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ID: 15480 

Área: COLOPROCTOLOGIA 

Categoria:  

Região onde foi realizada a pesquisa:  

Código: 15480 

Data: 27/08/2020 

Horário: 11:40 às 11:50 

Sala: SALA 05 

Forma de Apresentação: E-PÔSTER (Artigo Original) 

Autores: Dariva, I , Comelli Zornoff, G , Gonçalves Priolli, D , Santana, M G , Carli Mendes, G , Mozer Sciani, J  

Instituições: Universidade São Francisco - Bragança Paulista - Sao Paulo - Brasil 

Título: NOVA  PERSPECTIVA FRENTE A METASTASE DE CANCER COLORRETAL: VENENO DA ABELHA APIS 

MELIFERA 

Objetivo: O câncer colorretal é uma das principais causas de morbimortalidade na sociedade. É o quarto tipo de câncer 

mais incidente no Brasil e o terceiro em mortes no mundo. Se trata de uma patologia estirpável quando diagnóstico 

precoce, no entanto, 21% dos casos são diagnosticados na doença metastática. Essa é vista em, aproximadamente, 

11% dos casos e gera morbidades como dor óssea severa, fraturas, compressão espinal e hipercalcemia. O tratamento 

é de suporte, por meio do alívio da dor e quimioterapia, mas os resultados são precários devido a limitada ação da 

droga na metástase óssea. A Melitina tem demonstrado ação antiproliferativa, é uma substância derivada do veneno 

da abelha Apis melífera, a qual atua na indução de apoptose, citotoxicidade e inibição da proliferação celular de vários 

cânceres. No entanto, a toxicidade é alta estando a pesquisa atual direcionada para formas de drug delivery, para evitar 

os efeitos colaterais catastróficos. Como opção imediata, a via de administração intratumoral se faz uma alternativa à 

redução dos seus efeitos colaterais sistêmicos, a qual parece interessante, mas nunca foi utilizada. O objetivo da 

pesquisa é analisar a resposta antitumoral de carcinoma de cólon/células da linhagem HT-29 em modelo animal de 

metástase óssea frente ao uso da Melitina em via intratumoral. 

Método: Foi realizado o xenoenxerto celular de carcinoma humano/HT-29 em camundongos Balb/c-nu em calota 

craniana. Após o crescimento do tumor foi realizado o tratamento com a Melitina por meio da injeção intratumoral, 

sendo avaliado diariamente o crescimento e o sofrimento dos animais, assim como efeitos colaterais da substância. 

Após a eutanásia, a análise histopatológica dos espécimes foi realizada. 

Resultados: Obteve-se a redução da progressão tumoral após a injeção intratumoral e áreas de necrose celular foram 

notadas em âmbito macroscópico e microscópico. 

Conclusões: A injeção intratumoral de Melitina apresenta resultados satisfatórios quanto ao seu potencial 

antiproliferativo confirmado em modelo animal de metástase óssea, sustentando os dados da estabilização tumoral. 

Com isso, pode-se concluir uma alternativa promissora  de terapia adjuvante ao tratamento cirúrgico convencional 

frente ao quadro de câncer colorretal avançado. 

Palavras Chave: neoplasias colorretais, metástase neoplásica, meliteno, modelos animais 
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ID: 15892 

Área: EDUCAÇÃO MÉDICA 

Categoria:  

Região onde foi realizada a pesquisa:  

Código: 15892 

Data: 27/08/2020 

Horário: 14:30 às 14:40 

Sala: SALA 05 

Forma de Apresentação: E-PÔSTER (Artigo Original) 

Autores: Estrutti, C M , Amorim, J E , Flumignan, R L G , Vasconcelos, V T , Neto, H J G , Cavalieri, E , Correia, R M , 

Nakano, L C U  

Instituições: Unifesp - SAO PAULO - Sao Paulo - Brasil 

Título: ENSINO PRATICO EM CIRURGIA NOS TEMPOS DE PANDEMIA COVID 19 

Objetivo: A pandemia do Covid 19 mostrou ao mundo a importância dos sistemas de saúde no combate ao vírus. 

Sistemas de saúde fortes só são possíveis diante de profissionais altamente capacitados, e, neste contexto, a educação 

em saúde se torna imperativa. O grande desafio em épocas como esta vivida na pandemia, está em manter a qualidade 

do ensino prático em cirurgia, em um panorama onde o volume de procedimentos e cirurgias eletivas caíram 

drasticamente em todos os serviços do país. Para preencher essa lacuna no ensino prático, é papel da Universidade 

apresentar soluções que possam minimizar ao máximo as perdas, de forma criativa e de custo acessível. Com isso em 

mente, este trabalho tem como objetivo apresentar inúmeras iniciativas da Disciplina de Cirurgia Vascular e 

Endovascular no intuito de desenvolver simuladores realísticos para ensino em saúde de baixo custo, fácil reprodução 

e fácil manutenção. 

Método: Utilização da metodologia Lean Six Sigma de gerenciamento de projetos para identificação de necessidades 

de treinamento específicos criadas pela situação de pandemia. Desenvolvimento de simuladores realísticos para cada 

demanda apresentada com as premissas de serem de baixo custo, fácil manuseio e manutenção. De acordo com o 

tipo de simulador idealizado, foram testados diversos tipos de materiais para confecção, variando desde borracha de 

silicone até material para confecção de iscas artificiais (Plastisol®). Este último, com a vantagem de ser um meio 

excelente para simuladores que necessitam imagens de ultrassom na simulação. 

Resultados: Com a pandemia a Disciplina de Cirurgia Vascular identificou diversas necessidades que culminaram com 

a confecção de simuladores específicos para treinamento prático de alunos e residentes. Criado um programa de 

simulação para estes, preenchendo parte da carga horária que seria no centro cirúrgico com simulação realística, 

possibilitando um melhor desenvolvimento prático mesmo na ausência de pacientes reais. Simuladores desenvolvidos 

e utilizados: 1. SIMULADOR PARA TREINAMENTO DE PUNÇÃO VENOSA CENTRAL EM PACIENTES PRONADOS 

COM COVID 19. 2. SIMULADOR PARA CATETERISMO DE ARTÉRIA RADIAL. 3. SIMULADOR PARA SUTURA EM 

ARTÉRIA CALCIFICADA. 4. SIMULADOR PARA TREINAMENTO DE ENDARDERECTOMIA DE CARÓTIDA COM 

COLOCAÇÃO DE REMENDO. 5. SIMULADOR PARA CORREÇÃO DE AORTA COM ENXERTO AORTO BIILIACO O 

preço final dos simuladores variou de R$ 50,00 a R$ 600,00. 

Conclusões: O desenvolvimento de simuladores realísticos de baixo custo e fácil reprodução é totalmente factível e 

pode preencher importantes lacunas no treinamento prático de alunos e residentes quando ocorrer diminuição de 

contato com pacientes, como na situação que enfrentamos atualmente com a pandemia do Covid 19. 

