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RELATO DE CASO
Avaliação do conhecimento e exposição a fatores de risco de
acadêmicos em relação à segurança no trânsito
Autores:
Vera Lúcia Venancio Gaspar, Analina Furtado Valadão, Ana Clara Costa Cancellieri, Camille
Alves Amaral, Flávia Viegas Nascimento Gutierrez, Michelle Mendes Reis.
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
No Brasil, os acidentes de transporte estão entre as causas mais frequentes de morte de
adolescentes e adultos jovens. Dentre os principais fatores de risco para a ocorrência
desses acidentes, estão as atitudes dos motoristas, como exceder a velocidade, dirigir
alcoolizado e utilizar celular. O objetivo da atual pesquisa é analisar o conhecimento de
estudantes universitários a respeito dos fatores de risco para a ocorrência de acidentes
de transporte, bem como suas atitudes no trânsito. Trata-se de um estudo de caráter
transversal, quantitativo e exploratório. A amostra constou de universitários de estabelecimentos de ensino superior localizados no município de Ipatinga, Minas Gerais. Participaram da pesquisa estudantes de ambos os sexos, da faixa etária de 18 a 29 anos. Foram
respondidos 747 questionários. Dos participantes da pesquisa, 51,1% eram do sexo feminino. Os fatores de risco para acidentes de transporte mais citados pelos universitários
foram dirigir sob influência do álcool (81,1%), desrespeitar as leis de trânsito (59,4%) e
ultrapassar a velocidade permitida (59,0%). Dentre os mais frequentes fatores de risco em
que universitários incorreram como condutores de veículos, foram identificadas as
seguintes ações: ultrapassar a velocidade permitida (70,6%), dirigir com sono/cansado
(43,8%), utilizar celular (39,1%), ultrapassar em locais proibidos (30,2%) e dirigir sob a influência de álcool (20,6%). Quando se relacionaram as atitudes dos universitários com o
sexo, observou-se que do gênero masculinos expõem-se mais aos fatores de risco. Os
universitários reconheceram os principais fatores de risco para os acidentes de trânsito,
como dirigir alcoolizado, desrespeitar as leis do trânsito, exceder a velocidade permitida
e utilizar telefone celular enquanto dirige. Porém, esse conhecimento não os levou a
adotarem comportamentos mais seguros.
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RELATO DE CASO
HIV-2: Relato do primeiro caso confirmado em Belo
Horizonte-Minas Gerais
Autores:
Analina Furtado Valadão, Simone Furtado dos Santos, Amanda Guimarães Dal’Col, Gabriela
Valani Giuriato, Isabela Ribeiro Camargos, Yago Hollanda Cavalcanti Mendes
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
O vírus da imunodeficiência humana 2 (HIV-2) apresenta transmissão, características clínicas e efeitos imunológicos semelhantes ao HIV-1. Entretanto, HIV-2 é naturalmente resistente à terapia medicamentosa para HIV-1 e, desta forma, o diagnóstico diferencial é fundamental para o sucesso do tratamento. Objetivo: Relatar o caso de um paciente portador de
AIDS por HIV-2 com foco na terapêutica, evolução clínica e resposta imunológica. Relato
do caso: Paciente masculino, 36 anos, de origem africana, residindo a quatro anos no Brasil.
Procurou o Centro de Testagem e Aconselhamento de uma cidade de Minas Gerais, com
diarreia crônica, dor abdominal, emagrecimento e candidíase oral. Relatou ainda tuberculose quatro anos antes. Realizou teste rápido para HIV com resultado reagente para HIV-2
(+). O resultado do exame de carga viral foi indetectável e a contagem inicial de linfócitos
TCD4+ foi igual a 12 células/mm3, o que juntamente às manifestações clínicas evidenciou
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Avançada. Imediatamente iniciou-se tratamento
com Terapia Antirretrovial (TARV) com os medicamentos Atazanavir, Ritonavir, Tenofovir e
Lamivudina. Durante 10 meses de tratamento os exames mostraram valores de TCD4+
ainda baixos (34 a 51células/mm3), demonstrando falha terapêutica, além de carga viral
ainda indetectável. Nova equipe assumiu o controle do caso e, substituiu a TARV por Darunavir com booster de Ritonavir, Tenofovir, Lamivudina e Raltegravir em concordância com
indicações da literatura internacional para tratamento de HIV-2. Um mês após a troca da
medicação, obteve-se TCD4+ de 271 células/mm3, que manteve entre 290-386
células/mm3 ao longo de três anos. Posteriormente, a infecção pelo HIV-2 foi confirmada
por testes imunológicos e por técnica molecular in house. Tendo sido o primeiro caso confirmado de HIV-2 em uma cidade de Minas Gerais. Apesar de ser um vírus de disseminação
mais localizada, a infecção pelo HIV-2 é um problema de saúde pública devido ao fluxo
migratório das pessoas e gravidade da doença. É importante que o resultado do teste rápido
para HIV-2 seja valorizado no sentido de se instituir os medicamentos mais eficazes contra
esse vírus.
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RELATO DE CASO
Púrpura de Henoch-Schonlein: relato de caso em escolar atendido
em ambulatório
Autores:
Giuliana Alves Tartaglia Vilela, Lorena Melo Barros, Isabela Melo Barros, Fernanda Machado
Diel, Flávia Brígida dos Santos, Jadson Ildeu Silva Júnior, Kelly Paula Xavier
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

A púrpura de Henoch-Schonlein (PHS) é definida como uma vasculite de pequenos vasos
com deposição de complexos imune IgA. Manifesta-se com lesões elevadas, hiperemiadas, indolores, não pruriginosas e palpáveis, podendo abranger também artralgia, manifestações renais e gastrointestinais. Masculino, 7 anos, iniciou em fev de 2018 um quadro
de edema, hiperemia e dor em região dorsal do pé esquerdo e posteriormente no pé
direito. Algum tempo depois evoluiu com manchas hiperêmicas em todo o corpo associadas a prurido intenso que passaram para a cor arroxeada. Ao procurar serviço médico
na UPA recebeu o diagnóstico de Púrpura de Henoch Schonlein e foi então tratado com
AAS 500 mg de 8/8 horas e Ranitidina 75 mg 12/12 horas com boa evolução clínica. Nos
meses de março e abril realizou consultas ambulatoriais para acompanhamento do
quadro trazendo os resultados dos seguintes exames: hemograma, ureia, creatinina e
EAS todos sem alterações. Paciente, assintomático até o presente momento da consulta,
foi liberado. A PHS apresenta diagnóstico clínico e o tratamento é realizado, na maioria
das vezes, com alívio sintomático. Dessa forma, é de extrema importância uma diagnose
e terapêutica precoces visto que a patologia é passível de evoluir com diversas complicações, sendo a renal (nefrite) uma das mais relevantes. É essencial que ocorra um seguimento periódico dos portadores da doença de forma multidisciplinar, visando o controle
de suas manifestações e prevenção de progressões mais graves como artrite e hemorragia gastrointestinal.
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RELATO DE CASO
Diagnóstico tardio de Síndrome de Turner em mulher com cinquenta anos: relato de caso
Autores:
Silvia Bastos Heringer Walther, Maria Julia Agnes Brito, Bárbara Cândida Alves Pereira de
Arruda , Ester Viana Carvalho, Carolina Felipe Cotta, Maria Eduarda Machado Lima, Lívia
Laube Cajaíba
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
A Hipomelanose Macular Progressiva é uma dermatose comum em diferentes continentes caracterizada por máculas hipocrômicas confluentes e com bordas mal definidas,
localizadas principalmente em tronco anterior. Foi descrita em 1980 e sua causa ainda é
desconhecida. Paciente do sexo feminino, 19 anos, caucasiana, previamente hígida, busca
atendimento com dermatologista queixando-se de máculas hipocrômicas em abdome e
em região lombar há 6 anos. As lesões são confluentes, não descamativas, de formato
numular, com bordas mal definidas. Realizada prova terapêutica com antimicóticos tópicos e orais, sem resposta. Realizado exame micológico direto através de raspagem das
lesões, o qual foi negativo para fungos. Diante do afastamento dos diagnósticos diferenciais, foi feito o diagnóstico clínico de HMP e receitado o uso externo de clindoxyl gel 1 vez
ao dia à noite. Conclui-se que a Hipomelanose Macular Progressiva apesar de comum,
ainda hoje é, com frequência, confundida e tratada como pitiríase versicolor e alba. No
entanto, é necessário maior conhecimento do assunto para que profissionais da saúde
saibam conduzir paciente com queixa de máculas hipocrômicas. Ainda persistem muitas
dúvidas em relação à HMP, principalmente na sua verdadeira etiologia e tratamento efetivo.
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RELATO DE CASO
Relato sobre tumor de Wilms em paciente de 23 anos: menos de
300 casos descritos em adultos
Autores:
Cícero Machado de Matos, Eduardo Pereira Lopes, Alfredo Antônio Cardoso, Maria Eduarda
Pereira Soares Lopes, Bruno Lucas Andrade, Aline Arêdes Matos, Gabriel Paiva Rodrigues,
Camila Moreira Costa
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
O Tumor de Wilms (TW), também conhecido como nefroblastoma, é um tumor extremamente raro em adultos, representando 0,5% dos tumores renais, com poucos relatos na
literatura. Revisões recentes mencionam um número de cerca de 300 casos descritos.
Paciente, masculino, 23 anos, pardo, previamente hígido, tabagista há 8 anos (meio
maço/dia), comparece ao serviço de pronto atendimento queixando dor em FIE e lombar
esquerda, tipo cólica, há 1 dia, associada a hematúria e dor em escroto, iniciados no
mesmo período. Negava disúria e vômitos. Foi solicitado USG de Vias Urinárias, na qual
foi observada massa sólida em Rim esquerdo. Em leucograma também realizado durante
a internação, foi evidenciada leucocitose leve, sendo que o EAS também demonstrava
hematúria e piúria (5 piócitos/campo). Logo após, foi feito URO TC, que demonstrou
volumosa massa tumoral envolvendo o Rim esquerdo, que, provavelmente, tratar-se-ia
de uma neoplasia renal maligna. Após dois dias, o paciente foi submetido a Nefrectomia
Radical à Esquerda, sendo o material foi encaminhado para biópsia. Não houveram intercorrências durante o procedimento, possibilitando a alta do paciente após 3 dias. Após 20
dias, o laudo anatomopatológico foi entregue, constatando que o tumor de 9 cm era
compatível com Nefroblastoma (Tumor de Wilms), apresentando anaplasia focal, limitada
ao rim. Em Imunohistoquímica realizada posteriormente foi confirmado o diagnóstico.
Para localizar linfonodos acometidos por uma possível metástase, foi solicitado um PET
SCAN, que não detectou anormalidades. Após a realização de todos os exames, o paciente iniciou o tratamento quimioterápico. Tumor de Wilms em adultos é incomum. Devido
à raridade da doença na população adulta, o diagnóstico é desafiador, exigindo imunohistoquímica principalmente para diferenciação de outras neoplasias renais. Não há protocolo de tratamento específico para essa patologia em adultos, e o manejo segue os
mesmos passos do grupo pediátrico. Tratamento agressivo, incluindo cirurgia radical,
quimioterapia e irradiação do leito tumoral, é considerado necessário.
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RELATO DE CASO
Aprendizagem ativa em monitorias de uma disciplina básica do
curso médico
Autores:
Jaqueline Melo Soares, Bruno Aguiar Martins
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

O curso de medicina é um nicho propício e recomendado para a utilização de metodologias e estratégias que proporcionem a capacitação de um profissional que manifeste dinamismo e segurança ao lidar com situações-problema. A aprendizagem ativa, implementada com segurança, possibilita a resolução de problemas e consequentemente o ganho de
conhecimento. O presente trabalho tem como objetivo relatar os benefícios da utilização
de aprendizagem ativa em monitorias em disciplina da área básica do curso de medicina.
Baseando-se na matriz de competências da disciplina e nas referências bibliográficas
disponibilizadas previamente pelo docente responsável, foi utilizada a metodologia TBL
(Team-Based Learning) e outras estratégias em pequenos grupos, de acordo com a necessidade dos aprendizes e a complexidade do módulo abordado pelo monitor. Foi produzido
também material suplementar como suporte prático. Relato de experiência: A monitoria de
algumas disciplinas das áreas básicas do conhecimento médico torna-se frequentemente
muito teórica e magistral, desviando o seu propósito e a participação dos indivíduos. Assim,
o monitor atua no “papel de professor” e os aprendizes do módulo no “papel de aluno”, essa
realidade desmotiva a construção ativa e contínua do conhecimento. No presente relato,
os encontros agendados foram pautados na criação de pequenos grupos para construção
de conhecimento coletivo e posterior socialização com os demais grupos participantes.
Nessas oportunidades, as monitorias foram propostas para uma breve revisão dos conteúdos ministrados pelo docente e também para conhecimento prévio de aulas subsequentes.
O material suplementar confeccionado continha exercícios aplicados, referentes aos módulos estudados para resolução e subsequente discussão. A base bibliográfica foi às referências básicas e complementares recomendadas no Plano de Ensino da disciplina.
Também foram disponibilizados esquemas e ilustrações de material prático utilizados nas
aulas de laboratório que enriqueciam os encontros. O material suplementar confeccionado
teve como intuito auxiliar as atividades de TBL e as discussões de ordem prática.
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RELATO DE CASO
Disautonomia: relato de caso
Autores:
Mariana de Souza Furtado, Ludmila Albeny Mota Perdigão, Guilherme Bragança Pereira do
Carmo, Monique Brovini Leite, Karen Morais de Oliveira Carvalho, Elienay Cássio Oliveira
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

Disautonomia é uma desordem do Sistema Nervoso Autônomo (desequilíbrio
simpático-vagal), que cursa com alterações nas vias neurológicas reflexas responsáveis
pela homeostasia interna. A resposta hemodinâmica é indevida e progride para bradicardia, queda de pressão arterial, hipotonia e fadiga. Paciente masculino, 48 anos, queixa-se
de tontura e cansaço extremo. Há aproximadamente 4 anos, apresentou visão turva com
súbita bradicardia e hipotensão, seguida de síncope. Relata mais três episódios semelhantes desde então. Manifesta adinamia, lipotímia e queda pressórica significativa aos pequenos esforços físicos. Refere como fator de melhora o repouso em decúbito dorsal e relativa piora aos extremos de temperatura. Concomitantemente expressou quadros de polaciúria e distúrbios no sono. O ecocardiograma com Doppler encontrava-se normal. O
teste de inclinação (Tilt Test) foi positivo, compatível com resposta vaso vagal tipo 3
(vasodepressora). Os achados são sugestivos de disautonomia, levando a hipotensão
ortostática severa com possibilidade de síncopes. A conduta incluiu mudanças comportamentais e dietéticas como contraindicação para atividades físicas e aumento da ingesta
de sal e hídrica. Além dos medicamentos fludrocortisona e prednisona, tendo melhora
parcial dos sintomas. A disautonomia é multiforme na apresentação, possui uma ampla
rede etiológica e os sinais clínicos precisam ter um alto grau de suspeição. A patologia é
uma condição médica que geralmente não é investigada, e ocasiona problemas crônicos
e má qualidade de vida. Se diagnosticada, o tratamento proporciona uma melhora sintomática. Exames como o Tilt Test auxiliam o profissional médico na condução dos casos.
O distúrbio não apresenta cura, e o tratamento é complexo e se volta a aliviar os sintomas
característicos das diferentes formas do transtorno.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: carcinoma de mama ductal invasivo no sexo
masculino
Autores:
Melissa Araújo Ulhôa Quintão, Sávio Francisco Ulhôa, Caroline Kissila Pereira Pascoal,
Camilla Carvalho Murta Botelho, Fernanda Caroline Corrêa Freitas, Igor Augusto Costa e
Costa, Leticia Rocha Costa, Camila Maria Braga Tameirão
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
O câncer de mama no sexo masculino é relativamente incomum, atingindo um homem
a cada mil mulheres. Os fatores de risco incluem hiperestrogenismo, idade, ascendência
judaica e histórica familiar. Cerca de 90% dos casos são do tipo carcinoma ductal invasivo
e apresentam receptores hormonais. Paciente, sexo masculino, 68 anos, procurou assistência medica em 2015, aos 65 anos, relatando presença de material sólido, parestesia e
aumento no tamanho da mama direita. Durante o exame físico o médico detectou uma
tumefação móvel. Foi realizada ultrassonografia cujo resultado levou a considerar que a
massa era benigna. Para confirmar o diagnóstico, no dia 02/03/16 realizou-se o exame
anatomopatológico, que evidenciou carcinoma ductal invasor, com linfonodo comprometido com metástase carcinomatosa, sendo positivo para células neoplásicas malignas.
O paciente deu início às sessões de quimioterapia com uso de Paclitaxel e Trastuzumabe
intravenosos em abril de 2016 e finalizou em agosto de 2017, associadas a 25 sessões de
radioterapia. Como efeitos colaterais do tratamento, o paciente apresentou vertigem,
disgeusia, náusea e infecção fúngica e por herpes vírus. Paciente teve um prognostico
satisfatório, fazendo acompanhamento médico a cada 6 meses com uso de Sulfatomoxi.
O câncer de mama em homens, por ser raro, sabe-se pouco sobre sua etiologia. Assim,
muitos dos atuais tratamentos são baseados na experiência com câncer de mama feminino. Ademais, há relatos de fatores hormonais, ambientais e genéticos envolvidos em sua
patogênese. Este trabalho apresenta o caso de um paciente do sexo masculino que manifestou um carcinoma mamário grau 3, sendo um relato incomum visto que a prevalência
da patologia é de um homem a cada mil mulheres. O paciente não apresentou recidiva da
doença até o último acompanhamento.
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RELATO DE CASO
A prática regular de atividade física pode prevenir a depressão?
Autores:
Ângelo Geraldo José Cunha, André Clementino Sanches Brandão, Renato Ramos de
Oliveira, Yuri Arantes Maia
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

A depressão é um problema de saúde pública, sendo estimada 350 milhões de pessoas no
mundo. A inatividade é considerada o quarto fator de risco para mortalidade global. O
tratamento farmacológico é o foco na depressão, mas é evidente a prática regular de
atividade física na melhora dos sintomas. Quantificar escores de depressão em uma
amostra de praticantes de atividade física regular, comparando-a com uma amostra de
indivíduos sedentários. Além de verificar se há inter-relações entre as variáveis analisadas
(idade e sexo) nos resultados encontrados. Amostra de 189 praticantes de atividade física
regular (grupo ativo) e 189 sedentários (grupo controle). Os escores de depressão foram
quantificados através do Inventário de Depressão de Beck. Os escores dos grupos foram
comparados através dos testes t de Student e odds ratio. Houve predomínio de mulheres
no grupo sedentário (1:3,2) e homens no grupo ativo (1:1,1), sendo o grupo ativo com
idade ligeiramente superior ao grupo sedentário. Entre os ativos a maioria referiu realizar
dois tipos de atividades, sendo maior a frequência semanal de 3 vezes. Os escores média
(desvio-padrão) de depressão nos grupos ativo e sedentário foram, respectivamente: 5,09
(±5,2) e 21,19 (±16,1). O teste t evidenciou diferença significativa entre as médias dos
grupos (p < 0,001). Mulheres sedentárias apresentaram escores de depressão significativamente superiores em relação aos homens, sendo 5,43 (±5,8) e 24,16 (±16,6), e homens
4,81 (±4,7) e 11,67 (±9,3) nos grupos ativo e sedentário, respectivamente. Entretanto,
ambos os sexos se beneficiam com a prática de atividade física. Os praticantes de atividade física possuem menores níveis de depressão. Há muitos estudos que correlacionam a
atividade física como tratamento coadjuvante da depressão, entretanto o presente estudo
também demonstrou benefícios da atividade física como fator protetor para o desenvolvimento da depressão. Portanto, foi comprovada a tese inicial e nesse sentido, torna-se
necessária elaboração de estratégias de valorização da prática de atividade física.
