foi observado discrepância significativa entre os estados do 
S. Conclusão: O SE foi a região que obteve maior destaque com 
relação ao procedimento cirúrgico de RATI. Apesar da região Nter 
população menor que outras regiões, a sua taxa de mortalidade 
foi a maior.No total a média de permanência hospitalar foi de 8 a 
11 dias. Assim, são necessárias medidas de redução de fatores 
de risco na população, maior infraestrutura, promoção de medi-
das de conscientização de TI, para que possa otimizar o trata-
mento e melhorar o prognóstico dos pacientes.

 

PÂNCREAS  

A Pancreatite Aguda Recorrente pode ser considerada 
idiopática sem avaliação ecoendoscópica?

Fragozo H, Souza BC, Cruz LM, Haddad GS, Daud BJD, Galvão-
Alves J.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Introdução: Pancreatite aguda recorrente (PAR) caracteriza-se 
por 2 ou mais episódios de pancreatite sem doença crônica. Cer-
ca de 20% dos pacientes com pancreatite aguda (PA) apresen-
tarão novos episódios. A PAR é uma condição desafiadora pois 
pode elevar a morbidade e evoluir para pancreatite crônica. Apro-
ximadamente 10% das PA e 30% das PAR não tem etiologia defi-
nida, mesmo com boa história clínica e testes diagnósticos como 
TC, USG, colangioressonância, sorologias virais, marcadores au-
toimunes e tumorais, assim considerada pancreatite aguda idio-
pática (PAI). A causa mais comum de PA é a litíase biliar (35-50%) 
seguida do alcoolismo (30-40%), das 10-30% ditas idiopáticas a 
microlitíase (< 3mm) e lama biliar são responsáveis por 70% dos 
casos. E nestes casos a ecoendoscopia possui papel primordial 
no diagnóstico etiológico, já que a sensibilidade chega a passar 
90% para microlitíase da vesícula biliar, podendo ser indicado 
como primeira linha nos casos de PAI. Relato de caso: MPFS, 18 
anos, solteiro, estudante. Em 24/03/17 apresentou desconforto 
abdominal com náuseas e vômitos, atendido em ambulatório e 
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solicitado EDA e exames laboratoriais, evidenciando gastrite leve 
e lipase 2x o LSN. Em 01/04 foi encaminhado à emergência do 
H Oeste’Dor para investigação, nesta apresentava Lipase: 1.272 
e Amilase: 136, hemograma, bioquímica, enzimas hepatobiliares, 
triglicerídeos e USG normais, TC com espessamento da cauda do 
pâncreas. Diagnosticado PA de etiologia à esclarecer e interna-
ção. Nos primeiros dias manteve elevação progressiva da amila-
se e lipase e seguiu pesquisa com sorologias virais, marcadores 
autoimunes e tumorais e colangioRM, todos normais, mantendo 
apenas elevação das enzimas até o 5° dia de hospitalização, com 
sintomas controlados, no 6° dia queda das enzimas e no 8°, com 
melhora clínica e enzimas ainda em queda gradual, alta hospita-
lar. Foi encaminhado ao ambulatório de gastro para investigação 
etiológica da PA. EM 15/05/17, consulta com especialista, 2 exa-
mes do final de abril com lipase de 100 e 70 U/L. Foi solicitado 
novo exame laboratorial, inteiramente normal, e ecoendoscopia 
com diagnóstico de microlitíase de vesícula biliar. Paciente enca-
minhado à equipe de cirurgia geral e colecistesctomia videolapa-
roscópica foi realizada em 01/08/17, anatomopatológico con-
cluindo colelítiase e colecistite crônica. Nas revisões nos meses 
9 e 11/17 o paciente apresentava-se bem, sem queixas neste 
período. Conclusão: A PAI é um desafio, principalmente nas PAR, 
por elevarem morbidade e risco de complicações, e em muitas 
vezes os testes diagnósticos usuais se esgotam e a etiologia da 
PA não é definida. Nestes casos a ecoendoscopia tem forte indi-
cação, seja no 1° episódio ou não, já que sua sensibilidade para 
diagnóstico de microlitíase biliar é alta e esta é a principal causa 
de PA dita idiopática. 