Palavras Chave: Educação médica Simuladores Ensino em cirurgia Pandemia Cirurgia Vascular 
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ID: 15957 

Área: TRAUMA 

Categoria:  

Região onde foi realizada a pesquisa:  

Código: 15957 

Data: 28/08/2020 

Horário: 09:30 às 09:40 

Sala: SALA 03 

Forma de Apresentação: E-PÔSTER (Artigo Original) 

Autores: Santos Junior, J P d , Menegozzo, C A M , Silva, T I , Ramos, V M , Gomes, D , Parra, J A P , Lunardelli, H 

S , Utiyama, E M  

Instituições: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP - São Paulo 

- Sao Paulo - Brasil 

Título: EXPERIENCIA DA REALIZAÇAO DO EXTENDED FOCUSED ASSESMENT WITH SONOGRAPHY FOR 

TRAUMA (EFAST) REALIZADO PELA EQUIPE DE CIRURGIA GERAL E DO TRAUMA NO PRONTO SOCORRO DO 

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP 

Objetivo: Relatar a experiência, sensibilidade, especificidade e pontos de erro diagnóstico do eFAST realizado na sala 

de trauma por não-radiologistas como recurso Point of Care na tomada de decisão do paciente politraumatizado. 

Apresentar situações que dificultam e até mesmo impossibilitem a realização de um exame acurado.  

Método: Estudo descritivo retrospectivo realizado com informações de banco dados alimentado dados do atendimento 

na sala de emergência cirúrgica do HCFMUSP. Foram coletados dados de atendimentos realizados entre set/2019 a 

fev/2020 que possuíam eFAST realizado por algum membro habilitado não-radiologista da equipe médica de 

atendimento, não-radiologista. O eFAST foi realizado conforme preconizado pelo ATLS. Foram utilizadas as seguintes 

variáveis: sexo, IMC médio, mecanismo de trauma, FC e PAS. Os exames foram correlacionados com os métodos de 

controle padrão, definidos como Tomografia Computadorizada (TC) e/ou achados intraoperatórios. O eFAST foi 

considerado corretamente positivo quando a TCCI evidenciava presença de líquido livre intraperitoneal, e/ou achados 

de pneumotórax e/ou hemotórax. Foram excluídos os casos com evolução para óbito que não realizaram TC ou 

abordagem cirúrgica. O cálculo de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e 

acurácia. 

Resultados: Durante o período de coleta de dados foram realizados 74 exames eFAST, sendo 19 pacientes do sexo 

feminino e 55 do sexo masculino. O mecanismo de trauma contuso foi associado a 67 pacientes enquanto trauma 

penetrante associou-se a 7 casos. Dos 74 pacientes foram excluídos do estudo 6 casos: 4 excluídos por ausência de 

obtenção de alguma das janelas padronizadas e 3 pacientes que evoluíram a óbito e não foram submetidos a TC ou 

abordagem cirúrgica. Foram submetidos a análise estatística 68 exames de eFAST. Em relação ao exame eFAST 

completo os dados encontrados foram: sensibilidade 43,75% (7/16); especificidade 92,31% (48/58); VPP 63,64% 

(7/11); VPN 84,21% (48/57) e acurácia 80,88% (55/68). Quando analisadas isoladamente as 3 janelas abdominais 

(hepatorrenal, esplenorrenal e pelve) os dados foram: sensibilidade 83,33% (10/12); especificidade 98,21% (55/56); 

VPP 90,91% (10/11) e acurácia 95,59% (65/68). A análise isolada das 4 janelas torácicas (2 ápices e 2 bases 

pulmonares) demonstrou o seguinte resultado: sensibilidade 46,67% (7/15); especificidade 92,45% (49/53); VPP 

63,64% (7/11); VPN 85,96% (49/57) e acurácia de 82,35% (56/68).  

Conclusões: Observamos que os examinadores do nosso serviço têm sensibilidade, especificidade e acurácia altos 

quando é realizada a avaliação do abdome, no entanto, as janelas torácicas deixam a desejar em termos de 
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sensibilidade provavelmente devido a pouca experiência da equipe neste cenário. A realização do eFAST deverá ser 

estimulada e a capacitação adequada realizada para manter os resultados do pontos de vista abdominal e melhorar os 

resultados em relação as janelas torácicas. 

Palavras Chave: eFAST; ultrassonografia point-of-care; POCUS; trauma; ultrassom. 
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ID: 15985 

Área: UROLOGIA 

Categoria:  

Região onde foi realizada a pesquisa:  

Código: 15985 

Data: 27/08/2020 
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Forma de Apresentação: E-PÔSTER (Artigo Original) 

Autores: Cordeiro, M S , Lopes, M Z , Santana, M G , Rennó, A C d S , Paiva, B , Padovani, M , Mendes, G C , Priolli, 

D G  

Instituições: USF - Bragança Paulista - Sao Paulo - Brasil 

Título: AVALIAÇAO DOS POTENCIAIS DE NEFROPROTEÇAO E QUIMIORREVERSAO DA RESISTENCIA A 

DOXORRUBICINA POR RUTINA HIDROLISADA NA NEOPLASIA COLORRETAL 

Objetivo: Introdução: Doxorrubicina é um antineoplásico que apresenta como desvantagens o potencial de dano 

tecidual e complicações sistêmicas durante seu uso como o desenvolvimento de Injúria Renal, agravo este que parece 

ser dependente de dose e tempo de exposição ao quimioterápico. Outra adversidade ao seu uso na Oncologia é o 

desenvolvimento de quimioresistência, entre eles para tumores colorretais. Medidas para prevenção de toxicidade renal 

e de reversão da quimioresistência relacionada à Doxorrubicina são importantes para reduzir comorbidades do paciente 

oncológico e garantir boa resposta ao tratamento. Flavonoides apresentam propriedades antioxidantes, antitumorais e 

citoprotetoras e, associados a antineoplásicos têm mostrado reversão de quimiorresistência. A Rutina Hidrolisada é 

flavonóide modificado da Rutina, mas possui melhor biodisponibilidade, permitindo ação biológica otimizada e 

garantindo sua atividade citoprotetora para tecidos normais. Desta forma, merece serem avaliados seus efeitos na 

nefroproteção e reversão da quimioresistência Objetivo: Avaliar a nefroproteção e reversão de quimioresistência a 

Doxorrubicina pela Rutina Hidrolisada em modelo de câncer colorretal.  