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RELATO DE CASO
Doença de Maniére, Corticoterapia e complicações: relato de
caso
Autores:
Éder Samuel Bonfim Esteves Oliveira, Marcos Henrique Campos Lopes, Lucas Campos
Lopes, Lara Isolda Alves Machado, Júlia Araújo Ladeira, Caroline Sampaio Portugal Andrade, Marcela Silveira Freitas Drumond
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
Doença de Meniére (DM) é considerada o protótipo das doenças labirínticas. Caracterizada
como uma doença vestibular crônica com episódios de agudização, sua incidência real
ainda é desconhecida e sua epidemiologia não é bem definida no Brasil. As características
sintomáticas envolvem acufenos contínuos, ataques vertiginosos, hipoacusia e alterações
comportamentais. O tratamento é sintomático ou cirúrgico. A profilaxia envolve alterações
na dieta, como redução do consumo de sal, açúcar e café. Relato de Caso: Mulher, 46 anos,
vai ao PA com relato de sensação de “zombido” no ouvido direito que progrediu para perda
de audição. Após consulta com o otorrinolaringologista foram pedidos testes de audiometria que confirmou a perda auditiva neurossensorial do ouvido direito, iniciando o tratamento corticoterápico e com outros medicamentos para os sintomas de vertigens e náuseas. Após sucessivos testes de audiometria e com a sintomatologia dos acufenos constantes,
diagnosticou-se a DM com continuação da corticoterapia haja vista que as crises eram
constantes. Após explanação do diagnóstico, a paciente relatou casos de DM (pai) e que
labirintopatias atingem irmãos e sobrinhos. Passados quatro anos de uso de corticoides, a
paciente apresentou ao exame físico face em lua cheia, inchaço de pescoço e ganho de
peso, caracterizando síndrome de cushing (SC). Por consequência da SC, a paciente sofreu
um episódio de glaucoma cortisônico, com uso resolutivo de colírios oftalmológicos, e
recebeu o diagnóstico de osteoporose, iniciando imediatamente a reposição mineral e suspensão da corticoterapia. Atualmente, a paciente relata sentir uma sensação baixa de acufenos, com gradual perda auditiva e crises pontuais de vertigens e náuseas sendo resolvidas
com outras drogas, como Betaserc e Labirin. Realiza audiometria anual para acompanhamento dos limiares auditivos e acompanhamento com o otorrino. A DM é uma patologia
labiríntica complexa para o processo médico, pela sua origem, pela sintomatologia e pelo
tratamento, sendo corticoides não recomendados nos protocolos atuais. Dessa forma,
torna-se importante a realização de relatos de caso para elucidação das problemáticas
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RELATO DE CASO
Púrpura de Henoch-Schonlein: relato de caso em escolar atendido em ambulatório
Autores: Giuliana Alves Tartaglia Vilela, Lorena Melo Barros, Isabela Melo Barros, Fernanda
Machado Diel, Flávia Brígida dos Santos, Jadson Ildeu Silva Júnior, Kelly Paula Xavier
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

A púrpura de Henoch-Schonlein (PHS) é definida como uma vasculite de pequenos vasos
com deposição de complexos imune IgA. Manifesta-se com lesões elevadas, hiperemiadas, indolores, não pruriginosas e palpáveis, podendo abranger também artralgia, manifestações renais e gastrointestinais. Masculino, 7 anos, iniciou em fev de 2018 um quadro
de edema, hiperemia e dor em região dorsal do pé esquerdo e posteriormente no pé
direito. Algum tempo depois evoluiu com manchas hiperêmicas em todo o corpo associadas a prurido intenso que passaram para a cor arroxeada. Ao procurar serviço médico
na UPA recebeu o diagnóstico de Púrpura de Henoch Schonlein e foi então tratado com
AAS 500 mg de 8/8 horas e Ranitidina 75 mg 12/12 horas com boa evolução clínica. Nos
meses de março e abril realizou consultas ambulatoriais para acompanhamento do
quadro trazendo os resultados dos seguintes exames: hemograma, ureia, creatinina e EAS
todos sem alterações. Paciente, assintomático até o presente momento da consulta, foi
liberado. A PHS apresenta diagnóstico clínico e o tratamento é realizado, na maioria das
vezes, com alívio sintomático. Dessa forma, é de extrema importância uma diagnose e
terapêutica precoces visto que a patologia é passível de evoluir com diversas complicações, sendo a renal (nefrite) uma das mais relevantes. É essencial que ocorra um seguimento periódico dos portadores da doença de forma multidisciplinar, visando o controle
de suas manifestações e prevenção de progressões mais graves como artrite e hemorragia gastrointestinal.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Torção de testículo
Autores: Vera Lúcia Venancio Gaspar, Cícero Machado de Matos, Kesller Alberth Silva,
Roberta de Andrade Machado, Chrystian Meneses Ribeiro, Gleicielle Barbosa Sousa Oliveira,
Laís Duarte Cabral, Larissa Oliveira Batista de Carvalho
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

A torção testicular cursa com dor súbita, que pode ser associada a náuseas e vômitos. A
gônada aumenta de volume e observa-se hiperemia na área correspondente. Ocorre predominantemente na puberdade. O pico de incidência é por volta de 14 a 16 anos. O diagnóstico precoce e a conduta terapêutica sem perda de tempo são imprescindíveis para
manter a viabilidade testicular. A cirurgia deve ser realizada em até seis horas do início das
manifestações clínicas. Relata-se a ocorrência de 6 casos de torção testicular. A idade dos
pacientes variou entre 12 anos e 17 anos, sendo que 66,7% tinham 14 anos; 16,6%, 12 anos;
e 16,6%, 17 anos. O principal sintoma referido pelos adolescentes foi dor testicular súbita e
intensa. O tempo decorrido entre o início dos sintomas e a admissão hospitalar variou de
2 horas até 48 horas. Dois dos pacientes foram hospitalizados 2 horas após o início dos
sintomas, e as cirurgias ocorreram 4 e 5 horas após o início da dor. Ambos mantiveram a
viabilidade testicular. Um dos pacientes comunicou à família que sentia dor somente 24
horas após o início e foi hospitalizado mais de 48 horas após. Quanto aos outros quatro
adolescentes, procuraram, inicialmente, unidades de saúde que não dispunham de recursos para o tratamento, e a admissão hospitalar ocorreu após 16 horas a 48 horas do início
da dor. Predominaram as torções do lado direito (83,3%). Foram realizadas ultrassonografias com Doppler de todos os pacientes. A dor testicular é o primeiro sintoma relacionado
à torção, em muitos casos associada a náuseas e vômitos. O diagnóstico precoce é fundamental para preservar a gônada. Dos 6 pacientes apresentados, em apenas dois
conseguiu-se preservar o testículo, pois a acessibilidade ao hospital, o diagnóstico precoce e o procedimento cirúrgico foram realizados dentro do prazo recomendado.
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RELATO DE CASO
Diagnóstico tardio de Síndrome de Turner em mulher com cinquenta anos: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Leonardo Ennes Carrilho, Maria Julia Agnes Brito,
Bárbara Cândida Alves Pereira de Arruda , Ester Viana Carvalho, Carolina Felipe Cotta, Maria
Eduarda Machado Lima, Lívia Laube Cajaíba
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

A Hipomelanose Macular Progressiva é uma dermatose comum em diferentes continentes caracterizada por máculas hipocrômicas confluentes e com bordas mal definidas,
localizadas principalmente em tronco anterior. Foi descrita em 1980 e sua causa ainda é
desconhecida. Paciente do sexo feminino, 19 anos, caucasiana, previamente hígida,
busca atendimento com dermatologista queixando-se de máculas hipocrômicas em
abdome e em região lombar há 6 anos. As lesões são confluentes, não descamativas, de
formato numular, com bordas mal definidas. Realizada prova terapêutica com antimicóticos tópicos e orais, sem resposta. Realizado exame micológico direto através de raspagem das lesões, o qual foi negativo para fungos. Diante do afastamento dos diagnósticos
diferenciais, foi feito o diagnóstico clínico de HMP e receitado o uso externo de clindoxyl
gel 1 vez ao dia à noite. Conclui-se que a Hipomelanose Macular Progressiva apesar de
comum, ainda hoje é, com frequência, confundida e tratada como pitiríase versicolor e
alba. No entanto, é necessário maior conhecimento do assunto para que profissionais da
saúde saibam conduzir paciente com queixa de máculas hipocrômicas. Ainda persistem
muitas dúvidas em relação à HMP, principalmente na sua verdadeira etiologia e tratamento efetivo.
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RELATO DE CASO
Diagnóstico tardio de Síndrome de Turner em mulher com cinquenta anos: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Leonardo Ennes Carrilho, Maria Julia Agnes Brito,
Bárbara Cândida Alves Pereira de Arruda , Ester Viana Carvalho, Carolina Felipe Cotta, Maria
Eduarda Machado Lima, Lívia Laube Cajaíba
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
A Sindrome de Turner é genética, característica do sexo feminino e ocorre numa proporção
de 1:2500. O quadro clínico é evidenciado pela baixa estatura, infantilismo genital, malformações e estigmas diversos. Associada a diversas morbidades, as quais podem ser consequência das anomalias congênitas. Paciente do sexo femino, 52 anos, nascimento em
grande centro. Apesar de clínico, o diagnóstico de síndrome de Turner só foi dado aos 50
anos, o que prejudicou a aceitação da paciente às continuidades propedêuticas. Além
disso, devido dificuldade para estabalecer o diagnóstico, a paciente criou desconfiança em
relação aos médicos, atrasando ainda mais o tratamento adequado. Desde de a infância,
possuia dificuldade de crescimento e aprendizado. Realizou diversas cirurgias para correção da mandíbula e da dentição. Exibe importante ptose palpebral bilateral, pregas epicânticas, hipertelorismo ocular e mamário, orelhas de implantação baixa, palato em ogiva, hipoacusia bilateral, obesidade central e micrognatismo. O pesçoco é curto, alado e a implantação dos cabelos é baixa. Apresenta toráx escavado, escoliose e cifose. Atualmente com 1,55
metros de altura, por volta dos 67 kg. Apesar dos riscos cardiovasculares da síndrome, a PA
da paciente apresenta valores de normalidade. Os principais sinais clínicos da síndrome são
baixa estatura e disgenesia gonadal. O hipogonadismo leva ao risco de doença cardiovascular provocada pela falta da proteção estrogênica, além de hipertensão, diabetes e fraturas.
O diagnóstico precoce da ST é importante pois permite identificar precocemente as anomalias congênitas e adquiridas e a instituição das medidas terapêuticas adequadas, de
forma que estas sejam feitas na idade adequada, evitandos danos adicionais à saúde dos
pacientes.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Paciente idoso diagnosticado com quadro atípico
de Chikungunya simulando Leptospirose grave
Autores: Mariana Vasconcelos Costa Araújo, Maria Emília de Oliveira, Caio Moreira Leite
Antunes, Wilson Cagnin, Sara Soares Tavares, Nayara Pinto Louredo, Anivaldo Luís Lemes
Junior.
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

Chikungunya e leptospirose são doenças infecciosas febris, endêmicas na região do Vale
do Aço. Em geral, evoluem de forma benigna. Contudo, suas formas complicadas e atípicas podem ser marcadas por discrasias sanguíneas, ocasionando manifestações hemorrágicas, principalmente na leptospirose grave. Paciente, masculino, 78 anos, com quadro
de cefaleia, poliartralgia simétrica, mialgia e febre persistente, com início há 3 dias. Admitido em internação hospitalar com hipótese de chikungunya. Ao exame clínico apresentava edema bilateral em joelhos e região maleolar, e laboratorialmente: anemia, plaquetopenia, elevação de CPK e PCR. Apresentou piora clínica com confusão mental, agitação, rabdomiólise, disfunção renal, esforço ventilatório, discrasias sanguíneas com agravamento da plaquetopenia e hemorragia. Diante da evolução atípica do quadro, foi solicitado diagnóstico diferencial para febres hemorrágicas e iniciada antibioticoterapia
específica para febre maculosa e leptospirose. Dias depois o paciente evoluiu favoravelmente com melhora clínica e laboratorial. As sorologias foram negativas para as febres
hemorrágicas e positiva para chikungunya. O paciente recebeu alta hospitalar em bom
estado geral e em processo de recuperação da arbovirose atípica grave simulando leptospirose. A chikungunya, caracterizada pelo binômio febre e artralgia intensa, geralmente não cursa com hemorragia. No entanto, o quadro de cefaleia, febre e mialgia associada
à hemorragia e alteração de CPK, disfunção renal e plaquetopenia intensa evidenciou
uma evolução inesperada e grave. Visto que a região é endêmica para febres hemorrágicas foi iniciado antibioticoterapia contra leptospirose e febre maculosa, diagnóstico diferencial. Como a sorologia foi reagente para chikungunya, conclui-se que houve uma
forma grave e incomum desta arbovirose.
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RELATO DE CASO
Oclusão aguda de artérias subclávia e axilar em mulher tabagista
em uso de Lisdexanfetamina e contraceptivo hormonal
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, Jamille Hemétrio Salles Martins Costa, Cecília Silva
de Paula Faria, Lívia Silva de Paula Faria, Isabela Melo Barros, Lorena Fernandes Melo, Álvaro
Henrique Correia da Silva Barcelos
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

A oclusão de artérias do membro superior é um evento raro que corresponde a 16 a 32%
dos casos de obstrução arterial embólica periférica. O uso de anticoncepcionail orais por
mulheres que possuem pré-disposição genética ou associado a outro fator como o tabagismo aumenta o risco de complicações trombóticas. Paciente do sexo feminino, 38 anos,
busca pronto atendimento com relato de dor súbita em membro superior esquerdo (MSE)
associado a palidez e frialdade com 48 horas de evolução. Afirma ser tabagista há 20 anos
(1 maço/dia), estar em uso de Lisdexanfetamina diariamente e ter iniciado o uso de contraceptivo hormonal oral combinado há 30 dias por automedicação com intuito de melhora de acne em face inadvertidamente por conta própria. Ao exame físico, MSE com
ausência de pulsos radial, ulnar, braquial e axilar; frialdade; perfusão capilar >3 segundos;
ausência de déficit motor e sensitivo. AngioTC evidenciou falha de enchimento de artéria
subclávia esquerda após recesso costo-clavicular homolateral, indicativo de trombo, e
Doppler arterial do MSE apresentou oclusão aguda de artéria axilar esquerda. Após avaliação de cirurgião vascular, paciente inicia uso de enoxaparina e é encaminhada para embolectomia de artéria axilar e plastia de artéria braquial. Após 2 dias, recebe alta assintomática e em uso de anticoagulante oral, com orientação de cessar o tabagismo e de suspensão do anticoncepcional oral e da Lisdexanfetamina. Vários estudos epidemiológicos
têm demonstrado uma associação clara entre o uso de contraceptivos orais combinados
e o aumento de risco para trombose arterial. Apesar de a ocorrência ser infrequente em
mulheres jovens, hábitos não saudáveis, como o tabagismo, têm aumentado os riscos
para o seu aparecimento durante a vida reprodutiva. Dessa forma, em mulheres com fatores de risco para doença cardiovascular, os contraceptivos hormonais devem ser prescritos com cautela.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Divertículo de Zenker em paciente do sexo feminino aos 39 anos com reincidência pós-cirúrgica
Autores: Orlando Barreto Zocratto, Mariana Vasconcelos Costa Araújo, Vitória Vieira de Sá,
Fernanda Caroline Correa Freitas, Isabella Almeida Neves Ribeiro, Raquel do Carmo
Hubner Moreira
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
O divertículo de Zenker, mais comum em pacientes com mais de 50 anos de idade, é uma
projeção sacular que surge no músculo constritor inferior da faringe, no trígono de Killian,
uma região de fraqueza potencial na faringe posterior. O caso relata paciente de 39 anos
que apresentou recidiva. Paciente, sexo feminino, 43 anos, apresentou-se ao consultório
médico em 2015, aos 39 anos, relatando disfagia de alimentos sólidos e líquidos há 4
meses. Foi realizado o exame físico do abdome e da cavidade oral, não apresentando alterações patológicas perceptíveis. Foi requerida endoscopia, que evidenciou presença de
um grande divertículo localizado junto ao esfíncter esofagiano superior e esofagite grau I.
Em consulta de retorno, foi solicitado a realização de um REED, que confirmou a presença
de um volumoso divertículo de Zencker ao nível de C5. A paciente foi encaminhada para
um cirurgião geral e um cirurgião de cabeça e pescoço. Foi realizada uma esofagomiotomia cervical e ressecção do divertículo realizada através de uma cervicotomia lateral oblíqua, recebeu alta com 6 dias. Em 2017, sentiu disfagia semelhante que após realização de
endoscopia e REED, evidenciou reincidência do divertículo, não sendo indicada a cirurgia
e não havendo retorno da paciente. Estudos sobre a doença mostram que raramente o
divertículo pode se tornar tão grande, podendo levar a disfagia e queixa de "massa cervical". O tratamento do divertículo de Zenker inclui a cirurgia e a endoscopia, sendo o cirúrgico o tratamento padrão. Desse modo, o presente trabalho relata o caso de uma paciente
do sexo feminino, com 39 anos de idade, com dificuldade ao deglutir e com "massa cervical", evidenciada pelo exame radiológico, demonstrando ser um relato raro diante dos
sintomas e características gerais do paciente.
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RELATO DE CASO
Catarata congênita de diagnóstico tardio: relato de caso
Autores: Fabiana Athayde Martins Araújo, Joaquim Carlos Pereira de Oliveira, Márcia dos
Anjos Ueda, Maria Luiza Barros Freitas, Mariana Barros Freitas, Tiago Valério Ribeiro
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:

Segundo o Ministério da Saúde, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo. Ela
pode ser congênita ou adquirida (idade, trauma, diabetes, etc.). A catarata estelar é um tipo
raro de opacificação em que há depósitos policromáticos em forma de agulhas no córtex e
no núcleo do cristalino. Paciente masculino, 27 anos, hígido, com turvação visual em olho
direito de início há 6 meses, caráter progressivo, sem sintomas associados. Nega traumas,
acidente com descarga elétrica, alergias, cirurgias, uso crônico de medicações oculares
e/ou sistêmicas. Nega etilismo, tabagismo ou histórias pregressas patológicas. Nega oftalmopatias em familiares. Ao exame físico, apresentou visão de conta dedos há 2 metros em
olho direito, com leucocoria decorrente de opacificação estelar cortical anterior em cristalino deste olho. A visão de olho esquerdo foi de 20/20. O teste de Hirschberg evidenciou
estrabismo intermitente divergente de olho direito. O paciente fora encaminhado para
cirurgia de catarata e ainda não retornou. A Catarata Estelar Cortical Anterior pode ser causada por dermatite atópica, trauma ocular, descarga elétrica e uso crônico de medicamentos. A principal hipótese diagnóstica deste paciente é a catarata congênita idiopática, já que
o estrabismo divergente sugere que a baixa visual secundária à catarata seja antiga. Como
o paciente só apresenta sintomas há 6 meses, é possível ter havido piora recente da opacificação do cristalino. Após a cirurgia de catarata, caso esteja presente, a ambliopia reforça o
diagnóstico de catarata congênita.