 

 

Relato de Caso: O Papel da Ecoendoscopia no Diagnóstico 
da Microlitíase Biliar

Aronovich N, Schwartz ASY, Lima MC, Fialho MAM, Silveira HF, 
Domínguez CAT, Moura MDJ, Galvão-Alves J, Luna OB
Faculdade Técnico Educacional Souza Marques

Introdução: A litíase biliar possui uma elevada prevalência em 
inúmeros países, incluindo o Brasil. A colelitíase pode levar ao 
surgimento de diversas complicações como colangite e pan-
creatite. A microlitíase, cálculos menores de 3 mm de diâmetro, 
em especial é um importante fator causal para complicações 
de doenças biliares. O diagnóstico precoce da colelitíase, e 
especialmente da microlitíase, portanto se faz essencial para 
a redução de complicações, procedimentos invasivos e melhor 
prognóstico dos pacientes. Relato de caso: Paciente masculino 
de 27 anos que apresentou 3 episódios de dor abdominal epi-
gástrica intensa com irradiação em barra no andar superior do 
abdome associada a elevações significativas de amilase e lipa-
se (amilase maior que 3 vezes o limite superior de normalidade 
e lipase amilase maior que 3 vezes o limite superior de nor-
malidade). Realizado Tomografia computadorizada (Fig.1) que 
evidenciou Pâncreas de dimensões aumentadas, parcialmente 
lipossubstituido, com densificação da gordura peri glandular, 
envolvendo notadamente sua cauda, compatível com Pancrea-
tite Aguda. Realizada ultrassonografia, tomografia e colangio-
ressonância demonstrando a ausência de cálculos. Realizada 
ecoendoscopia, a qual demonstrou a presença de microcálculos 
no interior da vesícula biliar.

FIGURA 1 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DEMOSTRAN-
DO PÂNCREAS DE ASPECTO COMPATÍVEL COM PANCREATITE 

AGUDA
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FIGURA 2 – COLANGORESSONÂNCIA MAGNÉTICA DEMOSTRAN-
DO VESÍCULA BILIAR SEM PRESENÇA APARENTE DE CÁLCULOS

FIGURA 3 – ECOENDOSCOPIA EVIDENCIANDO VESÍCULA BILIAR 
COM MICROLITÍASE

FIGURA 4 – ECOENDOSCOPIA EVIDENCIANDO VESÍCULA BILIAR 
COM MICROLITÍASE

Dos exames disponíveis para diagnóstico de microlitíase a ul-
trassonografia possui sensibilidade limitada a 50%–60%. Outro 
exame disponível é a colangiopancreatografia retrógrada (CPRE), 
a qual possui a vantagem de intervenção terapêutica. Contudo, é 
um exame invasivo e pode gerar complicações como pancreatite. 
Os exames de maior sensibilidade para o diagnóstico de micro-
cálculos são a microscopia do aspirado biliar da vesícula biliar e 
a ecoendoscopia. A microscopia do aspirado biliar é considerado 
um exame relativamente invasivo e possui baixa sensibilidade 
para o diagnóstico de microcálculos (aproximadamente 65%). A 
ecoendoscopia é um exame de imagem útil na exploração da 
região iliopancreática e de alta sensibilidade para o diagnóstico 
de colelitíase (aproximadamente 95%) Conclusão: A Ecoendos-
copia é potencialmente mais sensitiva que a Ultrassonografia 
Convencional na visualização de microcálculos. O diagnóstico 
precoce de microlitíase biliar reduz a incidência de  complica-
ções, procedimentos invasivos e promove melhor prognóstico 
dos pacientes. Portanto, a ecoendoscopia deve ser indicada mais 
precocemente para o diagnóstico de litíase biliar. 
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