Método: Métodos: O estudo obedeceu às leis e orientações de manejo em Experimentação Animal. Foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Francisco (#002.09.2015). Foram utilizados 27 animais Balb/c-nu 

para obtenção de modelo heterotópico de carcinoma colorretal humano/HT-29. Após crescimento do tumor, os animais 

foram tratados ou não com Doxorrubicina, em doses entre 7,5 e 20 mg/Kg associado ou não a Rutina Hidrolizada 

(78mg/Kg), conforme os grupos: Naive, Controle, RH, DOX 20, DOX 20+RH, DOX 10+RH, DOX 7,5, DOX 7,5+RH. Os 

animais foram acompanhados diariamente quanto ao peso, crescimento tumoral e sinais clínicos de toxicidade. As 

lesões renais estruturais foram avaliadas por análise histopatológica convencional. 

Resultados: Sinais clínicos de toxicidade e alterações histológicas renais foram encontradas nos animais tratados com 

Doxorrubicina em doses de 10 e 20 mg/Kg, mesmo quando associada Rutina Hidrolizada. Houve um caso de óbito 

(DOX 10+RH). Congestão glomerular foi encontrada em todos os animais dos grupos DOX 10+RH/ DOX 20/ DOX 

20+RH. Perda de peso não foi observada nos grupos Controle, RH e DOX 7,5+RH. Redução tumoral ocorreu 

exclusivamente nos animais do grupo DOX 7,5+RH, os quais também não desenvolveram lesões estruturais renais e 

não manifestaram toxicidade clínica.  

Conclusões: Pode-se supor, a partir destes resultados preliminares, que a Doxorrubicina é nefrotóxica na dose 

habitualmente utilizada (10 e 20 mg/Kg). Quando a Rutina Hidrolisada é associada a Doxorrubicina em dose inferior ao 

usualmente utilizado, ou seja, na dose de 7,5 mg/Kg há inibição do crescimento tumoral, possivelmente por reversão 
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da quimioresistência e sem existir nefrotoxicidade. Para que estas hipóteses sejam confirmadas, estudo estatístico dos 

resultados deverá ser executado. 

Palavras Chave: Injúria renal. Doxorrubicina. Antioxidante. Tumor colorretral. Flavonoide. Quimiorresistência 
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ID: 15219 

Área: ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO 

Categoria:  

Região onde foi realizada a pesquisa:  

Código: 15219 

Data: 27/08/2020 

Horário: 12:20 às 12:30 

Sala: SALA 03 

Forma de Apresentação: E-PÔSTER (Relato de Caso Especial) 

Autores: Orlando, L C , Balliana, R R , Mendonça, N S , Souza, L M , Gomez, S G , Salina, F V J  

Instituições: Sociedade Portuguesa de Beneficência - Hospital Imaculada Conceição - Ribeirão Preto - Sao Paulo - 

Brasil 

Título: OBSTRUÇAO INTESTINAL POR INTUSSUSCEPÇAO SECUNDARIA A TUBERCULOSE INTESTINAL 

Introdução: Tuberculose, é responsável por cerca de 1,3 milhão de mortes por ano no mundo. Segundo o Ministério 

da Saúde, em 2018, o Brasil registrou 94.155 casos de tuberculose, sendo 11.737 extrapulmonar. A forma pulmonar é 

mais prevalente e a extrapulmonar representa 20%, sendo 11-12% intestinal. Os sintomas variam de dor abdominal 

crônica à hematoquesia. Intussuscepção consiste na invaginação de segmento do trato digestivo dentro do adjacente, 

com consequente obstrução. Tem prevalência de 52% no delgado, 39% entero entéricas e 13% ileocólica. Em adultos 

é rara, sendo de difícil diagnóstico, frequentemente confirmados durante cirurgia. 

Relato de caso: TSM, 33, deu entrada com dor abdominal há 3 dias, difusa, de forte intensidade, associada a hiporexia, 

vômitos e parada da eliminação de fezes e flatos. Apendicectomia prévia há 12 anos, tabagista de 10 anos/maço e 

dependente químico. Emagrecido, abdome com ruídos hidroaéreos hipoativos, tenso, doloroso à palpação difusa, sem 

peritonite. Laboratoriais: leucocitose de 12.200 u/l sem desvio e PCR de 163.9 mg/L. Sorologias negativas. Radiografia 

de abdome agudo com distensão de delgado, níveis hidroaéreos, fezes em cólon distal e gás no reto. Feito hipótese 

de suboclusão intestinal, iniciado medidas clínicas e realizado Trânsito Intestinal com retardo de esvaziamento do 

delgado. Evoluiu sem melhora clínica. Submetido à laparotomia exploradora, identificada Intussuscepção Íleo-Cólica e 

realizada íleotiflectomia. Anatomopatológico identificou processo inflamatório granulomatoso necrotizante, granulomas 

epitelióides, necrose caseosa central e frequentes células gigantes multinucleadas. A coloração especial para pesquisa 

de bacilo ácido-álcool resistente foi positiva para Tuberculose Intestinal. Ambulatorialmente iniciado Rifampicina, 

Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol. 

Discussão: Intussuscepção é a entrada de uma porção do intestino rumo à sua adjacente, de forma anterógrada ou 

retrógrada. Responsável por 1 a 5% dos casos de obstrução intestinal nos adultos, com idade média de 54,4 anos e 

predomínio no sexo feminino. Em adultos está associada a processo patológico subjacente em 80 a 90% das vezes. 

Quadro clínico inespecífico. A tomografia de abdome auxilia no diagnóstico. O tratamento  consiste na ressecção 

primária sem tentativa de redução, independente da área intestinal acometida. A tuberculose intestinal está relacionada 

à presença do Mycobacterium tuberculosis no intestino. O íleo e ceco são segmentos mais acometidos, (75% dos 

casos). Os sintomas são dor abdominal, perda ponderal e diarréia, podendo evoluir com síndrome disabsortiva, 

hematoquezia e sinais de obstrução. O diagnóstico é feito pela identificação do organismo por BAAR, por cultura ou 

por ensaios de PCR. O enema baritado ou colonoscopia auxiliam no diagnóstico. No Brasil, é preconizado o uso de 

RIPE por dois meses e RI por quatro. Este relato se torna peculiar e digno de exposição por se tratar de intussuscepção 

intestinal em adulto causada por tuberculose intestinal. 

Palavras Chave: Intussuscepção Intestinal Tuberculose Intestinal Tuberculose Abdome Agudo Obstrutivo 
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ID: 15486 

Área: URGÊNCIAS NÃO TRAUMÁTICAS 

Categoria:  
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Código: 15486 
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Autores: Kavagutti, M S , Marques, E B C , da Silva, F d S , Trabulsi, M F M , Marini, B R G , Leão, M E  

Instituições: Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto - SAO JOSE DO RIO PRETO - Sao Paulo - Brasil 

Título: TERATOMA ESPLENICO MADURO: RELATO DE CASO RARO 

Introdução: Os teratomas são neoplasias de células germinativas classificados em maduro (benigno) ou imaturo 

(maligno). O termo imaturo é usado para lesões com tecidos neuroectodérmicos, endo ou mesodérmicos primitivos, ou 

seja, com diferenciação somática parcial. Teratoma maduro (cisto dermoide) possui crescimento lento, com elementos 

bem diferenciados, encontrado em várias localizações, em sua maioria nas gônadas, porém há relatos no fígado, 

pâncreas, bexiga e baço, sendo esses raros. 