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RELATO DE CASO
Análise de indicadores de saúde após implantação de programa
de atendimento a crianças asmáticas em Ipatinga - MG
Autores: Lea Rache Gaspar, Úrsula Gama Pimenta Murta, Ana Luiza Xavier Drumond,
Amanda de Almeida Prates, Cirilo José Ferreira Neto, Crisellen Delogo Sinete
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
IA asma representa a 4ª causa de hospitalização pelo Sistema Único de Sáude no Brasil,
com prevalência acima de 10% na maioria dos países latino-americanos. Em 2002, foi
implantado um programa para asmáticos pediátricos em cidade do interior do leste
mineiro. O trabalho tem por objetivo avaliar a prevalência das hospitalizações por asma
no município do interior de Minas Gerais, nas faixas pediátricas 0-19 anos, nos períodos
entre os anos 2010-2013 e 2014-2017, como indicador de impacto do programa de atendimento a asmáticos desta cidade. Coletados dados do IBGE e do SIH/SUS com estimativas populacionais e internações por asma em pacientes pediátricos nos períodos entre
2010-2017. Para a análise estatística e comparações foi utilizado o programa Open epi 2.3,
enquanto para as comparações foi realizado o teste qui-quadrado. A partir dos dados
analisados, nota-se que pacientes na faixa etária pediátrica (de 0-19 anos) apresentaram
redução significativa (p < 0,001), das hospitalizações por asma entre os anos 2014-2017
em relação à população no período de 2010-2013, dado que comprovou o reflexo positivo do programa de atendimento a pacientes asmáticos. Além disso, foi possível observar
uma elevação da prevalência de asma no ano de 2008, principalmente em menores de
01 ano, seguida de queda em todas as idades a partir do ano de 2014. Cinco anos após a
implantação do programa de atendimento a pacientes asmáticos pediátricos foi observado aumento da prevalência de hospitalização por asma, seguido de uma queda significativa nesses númeors, provavelmente pela melhora do diagnóstico pelos profissionais
de saúde submetidos à capacitação médica no manejo da doença. Esses dados sugerem
a importância do controle otimizado da asma na atenção primária para diminuir seu
fardo sob as famílias e reduzir os gastos públicos com a saúde.
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RELATO DE CASO
Tuberculose Encefálica em criança de 5 anos: relato de caso
Autores: Mariana Vasconcelos Costa Araújo, Flávia Albuquerque Magalhães, Marília
Gabriela Silva Paiva, Guilherme Bragança Pereira do Carmo, Monique Brovini Leite, Milena
Rodriguez Vallejos Vieira, Pedro Hernesto Vieira Coelho Nogueira Morais
Tipo de Apresentação:
Oral
Resumo:
A tuberculose (TB) representa um desafio na saúde pública, sendo o acometimento meningoencefálico uma das formas mais temidas, dada sua gravidade e morbidade. É
comum ocorrência de sequelas neurológicas.Trata-se de um relato de caso de TB encefálica com sintomas de 1 ano de evolução. Criança, 5 anos, com vista “embaçada”, foi encaminhada ao Serviço de Oncologia Pediátrica devido a edema e hiperemia ocular direita
há 1 ano. Avaliação oftalmológica: OD com hiperemia e elevação conjuntival inferior e
sinéquias posteriores. Retinografia digital: OD com edema de papila, sem lesões. OE: sem
alterações. RM de crânio e órbitas: lesão heterogênea infiltrativa, localizada em região
Peri/suprasselar, junto ao dorso do osso esfenoide, envolvendo nervos ópticos, notadamente o D, fazendo contato anteriormente com adenohipófise, estendendo-se ao seio
cavernoso D. Submetida a microcirurgia com ressecção parcial de tumor suprasselar, que
envolvia nervo e quiasma óptico à D. Anátomo-patológico com processo inflamatório
crônico granulomatoso com necrose caseosa e pesquisa de BAAR e fungos negativas.
Sem sinais de malignidade. Diante do diagnóstico de TB, foi iniciado tratamento com melhora, porém persistência de déficit da acuidade visual. A TB encefálica é uma das formas
mais graves da doença, podendo apresentar evolução lenta, contribuindo para a demora
no diagnóstico, e consequentemente pior prognóstico e sequelas mais graves. A indicação de biópsia cerebral, muitas vezes se faz necessária para o diagnóstico diferencial que
pode incluir tumores cerebrais e outras patologias. O caso relatado apresentou quadro
arrastado, sem sinais meníngeos, simulando doença oftalmológica, fatores que contribuíram para a demora no diagnóstico e tratamento, e para a sequela resultante.
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RELATO DE CASO
Síndrome de Sheehan: relato de caso
Autores: Ivana Vilela Kalil, Débora de Oliveira Sampaio, Bruna Evellyn Freitas de Oliveira,
Bruno Bittencourt Procópio, Rafaella Albuquerque Lopes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Classicamente, a Síndrome de Sheehan (SS) é caracterizada por hipopituitarismo pós-parto devido à necrose hipofisária decorrente de hipotensão ou choque hipovolêmico
após hemorragia maciça durante ou pós-parto. A síndrome pode evoluir de maneira
lenta, sendo assim, o diagnóstico muitas vezes é tardio, trazendo grande prejuízo à saúde
da mulher. As pacientes geralmente apresentam sinais de envelhecimento precoce, pele
hipopigmentada, atrofia de pelos axilares e publicamos, hiponatremia, hipotireoidismo,
deficiência de cortisol, entre outros. Descrevemos o caso de uma paciente de 72 anos,
com sua última gestação ocorrida aos 25 anos, onde houve importante sangramento,
necessitando de internação hospitalar devido a sinais de choque hipovolêmico. Afirma
que dias após estabilização e alta, evoluiu com oligúria, astenia e amenorreia secundária,
além de atrofia de mamas e galactorreia, procurando assim, assistência médica que após
investigação clínica e laboratorial, diagnosticou-se SS com hipogonadismo hipogonadotrófico e insuficiência adrenal secundária. Paciente iniciou tratamento com Prednisona
5mg e anticoncepcionais combinados por 2 meses e após cinco anos de tratamento, evoluiu com hipotireoidismo central, realizando tratamento com boa resposta. Devido à melhora nos cuidados obstétricos, a frequência da SS vem diminuindo em todo mundo, principalmente em países desenvolvidos. A sua raridade reflete na escassez de informações,
todavia, a síndrome de Sheehan ainda é frequente em países pobres onde os cuidados
peri e pós-parto são precários, necessitando de nossa atenção, pois o diagnóstico precoce e tratamento adequado, evitam iatrogenias e melhoram significantemente a qualidade
de vida dessas pacientes. A SS é uma doença rica em sintomas e que ocasiona diversos
prejuízos na vida da mulher, por isso uma adequada prevenção à hipotensão grave durante o parto e o conhecimento da patologia para instituição do correto tratamento, o mais
precocemente possível, se faz necessário, reduzindo assim, a morbimortalidade dessas
pacientes.
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RELATO DE CASO
Tratamento de Pênfigo Vulgar com imunoglobulina humana
como adjuvante ao corticoide oral: relato de caso
Autores: Patrícia Goncalves da Motta, Analina Furtado Valadão, Maria Júlia Lara Lamac
Vieira Cunha, Isabela Melo Barros, Cecília Silva de Paula Faria, Yan de Oliveira Castro e
Cunha, Diego Drummond Tanos Lopes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O pênfigo vulgar é uma doença autoimune que leva à formação de bolhas causadas pelo
ataque de autoanticorpos a estruturas da epiderme. Possui variadas formas de tratamento,
dentre elas a imunoglobulina humana como adjuvante, excelente opção para os casos em
que há resistência ao tratamento habitual. Paciente masculino, 49 anos, foi internado em
um hospital de Belo Horizonte (MG) apresentando lesões erosivas em mucosa oral e conjuntival, com piora sistêmica após início de tratamento com antibióticos e anti-inflamatório. Inicialmente realizou-se o tratamento convencional com corticoterapia,
porém sem resultados satisfatórios. Devido ao agravamento da clínica, e ao estabelecimento do diagnóstico de pênfigo vulgar, foi incluída no tratamento a imunoglobulina humana
como adjuvante, o que culminou em uma melhora progressiva do paciente. Apesar de o
tratamento do pênfigo vulgar ter os corticoides como primeira opção, é importante que o
médico conheça tratamentos adjuvantes e/ou alternativos, como as imunoglobulinas
humanas, para auxiliar no tratamento dos pacientes que não respondem ao corticoide,
além de poder diminuir o tempo de tratamento com imunossupressores, o que auxilia em
casos de complicação devido à imunossupressão. Dessa forma, apresenta-se como uma
alternativa para os pacientes com infecções graves ou deficiências imunológicas.
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RELATO DE CASO
Importância do diagnóstico de prolapso da valva mitral com
regurgitação para conduta adequada: relato de caso
Autores: José Geraldo Braga Mercante, Daniela Gonzalez Mendes, Elisa Lages Roque,
Isadora Ervilha Barros, Layla Kethlyn de Oliveira Santos, Lorena Corrieri Praça Figueiredo
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

No prolapso da valva mitral (PVM), a cúspide atrioventricular tem tamanho exagerado e
aspecto redundante e, desta forma, projeta-se para a cavidade atrial na sístole ventricular.
Incide em cerda de 2 a 3% da população. A lesão costuma ser assintomática, porém
podem surgir sintomas cardiovasculares. Paciente sexo masculino, 35 anos, comparece à
UBS com queixa de fadiga, sudorese fria e dor precordial com irradiação para braço
esquerdo aos esforços. História patológica de hipercolesterolemia. Relata três internações prévias devido à exacerbação dos sintomas, com suspeita de IAM e angina instável.
No primeiro episódio, realizou cineangiocoronariografia sem evidência de lesões ateromatosas nas artérias coronarianas. Após, consultou-se com um cardiologista da rede
privada e recebeu prescrição de Cardizem Sr, Isordil, Atorvastatina, Ciplen e Clopidogrel.
Informa que os sintomas persistiam com o tratamento e não apresenta condições financeiras para custear a medicação. Apresentou os exames realizados após consulta com o
cardiologista: cintilografia, cateterismo, teste ergométrico e ECG sem evidências de
lesões isquêmicas ou outras alterações. Ao ecodoppler identificaram prolapso de valva
mitral com regurgitação leve. Foi prescrito Betabloqueador para os sintomas e Sinvastatina para controle da hipercolesterolemia. Nos últimos anos, os exames complementares
têm se aprimorado, porém, para o diagnóstico inicial do PVM, é essencial o exame físico
cardiológico completo, efetuando-se ausculta cardíaca sistematizada à procura das alterações compatíveis. Além disso, deve-se ter cautela com o excesso de tratamento devido
ao excesso de diagnóstico, visto que drogas só devem ser utilizadas quando bem indicadas. Assim, é possível diminuir falsos diagnósticos e gastos desnecessários com a saúde.
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RELATO DE CASO
Confirmação genética da Síndrome de Wolf- Hirschhorn
Autores: Analina Furtado Valadão, Jaqueline Melo Soares, Laís Duarte Cabral, Monique
Jaretta Ardison, Roberta de Andrade Machado, Vinicius Del Gaudio Albergaria
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Wolf-Hirschhorn (WHS) é uma anomalia genética caracterizada principalmente por malformações craniofaciais, convulsões e atrasos no crescimento e no desenvolvimento
intelectual. A etiologia é caracterizada por microdeleções no braço curto do cromossomo 4. Relatamos um caso de confirmação genética da WHS em uma criança do sexo
masculino por meio da realização de exames de cariotipagem e genotipagem, assim
como descrever as características fenotípicas e a evolução clínica do paciente junto a
uma breve revisão de literatura. Relato do caso: Criança do gênero masculino, 4 anos,
primeiro filho nativivo de pais jovens, hígidos e não consanguíneos. Apresenta baixo
peso, baixa estatura, atraso no desenvolvimento psicomotor, luxação congênita em
ambos os joelhos, ausência de tíbia direita e esquerda, fêmur curto bilateral, malformações em orelhas, além de outras alterações vistas em exames de imagem. Cariótipo
banda G, resolução de 400-450 bandas, feito ao quarto mês de idade apresentou-se
normal, 46 XY. Após ampla investigação familiar por cariotipagem de maior resolução, a
mãe apresentou cariótipo banda G normal, 46,XX, o pai cariótipo 46, XY,
t(4;10)(p16.1;q25.2) e a criança 46, XY, add(4)(p15.2?). Incertezas no resultado da criança
levaram a novo exame de cariótipo de maior resolução, com resultado: 46, XY,
der(4)t(4;10)(p16.1;q25.2)Pat, além de monossomia para a região 4p16.1-pter e trissomia
da região 10q25.2qter. No intuito de investigar detalhadamente as regiões alteradas,
optou-se pelo uso da técnica de Amplificação de Múltiplas Sondas Dependente de Ligação (MLPA). Por meio da sonda P036-E1, foram identificados dois genes acometidos:
deleção do gene PIGG no braço curto do cromossomo 4 e duplicação do gene PAOX no
braço longo do cromossomo 10. Os achados clínicos e genéticos são compatíveis com as
características descritas para a WHS. Confirmar a doença e conhecer os genes alterados
é importante para uma melhor avaliação da evolução clínica do paciente e, dessa forma,
possibilitar acompanhamento multidisciplinar apropriado, assim como permitir auxílio
no aconselhamento genético acerca da probabilidade de recorrência em futuras gestações.
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RELATO DE CASO
Pneumoconiose por inalação da poeira do algodão em costureira empregada há mais de 20 anos: relato de caso
Autores: José Geraldo Braga Mercante, Elisa Benetti de Paiva Maciel, Amanda Fejoli Roldi,
Jessica Monique Zeferino Silveira, Lorena Freitas Ferreira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A bissinose é uma doença ocupacional associada às indústrias têxteis. Trata-se de uma
pneumoconiose por inalação da poeira de algodão. Os fragmentos da fibra acometem
toda a via respiratória, pequenas partículas chegam e depositam-se nos alvéolos, gerando fibrose difusa e sintomatologia variada. Paciente do sexo feminino, 65 anos, costureira,
busca atendimento ambulatorial na UBS de seu bairro com queixa de tosse de longa data,
de caráter produtivo há cerca de 1 mês, acompanhada por dispneia importante, aumento
da frequência respiratória e piora progressiva da manifestação do quadro. Há uma
semana, os sintomas têm sido acompanhados por quadro gripal e dificuldade de realização de tarefas diárias. A paciente nega tabagismo, percebe piora quando trabalha, possui
história pregressa de bronquite e relata ter amiga com sintomas parecidos há mais de um
ano, ambas costureiras na mesma fábrica de tecido têxtil há cerca de 20 anos. Ao exame
físico, expansibilidade reduzida bilateralmente, ausculta com presença de estertores crepitantes, dispneia ao conversar, tosse produtiva. Foi solicitada TC helicoidal que demonstrou presença de consolidações em ambos hemitórax. Tratamento com broncodilatadores de curta e longa ação. Diante do caso proposto, fica claro que o tempo de exposição
à poeira do algodão está diretamente relacionado tanto ao limite de tolerância quanto a
sua toxidade no desenvolvimento da doença. Vale ressaltar ainda que a falta de fiscalização e de profissionais capacitados na área de segurança do trabalho, favorecem a exposição prolongada de diversos trabalhadores. Sendo assim, aventa-se a necessidade de melhorias nas condições laborais e organizacionais visando impactar positivamente a segurança e saúde ocupacional.
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PESQUISA
Experiência prática com a metodologia ativa TBL em disciplina
do ciclo básico do curso de medicina
Autores: Melissa Araújo Ulhôa Quintão, Jessica Monique Zeferino Silveira, Wilson Cagnin
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O TBL (Team-Based Learning) é uma estratégia que visa benefícios do trabalho em grupo,
baseado no diálogo e na interação acadêmica, onde os conhecimentos são evocados na
busca do aprendizado. Utilizam-se 3 etapas: preparação individual pré-classe, garantia de
preparo e aplicação de conceitos. Esse trabalho teve como objetivo demonstrar a experiência prática com a metodologia TBL na disciplina de Fisiologia Médica II do curso de medicina do IMES, durante o primeiro semestre de 2018. A metodologia foi aplicada a 79
alunos, em grupos de 5 a 7 componentes. Foram distribuídos questionários sobre o tema
da preparação individual pré-classe e realizada a garantia de preparo individual e em
grupo. Em seguida efetuou-se a aplicação de conceitos, com discussão das questões. A
metodologia foi utilizada como recurso de complementação em um curso desenhado a
partir de aulas expositivas, proporcionando aos acadêmicos aprendizado, comunicação,
interações interpessoais, bem como a conscientização do seu processo de aprendizado.
Na apuração dos resultados observou-se uma considerável evolução nas médias das pontuações, de 28,1 pontos individuais para 32,9 em grupo, representando um avanço de
17,3%. A percepção dos acadêmicos foi bastante positiva, segundo eles o método ajudou a
revisar e fixar o conteúdo proposto, além de lapidar as suas habilidades de comunicação e
autoconfiança ao se posicionarem em equipe. Apenas em 11,4% dos alunos notou-se que
seus pontos reduziram quando avaliado o preparo em grupo, o que foi atribuído a falta de
argumentação e autoconfiança. Observou-se um aumento substancial no número de
acertos após a discussão em grupo, o que demonstra a eficácia da metodologia em permitir a reflexão do aluno na prática, acerca de suas convicções, o que leva a mudanças de
raciocínios prévios diante da influência da percepção de outros acadêmicos. Finalmente,
o TBL contempla as habilidades de comunicação e trabalho colaborativo em equipes, que
será necessária ao futuro profissional médico.
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RELATO DE CASO
Diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar por Angiotomografia Computadorizada da Artéria Pulmonar: relato de caso
Autores: Diego Emmanuell Ribeiro Reis, Daniela Gonzalez Mendes, Elisa Benetti de Paiva
Maciel, Elisa Lages Roque, Isadora Ervilha Barros, Lorena Corrieri Praça Figueiredo
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O tromboembolismo pulmonar (TEP) advém de trombos formados no sistema venoso
profundo que se desprendem e obstruem artérias pulmonares ou um de seus ramos,
reduzindo o fluxo sanguíneo. A apresentação clínica é geralmente inespecífica, o que
dificulta o diagnóstico clínico. Paciente sexo masculino, 49 anos, procura atendimento
queixando-se de dispneia súbita após almoço. Além de dor em queimação, de média
intensidade, com irradiação para membro superior esquerdo, com duração de 90 minutos. Informa hematêmese. Nega comorbidades e uso de medicamentos. Ectoscopia:
BEG, hipocorado, hidratado, edema MMII. ACV: Turgência jugular. Bulha hipofonética
com ritmo de galope. AR: Estertores em terço médio do pulmão E, FTV ausente na base
e terço médio E. Sendo realizado Angio TC da artéria pulmonar: sinais de TEP periférico
bilateralmente; Opacidades lineares e focos de confluência acinar localizados no LID;
Espessamento de septos inter e intra lobulares, associado a atenuação em vidro fosco;
Área cardíaca aumentada sem evidências de derrame pericárdico; Foco hipodenso localizado no interior do VE; Derrame pleural de moderado volume à direita. EDA evidenciou
úlcera duodenal extensa ativa. Por ser potencialmente fatal, o diagnóstico precoce e a
instituição imediata da terapêutica são essenciais para a diminuição da morbidade e
mortalidade do TEP. Considerando as dificuldades da avaliação clínica, informações
laboratoriais contribuem de forma importante no diagnóstico definitivo.

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2018 Agosto | Página 30
ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO
Relato de caso de hiperplasia angiolinfoide associada a eosinofilia – um tipo de Hemangioma Epitelioide
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Ana Luiza Costa Lage, Leonardo Alves de Sá,
Rafaela Ferro Valente, Vanessa Miranda Borges, Piera Chaves Terra, Maria Tereza Costa
Lage, Ana Luiza Costa Lage
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A hiperplasia angiolinfóide com eosinofilia é um tumor vascular incomum. Sua etiopatogenia é indefinida, representando provavelmente neoplasia vascular ou fenômeno reativo cicatricial após agressões como trauma ou infecção. Sua incidência é maior no sexo
feminino entre a terceira e quinta décadas de vida. IADS, 68 anos, masculino, com queixa
de prurido em ouvido direito há 6 meses, encaminhado pelo dermatologista para retirada
de nódulo em conduto auditivo direito. Ao exame, observou-se nódulo granulomatoso
em região interna de tragus à direita e foi indicado exérese para biópsia. Após retorno em
um mês, a ferida operatória apresentava-se em bom aspecto cicatricial, e biópsia incisional evidenciava cortes de pele apresentando na derme proliferação de vasos sanguíneos
revestidos por endotélio epitelioide proeminente. Associava-se infiltrado inflamatório
linfocitário com esparsos eosinófilos. A lesão foi retirada com margens livres e os achados
eram compatíveis com hemangioma epitelioide (hiperplasia angiolinfoide com eosinofilia). Após posteriores avaliações, paciente manteve-se sem queixas e sem sinais de recidiva, com ferida bem cicatrizada. Em regra, a Hale é uma doença assintomática, podendo,
contudo, provocar dor, prurido e hemorragias espontâneas ocasionais. O tratamento de
eleição é a excisão cirúrgica, embora outras modalidades terapêuticas têm sido propostas. O paciente em questão se beneficiou muito da abordagem cirúrgica, sem recidivas.
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RELATO DE CASO
Síndrome de Steven Johnson em paciente tratado com anticonvulsivante e portador de esclerose mesial de hipocampo: relato
de caso
Autores: Vicente de Paulo Brandão Raposo, Leonardo Ennes Carrilho, Guilherme Simeão
Casati, Elienay Cássio Oliveira, Ludmila Albeny Mota Perdigão, Paola Miranda Pinna, Tassiana Fusinato
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) é uma reação cutânea grave que acomete a pele e
a membrana mucosa e necessita de cuidados de medicina intensiva. A patogênese básica
é uma reação de hipersensibilidade tardia a fármacos, nesse relato de caso, à fenitoína.
R.G.C, paciente masculino, 20 anos. Admitido em Hospital com relato de feridas na boca
de início súbito. Faz uso de oxacarbamaxepina e lamotrigina. Apresentou lesões bolhosas
e febre após ser medicado com Fenitoína durante uma crise epilética. Paciente relatou
diminuição da acuidade visual, vertigem e perda de memória. Ao exame físico,
constatou-se lesões por toda a mucosa oral e nasal, sendo diagnosticado com Síndrome
de Stevens Johnson. Paciente apresentava bom estado geral, mucosas hidratadas e coradas, edema na região das glândulas submandibulares. Realizou exames complementares
como a Ressonância Magnética do encéfalo, que mostrou um crescimento de dois nódulos em corno frontal e corpo do ventrículo lateral esquerdo, sendo uma possível causa
das crises epiléticas. Além disso, o exame evidenciou alteração na intensidade do hipocampo esquerdo, o que, por sua vez, pode sugerir possível esclerose mesial hipocampal.
No entanto, a eletroencefalografia não apresentou anormalidades. A síndrome de Stevens
Johnson envolve uma série de reações da pele e mucosas, que são induzidas principalmente por medicamentos. Nesse caso, acredita-se que o paciente possa ter manifestado
os sinais e sintomas da síndrome por meio de lesões bolhosas nos lábios, mucosa nasal e
possivelmente de glândulas submandibulares após a administração do anticonvulsivante
Fenitoína. Além disso, o paciente é acometido por uma patologia neurológica de base,
que por sua vez, pode estar contribuindo consideravelmente para a ocorrências dos focos
epilépticos.
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RELATO DE CASO
Primodiagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal após suspensão de imunossupressão para tratamento de Espondilite
Anquilosante
Autores: Letícia Guimaraes Carvalho de Souza Lima, Anna Paula Correa Gomes, Ana
Flávia Andrade Emery Santos, Marina Carvalho de Souza Lima
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A DII, manifesta por Retocolite Ulcerativa (RU) ou Doença de Crohn (DC), caracteriza-se
por episódios recorrentes de inflamação intestinal. Na RU, acomete a camada superficial
da mucosa do cólon de forma contígua e ascendente. A DC, que pode acometer também
intestino delgado, tem acometimento salteado e mais profundo. As manifestações clínicas mais comuns são diarréia, hematoquezia, eliminação de muco nas fezes e dor abdominal. Dentre as manifestações extra intestinais, os sintomas articulares são os mais
comuns, acometendo de 3% a 15 % dos pacientes. O envolvimento axial está mais relacionado a Doença de Crohn. O diagnóstico é estabelecido pela história clínica, avaliação
endoscópica e achados histopatológicos. O tratamento inclui aminossalicilatos por vias
oral e/ou retal, corticoterapia, imunossupressores e terapia biológica, a depender da gravidade. Objetiva induzir e manter a remissão clínica, endoscópica e histológica. Paciente,
sexo masculino, 27 anos, iniciou quadro de dor abdominal difusa, diarreia aquosa não
invasiva, vômitos e perda ponderal de 12 kg, evolução de 5 semanas. Apresentava história
prévia de espondilite anquilosante, com suspensão do tratamento com terapia biológica
(etanercepte) há 10 semanas. Realizou ultrassom (US) abdominal, sugestivo de alterações
do cólon transverso, com características de natureza inflamatória. Colonoscopia evidenciou pancolite ulcerativa, grave em cólon direito, com estenose parcial da luz e sinais de
sangramento ativo. Evoluiu com piora da dor abdominal e da diarreia, além de taquicardia.
Iniciada corticoterapia venosa, posteriormente modificada para oral, e azatioprina, com
melhora clínica significativa. Recebeu alta com proposta de seguimento ambulatorial de
provável DC.A DII apresenta manifestações e gravidade variáveis. As manifestações articulares, especialmente a espondilite anquilosante, devem aumentar a suspeição da DII em
pacientes com quadro clínico compatível.
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RELATO DE CASO
As manifestações clínicas e as complicações decorrentes da
Neurocisticercose: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Marina Pinto Almeida Barbosa, Marcelo César
Ribeiro, Melini Costa Duarte, Mylla Carolyna Cizoski Aquino, Juliana Nunes Figueiredo
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A Cisticercose é uma doença parasitária adquirida pela ingestão de ovos viáveis da
Taenia solium, sendo que sua transmissão pode ocorrer de três principais formas:
Auto-infecção externa, auto-infecção interna ou heteroinfecção. O quadro clínico de
pacientes com cisticercose varia, principalmente, pela localização do ovo e sua consequente reação inflamatória local. No caso, a paciente apresentou um quadro de Neurocisticercose em que o ovo alcançou o sistema nervoso central desencadeando cefaleia
intensa, prostração e episódios recorrentes de crises convulsivas. Estas manifestações
clínicas e complicações podem ser paulatinamente extintas quando o paciente é diagnosticado precocemente e segue um plano terapêutico adequado. Paciente do sexo
feminino, 50 anos, branca, diagnosticada aos 12 anos com Neurocisticercose, relatou
que os sinais e sintomas iniciais da doença foram cefaleia intensa, vômitos e prostração.
Após um período de aproximadamente seis meses começou a apresentar episódios de
crise convulsiva/psicomotora recorrentes. A crise convulsiva era precedida de uma
parestesia no membro superior direito. Procurando atendimento médico, foi direcionada a um neurologista e submetida à tomografia computadorizada que mostrou o ovo
no córtex cerebral no hemisfério esquerdo que possibilitou o diagnóstico de Neurocisticercose e o tratamento com administração de albendazol e anticonvulsivo. Diante da
prevalência e dos severos entraves na qualidade de vida do paciente que apresenta a
Neurocisticercose é de extrema importância a realização de um diagnóstico preciso e o
estabelecimento de um plano terapêutico específico a fim de extinguir as manifestações clínicas, evitar complicações e proporcionar ao indivíduo um bom prognóstico
possibilitando-o realizar suas atividades pessoais, profissionais e sociais.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Pitiríase Rósea em região mamária com disseminação para membro inferior direito
Autores: Mariana de Souza Furtado, Rafael Amaral Rodrigues, Breno dos Santos Antunes
Junior, Glaudson Gomes de Andrade, Jéssica Salgado Badinhani Mota, Mariana Cardoso
Fernandes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Trata-se de uma doença eruptiva benigna que acomete pele, sendo uma desordem
comum em pessoas saudáveis, principalmente crianças jovens. Sua causa ainda não foi
totalmente definida, mas há suspeitas que agentes infecciosos, algumas vacinas e medicamentos possam desencadear a patologia (SBD,2017). Feminino, 34 anos, relata aparecimento espontâneo há 5 semanas de lesões não pruriginosas, com bordas irregulares e
avermelhadas que começou em região mamária e se alastrou para membro inferior
direito. No início do quadro, fez uso de Fluconazol 150 mg e Terbinafina 10mg/g creme
por 3 dias, sem melhora. Nega episódios anteriores ao evento, fatores agravantes, secreções e febre. Histórico de alergias a tolueno e formol. Exame clínico: Bom estado geral,
lúcida, orientada, anictérica, acianótica, FC 102bpm, FR 12irpm, 57.7kg, Pa:110/80 mmHg.
Lesões eczematosas, descamativas, indolores e avermelhadas em região abdominal e
em membro inferior direito associado a presença de pápulas e nódulos. TSH:2,031UI/ML,
glicose de jejum 69mgdl, plaquetas301 ml/mm, TGO 28U/L, TGP 34U/L, Anti-TPO inferior
a 28U/mL, HBsAG, VDRL, Anti HCV e Anti-HIV não reagentes. HD: Pitiríase Rósea CD:
Prescrito Prednisona 20mg, 2 comprimidos ao dia por 15 dias e orientações sobre o caráter benigno e autolimitado da doença. A patologia consiste em uma erupção papuloescamosa aguda, autolimitada, com duração média de 6 a 8 semanas e que aparecem mais
nos períodos de primavera e outono. Costuma iniciar com uma lesão maior, chamada de
medalhão, que em poucos dias tende a disseminar e afastar do centro. As lesões podem
ser assintomáticas ou levemente pruriginosas. A automedicação pode provocar o agravamento destas, tornando-as mais descamativas e pruriginosas. Por sua natureza usualmente assintomática e autolimitada, não precisa de tratamento.
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PESQUISA
O impacto da prática de atividade física na qualidade de vida do
estudante de medicina
Autores: Ângelo Geraldo José Cunha, Analina Furtado Valadão, Patrícia Gonçalves Motta,
Jéssica Bicalho de Assis, Amanda Fejoli Roldi, Jessica Monique Zeferino Silveira, Lorena
Freitas Ferreira.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Comparados à população geral, estudantes de medicina enfrentam uma intensa sobrecarga de atividades curriculares, restringindo-os à prática de atividade física. Os benefícios
dessa são inquestionáveis, porém, há poucos estudos quantificando a sua correlação com
a qualidade de vida nesse grupo. Quantificar a correlação entre a prática de atividade
física e os escores de qualidade de vida de acadêmicos de medicina nas diferentes fases
da graduação em uma amostra de estudantes de uma instituição do interior de Minas
Gerais. Neste estudo transversal, aplicaram-se questionários validados para avaliar qualidade de vida (WHOQOL) e prática de atividade física (IPAQ) em uma amostra de estudantes de medicina. No tratamento de dados foram utilizados os testes t de Student, ANOVA
e coeficiente de correlação de Pearson. A amostra foi constituída por 365 estudantes de
todas as fases da graduação (66,6% mulheres e 32,6% homens). No teste ANOVA
evidenciou-se diferença significativa entre as médias do escore global de qualidade de
vida nos seis anos da graduação, sendo inferiores no primeiro e no sexto ano do curso (p
< 0,05). No entanto, na avaliação isolada de cada domínio (físico, psicológico, ambiental,
relações sociais), essa diferença não foi comprovada (p > 0,05 em todos os domínios).
Análise pelo coeficiente de Pearson não mostrou correlação significativa entre frequência
de atividade física (número de minutos semanais) e escores de qualidade de vida (r< 0,3
em todos os domínios). Embora a amostra tenha sido representativa, não foi possível
comprovar a hipótese de que a prática de atividade física possui impacto positivo nos
escores de qualidade de vida nesta amostragem. As causas desta ausência de correlação
são desconhecidas, o que torna necessário um aprofundamento deste estudo.
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RELATO DE CASO
Schwannoma solitário cérvico-torácico: relato de caso
Autores: Orlando Barreto Zocratto, Ana Beatriz Gomes Silva, Gustavo Henrique de Oliveira Barbosa, Janssen Ferreira de Oliveira, Letícia Alves Carvalho, Rafaela Ferro Valente
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O Schwannoma cérvico-torácico -tumor neurogênico benigno e atípico- é originado das
células schwann da bainha nervosa, afetando, entre outras áreas, o mediastino, retroperitônio, pelve, cabeça e pescoço. Esse, pode ser extraído pela técnica cirúrgica de enucleação subcapsular e preservação neural. Paciente do sexo feminino, 17 anos, assintomática,
procurou atendimento médico devido à massa cervical, com três meses de evolução.
Localizada na região da tireoide, a massa era indolor, imóvel à deglutição, de consistência
rígida e com extensão para o mediastino superior. O ultrassom cervical mostrou um único
nódulo, sólido, regular. A biópsia revelou neoplasia de células fusiforme com características de benignidade, sugerindo schwannoma. A tomografia torácica cervical mostrou
lesão expansiva, com limites precisos, tamanho 8,7x5,8x4,9cm, desviando para a esquerda
a traqueia, carótida comum e veia jugular interna. A paciente foi submetida a cervicotomia, por meio da incisão de Kocher, para excisão do schwannoma. Foi observado ausência de invasão tumoral e de associação à nervos periféricos. O procedimento foi sem
intercorrências ou sequelas neurológicas. O exame morfológico do tumor constatou o
schwannoma. A paciente foi acompanhada por 59 meses, porém não houve recorrência
do tumor. Apesar da baixa incidência, o schwannoma cérvico-torácico deve ser considerado nos casos em que há alterações na fala, deglutição, aparecimento de massa na
região do pescoço, além da tosse. O diagnóstico diferencial inclui as lesões na glândula
tireoide, linfadenopatia, bem como outros tumores. O diagnóstico é confirmado por meio
do exame histológico. A excisão precoce da lesão, utilizando técnica cirúrgica adequada,
contribui para o sucesso terapêutico em virtude da menor ocorrência de sequelas, o que
melhora a qualidade de vida do paciente.
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RELATO DE CASO
Hidronefrose fetal: relato de caso
Autores: Léa Rache Gaspar, Juliana Perpétuo Lopes, Larissa Anne Ruas Cangussu, Luiz
Alberto Ribeiro Simões, Thaís Chaves Santos Aguiar
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Hidronefrose consiste na dilatação do sistema coletor renal e pode ser diagnosticada na
vida intrauterina. As dilatações podem causar infecções urinárias, dano ao parênquima
renal e requerer tratamento cirúrgico. Uma das principais causas de hidronefrose fetal é
a válvula de uretra posterior. Paciente sexo masculino, 1 ano e 11 meses, diagnosticado
com hidronefrose bilateral intraútero com idade gestacional de 22 semanas e 6 dias. A
gestação foi acompanhada mensalmente com ultrassonografia e ao completar 34
semanas, foi interrompida pela diminuição do líquido amniótico. Aos 7 dias de vida foi
submetido a vesicostomia para a descompressão renal. Foram observados 2 episódios
consecutivos de infecção urinária, secundaria a estase vesical e refluxo vesicoureteral
bilateral. Após tratamento das infecções, foi submetido à ureterostomia bilateral para
manter a função renal preservada. O exame de uretrocistografia evidenciou válvula de
uretra posterior. Em novembro de 2017 realizou nefrectomia esquerda, indicada pela
baixa funcionalidade renal (1%). Hoje, apresenta vesicostomia e mantém uso profilático
para prevenção de infecção urinaria de sulfametoxazol-trimetropim iniciado logo após
o nascimento. Faz acompanhamento mensal com especialista, para monitorar rim direito. O diagnóstico gestacional das doenças renais permite uma atuação precoce que
pode prevenir lesões futuras no parênquima rena. A uretrocistografia miccional está
indicada em todos os neonatos com suspeita de hidronefrose e uso da profilaxia de
infecções do trato urinário protege contra lesões renais. A interrupção prematura da
gestação é uma decisão obstétrica multifatorial, considerada na presença de oligohidrâmnio grave e objetiva a desobstrução urinária, o mais precoce possível, possibilitando
a sobrevida do paciente.
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RELATO DE CASO
Potencial de cicatrização da Psidium guajava e Myrciaria cauliflora em feridas cutâneas: estudo histológico de modelo experimental
Autores: Jaqueline Melo Soares, Analina Furtado Valadão, Leonardo Ramos Paes de Lima,
Bruno El Bazi, Eliseu Bomfá Santos Júnior, Jéssica Maria Gomes de Faria, João Victor
Campos Pereira Fialho
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O uso de plantas na medicina fitoterápica é uma alternativa à medicina tradicional, tendo
em vista seus efeitos anti-inflamatório, antimicrobiano e antioxidante, potencialmente
eficazes no auxílio do processo cicatricial. O estudo busca avaliar, por meio de análise
histológica, o potencial cicatrizante dos extratos aquosos da casca do caule de Psidium
guajava e da folha da Myrciaria cauliflora em feridas de segunda intenção em ratas
Wistar. Foram utilizadas 20 ratas Wistar, distribuídas aleatoriamente em quatro grupos de
5 animais, com tratamento tópico diário das lesões: Controle Positivo (CP) - solução
aquosa de Bepantol 5%; Controle Negativo (CN) - água bidestilada estéril; e Grupos
Experimentais (GO) - extrato aquoso da casca do caule da goiabeira 10% e (JU) - extrato
aquoso da folha da jabuticabeira 1g/mL. Os fragmentos histológicos foram recolhidos
nos dias 5 e 10 do experimento, fixados em formalina e encaminhados ao Laboratório de
Patologia da UFSJ. O material foi emblocado, recortado em micrômetro e corado em HE.