Relato de caso: Mulher 44 anos com dor abdominal em flanco esquerdo há 12 horas, tipo cólica, de moderada 

intensidade, sem fatores de melhora ou piora e sem irradiações. Negava demais sintomas e traumas. Obesa e sem 

outras comorbidades. Abdômen globoso, ruídos hidroaéreos presentes, normotimpânico, flácido, levemente doloroso 

à palpação de flanco e hipocôndrio esquerdos. Sem outras alterações abdominais e nos demais aparelhos. Exames 

com leucocitose e aumento da Proteína C Reativa. Tomografia de abdome: baço com imagem ovalar, 

intraparenquimatosa, hipodensa com áreas densas, medindo 11x10cm, no eixo axial, sugestivo de hematoma 

esplênico. Líquido livre discretamente denso na pelve.[1] Diante da hipótese sugerida, mantido acompanhamento com 

hematimetria. Devido queda de série vermelha com estabilidade hemodinâmica solicitada nova TC de abdome 3 dias 

após, onde notou-se manutenção do tamanho, porém alteração no formato da lesão.[2] Realizada esplenectomia 

convencional, sem intercorrências. Anatomopatológico: Baço 12,1x7,6x4,4cm. Rotura esplênica da cápsula e do 

parênquima com formação de hematoma. Teratoma cístico maduro (tumor dermoide), retirado com margem e sem 

atipias.[3] Paciente evoluiu com resolução da dor abdominal e estabilização da série vermelha. Recebeu alta com 

vacinação contra germes encapsulados e controle ambulatorial de plaquetometria. 

Discussão: Teratomas podem ser assintomáticos ou sintomáticos, geralmente encontrados incidentalmente. Quando 

sintomáticos, têm manifestações relacionadas à compressão extrínseca de outras estruturas. Usualmente são grandes, 

não móveis e profundamente aderidos, em sua aparência podem ser distinguidas áreas sólidas e císticas. Tumores 

dermoides esplênicos são raros e exames de imagem mostram cistos complexos, gordura e calcificações grosseiras; 

componentes como cabelo e outros apêndices de pele e ectoderma podem ser vistos. Outras massas de aparência 

sólida devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. A taxa de transformação maligna de teratomas foi relatada 

em 2-3%, mais comumente encontrada em crianças, envolvendo principalmente carcinoma espinocelular. 

Considerando a natureza benigna dos teratomas císticos maduros, a ressecção pode ser evitada se forem feitos 

diagnósticos precisos. Porém, a imagem diagnóstica é desafiadora e o potencial maligno não pode ser descartado. Do 

ponto de vista cirúrgico, o tratamento definitivo deve ser a ressecção completa.  

Palavras Chave: Teratoma Esplênico Maduro; Cisto dermoide; Teratoma. 
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ID: 15570 

Área: ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO 

Categoria:  

Região onde foi realizada a pesquisa:  
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Data: 27/08/2020 
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Autores: Leão, M E , Kavagutti, M S , da Silva, F d S , Marques, E B C , Fachin, A C  

Instituições: Santa Casa de Misericordia de São José do Rio Preto - São José do Rio Preto - Sao Paulo - Brasil 

Título: CALCULO PRIMARIO EM DIVERTICULO DE MECKEL: RELATO DE CASO 

Introdução: O Divertículo de Meckel (DM) é a anomalia congênita mais frequente do aparelho digestivo e ocorre 

comumente na borda antimesentérica do íleo terminal. DM sintomáticos são incomuns, sendo identificados por acaso 

ou devido complicações (sangramento, obstrução, enterolitíase, etc). A formação de enterólitos no DM é um evento 

raro, sendo de origem primária, formados no próprio intestino, ou secundária, como o biliar. 

Relato de caso: Homem 73 anos, com dor abdominal em fossa ilíaca direita há 7 dias, com piora a 4 horas, associado 

a náuseas, um episódio de vômito de conteúdo gástrico e dois episódios de fezes amolecidas. Sem outros sinais ou 

sintomas. Ausência de comorbidades ou vícios, sem histórico médico relevante. Referia videocolecistectomia (CVL) há 

3 anos. Abdome globoso, cicatrizes de CVL, ruídos hidroaéreos presentes, normotimpânico, flácido, normotenso e 

doloroso à palpação de fossa ilíaca direita (FID), sem sinais de peritonite. Sem outras alterações. Raio-x de abdome 

(imagens 1 e 2): imagens alongadas de densidade cálcica, em FID e clipes cirúrgicos em hipocôndrio direito. 

Tomografia de abdome total (imagens 3 e 4): colecistectomia prévia, cálculo de 7mm no colédoco distal e distensão 

focal de alça jejunal/ileal contendo ao menos seis imagens alongadas com densidade óssea. Realizada laparotomia 

exploradora e encontrada tumoração saculiforme de 6x3x3cm coincidente com divertículo de delgado (imagens 5 e 6) 

paredes endurecidas, contendo corpos estranhos (imagem 7). Sem outras alterações palpáveis. Realizada 

diverticulectomia com grampeador linear, sem intercorrências. Paciente evoluiu favoravelmente e recebeu alta no 3º 

dia de pós-operatório sem queixas. Anatomopalógico: lesão correspondente a divertículo de Meckel, com mucosa 

gástrica tipo pilórica heterotópica com cálculos luminais, o maior medindo 2,5x2,4x0,5cm. Análise bioquímica: 

coloração marrom, formato triangular e superfície lisa, positivo para cálcio e oxalato. 

Discussão: O DM pode apresentar dois tipos de mucosa ectópica: pancreática e gástrica. Sendo a última mais 

frequente, sua principal complicação é o sangramento, podendo levar à ulceração e perfuração. No entanto, devido à 

estase diverticular e ao ambiente alcalino do intestino delgado pode ocorrer a precipitação de cálcio com formação de 

enterólito primário. Seus sintomas estão associados às suas complicações como obstrução, inflamação, perfuração e 

sangramento. O diagnóstico envolve exames de imagem onde é possível visualizar imagens radiopacas fixas em 

topografia de íleo terminal.  De forma geral, é aceito que o DM sintomático ou com complicações requer abordagem 

cirúrgica, via laparotomia ou laparoscopia. As opções para DM com impactação ou formação de cálculos incluem 

fragmentação dos mesmos e ordenha até o cólon proximal, ou remoção através de enterotomia. No entanto, o próprio 

divertículo também deve ser idealmente ressecado para evitar recorrência. 