As lâminas foram analisadas por microscopia óptica com aumentos de 4 e 40x. No grupo
CP foi observado tecido em processo de cicatrização com vasta vascularização. Quando
comparado ao grupo CN, percebe-se uma aceleração do reparo com uso do Bepantol,
possibilitando reepitelização mais rápida e menor quantidade de células inflamatórias
agudas. Nos animais JU aos 10 dias sugere-se processo de reparo mais rápido que os
demais tratamentos, com boa vascularização e pouca inflamação. No grupo GO todos os
animais estavam reepitelizados aos 5 dias, sendo que aos 10 dias foi sugestiva a formação de cicatriz menor que os demais grupos, com deposição de fibras de colágeno mais
próxima da pele intacta. Conclui-se que não houve diferença significativa no processo
cicatricial dos quatro grupos, porém, cada um possui características próprias. As mudanças são muito sutis, mas sugere-se uma melhora do processo cicatricial do grupo tratado
com goiabeira. Para investir nesse modelo experimental é necessário pensar em datas
posteriores que avaliem especialmente a deposição de matriz extracelular.
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RELATO DE CASO
Terapêutica combinada do uso do Glucantime® intravenoso e
intralesional: relato de caso
Autores: Ana Carolina Vale Campos Lisboa, Márcio de Castro, Bárbara Cândida Alves
Pereira de Arruda, Caio Moreira Leite Antunes, Carolina Felipe Cotta, Larissa Oliveira Batista de Carvalho
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O tratamento convencional da leishmaniose tegumentar é o Glucantime® aplicado via
intravenosa ou intramuscular. Sua repercussão sistêmica torna a terapêutica penosa
devido aos efeitos adversos. Diante disso, iniciaram um tratamento via intralesional a fim
de amenizar os impactos ao paciente. Este caso clínico apresenta um paciente, sexo masculino, 5 anos de idade, com três lesões ulceradas, bordas eritematosas, duas na região do
antebraço direito e uma em face posterior do quinto quirodáctilo direito, acompanhada
de adenite axilar ipsilateral. Negou febre e cefaleia. Teve um diagnóstico inicial de Impetigo e foi tratado sem sucesso com antibiótico tópico e oral. Após 15 dias, foi encaminhado
ao infectologista que suspeitou de Leishmaniose tegumentar, confirmada através do
exame parasitológico direto. Foi instituído tratamento com antimonial pentavalente
(Glucantime®) sistêmico, endovenoso, por 20 dias, com melhora parcial e tendo apresentado como intercorrência rash eritematoso nos três primeiros dias do tratamento. Apesar
de melhora inicial das ulceras, não houve remissão total, sendo indicado um segundo
ciclo de tratamento e após um intervalo de 55 dias. Após o segundo ciclo, houve remissão
gradual das lesões, mas após 20 dias ocorreu recidiva da úlcera no dedo. Optou-se, portanto pelo tratamento complementar intralesional (IL) com antimonial na lesão recidivada
e nas demais que, persistiam com sinais inflamatórios, apesar da recomendação do
Manual do Ministério da Saúde restringir essa terapêutica a lesão única. Uma única aplicação IL apresentou resposta terapêutica favorável, com remissão gradual e total das lesões
em até 120 dias. Este estudo apresentou uma opção terapêutica não convencional, combinada do uso do Glucantime® intravenoso e intralesional que demonstrou importante
para minimizar os eventos adversos e o custo. Sugere-se, portanto que a estratégia da
terapêutica intralesional seja mais bem explorada e não fique restrita a lesões únicas para
maior custo benefício aos pacientes.
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RELATO DE CASO
Relato de caso de paciente com Crise Tireotóxica devido a manipulação de hormônio tireoidiano na dosagem equivocada
Autores: Norberto de Sá Neto, Leonardo Ennes Carrilho, Vicente de Paula Brandão
Raposo, Elienay Cássio Oliveira, Ana Eliza Alves Travenzoli, Amanda Rossi Poncio Vita,
Flávia Roberta Souza, Brenda Afonso Paiva
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O hipertireoidismo é caracterizado pelo aumento da síntese e liberação dos hormônios
tireoidianos pela glândula tireoide. Já a tireotoxicose refere-se à síndrome clínica decorrente do excesso de hormônios tireoidianos circulantes, secundário ao hipertireoidismo
ou não. Desse modo, é uma condição clinica grave que pode acometer até 2% das mulheres. Paciente sexo feminino, 78 anos, em uso de Aradois, Higroton, Aspirina, Puran T4 manipulado em dose excessivamente elevada. Chega ao pronto atendimento com queixa de
mal-estar, dor corporal, vômito e vertigem. Em um segundo momento, apresentou mal-estar intensos, vertigem, sintomas neurovegetativos, zumbidos, taquicardia e agitação
psicomotora. Ao exame físico na admissão o que chamava a atenção era a taquicardia de
139 bpm e a hipotensão 100X60 mmHg. Os exames laboratoriais solicitados mostravam
troponina I positiva, 10 vezes os valores basais, TSH 0.006 mU/L (N: 0,3 – 4,0), T4 livre 7,77
ng/dL (0,7 – 1,8 ng/dL), diurese reduzida, escorias nitrogenadas aumentadas. Em consequência disso foi retirado o hormônio tireoidiano, prescrito tapazol e encaminhada para
hemodiálise. Ao longo da internação evoluiu com choque cardiogênico, tireotoxico e
séptico, houve também quadro de pneumonia aspirativa e rebaixamento do nível de
consciência. Após suporte intensivo apresentou melhora progressiva do quadro clínico e
laboratorial. Os hormônios tireoidianos são responsáveis por um número considerável de
vias do metabolismo. Portanto uma alteração nos seus níveis gera um desequilíbrio muito
grande, o que pode acarretar em prejuízos irreversíveis. Logo, A tireotoxicose é a manifestação clínica do excesso de hormônio tireoidiano devido às doenças que causam hiperfunção da glândula tireoide (hipertireoidismo) ou até mesmo outras patologias. Uma vez
que os sinais e sintomas podem ser graves tal patologia requer um tratamento intensivo.
.
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RELATO DE CASO
Pneumonia em organização pelo uso de amiodarona em paciente do sexo feminino: relato de caso
Autores: Henrique de Castro Mendes, Flávia Albuquerque Magalhães, Ester Viana Carvalho, Maria Eduarda Machado Lima, Lívia Laube Cajaiba, Astramiro Ferreira Pinto Neto,
Bárbara Cândida Alves Pereira de Arruda
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Pneumonia em Organização (PO) é uma condição clínica subaguda, caracterizada por
tosse, dispneia e histologicamente pela presença de tecido de granulação preenchendo ductos alveolares e alvéolos e inflamação no tecido pulmonar adjacente. Descrevemos um caso de PO causado por exposição à amiodarona. Paciente do sexo feminino,
66 anos, atendida com queixa de tosse seca e dispneia aos esforços há mais de quinze
dias, com chieira ocasional. Negou febre. Informou arritmia cardíaca, em uso de amiodarona (200mg/dia) há cerca de um ano, inicialmente 400mg/dia. Radiografia do tórax
mostrou opacidades alveolares esparsas. Ao exame físico, murmúrio vesicular reduzido, crepitações basais principalmente à direita. Foi suspenso o uso da amiodarona. A
espirometria demonstrou distúrbio ventilatório restrito leve, sem sinais de hiperfluxo
terminal. A tomografia de tórax, várias áreas de vidro fosco (Fig. 1) e fígado mais radiopaco, compatível com o uso do antiarrítmico. A hipótese diagnóstica foi de Pneumonia em Organização secundária ao uso de amiodarona. Foi prescrito prednisona e
mantida a suspensão da amiodarona. Após 45 dias, a paciente evoluiu com melhora
dos sintomas, da espirometria e dos achados tomográficos (Fig. 2). A Pneumonia em
Organização pode ser criptogênica (idiopática) ou causada pela exposição a fatores
externos, como drogas ou radiação, associação com doenças do tecido conjuntivo ou
infecções. O diagnóstico definitivo é anatomopatológico, requerendo biópsia pulmonar. No entanto, quando se reconhece um agente sabidamente associado à patologia,
como a amiodarona, e o exame clínico e de imagem são sugestivos, pode-se prescindir da biópsia. A melhora com tratamento adequado e interrupção do agente confirma
o diagnóstico definitivamente.
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RELATO DE CASO
Relato de caso de um lipoma gigante localizado em região cervical que se estendia até a base do crânio
Autores: Orlando Barreto Zocratto, Letícia Alvez Carvalho, Pietra Ziviani Côvre, Rafaela
Ferro Valente, Thayla Brandão Duarte, Vanessa Miranda Borges
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O lipoma é o tumor de partes moles mais comum e incide mais em mulheres. Pode
ocorrer em qualquer região, principalmente no tronco, nos membros superiores e na
região cervical. Dependendo do tamanho e localização pode acarretar sintomas compressivos e/ou alterações funcionais. Mulher, 23 anos, procurou o serviço de saúde ao
perceber uma massa no pescoço assintomática, que surgiu há quatro anos. O tumor era
de consistência fibroelástica, imóvel e comprometia principalmente o trígono posterior
do pescoço. A tomografia computadorizada revelou baixa densidade da massa, comprometendo quase toda a zona cervical esquerda até a base do crânio, sem envolvimento
de ossos e das estruturas localizadas na base do crânio e do espaço parafaríngeo. Foi
indicada exérese cirúrgica sob anestesia geral. A massa foi removida preservando-se
todas as estruturas cervicais. No pós-operatório não houve intecorrências ou complicações. A paciente foi acompanhada por oito anos, não sendo observados sinais de reicidiva local. Lipomas gigantes que se estendem para a base do crânio são raros e usualmente assintomáticos. O diagnóstico, requer a história clínica e exame físico adequados bem
como a avaliação de exames de imagem. O tratamento é feito por meio de exérese única
de toda a lesão, seguida de exame histológico para confirmação diagnóstica. O prognóstico após a cirurgia é bom, e quando a massa é inteiramente retirada a chance de recidiva é pequena.
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RELATO DE CASO
Análise da prevalência da sífilis congênita em Ipatinga na
última década
Autores: Léa Rache Gaspar, Crisellen Delogo Sinet, Cirilo José Ferreira Neto, Juliana Perpétuo Lopes, Úrsula Gama Pimenta Murta, Ana Luiza Xavier Drumond.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Observa-se no Brasil um aumento nos últimos cinco anos do número de casos de sífilis
congênita. Este fenômeno pode ser atribuído à expansão dos testes diagnósticos concomitante ao desuso de preservativos e à falta de penicilina para tratamento adequado. Analisar
a prevalência da hospitalização por sífilis congênita em Ipatinga no período de 10 anos
(2007-2017) como indicador de saúde pública para avaliar a doença na cidade, bem como,
o impacto dos agravos desta patologia e as repercussões socioeconômicas envolvidas.
Foram utilizados dados do IBGE com estimativas populacionais nos períodos de 2007-2017
e dados consolidados do Ministério da Saúde no mesmo período. Para a análise estatística,
foi utilizado o programa Open epi 2.3, enquanto para as comparações foi realizado o teste
qui-quadrado. Foi analisada a prevalência das hospitalizações por sífilis congênita das
crianças nascidas no período de 2007-2017, o que evidenciou um aumento significativo dos
casos (p < 0,001), resultado semelhante ao comportamento epidemiológico do Brasil. Além
disso, foi observado uma ascensão quantitativa dos registros de sífilis gestacional no período analisado, principalmente em gestantes entre a faixa etária de 20 a 39 anos, que se relaciona ao aprimoramento da vigilância epidemiológica com a notificação dos casos. A sífilis
congênita permanece como um problema de Saúde Pública que, no ano de 2016, correspondeu à notificação de 20.474 casos no Brasil, onde 44,1% dos casos localizam-se na
região Sudeste. Reforça-se a necessidade de melhorias nas políticas públicas implementadas em 2012, pois não foram suficientes para conter o elevado número de casos, como
verificado neste município através do aumento exponencial do número de hospitalização
pela doença.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: coreia de Sydenham em paciente com febre reumática
Autores: Aiala Xavier Felipe da Cruz, Valéria Lopes Cupertino, Breno dos Santos Antunes
Junior, Glaudson Gomes de Andrade, Jéssica Salgado Badinhani Mota, Mariana Cardoso
Fernandes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A Febre Reumática é uma infecção bem prevalente, causada pelo Streptococcus hemolíticos A, que geralmente afeta indivíduos predispostos geneticamente. Tem como possível
complicação a cardite reumática, que pode gerar sequelas incapacitantes e de grande
impacto para o indivíduo e para a sociedade. Masculino, 13 anos, atendido em ESF com
queixa de mudança de comportamento, agitação psicomotora, movimentos incoordenados, dificuldade para deambular, escrita ruim e hipotonia muscular sugerindo coreia de
Sydenham. Ao exame clínico: BNFNR em 2 tempos, ausência de sopros, MVF presentes,
ausência de ruídos adventícios, massa móvel, indolor palpável em fossa ilíaca esquerda. FC:
71bpm, Sat O2:99% em ar ambiente, 37 kg, 1m44cm, edema, hiperemia e calor local em
joelho D com resolução espontânea. Solicitado Hemograma, VHS, PCR e ecodopplercardiograma. Eletrocardiograma apresentando dissociação átrio ventricular incompleta,
ressonância magnética do encéfalo sem alterações significativas. Prescrito valproato de
sódio e Penicilina Benzatina 1200 UI e encaminhado ao neurologista. A cardite reumática
tem basicamente o diagnóstico clínico associada aos resultados dos exames laboratoriais
e de imagem. As complicações e sintomas da doença podem apresentar repercussões
muito importantes na vida do indivíduo. O tratamento com Penicilina Benzatina é o protocolo sugerido e pode ser bem sucedido se respeitado os critérios clínicos de indicação.
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RELATO DE CASO
Tireotoxicose induzida por amiodarona tipo I: relato de caso
Autores: Mariana de Souza Furtado, Guilherme Bragança Pereira do Carmo, Domingos
Sávio Guimarães da Silva Junior, Esdras Augusto Sathler Brito Almeida, João Marcelo
Martins da Costa, Arthur Fernandes de Oliveira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O antiarrítmico amiodarona apresenta alto teor de iodo e arranjo semelhante aos hormônios tireoidianos. A tireotoxicose tipo I ocorre em pacientes com patologia tireoidiana
prévia, resultado do fenômeno Jod Basedow, hipertireoidismo iodo induzido. O tipo II é
resultado de uma tireoidite destrutiva. Paciente do sexo masculino, 59 anos, queixa-se de
cansaço e falta de ar. Relata dispneia aos pequenos esforços, adinamia, edema de MMII e
perda significativa de peso no último mês. Taquipneico, bradicárdico, normotenso, leve
disfonia. Faz uso há dois anos de carvedilol, espironolactona e amiodarona para tratamento
de extra-sístoles ventriculares. Alega desconhecer distúrbio tireoidiano prévio, contudo
menciona histórico familiar. Aos exames complementares, TSH 0,001 mcUI/ml; T4 livre 4,10
ng/dL; anti-TPO 46,99 UI/ml. Os anticorpos anti-tireoperoxidase elevados são indicativos
de doença tireoidiana autoimune. À ultrassonografia com doppler a tireoide apresenta vascularização aumentada e glândula difusamente heterogênea. O aspecto ultrassonográfico
sugere, juntamente com achados clínicos, tireoidite induzida por amiodarona do tipo I. O
paciente foi orientado a suspender a amiodarona e foi iniciado o uso de tiamazol com melhora significativa do quadro clínico e da função tireoidiana. A amiodarona predispõe a diferentes tipos de alterações da tireoide, associadas ao seu alto conteúdo de iodeto. O controle da função tireoidiana é necessário decorrente da frequência de disfunções provocadas.
A análise do hipertireoidismo, quando presente, deve abranger uma história clínica detalhada associada à avaliação laboratorial e de imagem para diferenciação entre tireoidite
tipo I e tipo II, que possuem curso clínico e tratamentos diferentes. No hipertireoidismo do
tipo I, o alvo principal é inibir a síntese de hormônios tireoidianos.
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PESQUISA
Relato de caso: Mulher residente em área endêmica que apresentou leishmaniose visceral durante a gestação
Autores: Vanessa Yuri Nakaoka Elias da Silva, Pietra Ziviani Côvre, Rafaela Ferro Valente,
Thayla Brandão Duarte, Letícia Alves Carvalho, Vanessa Miranda Borges
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A leishmaniose visceral tem transmissão predominantemente vetorial. Alguns estudos
relatam também transmissão vertical, mas ainda é considerado controversa, já que o
Ministério da Saúde não classifica a LV como doença passível de transmissão de mãe para
filho, isso indica possíveis subdiagnósticos. Primigesta de 34 semanas 19 anos, chega ao
hospital apresentando contrações, oligodrâmnio e febre intermitente, que iniciou há um
mês. Anemia sem melhora com reposição de ferro sérico. Exames laboratoriais mostraram
pancitopenia e hipoalbuminemia. Toxoplasmose susceptível. Mielograma confirmou diagnóstico de leishmaniose visceral. Iniciou tratamento intrahospitalar com anfotericina lipossomal 4mgKg/dia por 5 dias e apresentava-se assintomática. Encaminhada ao ambulatório
de Infectologia para acompanhamento. Retorna após 11 dias queixando dor supra púbica e
hipocôndrio há 1 semana, é avaliada e ganha alta. Após 2 dias volta referindo dor sugestiva
de contrações. PA: 140/90 mmHg. É internada para indução de parto. O feto nasceu por via
vaginal com 38 semanas. Laudo anatomopatológico mostrou alterações que podem estar
associadas à isquemia crônica e cordão umbilical com hemorragia recente perivascular.
Apesar de pouco trabalho disponível, nota-se que a incidência de LV entre gestantes no
Brasil começa a tornar-se mais frequente. Assim, essa comorbidade deve ser considerada
em mulheres no período gestacional com sintomas, pois o tratamento é fundamental para
diminuir o risco de transmissão vertical e de mortalidade materno-fetal. A anfotericina B
lipossomal demonstra ser uma boa opção terapêutica, já que apresenta altos índices de
cura para LV e não traz muitas repercussões sobre o feto, mas ainda são necessários estudos mais concretos.