Palavras Chave: Divertículo de Meckel; enterolitíase primária; mucosa gástrica heterotópica 
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Título: TRATAMENTO NAO OPERATORIO DO TRAUMA ESPLENICO GRAU V - RELATO DE CASO 

Introdução: O BAÇO É UM DOS ÓRGÃOS MAIS COMUMENTE ACOMETIDO NOS TRAUMAS ABDOMINAIS 

FECHADOS. LOGO, A DECISÃO PELO TRATAMENTO CIRÚRGICO OU NÃO OPERATÓRIO, É UM DESAFIO 

CONSTANTE AO CIRURGIÃO. O PRESENTE CASO DESCREVE O TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO, DE 

EXCEÇÃO, EM PACIENTE IDOSO COM TRAUMA ESPLÊNICO GRAU V, COM COMORBIDADES, BEM COMO 

SEUS DESAFIOS E COMPLICAÇÕES. 

Relato de caso: PACIENTE D.B., MASCULINO, 77 ANOS, DEU ENTRADA NO CENTRO DE TRAUMA 12 HORAS 

APÓS QUEDA DE BICICLETA, TENDO COMO QUEIXAS DOR ABDOMINAL REFRATÁRIA E TRÊS EPISÓDIOS DE 

HEMATÊMESE. COMO ANTECEDENTES, É PORTADOR DE FIBRILAÇÃO ATRIAL E DISFUNÇÃO DO NÓ 

SINOATRIAL, EM USO DE ANTICOAGULANTE E MARCA-PASSO. AO EXAME FÍSICO ENCONTRAVA-SE COM 

PALIDEZ ACENTUADA, ESCORIAÇÕES NO HIPOCÔNDRIO DIREITO E COM DOR ABDOMINAL À PALPAÇÃO 

ASSOCIADA A PERITONISMO DIFUSO. EVOLUIU COM HIPOTENSÃO RESPONSIVA À TRANSFUSÃO DE 

HEMOCOMPONENTES. A ESTABILIDADE HEMODINÂMICA DECORRENTE DO MANEJO COM PROTOCOLO DE 

TRANSFUSÃO MACIÇA PERMITIU REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA QUE EVIDENCIOU TRAUMA 

ESPLÊNICO GRAU V (AAST) (SEM AVULSÃO DA ARTÉRIA ESPLÊNICA E AUSÊNCIA DE EXTRAVAZAMENTO DE 

CONTRASTE) E GRANDE QUANTIDADE DE LÍQUIDO LIVRE NA CAVIDADE ABDOMINAL. MEDIANTE OS 

ACHADOS TOMOGRÁFICOS, AS COMORBIDADES E A ESTABILIDADE HEMODINÂMICA, OPTOU-SE POR 

TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO E EMBOLIZAÇÃO DA ARTÉRIA ESPLÊNICA (70% DO ÓRGÃO). CURSOU COM 

BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA, APESAR DA NECESSIDADE DE TERAPIA DIALITICA PARA MANEJO DE LESÃO 

RENAL AGUDA. RECEBEU ALTA 14 DIAS APÓS A ADMISSÃO E DEPOIS DE MAIS 14 DIAS RETORNOU COM 

DOR ABDOMINAL E DIAGNOSTICADO COM ABSCESSO PERI-ESPLÊNICO. FOI SUBMETIDO À 

VIDEOLAPAROSCOPIA COM DRENAGEM DO ABSCESSO COM PRESERVAÇÃO DO BAÇO. RECEBEU ALTA NO 

SEGUNDO PÓS OPERATÓRIO, SEM INTERCORRÊNCIAS. 

Discussão: A CONDUTA NÃO OPERATÓRIA NO TRAUMA ESPLÊNICO TEM SE TORNADO CADA VEZ MAIS 

FREQUENTE, CHEGANDO A 75% DOS CASOS. PARA A SUA ADOÇÃO, ALÉM DA ESTABILIDADE 

HEMODINÂMICA, LEVAM-SE EM CONTA MÚLTIPLOS FATORES, SENDO ELES RELACIONADOS AO PACIENTE, 

AOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E A EXPERIÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. 

SEGUNDO A AMERICAN ASSOCIATION SURGERY OF TRAUMA (AAST), O GRAU V CARACTERIZA-SE POR 

EXPLOSÃO ESPLÊNICA E/OU LESÃO DO HILO COM DESVASCULARIZAÇÃO DO BAÇO. LESÕES DESSA 

MAGNITUDE GERALMENTE SÃO TRATADAS COM ESPLENECTOMIA; O TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO 
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CONSTITUI UM GRANDE DESAFIO MESMO EM CENTROS DE TRAUMA. NO CASO EM QUESTÃO, A OPÇÃO 

TOMADA SE DEVEU À ANTICOAGULAÇÃO E ÀS COMORBIDADES, O QUE PODERIAM ELEVAR 

SOBREMANEIRA A MORBI-MORTALIDADE. VALE RESSALTAR QUE O SERVIÇO DE TRAUMA DA UNIDADE DE 

EMERGÊNCIA DO HCRP-USP POSSUI EQUIPE CIRÚRGICA, EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM, 

INCLUSIVE RADIOINTERVENÇÃO, BANCO DE SANGUE, DISPOSITIVO COM INFUSÃO POR PRESSÃO, TODOS 

DISPONÍVEIS 24 HORAS POR DIA, O QUE CORROBOROU UMA CONDUTA NÃO OPERATÓRIA SEGURA, 

POSSIBILITANDO RÁPIDA MUDANÇA DE ABORDAGEM FRENTE A POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS. 

Palavras Chave: BAÇO, NÃO CIRURGICO, TRAUMA 
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Título: RECONSTRUÇAO FRONTAL COM SUTURA ELASTICA: RELATO DE CASO 

Introdução: As feridas extensas, principalmente as de origem traumática, continuam sendo um desafio para o cirurgião 

plástico, utilizando-se de técnicas variadas para reconstruí-las. O dispositivo ideal para o fechamento de feridas deve 

ser fácil de usar, rápido, indolor, econômico e fornecer o melhor resultado estético. Em 1993, Raskin descreveu o 

método de sutura utilizando elásticos estéreis, evitando fechamentos sob tensão ou necessidade de enxertos cutâneos 

para cobertura de ferimentos abordados por segunda intenção. Descrevemos um caso de abordagem da ferida com 

sutura elástica em um paciente apresentando lesão frontal decorrente de trauma.  

Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 59 anos, com história de ferimento corto-contuso por trauma frontal 

durante prática de esporte procurou auxilio médico em Unidade de Pronto Atendimento onde foi realizada síntese 

primária da lesão. Evoluiu com infecção local de ferida e deiscência de linha de sutura, com infecção de partes moles 

adjacentes à área frontal acometida.  Deu entrada no serviço de urgência, necessitando de internação e sendo 

submetido a dois desbridamentos cirúrgicos, além de antibioticoterapia sistêmica por quatorze dias. Após este período, 

foi transferido para hospital de referência para seguimento com equipe de cirurgia plástica.  Foi submetido a 

posicionamento de retalho frontal com fixação com sutura pela equipe de cirurgia plástica. E, após esse tempo cirúrgico, 

confeccionada sutura elástica.  Paciente reavaliado diariamente com observação de vitalidade de bordas da ferida para 

ajuste de tensão de sutura elástica que resultou em aproximação e diminuição expressiva de seguimento não recoberto 

por pele.  Após isto fora alocado curativo a vácuo sobre a lesão e realizada, em último tempo, síntese de ferida pela 

equipe de cirurgia plástica.     

Discussão: O uso dessa técnica tem sido relatado como alternativa para facilitar o fechamento de feridas extensas 

pela aproximação das bordas, como em grandes ressecções ou feridas traumáticas agudas dos membros, nos quais 

o fechamento primário torna-se inviável no primeiro momento. Sua execução consiste na inserção de um elástico nas 

margens da lesão com o auxilio de pontos. A aproximação das bordas da ferida ocorre através do cruzamento em x e 

da tensão permanente e contínua feita pelo elástico, obtendo-se um fechamento total em um menor tempo quando 

comparado a outras técnicas de reparo. Segundo Fraga et al, percebeu-se que a cicatrização por sutura elástica foi 

igualmente satisfatória quanto as técnicas de enxerto e retalho, devido a relação do colágeno com a fisiologia da 

cicatrização na fase proliferativa, viabilizando a brevidade do processo de tensão da ferida.  Esse método também se 

mostrou benéfico em pacientes idosos, cuja flexibilidade do tecido é deficiente e em pacientes diabéticos, por prevenir 

a exagerada produção de colágeno e assim facilitar a etapa de maturação cicatricial, já que as etapas de cicatrização 

estão danificadas pelos altos níveis de glicose no sangue.    

Palavras Chave: Sutura elástica. Curativo a vácuo. Cicatrização. 
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Título: RELA&Ccedil;AO ENTRE DOEN&Ccedil;A DO REFLUXO GASTROESOFAGICO E GASTRECTOMIA 

VERTICAL NO TRATAMENTO DA OBESIDADE MORBIDA 

Objetivo: Este trabalho visa demonstrar que a GV tem seu papel em alguns pacientes bariátricos com DRGE. 

Método: : Realizou-se uma revisão sistemática da literatura baseando-se nas seguintes plataformas: PUBMED, 

SCIELO e COCHRANE. Resultados: Dos 336 artigos analisados, foram selecionados 30, que totalizaram 10.787 

pacientes, casuística deste estudo. Foram constituídos 2 grupos: grupo A, pacientes submetidos a GV sem história 

prévia de DRGE; e grupo B, pacientes submetidos a GV com DRGE. 

Resultados: Um total de 3.297 pacientes tinham DRGE prévia e, destes, 37,3% tiveram melhora dos sintomas após a 

GV, 53% não apresentaram diferença dos sintomas após o procedimento e apenas 9,3% evoluíram com piora. Somente 

0,7% evoluíram com sintomas de refluxo refratário ao tratamento clínico, necessitando de conversão para bypass em 

Y-de-Roux (BGYR). O número de pacientes submetidos a GV sem história de refluxo gastroesofágico prévio é de 

7.490. Destes, 9,12% evoluíram com sintomas de refluxo, e 90,88% não evoluíram com DRGE. A taxa de conversão 

para BGYR nos pacientes do grupo 2 foi de 2,88%. Algumas séries de casos analisadas, frisaram a importância de se 

identificar a presença de hérnia de hiato e a sua simultânea correção no momento da gastroplastia, mas este tema 

demostrou-se ainda inconclusivo. 

Conclusões: A gastrectomia vertical pode ser considerada um método seguro para tratar obesidade mórbida. Mais 

estudos com randomização devem ser realizados. 

Palavras Chave: Gastrectomia vertical e DRGE, DRGE e cirurgia bariátrica, DRGE e obesidade, obesidade e cirurgia 

bariátrica; 
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Título: LOCALIZA&Ccedil;AO E TAMANHO COMO PREDITOR DO PROGNOSTICO DE TUMORES DE 

TRANSI&Ccedil;AO ESOFAGOGASTRICA NA ERA DO TRATAMENTO MULTIMODAL. 

Objetivo: O adenocarcinoma da transição esofagogástrica (TEG) tem sua incidência crescente e relaciona-se  com 

uma sobrevida global limitada. Muitos estudos tentam identificar fatores prognósticos para o adenocarcinoma de TEG, 

contudo poucos deles demonstraram relação entre o prognóstico e o volume tumoral ou sua localização anatômica.   

Método: Esse trabalho retrospectivo analisou 188 pacientes com doença localmente avançada na TEG. A localização 

tumoral foi determinada através de endoscopia digestiva alta de modo que a criar os seguintes grupos: E&E + TEG 

(esôfago distal, transição esofagogástrica e esôfago distal), TEG (transição esofagogástrica), TEG+G (transição 

esofagogástrica e estômago proximal), G (estômago proximal) e E+TEG+G (esôfago a estômago proximal, incluindo 

TEG). Outras variáveis avaliadas foram tamanho tumoral e diferenciação histológica, estadio TNM, comorbidades, tipo 

de cirurgia e sobrevida. 

Resultados: Dos 188 paciente incluídos, 163 eram homens (86,7%) e apresentavam uma idade média de 64,9 anos. 

Quarenta e oito pacientes (25,6%) foram submetidos a gastrectomia total com esofagectomia distal (grupo G), enquanto 

140 pacientes (74,4%) foram submetidos a esofagectomia subtotal com gastrectomia proximal (grupos E&E + TEG, 

TEG, TEG + G, e E+TEG+G). O tempo de seguimento médio foi de 47,4 meses. A sobrevida livre de doença foi: 72,7% 

(G), 68% (E&E+TEG), 63,4% (TEG), 57,1% (TEG+G) e 44,4% (E+TEG+G), enquanto as taxas de sobrevida global 

foram de 81% (TEG+G), 78,8% (G), 64% (E&E + TEG), 54,9% (TEG) e 48,1% (E+TEG+G). A análise multivariada 

revelou que uma baixa livre sobrevida livre de doença associou-se a um tumor com tamanho ≥5cm e uma baixa 

sobrevida global associa-se a tumores pouco diferenciados e elevada classificação pT (p<0,05) 

Conclusões:  CONCLUSÃO: O prognóstico do adenocarcinoma de TEG pode ser predito no pré-operatório naqueles 

pacientes com tumores ≥5cm e pela sua localização anatômica. 

Palavras Chave: TEG, Câncer de esôfago, câncer de estômago, Neoplasia de esôfago 
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Título: ACIDO ACETILSALICILICO (ASPIRINA®) E PROLIFERAÇAO HEPATOCITARIA APOS HEPATECTOMIA 

PARCIAL EM RATOS 

Objetivo: Avaliar a influência da administração de ácido acetilsalicílico (AAS) na regeneração hepática em modelo de 

hepatectomia parcial em ratos Wistar machos, hígidos. 