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RELATO DE CASO
Fratura-luxação de Galeazzi em paciente de 26 anos: relato de
caso
Autores: Eder Samuel Bonfim Esteves Oliveira, Darlan Santiago Groberio, Luiz Victor Lima
Santos, Gabriel Moraes Neves Reis, Hugo de Brito Azevedo, Laura Souza Cotta, Matheus
Moreira Drumond
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A fratura-luxação de Galeazzi é uma fratura diafisária do terço distal do rádio relacionada a
luxação da articulação radioulnar distal, foi descrita pela primeira vez em 1842. O mecanismo de lesão é a queda com a mão espalmada e o antebraço em pronação. Paciente, sexo
feminino, 26 anos, deu entrada na unidade de pronto atendimento com queixa principal de
dor nos punhos e tornozelos após queda de motocicleta na qual referiu apoiar-se com os
punhos para amortecer o peso do corpo. Evoluiu com dor intensa, edema e deformidade
em ambos os punhos e dor em tornozelos. O exame físico revelava edema no tornozelo
esquerdo, dor a palpação da face plantar do calcâneo direito e do escafoide esquerdo, derrame articular e limitação da amplitude de movimento. O raio-x mostra fratura-avulsão da
origem da face plantar do calcâneo direito sem desvio, punho direito com fratura fragmentada intra-articular e desviada do rádio e ulna distais, além do punho esquerdo sem alterações significativas. Foi encaminhada para cirurgia de correção no dia 14/05 para redução
anatômica e fixação/imobilização isolada. Paciente recebeu alta sem complicações posteriores. A paciente apresentou um caso incomum, visto que a fratura de Galeazzi apresenta
maior incidência em crianças de 9 a 12 anos, além de corresponder a 4 a 8% de todas as
fraturas de antebraço e ser mais comum no sexo masculino. Assim sendo, a conduta ideal
nesse caso seria a intervenção cirúrgica, visto que o tratamento conservador das lesões de
Galeazzi, em adultos, tem mostrado persistência dos sintomas ou até mesmo da luxação
recidivante ou persistente na articulação radioulnar distal em muitos pacientes.
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RELATO DE CASO
Doença de Behçet: relato de caso de criança com sinais e sintomas desde os 2 anos de idade
Autores: Stella Nunes Rocha Bizarro, Lucas Daniel Schuffner, Gabriella de Freitas Cardoso,
André Clementino Sanches Brandão, Yago Hollanda Cavalcanti Mendes, Layandra Vittória
de Assis
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A doença de Behçet é de acometimento vascular, multissistêmica e idiopática. É caracterizada por úlceras orais recorrentes, úlceras genitais, lesões cutâneas e oculares, bem como
lesões articulares, neurológicas e gastrointestinais. Predomina em adulto jovem, com
idade média de 25 a 30 anos. Paciente do sexo masculino, 24 anos. Aos 2 anos de idade
iniciou quadro de úlceras orais dolorosas, sendo diagnosticado com estomatite herpética
e tratado com Nistatina. As úlceras tornaram-se frequentes, com duração de 10 a 15 dias,
provocando hiporexia e consequente baixo peso. Após alguns anos, apresentou quadro de
desidratação e vômitos, com posterior diagnóstico de úlceras esofágicas. Na puberdade
surgiram úlceras genitais, edema escrotal e lesões cutâneas intercaladas com períodos
assintomáticos. Aos 16 anos cursou com hiperemia ocular, sensação de corpo estranho e
fotofobia, obtendo melhora com tratamento. Após 15 dias, o olho direito progrediu com
diminuição da acuidade visual. Exame ocular diagnosticou uveíte anterior e posterior,
sendo tratado sem deixar sequelas. Aos 17 anos iniciou acompanhamento com Reumatologista, realizou exames específicos e o teste de Patergia veio positivo. Foi estabelecido o
diagnóstico da Doença de Behçet e o tratamento iniciado com Ciclosporina, Prednisona e
Colchicina. A doença é rara em idade pediátrica. Há relatos de etiologia imunológica,
genética e por agente infeccioso. Seu diagnóstico é clínico e pelos critérios de classificação. É considerada benigna e autolimitada. Manifestações oculares são comuns, sendo
que inflamações repetidas levam à cegueira. Úlceras aftosas orais são as primeiras manifestações, além de úlceras pelo trato gastrointestinal resultando em dor abdominal, diarreia, hemorragia digestiva e perfuração. Podem ocorrer ainda epididimite, lesões cardíacas
e pleuropulmonares.
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RELATO DE CASO
Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAVC) a nível do tronco
encefálico: doença congênita rara e seu prognóstico reservado
Autores: João Bosco Dupin, Orlando Barreto Zocratto, Silvia Bastos Heringer Walther,
Caroline Costa Baldow, Mariane Gomes de Castro, Paola de Miranda Pinna
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A malformação arteriovenosa cerebral (MAVC) é um defeito congênito raro em que há
comunicações em emaranhados de veias e artérias encefálicas. A clínica inclui cefaleia
(14%), crises epiléticas (10%) e hemorragia intracraniana (50%), que podem resultar em
sequelas neurológicas (30%) e morte (10%). Paciente masculino, 34 anos, procura atendimento odontológico devido à dor intensa em região mandibular esquerda. Exame físico
bucal descarta possível origem álgica associada à saúde dentária, sendo encaminhado para
serviço de atendimento neurológico. Arteriografia Cerebral constatou malformação arteriovenosa a nível do tronco encefálico, e Ressonância Magnética confirmou este diagnóstico. Diante do prognóstico reservado, foram feitas sessões de radioterapia a fim de estabilizar o quadro, sem sucesso. No período de cinco anos após a descoberta da doença, o
paciente apresentou disartria e astenia de membros superiores e inferiores, associadas a
convulsões que apareciam durante crises de estresse ou picos hipertensivos. Atualmente,
aos 53 anos de idade, utiliza cadeira de rodas e faz uso de carbamazepina e clonazepam. A
MAVC pode culminar em episódios hemorrágicos e, devido à sua complexidade, torna-se
necessária uma abordagem multidisciplinar para estabelecer o melhor tratamento. Cirurgia, radiocirurgia e embolização endovascular formam a tríade terapêutica mais atual,
apesar de, em alguns pacientes, apenas aliviar os sintomas. As sequelas neurológicas são
frequentes e cerca de 10% dos pacientes evolui para óbito após sangramento cerebral.
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RELATO DE CASO
Fístula colovesical como consequência de diverticulite causando ITU recorrente e pneumatúria: relato de caso
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, Juliana Cristina de Vasconcelos Benatti, Nathan
Fernandes de Oliveira, Anivaldo Luís Lemes Júnior, Ariel Andrade de Oliveira, Realdino
Pereira Dal Col Neto, Warley Cleiton Rufino Fernandes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A diverticulite é um quadro infeccioso que ocorre quando há obstrução dos divertículos.
Com isso, pode apresentar febre, dores abdominais e alterações do trânsito intestinal.
Como rara complicação desse quadro, há formação de fístulas, como a colovesical, que
cursa com queixas urinárias. Paciente masculino, 62 anos. Queixa “dor para urinar”. Apresenta disúria, fezes normais, abdome peristáltico, indolor a palpação profunda ou superficial, nega corrimento uretral, nega febre ou dor lombar. Paciente com infecção urinária
recorrente e disúria persistente à antibioticoterapia. Realizou exames como PCR, EAS, leucócito, pesquisa de flora, nitrito, hemograma, PSOF e colonoscopia com visualização de
divertículo não complicado. Evoluiu com ITU, fazendo uso de ciprofloxacino, cefuroxima
e antibióticos parenterais hospitalar. Nesse período, o paciente apresenta pneumatúria ao
final da micção. Como os exames não estavam alterados e o paciente era assintomático,
optou-se por apenas acompanhar a bacteriúria assintomática. Uma nova UC mostrou E.
coli persistente positiva. Por fim, realizou uma TC de abdome, com presença de diverticulite e gás intravesical, relacionado a processo de fistulização da coleção para o interior da
bexiga. O presente estudo visa reforçar a importância da suspeita clínica de ITU recorrente
em homem como consequência de fístula colovesical. Há uma rica disponibilidade diagnóstica e terapêutica atualmente que permite um desfecho favorável ao paciente, quando
conduzido correta e precocemente. Vale ressaltar, que nenhuma abordagem complementar substitui o minucioso exame clínico do paciente. A clínica é soberana.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: tratamento eficaz de gestação ectópica com
Metotrexate, apesar de critérios desfavoráveis para sucesso do
seu uso
Autores: Camila Fonseca Barros, Ricardo Cysne Rodrigues, Izabela da Silva Melo, Lanna
Lua Camargo Leite, Lucas Otávio de Morais Lage, Mariana Monteiro Aguiar, Virgílio
Camargo Leite
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Gravidez ectópica ocorre fora da cavidade uterina e representa a principal causa de mortalidade materna no primeiro trimestre da gestação. Seu diagnóstico se baseia no βhCG e no
USGTV. O tratamento, antes apenas cirúrgico, hoje permite uma abordagem clínica e, até
mesmo, expectante. Gestante, 30 anos, IG: 9s+5d, G4P2A1, adentra o PS em 03/02 referindo
sangramento vaginal há 3 dias, e episódio de febre (39ºC). Ao exame: PA 130X70 mmhg, FC
89 bpm, Tax 36,9ºC, abdome livre. Ao exame ginecológico: sangramento vermelho vivo
não ativo e moderado em fundo de saco. Colo pérvio e longo. Propedêutica: USGTV sugere
gestação ectópica de implantação intersticial (3,3x4,1x3,3cm) sem evidências de líquido
livre na cavidade pélvica. AB-RH O positivo. BHCG 23.523,97mUI/ml. RM define aspecto
compatível com gestação ectópica intersticial. Conduta: internação e controle do βhCG:
05/02-19.720; 08/02-16.243. Sem queda significativa do βhCG optou-se por realizar esquema de 4 doses de Metotrexate (d0, d2, d4) associado a ácido folínico 1mg/kg e dosagem de
βhCG seriado (d1, d3, d5) com objetivo de queda do mesmo de 15%. Alta em 14/02 com β
hCG: 10.220, com orientação de controle do mesmo semanalmente a nível ambulatorial.
Último contato em 15/03, βhCG: 188,99. A taxa de sucesso da conduta clínica está principalmente relacionada com o tamanho da massa < 3,5 cm e a dosagem de βhCG < 15.000
mUI/ml. Apesar destas divergências escolheu-se usar o Metotrexate levando-se em conta
que a paciente preenchia outros critérios favoráveis para seu uso e havia desejo da mesma
em ter mais filhos. O caso então evoluiu com ótima resolução, demonstrando-se a importância de se considerar critérios clínicos, laboratoriais e sociais na escolha da conduta.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Evolução favorável de pré-eclâmpsia complicada
em síndrome HELLP em pós-parto cesáreo
Autores: Camila Fonseca Barros, Izabela da Silva Melo, Lanna Lua Camargo Leite, Lucas
Otávio de Morais Lage, Nathália Barroso Coelho, Amanda Morais Carvalhaes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
As doenças hipertensivas da gravidez são um importante fator de risco de morbimortalidade materno-fetal, especialmente a pré-eclâmpsia (PE). A síndrome HELLP é caracterizada
por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa de plaquetas. Comumente
desenvolve-se durante a gestação. Relato: Puérpera, 38 anos, G3P1A1, pós-parto cesáreo
em 14/03/18, com idade gestacional de 37s + 1d, por anidraminia, hipertensão crônica e
diabetes gestacional. Retornou ao hospital no dia 19/03 com queixa de otalgia e mal estar,
sem outros sintomas. Ao exame: PA: 180/110 e em segunda medida: 170/90. Sem secreção
auricular visível, ausência de linfonodos palpáveis, útero em involução e cicatriz com bom
aspecto. Solicitada propedêutica de pré-eclampsia e analgesia. Manteve queixa de otalgia
e PA: 190/100, administrado Captopril 50 mg. Após 3 horas em reavaliação: assintomática
e com curva pressórica: 180/110, 182/110, 146/84, 217/115, 190/103; laboratorial: ac.úrico:
4,2; BT: 0,28; CR: 0,69; LDH: 527; TGO: 308; TGP: 245; Ur: 19; plaquetas: 177.00. Principal
HD: síndrome HELLP pós-parto. Iniciado sulfato de magnésio e hidralazina, solicitada vaga
em UTI. Alta da UTI em 21/03, após estabilização da PA, com prescrição de hidralazina,
nifedipino, captopril e suspenso sulfato de magnésio. No puerpério imediato ocorrem alterações fisiológicas no organismo materno, principalmente no que tange a circulação, que
podem potencializar muitas das complicações da pré-eclampsia, como a própria síndrome
HELLP. Uma assistência adequada pode driblar a evolução desfavorável desta patologia,
diminuindo as taxas de internações em UTI obstétrica e mortalidade materna.
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RELATO DE CASO
Imunização como fator precipitante para síndrome de Guillain-Barré em paciente portadora de Anemia Falciforme: relato de
caso
Autores: Leonardo de Araújo Lopes, Renato Moreira de Almeida, Gabriel Saliba Laguna,
Elisa Cristina Loures Hermisdorff, Letícia Abreu Faioli, Matheus Sérgio Sebastião, Mércia
Alexandra Amorim Silveira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Pacientes com anemia falciforme e comprometimento esplênico necessitam de um
quadro vacinal específico, com maior número de vacinas, o que aumenta a exposição a
efeitos adversos. O estudo do caso tem como objetivo relacionar o surgimento da síndrome de Guillain-Barré com a imunização para difteria, tétano, meningococo e gripe em
paciente portadora de anemia falciforme. A paciente, sexo feminino, 47, portadora de
anemia falciforme. No dia 17/05/17 foi vacinada para difteria, tétano, gripe e meningococo.
Após 22 dias relatou cefaleia frontal leve compatível com quadro de sinusite que evoluiu
com mialgia intensa, seguida de parestesia e hipoestesia em botas, luvas e faixa abdominal,
com pé caído bilateral. O quadro se manteve estável até a data da internação. Ao exame
físico, paciente orientada, eufásica, pupilas isofotorreativas, pares cranianos preservados.
Força grau 5/5 em membros superiores e inferiores, à exceção de dorsiflexão dos pés de
grau 2. Disestesia em pernas, arreflexia em membros inferiores e Babinski bilateralmente
ausente. Sem sinais meníngeos. Punção lombar com presença de líquor inflamatório,
hemácias e hiperproteinorraquia. Paciente evoluiu com melhora discreta do déficit inicial.
A relação entre imunização e a síndrome de Guillain-Barré é um evento raro, mas já publicado, e os benefícios promovidos pela vacina são estatisticamente maiores, o que justifica
a manutenção vacinal. Estudos maiores podem determinar a criação de vacinas mais seguras a partir da identificação do mecanismo imunológico da doença.
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RELATO DE CASO
Síndrome de Guillain-Barré em paciente portador de Anemia
Falciforme: relato de caso
Autores: Leonardo de Araújo Lopes, Renato Moreira de Almeida, Mércia Alexandra
Amorim Silveira, Elisa Cristina Loures Hermisdorff, Gabriel Saliba Laguna, Letícia Abreu
Faioli, Matheus Sérgio Sebastião
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A síndrome de Guillain-Barré é uma patologia desmielinizante caracterizada por uma paralisia flácida aguda potencialmente fatal, que, quando associada a fatores predisponentes
para trombose, como no caso a anemia falciforme, pode gerar complicações circulatórias
nos pacientes. A paciente, sexo feminino, 47, portadora de anemia falciforme e Síndrome de
Guillain-Barré, procurou assistência médica relatando dor intensa em membro inferior
direito piorando à digitopressão. Negou febre e outros sintomas. Esteve, recentemente, no
mesmo serviço de atendimento suspeitando de Trombose Venosa Profunda (TVP). Relatou,
ainda, parestesia em membro inferior esquerdo, apresentando, ao exame físico, panturrilhas livres e murmúrio vesicular fisiológico em ausculta pulmonar. A paciente foi internada
sendo realizados Duplex Scan venoso de membros inferiores, detectando TVP no membro
inferior direito nas veias tibiais posteriores e fibulares de aspecto recente. Ausência de TVP
no membro inferior esquerdo. Ultrassom abdominal: baço não identificado (auto esplenectomia). Dímero D: 1316. Foi iniciado o tratamento com Enoxaparina sódica e Varfarina
sódica. A estase sanguínea provocada pela paralisia dos membros inferiores e o consequente aumento dos fatores pró-coagulantes localmente, propiciaram o agravamento do
quadro, sendo necessária uma propedêutica adequada juntamente com um acompanhamento longitudinal a fim de prevenir agravos. Paciente evoluiu com melhora progressiva
recebendo alta após quatro dias, sendo indicada a continuidade da Varfarina e fisioterapia
de reabilitação.
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RELATO DE CASO
O desafio do diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana na prática clínica no município de Ipatinga/MG
Autores: Ana Carolina Vale Campos Lisboa, Marcio de Castro, Bárbara Cândida Alves
Pereira de Arruda, Caio Moreira Leite Antunes, Carolina Felipe Cotta, Larissa Oliveira Batista de Carvalho
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A cidade de Ipatinga é uma região endêmica para Leishmaniose Tegumentar Americana
(LTA) e representa um grande desafio aos serviços públicos de saúde no que tange ao diagnóstico correto. Esse projeto priorizou a educação em saúde tendo como público principal
os agentes comunitários de saúde (ACS) e a equipe médica. A metodologia adotada envolveu transmitir conhecimento a respeito dessa patologia e com isso contribuir de forma
indireta para o diagnóstico precoce, através de palestras nas Unidades Básicas de Saúde no
município de Ipatinga com os ACS presentes. Durante o projeto, foram visitadas as UBS
com maior incidência de LTA de Ipatinga: Bom Retiro, Iguaçu, Cidade Nobre e Vila Militar.
As mesmas representaram, nos últimos 5 anos, 76% dos casos de LTA em Ipatinga. Cinquenta e seis ACS foram capacitadas permitindo alcançar 42.000 pessoas assistidas por
eles. Quatro médicos infectologistas e cinco representantes da secretaria de saúde estiveram presentes em uma reunião técnica promovida pelos discentes organizadores do projeto para discutir o fluxograma de atendimento de LTA. Esse projeto ofereceu aos alunos a
oportunidade de compreender como a educação em saúde transmite conhecimento para
a população, e como os ACS são importantes na identificação precoce dessas lesões. Foi
possível concluir que ações que promovam uma aproximação entre a equipe de saúde e os
acadêmicos, fornecendo diálogo e capacitação, são escassas apesar de necessárias para a
implantação de estratégias simples e assertivas imprescindíveis à qualidade da saúde no
município de Ipatinga. Ademais, treinar os ACS para a correta identificação de uma patologia tão frequente na região é de suma importância para o sucesso terapêutico.
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RELATO DE CASO
Comunicação Interventricular (CIV) complicada por pneumonia
leve: relato de caso
Autores: Diego Emmanuell Ribeiro Reis, Ana Victória Campos Figueiredo, Anelise Oliveira
Duarte, Karini Ferreira Bianchini, Milena Rodriguez Vallejos Vieira, Sarah Menezes de
Oliveira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A comunicação interventricular caracteriza-se pela ausência do tecido septal, permitindo
a comunicação entre os ventrículos, sendo o defeito mais detectado. Ocorre em uma prevalência de 35% das cardiopatias congênitas, mais no sexo masculino. Algumas apresentam evolução assintomática existindo casos de complicações. Paciente W.A.M, 26 anos,
sexo masculino, faioderma, admitido no serviço de emergência no dia 19/04/2018,
queixando-se de dispneia, desmaios e dor torácica há dois dias. Relata tosse produtiva e
contínua com leve aumento no período da noite há duas semanas. Nega febre. Paciente
relata uma valvopatia congênita, sem realização de cirurgia para reparo. O mesmo já apresentou diversas crises de vômitos e dispneia e sempre os sintomas foram atribuídos ao
acometimento cardíaco. Ficou internado por 45 dias após o seu nascimento e realizou
tratamento medicamentoso com Digoxina até os 7 anos, quando se tornou assintomático.