Método: 40 ratos machos da linhagem Wistar, com idade entre 100 e 120 dias cada e peso entre 300 gramas e 480 

gramas, foram separados, randomicamente, em quatro grupos, com dez ratos cada. Grupos 1 e 2: submetidos à 

hepatectomia parcial e, após um (grupo 1) e sete dias (grupo 2), à eutanásia; administração diária de solução fisiológica 

de cloreto de sódio 0,9% 1 mL por 200 gramas de peso corporal; Grupos 3 e 4: submetidos à hepatectomia parcial e, 

após um (grupo 3) e sete dias (grupo 4), à eutanásia; administração diária de AAS 40 mg/mL 1 mL por 200 gramas de 

peso corporal. Realizou-se hepatectomia parcial segundo método de Higgins e Anderson (1931) modificado, com 

ressecção de aproximadamente 30% do fígado. No pós-operatório, administrou-se por método de gavagem, 

diariamente, as soluções especificadas para cada grupo. Após os períodos determinados, realizou-se eutanásia. A 

análise histológica da proliferação celular nas peças ressecadas deu-se a partir da contagem do número absoluto de 

células coradas com PCNA (células PCNA+) em fotomicrografias das lâminas histológicas  e posterior cálculo da média 

de células positivas por animal e por grupo. Submeteram-se os dados coletados à análise estatística pelo teste não-

paramétrico de Mann-Whitney bicaudal para comparação das médias, adotando p < 0,05 (5%) como nível de 

significância.  

Resultados: Houve dois óbitos nos grupos 2 e 4 e três óbitos nos grupos 1 e 3. Um animal do grupo 1 e outro do grupo 

3 foram excluídos da análise estatística por artefato de técnica na preparação histológica. A amostra final compôs-se 

de 28 animais, distribuídos da seguinte forma: grupo 1 (seis animais), grupo 2 (oito animais), grupo 3 (seis animais), 

grupo 4 (oito animais). A média de células PCNA+ entre todos os grupos foi de 18,60 ± 8,74. A média final de células 

PCNA+ por grupo foi: no grupo 1, de 17,57 ± 6,77; no grupo 2 de 19,31 ± 5,30; no grupo 3, de 26,78 ± 12,08; e, no 

grupo 4, de 12,53 ± 5,36. Não houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os grupos 1 e 2 (p = 

0,491). Também não foi observada diferença significante entre os grupos 1 e 3 (p = 0,132). Houve diferença 

estatisticamente significativa quando comparados os grupos 2 e 4 (p = 0,021), com o grupo 2 apresentando maior 

média (19,31 ± 5,30 versus 12,53 ± 5,36). Também foi observada diferença significante entre os grupos 3 e 4 (p = 

0,020), com o grupo 3 apresentando maior média (26,78 ± 12,08 versus 12,53 ± 5,36). 

Conclusões: Houve diminuição estatisticamente significativa do número de células em fase proliferativa do ciclo celular 

no sétimo dia após hepatectomia parcial no grupo AAS, quando comparado ao grupo controle no mesmo período. O 

mesmo resultado foi evidenciado quando comparados os grupos AAS no primeiro e sétimo dias após a hepatectomia 

parcial.  



 
17 

 

Palavras Chave: Ácido acetilsalicílico; proliferação celular; hepatectomia  



 
18 

 

ID: 15864 

Área: COLOPROCTOLOGIA 

Categoria:  

Região onde foi realizada a pesquisa:  

Código: 15864 

Data: 28/08/2020 

Horário: 14:00 às 14:10 

Sala: SALA 05 

Forma de Apresentação: TEMA LIVRE 

Autores: Mendes, G C , Pelozzi, A C , Santana, M G , Zornoff, G C , Rocha, T , Priolli, D G  

Instituições: Universidade São Francisco - Bragança Paulista - Sao Paulo - Brasil 

Título: MODELO 3D DE ADENOCARCINOMA COLORRETAL COMO ALTERNATIVA NA DETECÇAO DE 

BIOMARCADORES TUMORAIS 

Objetivo: Os biomarcadores são indicadores de processos fisiológicos e patológicos. Apresentam grande potencial 

para diagnóstico e prognóstico no campo da oncologia. A avaliação molecular de células tumorais é tradicionalmente 

realizada em culturas bidimensionais (2D), pouco preditivas, ou em modelos animais. A cultura tridimensional (3D), a 

partir da levitação magnética, técnica baseada na fixação eletrostática às membranas celulares de um conjunto de 

partículas magnéticas, melhor simula o microambiente tumoral vivo para análise mais precisa dos processos intra e 

inter celulares comparativamente ao 2D. Sendo assim, o objetivo é demonstrar o potencial da cultura 3D na detecção 

de novos marcadores biológicos tumorais. 

Método: A partir do modelo de cultura 3D com células de adenocarcinoma de cólon humano/HT-29 por método de 

levitação por força magnética foi caracterizada curva de crescimento dos esferoides, padrão de organização celular 

por análise histológica e análise imunohistoquímica de VASH2, ATM e e-Caderina. Os dados foram comparados com 

modelo animal de adenocarcinoma de cólon/HT-29. 

Resultados: A cultura tridimensional apresenta similaridade não apenas morfológica, mas também na cinética do 

crescimento tumoral in vivo. O modelo é funcional para marcação de anticorpos, apresentando imunoexpressão de 

VASH2, ATM e e-Caderina. 

Conclusões: A cultura 3D parece ser eficiente na busca por novos marcadores tumorais com atividade direta no 

processo de carcinogênese do câncer colorretal, minimizando o uso de animais. 

Palavras Chave: Esferoides celulares, Oncologia, Biomarcador 
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Título: DESENVOLVIMENTO DE MODELO EXPERIMENTAL DE CANCER DE COLON ASSOCIADO A COLITE EM 

CAMUNDONGOS 

Objetivo: O desenvolvimento tumoral e a carcinogênese estão entre as áreas mais estudadas de todos os tempos, no 

entanto, apesar de o câncer colorretal (CCR) ser a terceira neoplasia maligna mais prevalente no mundo, pouco está 

definido, na literatura, acerca de um dos principais subtipos desse câncer: o câncer de cólon associado à colite (CAC). 

Nesse sentido, não existem modelos animais descritos com vista ao desenvolvimento de novas formas de profilaxia 

para esta finalidade. São descritas duas linhas de carcinógenos para uso em camundongos ou ratos em pesquisas 

envolvendo CCR, os carcinógenos diretos e os indiretos. Os mais utilizados em ensaios para indução são Azoximetano 

(AMO) e seu derivado 1,2 dimetilhidrazina (DMH). Este último apresenta maior estabilidade química e altas taxas de 

indução tumoral, além da semelhança morfológica e histológica ao encontrado nos tumores humanos, características 

que justificam seu uso. Camundongos tratados com DMH apresentam, no cólon, células em estágio distintos, desde 

aumento proliferativo a apoptose e revelam mutação no DNA. No que diz respeito a colite, um dos modelos melhor 

estabelecido é o induzido por ácido acético em camundongos.  Desta forma, com a utilização de ambas as drogas, 

parece ser possível a indução do CAC, o que poderia não apenas reduzir o tempo de obtenção do modelo de câncer 

de cólon per si, mas também gerar modelo para a melhoria da compreensão da patogênese e auxiliar a profilaxia do 

CAC. Sendo assim, objetiva-se caracterizar modelo de câncer de colón em colite inflamatória para a melhor 

compreensão do desenvolvimento desta patologia com vistas a profilaxia futura desta condição. 

Método: Foram utilizados 24 camundongos Balb/c, divididos em 6 grupos. A administração de DMH (20mg/kg) foi feita 

por gavagem e ácido acético a 6% (0,02ml) por enema a depender do grupo. No grupo 1 foi administrado DMH 

1x/semana por 5 semanas; no grupo 2, DMH associado a ácido acético 1x/semana, por 5 semanas. No grupo 3 o DMH 

1x/semana por 10 semanas; o grupo 4 não recebeu qualquer substância; o grupo 5 recebeu gavagem de soro fisiológico 

por 5 semanas e o grupo 6, aplicação de enema de soro fisiológico no volume de 0,2ml por 5 semanas. 

Resultados: O grupo que recebeu DMH associado a ácido acético apresentou diferentes tipos de lesões, com displasia 

de diferentes graus e/ou presença de criptas aberrantes, em todos os casos, já o grupo que recebeu DMH de forma 

exclusiva apresentou pólipos hiperplásicos, sendo que nos demais não houve desenvolvimento de lesões de cólon. 

Conclusões: A administração de 1,2-dimetilhidrazina associada ácido acético é mais eficaz para indução de lesões 

precursores de câncer do cólon, apresentando características semelhantes as encontradas no CCR em colite 

inflamatória. 

Palavras Chave: Colite, Neoplasias, Modelos Animais de Doenças, Neoplasias Colorretais 
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Título: INTUSSUSCEPÇAO DE DELGADO POS BYPASS 

Introdução: Com o aumento de número de cirurgia bariátrica, cada vez mais nos deparamos com situações ímpares. 

Relatamos caso de paciente que apresentou quadro de suboclusão intestinal por intussuscepção de delgado. 

Relato de Caso: 42 anos Feminino  2014 - peso 112kg; estatura 1,65; IMC - 41,13; gastroplastia em Y-Roux 

laparoscópica sem intercorrências. Peso mínimo após 2 anos - 57/58kg 2015 - iniciou quadros repetidos de distensão 

abdominal pós-prandial, predominantemente em andar superior do abdome / maior em hipocôndrio esquerdo 2016 

(agosto)- internada com obstrução intestinal / Tc de abdome - rotação dos vasos mesentéricos sugestiva de hérnia 

interna / indicada laparoscopia- achados grande distensão de alças de delgado / hérnia na brecha mesenterica (entero-

enteroanastomose) - cd- reposicionamento das alças e fechamento da brecha . Nos anos de 2017, 2018 e 2019 teve 

várias internações por dor abdominal, distensão, TCs sempre mostrando rotação de vasos mesentéricos sem 

sofrimento vascular. Todos os episódios tiveram melhora espontânea em até 4 horas de observação e analgesia. Em 

2019 com persistência dos quadros optou-se por laparoscopia diagnóstica onde foram encontradas: tres 

intussuscepções de delgado, sendo duas na alça alimentar e uma na alça comum e kikking da enteroanastomose. 

Optado pelo grampeamento do excesso de “delgado”e desfeitas as intussuscepções. Paciente assintomática há mais 

de um ano. 

Discussão: Apesar de rara a intussuscepção deve ser lembrada em casos de obstrução intesinal pós cirurgia bariátrica 
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Título: HEPATECTOMIA DIREITA ROBOTICA COM ACESSO GLISSONIANO  

Introdução: A ressecção hepática minimamente invasiva é um dos procedimentos mais complexos na cirurgia 

hepatobiliar. Descrevemos uma técnica padronizada para abordagem Glissoniana intra-hepática, que, baseada em 

pequenas incisões e seguindo marcos anatômicos específicos, permite um controle direto dos pedículos Glissonianos 

sem dissecção hilar para fígado direito e esquerdo. Essa técnica é utilizada desde 2001 em ressecções abertas e 

laparoscópicas. Este vídeo demonstra aspectos técnicos de uma hemihepatectomia robótica direita usando a técnica 

de acesso Glissoniana intra-hepático. 

Relato de Caso:  Uma mulher de 66 anos com câncer retal e múltiplas metástases hepáticas foi submetida à 

retossigmoidectomia seguida de quimioterapia. Teve resposta objetiva e ela foi encaminhada para ressecção hepática. 

A equipe multidisciplinar decidiu por uma hepatectomia direita. A volumetria do futuro fígado remanescente foi de 39%. 

A abordagem robótica foi proposta. Para abordagem glissoniana intra-hepática, duas pequenas incisões são usadas. 

Um na base do segmento 4b e outro no lobo caudado. A remoção do tecido hepático ao redor do pedículo permite a 

identificação intra-hepática do pedículo direito. Em seguida, o pedículo é circundado usando pinça de Cadiere, um 

instrumento robótico . O pedículo é seccionado com grampeador e o fígado é dividido como de costume. A veia hepática 

direita também é controlada com grampeador. O tempo operatório foi de 272 minutos, com perda sanguínea estimada 

em 120 ml, sem necessidade de transfusão. A recuperação pós-operatória ocorreu sem intercorrências e a paciente 

recebeu alta no quinto dia de pós-operatório.  

Discussão: O uso do robô pode facilitar algumas etapas da ressecção hepática minimamente invasiva. A visão 

tridimensional ampliada permite uma melhor definição do campo cirúrgico, melhorando o reconhecimento das 

estruturas do hilo hepático que permite controle seletivo do pedículo Glissoniano. Uma revisão sistemática recente e 

metanálise comparando ressecção robótica com aberta mostrou que a abordagem robótica resultou em menor tempo 

de internação e menos complicações pós-operatórias, mas com maior tempo operatório. Uma comparação semelhante 

entre robótica e laparoscópica não mostrou diferenças significativas. No entanto, a cirurgia robótica facilitou cirurgias 

mais complexas, como a hepatectomia direita. A abordagem glissoniana intra-hepática robótica é viável e é uma técnica 

útil para um controle seguro do pedículo hepático direito, facilitando a hemi-hepatectectomia robótica direita.  
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