Ao exame físico apresenta-se hipertenso (140x80mmHg), taquipneico (24 irpm), e normocárdico (84 bpm). Ao exame do aparelho cardiovascular percebeu-se a presença de um
sopro holossistólico no foco aórtico e aórtico acessório e no aparelho respiratório o murmúrio vesicular estava levemente diminuído e ausência de ruídos adventícios. Aos exames
complementares, o RX evidenciou um aumento da área cardíaca e o ecodopplercardiograma demonstrou uma CIV tipo perimembranosa, medindo 0,6 cm com shunt VE-VD detectável com repercussão hemodinâmica. Além disso, aos exames o paciente apresentou grau
discreto de hipertensão arterial pulmonar, com função sistólica biventricular dentro da
normalidade. Não apresentou vegetações ao exame transtorácico. Aos exames laboratoriais, o paciente apresentou elevação da proteína C reativa, indicando que poderia estar
relacionada a seu quadro de pneumonia, que se enquadra em um processo inflamatório. A
pneumonia apresentada decorre do fato de que sendo a CIV uma cardiopatia de hiperfluxo
pulmonar, pode causar congestão no pulmão devido ao aumento do volume de sangue,
dificultando a troca gasosa e aumentando a secreção pulmonar.
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RELATO DE CASO
Tuberculose renal: relato de caso
Autores: Diego Emmanuell Ribeiro Reis, Anelise Oliveira Duarte, Bernardo Martins Marcatti, Karini Ferreira Bianchini, Milena Rodriguez Vallejos Vieira, Priscila Amorim Nobre
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A tuberculose renal ou extrapulmonar é uma doença causada na maioria dos casos pelo
Mycobacterium tuberculosis. É desenvolvida a partir da evolução de focos quiescentes
resultantes da disseminação hemática da primoinfecção, sendo muito importante o seu
diagnóstico precoce para um tratamento eficiente. Paciente, 40 anos, sexo masculino
admitido no serviço de emergência no dia 20/04/2018, queixando-se de disúria e hematúria há 2 anos, mas com piora nos últimos 3 meses, acompanhada de náuseas, vômitos e dor
na fossa ilíaca esquerda. Nega febre. Ao exame físico apresenta-se em BEG, LOTE, anictérico, afebril (36ºC), acianótico, hipocorado (2+/4+), hipertenso (140x90 mmHg), eupneico (15
irpm), e taquicárdico (114 bpm). Aos exames complementares observou-se anemia, síndrome nefrítica, hematúria com coágulos e proteinúria. TC do abdome superior indicou a presença de um cisto líquido de 0,8 cm no polo inferior do rim direito. Nos resultados dos
exames complementares apresentou PPD reagente (14 mm); cultura de urina negativa. Na
cistoscopia, foi observada uretra peniana e prostática normal, bexiga de paredes lisas, distribuição fisiológica dos vasos em sua submucosa com ausência de lesão vegetativa, meatos
uretrais sintópicos com ejaculação de urina clara à direita e hematúria pelo meato ureteral
esquerdo e colo vesical normal. Foi solicitada uma ureteroscopia flexível esquerda e uma
ureterocistostomia retrógrada com biopsia, aguardando resultado. A presença de sintomas
de infecção do trato urinário e a urocultura negativa para piogênicos pode indicar Tuberculose renal. Sendo assim, constitui-se como importante diagnóstico diferencial nos pacientes com sintomas de infecção do trato urinário que não apresentam melhora da hematúria
e dos sintomas após tratamento empírico, ou quando as uroculturas convencionais são
negativas.
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RELATO DE CASO
Tricobezoar em paciente de 14 anos passando por desorganização familiar e altos níveis de estresse: relato de caso
Autores: Jailson Tótola, Maria Eduarda Pereira Soares Lopes, Bruno Lucas Andrade, Monique Jaretta Ardison, Laís Duarte Cabral, Roberta de Andrade Machado
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O termo "bezoar" caracteriza qualquer formação encontrada no trato digestivo composta
a partir da ingestão de diversos elementos. Os tipos mais comuns são os fitobezoares e os
tricobezoares, formados por cabelos ou pêlos. Também podem ser encontradas concreções mistas, chamadas de tricofitobezoares. Paciente, feminino, 14 anos, comparece ao
hospital referindo dor epigástrica intensa iniciada há 5 dias, com febre e vômitos. Relatava
desorganização familiar (divórcio recente dos pais). À ectoscopia: estado geral regular,
anictérica, hipocorada, desidratada e estável hemodinâmicamente. Ao exame físico: ACV,
AR, Cabeça e Pescoço sem alterações; AGI: flácido, doloroso em epigástrio, com presença
de massa palpável. Sem sinais de peritonite difusa. Peristaltismo presente. Radiografia
abdominal sem anormalidades. Exames laboratoriais: amilase elevada. USG de abdome
total: massa no epigástrio. Endoscopia Digestiva Alta: inconclusiva devido a grande quantidade de resíduos no estômago. TC: presença de massa gástrica intraluminal sugestiva de
bezoar. Conduta: Laparotomia, Gastrotomia e retirada do tricobezoar. A pancreatite aguda
foi tratada com medidas clássicas. Foi utilizado Omeprazol por 6 semanas para Úlcera Péptica. A paciente evoluiu com cicatrização da úlcera e normalização dos parâmetros pancreáticos. Posteriormente, foi encaminhada para a psicoterapia. O tratamento cirúrgico é o
mais difundido e eficiente, levando a remoção direta do bezoar por meio de gastrotomia
anterior longitudinal. Devido à possibilidade da existência de uma associação entre tricobezoares e desordens psiquiátricas é de suma importância o encaminhamento de todos os
pacientes para o serviço de Neuropsiquiatria para acompanhamento, com o objetivo de
evitar recidivas ou a substituição da tricotilomania por outros distúrbios compulsivos.
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RELATO DE CASO
Esclerose Lateral Amiotrófica: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Alice Motta da Rocha, Fernanda Costa Carvalho,
Sarah Menezes de Oliveira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é a forma mais comum de doença progressiva do
neurônio motor. É um grande exemplo de doença neurodegenerativa, que atinge os neurônios motores inferiores e superiores ou corticoespinais. As manifestações clinicas da ELA
são um pouco variáveis, a primeira evidencia é o início insidioso de fraqueza assimétrica,
em geral distalmente em um dos membros. A fraqueza causada pela desnervação
associa-se à emaciação e atrofia progressiva dos músculos, evoluindo com o passar do
tempo para dificuldade de mastigação, deglutição, chegando também aos músculos respiratórios. Mesmo nos estágios tardios da doença as funções sensorial, vesical, intestinal e
cognitiva são preservados. Paciente, sexo masculino, nascido em 1950, natural de MG, residiu em Portugal de 2005 a 2015, leucodermo, motorista. Foi atendido em um hospital em
Portugal em 2013, apresentando disfonia e fraqueza muscular generalizada progressiva.
Relatou que até cerca de 4 anos (2009) estava saudável, quando começou a apresentar voz
disfonica e sialorreia moderada. Em consulta com OLR identificou palato simétrico, protusão da língua, paresia da faringe e paralisia das cordas vocais em adução. Relatou que
ocorreu instalação de fraqueza muscular, com envolvimento inicial do membro superior
direito, progredindo para o esquerdo e inferiores. Referiu também agravamento progressivo da sialorreia, disfagia moderada para líquidos e câimbras dolorosas. A partir desse relato
e da percepção da situação do paciente, constatou-se após exames complementares, a
confirmação da Doença Neurônio Motor (ELA). Deu início ao tratamento terapêutico com
Riluzol- 50mg, 2x ao dia, que persiste até os dias de hoje, com acréscimo de vitaminas e
dieta hipercalórica. Baseado no relato acima, sabendo-se que a ELA é uma doença na qual
acomete idosos, causando distúrbios nos movimentos, decorrentes da morte celular.
Torna-se necessário o diagnóstico diferencial de Neuropatia Motora Multifocal, entre
outras doenças neurológicas. Logo, cabe ao médico experiência, perspicácia e um julgamento não precipitado para, enfim, realizar o diagnóstico correto
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RELATO DE CASO
Dissecção crônica de aorta em tratamento conservador há 8
anos: relato de caso
Autores: Renan Murta Soares de Almeida, Amanda Marques Rodrigues, Hana Jermani
Coelho, Jéssica Martins Damasceno
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A dissecção de aorta tipo B de Stanford é aquela que não encole a aorta ascendente. Ela
possui altas taxas de morbimortalidade em sua forma complicada. Predomina em pacientes jovens do sexo masculino. Os fatores de risco associados a ela são HAS, doença cardiovascular, pneumopatias e disfunção renal. Paciente sexo feminino, 84 a, admitida em hospital devido a quadro de dor abdominal com irradiação para dorso. Ao exame físico alerta
e orientada, apresentando hipoacusia, dispnéia aos pequenos esforços, hipocorada, hidratada, afebril. MV+ com crepitações em bases pulmonares. ACV: RCR, BNF,
PA:110X70mmHg, pulsos radiais palpáveis, pulsos pediosos e tibiais posteriores não palpáveis. Abdome livre, indolor. Panturrilhas livres, MMII sem edemas. Paciente relata diminuição do apetite e dificuldade em comer alguns tipos de alimentos. História pregressa de
hipertensão arterial crônica, ICC e dissecção de aorta há 8 anos em tratamento conservador. Realizado raio x de tórax que mostrou alargamento de mediastino e angioTC demostrando dissecção de aorta torácica e abdominal, derrame pleural, atelectasias, e espessamento concêntrico de terço médio de distal do esôfago. Evoluiu com picos hipertensivos
e piora do padrão respiratório. Após estabilização, sugeriu progressão de propedêutica
esofágica. Por ser uma patologia com alta taxa de morbimortalidade, especialmente na
sua forma complicada, é importante ressaltar que a investigação da dissecção aórtica
apresentada pela paciente do caso citado deve ser minuciosa. É necessário um seguimento clínico rigoroso e atento dos pacientes. Após o diagnóstico, o objetivo do tratamento é
controlar a dissecção, determinar se o reparo irá beneficiar o paciente e tratar as complicações existentes.
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RELATO DE CASO
Manifestação grave hepatorrenal da febre amarela: a importância da vacinação e do diagnóstico precoce
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, Jamille Hemétrio Salles Martins Costa, Cecília
Silva de Paula Faria, Lívia Silva de Paula Faria, Elisa Benetti de Paiva Maciel, Diego Drummond Tanos Lopes, Daniela Gonzalez Mendes.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A febre amarela é uma doenca infecciosa não-contagiosa transmitida por mosquitos dos
gêneros Aedes, Haemagogus e Sabethes e causada por um arbovírus que se mantém em
ciclos silvestres. Cerca de 90% dos casos apresentam-se com formas benignas, enquanto
10% evoluem com gravidade. Mulher, 39 anos, previamente hígida, residente em zona rural,
buscou atendimento com febre, prostração e mialgia há dias. Histórico vacinal desconhecido. Após 2 dias de admissão, evoluiu com crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas,
diminuição da diurese, hematúria, gengivorragia, epistaxe, sangramentos orofaríngeos e
vaginal, sendo necessário a utilização de terapia renal substitutiva e hemotransfusão. À
ectoscopia, paciente sonolenta, desorientada, não cooperativa, não obedece comandos,
Glasgow 11, ictérica (2+/4+), hipocorada (1+/4+), acianótica. Ao exame físico, pupilas midriáticas fotorreagentes, pulso filiforme, extremidades frias, FC 138. PA inaudível. No exame
laboratorial, anemia, leucopenia, plaquetopenia, alteração nos fatores de coagulação,
aumento de transaminases, lactato, bilirrubina total e excretas renais. Diante do quadro e
da epidemiologia, aventada a hipótese de Febre Amarela, tratada com suporte intensivo e
dado seguimento com acompanhamento ambulatorial. Na febre amarela, a letalidade
global varia de 5% a 10%. Entretanto, nas formas graves da doença – síndrome icterohemorrágica e hepato-renal – a mortalidade alcança 50%. Dessa forma, é necessário ampliar
a população alvo da vacinação, treinar profissionais de saúde a reconhecerem os sintomas
característicos para realização de diagnóstico não tardio e para a instituição de tratamento
de suporte precocemente.
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RELATO DE CASO
Líquen simples crônico pruriginoso associado a condição psquiátrica não diagnosticada: relato de caso
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, Jamille Hemétrio Salles Martins Costa, Cecília
Silva de Paula Faria, Lívia Silva de Paula Faria, Ysadora Mayume Bacelar Kashiwabara, Elisa
Benetti de Paiva Maciel, Lorena Fernandes Melo
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A neurodermatite circunscrita é um eczema causado pelo ato de se coçar de forma repetida, o que repercute no espessamento da pele com descamação secundária a atrito. É
observada com frequência em pacientes ansiosos, assim como em portadores de qualquer
tipo de dermatite crônica. Paciente feminina, 21 anos, portadora de dermatite atópica,
busca atendimento relatando alopecia de localização parietal associada a descamação e
prurido. Afirma que quadro iniciou há 5 anos quando desenvolveu hábito de coçar região
previamente lesionada em momentos de ansiedade, porém hoje não necessita de gatilho
para coçadura, apesar de sintomas piorarem em momentos de estresse. Além disso, há 3
anos evoluiu com ticrotilomania diária sem controle, pior há alguns meses. Nega tricofagia.
Faz uso irregular de furoato de mometasona, shampoo anticaspa e chás calmantes, sem
melhora. Cita momento prévio de infecção secundária em lesão, com cura espontânea. Ao
exame físico, alopecia em região parietal, principalmente a esquerda, com 10cm de diâmetro, apresentando lesão eritematosa, descamativa e hiperceratótica. No local, o tamanho
do cabelo é irregular, apresentando fios tortuosos, grossos, irregulares e quebrados em
placas. Prescrito corticoide tópico e encaminhada à psiquiatria. O Líquen Simples Crônico
não é um processo primário, surgindo após estímulo que gera coceira intensa, como a dermatite atópica, e levando a liquenificação da pele. Esta, por sua vez, também leva a prurido,
e assim, perpetua o quadro. Diante da concomitância com quadros psiquiátricos de transtorno de ansiedade, por vez é necessário o tratamento adicional com psicotrópicos e
acompanhamento e acompanhamento especializado.
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RELATO DE CASO
Investigação otorrinolaringológica da perda progressiva da audição por otoespongiose associada à labirintopatia: relato de
caso
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, Jamille Hemétrio Salles Martins Costa, Cecília
Silva de Paula Faria, Lívia Silva de Paula Faria, Elisa Benetti de Paiva Maciel, Ysadora
Mayume Bacelar Kashiwabara, Bárbara Cândida Alves Pereira de Arruda
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A otoespongiose é uma doença provocada pelo crescimento anormal de tecido ósseo na
janela oval, onde o menor dos 3 ossículos da audição, o estribo, se articula. Como consequência, há hipoacusia, ao impedir sua movimentação e condução das vibrações sonoras
para a orelha interna. Mulher, 47 anos, leucoderma, portadora de labirintopatia, buscou
atendimento hospitalar apresentando êmese, vertigem, tontura e fotofobia. Prescrito
Flunarizina e Ondansetrona, com alta pós melhora do quadro agudo. Após meses, apresentou quadro de otalgia, zumbido e hipoacusia. Nega história familiar semelhante, trauma
ou outras patologias pregressas. A vectoeletronistagmografia constatou disfunção vestibular periférica com hiperreflexia para direita e a audiometria sugere alteração condutiva de
grau leve à esquerda em 3 e 4 KHz, associado a rebaixamento auditivo leve em 6 e 8khZ à
esquerda, com perda de 30% de audição. RM sem alterações. Fechado o diagnóstico de
otoespongiose, o qual faz acompanhamento clínico regular com otorrinolaringologista. A
otoespongiose é uma moléstia degenerativa da cápsula labiríntica e, embora as causas não
tenham sido completamente esclarecidas, parece não haver dúvida de que tem caráter
genético e hereditário, com preferência em mulheres caucasianas. É sabido que distúrbios
vasculares, metabólicos, hormonais, autoimunes, infecções por vírus e os traumatismos
são também considerados fatores de risco.
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RELATO DE CASO
Reativação do vírus Varicela Zoster em paciente hígido imunocompetente de 48 anos: relato de caso
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, Jamille Hemétrio Salles Martins Costa, Cecília
Silva de Paula Faria, Lívia Silva de Paula Faria, Elisa Benetti de Paiva Maciel, Bárbara Gonçalves Flor, Elisa Lages Roque
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O Herpes Zoster é uma doença viral causada pela reativação do vírus Varicela-Zoster,
caracterizado por erupções cutâneas vesiculares e/ou bolhosas, dolorosas. Afetam um
dermátomo específico, sem ultrapassar a linha média e podem repercutir em neurite herpética. Homem previamente hígido, 48 anos, leucoderma, buscou atendimento por múltiplas lesões dolorosas no membro inferior direito. De início houve prurido e erupções de
vesículas distribuídas de forma linear sobre o dermátomo L5, que evoluíram para úlceras
crostosas muito dolorosas e com parestesia local. À ectoscopia e palpação, linfonodomegalia em cadeia inguinal direita. Exame físico sem demais alterações. Aventada a hipótese
de Herpes Zoster. Descartada causas de imunossupressão, iniciado o tratamento com
aciclovir e mupirocina, para infecção secundária. O vírus da varicela zoster, como característica do seu grupo, permanece latente no interior de gânglios nervosos. O sistema imunológico mantém o vírus sob controle, mas em casos de deficiência imune, há deflagração
da doença. Logo, pacientes mais acometidos são os idosos e imunossuprimidos, sendo
raro ocorrência em imunocompetentes como descrito. O envolvimento cutâneo se faz
por vesículas em base eritematosa, que se tornam pustulares e ulceram, cicatrizando com
crostas em até 10 dias.
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RELATO DE CASO
Assistência ambulatorial a paciente grande queimado e a importância de abordar a prevenção e o tratamento precoce:
relato de caso
Autores: Sávio Francisco Ulhôa, Lorena Melo Barros, Fernanda Machado Diel, Flávia Brígida dos Santos, Isabela Melo Barros, Jadson Ildeu Silva Júnior, Kelly Paula Xavier
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Queimaduras são causadas por eventos traumáticos que desencadeiam lesões diversas,
principalmente em pele e anexos. Podem ter origem térmica, química, elétrica ou radioativa. As classificações são baseadas em sua profundidade e na quantidade da superfície corporal acometida. Masculino, 28 anos, em mar/2018 sofreu um acidente com churrasqueira
em que o álcool que seria utilizado para iniciar o fogo gerou um efeito indesejado levando
a uma explosão que culminou em queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. O paciente compareceu ao ambulatório no dia 17/05/18 para consulta solicitando um tratamento fora de domicílio (TDF) em BH onde foi feita a terapêutica inicial em UTI incluindo suporte para manutenção vital e enxertos de pele em região medial da coxa direita, flanco direito, braço e antebraço direitos e dorso da mão direita. Apresentava queimaduras em 90% do corpo à exceção da face e região genital e, ainda, lesões bolhosas de caráter infeccioso sendo prescrito
Cefalexina 500 mg, 2 comprimidos de 12/12 horas e Kollagenase com cloranfenicol 1 tubo
para aplicar de 12/12 horas. Além disso, relatava bastante prurido em todo o corpo sendo
prescrito Loratadina 10 mg, 1 comprimido ao dia por 10 dias. Foi preenchido o TDF para
continuidade do tratamento e foi liberado. O tratamento de grandes queimados continua
sendo um grande desafio e possui alta taxa de morbimortalidade. As vítimas de queimaduras apresentam não apenas sequelas físicas, mas também graves questões psicossociais. O
prognóstico final desses pacientes depende de uma intervenção precoce e adequado
suporte clínico em centros especializados, além de cuidados multidisciplinares. Diante
desse cenário é importante abordar e atuar principalmente em estratégias preventivas, educando a população quanto a possíveis riscos e como evitá-los.
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RELATO DE CASO
Exérese de osteoma frontal realizado pelos monitores de Clínica
Cirúrgica I
Autores: Henrique Gomes de Barros, Álvaro Henrique Correia da Silva Barcellos, Andressa
Gonçalves Castelo Branco Barcelos, José Eduardo Pires Barbosa, Pedro Henrique de
Aguiar, Yan de Oliveira Castro e Cunha
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O osso é um tecido conjuntivo especializado e a partir dele pode-se formar tumores malignos ou benignos. Dentre os tumores ósseos, existe o osteoma, que é uma lesão osteoblástica, de crescimento lento e que pode afetar qualquer osso do esqueleto humano. No entanto, se desenvolve predominantemente no crânio e na mandíbula. O osteoma craniano é
uma lesão originada do periósteo. É circunscrita anatomicamente e apresenta incidência
inferior a 1%, quando se considera todos os tumores benignos do crânio. Esse tumor benigno apresenta manifestação clínica pobre, estando muitas das vezes assintomático. O tratamento ideal é o procedimento cirúrgico, havendo excelente prognóstico. O presente
estudo trata-se de uma paciente de 59 anos, que foi submetida a um procedimento cirúrgico no ambulatório da Univaço para a retirada de uma lesão óssea localizada na região frontal. A paciente afirmava possuir a lesão há aproximadamente 10 anos, e que desde o seu
aparecimento, veio sofrendo intensamente por questões estéticas. Diante do quadro, a
cirurgia foi agendada e realizada no próprio ambulatório da Univaço pelos monitores e pelo
professor Henrique Gomes de Barros. A lesão foi inteiramente retirada, e a paciente evoluiu
com melhora após o procedimento.

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2018 Agosto | Página 66
ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO
Tratamento de Hemangioma Infantil com Laserterapia: relato
de caso
Autores: Jaqueline Melo Soares, Patrícia Gonçalves da Motta, Webert Florencio, Júlio
Cézar Pimentel Debonis, Mabeli Ribeiro da Mata
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Hemangiomas são tumores frequentemente benignos da infância, de natureza vascular,
onde há pelo menos um componente proliferativo, geralmente células endoteliais imaturas. Essa anomalia vascular é resultado de alterações na formação dos vasos sanguíneos a
partir do período embrionário, envolvendo uma estrutura ou região anatômica. Essa malformação vascular pode comprometer o desenvolvimento motor e sensitivo. A lesão apresenta crescimento rápido, estabilização e lenta involução. Ainda não há protocolo padrão
para o tratamento mas, em situações específicas, corticoterapia ou cirurgias são indicadas.
Paciente do sexo feminino, recém-nascida (RN), encaminhada para atendimento especializado com dermatologista, que através do exame físico e biopsia de amostra do tecido
lesado confirmou a suspeita diagnóstica de hemangioma, nesse caso localizado no braço
esquerdo. A mãe nega história de antecedentes familiares e consanguinidade. A presente
malformação vascular acometia boa parte do membro superior esquerdo da criança e a
mãe foi aconselhada a submeter a RN a uma cirurgia de extirpação do hemangioma, com
possibilidade de perdas significativas motoras e sensoriais dessa região afetada. A mãe
relata buscar possibilidades de tratamento em outros estados e que posteriormente foi
proposta a realização de seções de laserterapia de baixa potência. Nos primeiros dois anos
a criança participou de uma seção mensal, com regressão do tumor de maneira satisfatória
e sem deixar sequelas evidentes. A paciente hoje encontra-se estabilizada e aconselhada a
continuar o tratamento até os dez anos de idade, permanecendo com uma seção semestral de laserterapia. Até o presente não houve necessidade de correção cirúrgica. A doença,
atualmente, está em remição. Em alguns casos a intervenção cirúrgica é indicada, porém,
nesse relato foi apresentado um tratamento alternativo com redução de danos para a
paciente. A laserterapia de baixa potência que foi aplicada sobre a lesão provavelmente
estimulou o efeito antiinflamatório, neoangiogênese, proliferação epitelial e de fibroblastos, síntese e deposição de colágeno, revascularização e contração da ferida.
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RELATO DE CASO
Um olhar sobre a assistência ao transgênero
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Alice Motta da Rocha, Fernanda Costa Carvalho,
Sarah Menezes de Oliveira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O transgênero é o indivíduo que possui uma identidade de gênero oposta ao sexo natural,
aquele indivíduo que não se comporta segundo sua genitália, mas de acordo com a identificação própria. Dentre elas, encontram-se as travestis transexuais. Existem poucos estudos na área de saúde e a maioria dos profissionais não estão preparados para lidar com
algo tão complexo. Paciente 35 anos, sexo masculino, hígido, relata que em sua infância se
sentia mais à vontade no mundo feminino. Nunca escondeu suas preferências, mas com
o passar do tempo começou a ser reprimido pela família e sociedade como um todo, passando um tempo fora da escola, por sofrer agressões físicas diariamente. Durante a adolescência, sentia atração pelo sexo masculino, mas por achar que mudaria de postura, até 22
anos se relacionou com mulheres. Em sua vida adulta sofreu preconceitos no trabalho,
mas não reagia com medo de demissão. Desenvolveu depressão avançada com repercussões físicas e tentativas de suicídio. Tratou-se por 2 anos para aceitar sua “homossexualidade”. Nesse período passou a se portar como tal, mas sentia que não se encaixava nesse
grupo porque tinha atitudes passivas. Procurou outra ajuda psiquiátrica, e após 1 ano,
constatou que era transexual. Iniciou tratamento hormonal, mas não teve total apoio e
tentou suicídios novamente. Foi encaminhado a um especialista para análise e recebeu
indicação de cirurgia de redesignação sexual. Além disso, deseja colocar implantes de
silicone nos seios, tratamento capilar para corrigir alopecia androgenética, mudança de
nome por achar que o atual é muito masculino. Hoje, sente que ainda não é bem aceito,
sofre muitos constrangimentos por não ter a aparência feminina, mas é bem aceito pela
família. Diante do relato, observa-se que o preconceito está muito presente em nosso
meio e que a sociedade, escolas, faculdades e saúde pública não estão preparados e qualificados para acolherem corretamente esses indivíduos, preparando-os para se encontrarem e se identificarem, diminuindo a angústia de não saberem quem são na realidade e
efetuando, assim, a inclusão de maneira correta e menos traumática.
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RELATO DE CASO
Artralgia em joelhos após quedas constantes de paciente jovem
portadora de instabilidade patelar: relato de caso
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, Jamille Hemétrio Salles Martins Costa, Cecília
Silva de Paula Faria, Lívia Silva de Paula Faria, Elisa Benetti de Paiva Maciel, Alyne Iara
Monteiro de Carvalho, Caio Moreira Leite Antunes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O mau alinhamento do que chamamos de aparelho extensor, um conjunto de estruturas
do joelho composto pela patela, tendão patelar e músculo quadríceps é um problema
comum na prática ortopédica, acometendo, principalmente pacientes jovens do sexo feminino. Paciente do sexo feminino, 21 anos, com diagnóstico prévio de instabilidade patelar,
não sedentária, busca atendimento ortopédico com queixa de artralgia em joelhos direito
e esquerdo. O quadro iniciou há alguns meses, de forma intermitente, de intensidade leve,
pior à direita e com exacerbação ao repouso se ortostatismo por horas. Afirma que desde
os 16 anos sofre quedas constantes após episódios de subluxação patelar e que sente sua
patela instável, porém nunca realizou tratamento. Solicitados RX de joelhos, que evidenciou
leve rotação de fêmur distal, e RM de joelhos, que apresentou em joelho esquerdo patela
lateralizada com condromalácia grau II e em joelho direito patela lateralizada com condromalácia grau III, edema do côndilo femoral lateral de aspecto contusional e discreta erosão
cortical no platô tibial lateral. Prescrito Colágeno tipo 2 (1 comprimido/dia por 6 meses),
indicado reforço muscular do local através de musculação com educador físico e solicitado
retorno em 6 meses para possível avaliação cirúrgica. As instabilidades do aparelho extensor, representadas pelas luxações e subluxações recidivantes de patela, são bastante
comuns na prática diária da traumatologia e ortopedia, sendo a queixa de dor e instabilidade os principais sintomas que os pacientes referem. Estas envolvem grande complexidade
biomecânica e são causadas por fatores que resultam em defeito patelofemoral dinâmico
de difícil tratamento.
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RELATO DE CASO
Relato de anomalia perineal e outras associações negligenciadas
Autores: Jaqueline Melo Soares, Danielle Pinto Zanella, Alessandro Chaves Corrêa, Ana
Luiza Xavier Drumond, Natália Alves da Silva Rei, Thayná Brenda Asis Castro, Túlio Castro
de Souza
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

As malformações anorretais compreendem uma ampla diversidade de alterações morfofisiológicas perineais correlacionadas ao desenvolvimento do septo urorretal, por vezes
associadas a outras anomalias de etiologia genética e/ou ambiental. O reto e a porção
superior do canal anal são derivados do terço posterior do intestino primitivo e sua associação com o seio urogenital forma a cloaca. As falhas no processo de septação dos sistemas
digestório e urogenital, durante o período embrionário, ocasionam possibilidades de alterações perineais. De acordo com a literatura, o ânus imperfurado é mais prevalente no sexo
masculino e acomete 1:5000 recém-nascidos, sendo relevante a relação com outras anomalias, principalmente as do trato genitourinário. Relatar e analisar um caso de ânus imperfurado e diagnóstico tardio de rim em ferradura, associado ao testículo retrátil. Recém-nascido (RN) do sexo masculino, pré-termo (36 semanas), parto cesáreo, filho de primigesta
com hipotireoidismo diagnosticado durante a gestação. No segundo dia de vida, a técnica
de enfermagem verificou a presença de ânus imperfurado, sendo realizada correção cirúrgica emergencial. Aos 8 anos, essa criança foi encaminhada ao hospital devido a dor intensa em região pélvica onde, através de exame físico e de imagem, foi diagnosticada a presença de rim em ferradura e testículo retrátil. O paciente não recidivou a sintomatologia
supracitada e apresenta, atualmente, desenvolvimento normal. Conclui-se, portanto, que a
realização de um exame físico minucioso ao nascimento e o acompanhamento pós-natal
da criança são essenciais por propiciar o diagnóstico precoce com consequente assistência
necessária para o tratamento eficaz. Além disso, a ampla investigação de anomalias correlacionadas é de grande relevância para os indivíduos sindrômicos, reduzindo assim as taxas
de morbimortalidade, principalmente nos primeiros anos de vida.
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RELATO DE CASO
Importância da biópsia no diagnóstico de pneumonia em organização criptogênica (POC) atípica: relato de caso
Autores: Henrique de Castro Mendes, Flávia Albuquerque Magalhães, Michelle Cristian
Lagares Ferreira, Poliana Libório dos Santos Villas Boas, Débora Tereza de Souza Pinto
Linhares, Cláudia Freitas Hooper
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A Pneumonia em Organização Criptogênica (POC) é uma síndrome clínico-patológica
caracterizada por dispneia, tosse e sintomas gerais inespecíficos, evolução subaguda, associada a opacidades radiológicas e achado histológico de proliferação intraluminal de
tecido de granulação em vias aéreas distais. Trata-se de paciente de 37 anos, educadora
física, não tabagista, que apresentou episódios de dor torácica intensa, às vezes com febre
baixa, opacidades pulmonares localizadas, PCR e dímero D elevados. Houve resolução dos
sintomas nos primeiros episódios, após tratamento com antibióticos, e em outro momento com anticoagulante, após achados que sugeriram TEP. Teve outros dois episódios
semelhantes mesmo em uso do anticoagulante, e as alterações radiológicas, que eram
localizadas e migratórias, evoluíram para múltiplas opacidades alveolares esparsas. Biópsia
pulmonar a céu aberto revelou processo inflamatório em organização de distribuição
focal, colapso alveolar e plugs fibroblásticos, compatível com Pneumonia em Organização.
Em 18 meses, até o diagnóstico, foram cinco episódios com sintomas de aproximadamente 2 semanas, e intervalos assintomáticos. Extensa propedêutica excluiu possíveis causas
para a POC. A paciente apresentou boa resposta clínica e radiológica à corticoterapia. Foi
descrito um caso de Pneumonia em Organização Criptogênica (POC), de apresentação
atípica, insidiosa, caracterizada por episódios recorrentes de dor torácica, sendo o mais
comum a forma subaguda. O caso demonstra a importância da biópsia pulmonar na definição diagnóstica das doenças pulmonares difusas, principalmente quando a evolução
não é a esperada.
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RELATO DE CASO
Casos do dia a dia do consultório de dermatologia: mastocitomas
Autores: Ismael Alves Rodrigues Júnior, Mateus Barbosa Braga, Ycaro Cesar Barreto Salgado, Vanessa Miranda Borges, Rafaela Ferro Valente, Amanda Duarte e Duarte
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Mastocitomas são as manifestações cutâneas da proliferação de mastócitos e sua infiltração na pele. Tem predileção maior a crianças, sendo a lesão característica uma urticária
pigmentosa, maculopapular de cor salmão ou marrom provocada por múltiplos conjuntos
de pequenas células mastocíticas. Lactente, 1 ano e 6 meses é levado pela família ao consultório de dermatologia com história clínica de lesões levemente abauladas, rugosas de
coloração acastanhada de evolução insidiosa, distribuídas de maneira irregular e assimétrica em todo dorso. Apresentava, ainda, alterações do humor e irritabilidade além de prurido local. O diagnóstico foi instituído pela avaliação clínica sem necessidade de exames
complementares. O tratamento baseou-se no controle do prurido com anti-histamínicos,
além de orientações gerais sobre a história natural da doença, que tende à regressão
espontânea das lesões sem deixar sequelas. A doença é benigna na grande maioria dos
casos, tendo melhora espontânea em cerca de 80 a 90% dos pacientes. Existem formas
sistêmicas, mais graves, que podem cursar com rubor, náusea, vômitos, epigastralgia,
artralgia e até sintomas anafiláticos, porém reserva-se à minoria das ocorrências. O diagnóstico é basicamente clínico sendo o hemograma e biopsia da lesão ferramentas úteis. O
tratamento baseia-se em controlar os sintomas pruriginosos e suporte clínico básico.
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RELATO DE CASO
Prolapso de tuba uterina após histerectomia abdominal total:
relato de caso
Autores: Ivana Vilela Kalil, José Helvécio Kalil, Débora de Oliveira Sampaio, Ana Caroline
de Sousa Abreu, Arthur de Souza Carvalho, Bruna Evellyn Freitas de Oliveira, Gabriela
Valani Giuriato
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O prolapso de tuba uterina é uma complicação incomum após histerectomia, sendo que
em toda literatura, foi descrito somente um caso de prolapso de tuba uterina após histerectomia abdominal subtotal e 79 casos após histerectomia vaginal. A sintomatologia pode ser
variada e inespecífica, com sangramento vaginal, dor pélvica ou dispareunia. Relatamos o
caso de uma paciente de 42 anos, G1PN1A0, que procurou assistência médica devido a
sangramento vaginal e dor pélvica após histerectomia total abdominal realizada por motivo
de leiomiomatose. Ao exame colpocitológico foi evidenciado uma lesão vegetante, polipóide, de cor avermelhada e friável na cúpula vaginal de aproximadamente 5,0cm x 2,0cm,
com tração difícil e dololosa, sugerindo continuidade. O resultado do exame histopatológico da colpocitologia oncótica demonstrou inadequabilidade do material, com endometriose em mucosa escamosa referida no coto vaginal. Tal resultado não era compatível com
exame físico supracitado, sendo foi realizada nova biopsia, de aproximadamente 0,6cm x
0,3cm x 0,3cm onde, após requisição de revisão de lâmina, foi constatado epitélio pseudoestratificado ciliado do tipo tubário, sem atipias, com edema e tecido de granulação,
fechando o diagnóstico de prolapso de tuba uterina. Paciente foi então encaminhada à
cirurgia, onde realizou uma laparotomia com salpingectomia bilateral e exérese de fimbrias
em fundo vaginal. O prolapso de tuba uterina pode ser decorrente de defeito na cúpula
vaginal, persistindo comunicação entre a cavidade peritoneal e a vagina. São fatores de
risco para tal ocorrência a deiscência de sutura, desnutrição e baixo nível socioeconômico.
A sintomatologia pode variar entre leucorreia, sangramento vaginal e dor pélvica e o diagnóstico se baseia no correto exame físico e exame histopatológico da lesão, o que muitas
vezes pode ser dificultado devido à intensa reação inflamatória do tecido. O diagnóstico
diferencial deve ser realizado com o granuloma de cúpula vaginal, adenose vaginal, endometriose, cisto paravaginal e fístula vésico-vaginal, além do carcinoma de vagina.
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RELATO DE CASO
Tratamento Endovascular de Aneurisma Trombosado de Veia
Safena Magna de By Pass Femoro Popliteo Distal
Autores: Magid José Mendes Lauar, Herbert Coelho Hortmann, João Carlos Otoni Andrade, Neylon Jose de Castro Gonçalves, Leticia Taff Carvalho Silva
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A veia safena magna representa uma opção muito utilizada em cirurgias vasculares e é
considerado o melhor e mais duradouro enxerto em revascularizações infra inguinais. A
formação de aneurismas verdadeiros no By-pass é extremamente rara e pouco estabelecida. Relato: Paciente MRL, 51 anos, médico, hipertenso em uso de hidroclorotiazida 25mg
MID, portador de aneurisma de artéria poplítea direita, submetido, em 2011, a correção
cirúrgica deste aneurisma trombosado com by-pass fêmoro-poplíteo distal utilizando
enxerto de veia safena magna reversa e ligadura de artéria poplitea. Evoluiu estável até
2015, quando apresentou trombose do enxerto, sendo submetido a trombólise química
com recanalização precoce e diagnosticado aneurisma da veia safena magna do by pass,
sendo optado por medico assistente manter tratamento clinico com anticoagulacao com
Xarelto. Apresentou em dezembro de 2017, após suspensão do anticoagulante, sem orientação médica, isquemia aguda e crítica do MID. Em propedêutica com duplex scan foi
evidenciado grande aneurisma (45mm) trombosado do terço medio da veia safena magna,
com trombose também de artérias tiabial anterior, posterior e fibular. Submetido no dia
28/12/17 a arteriografia e implante de cateter multiperfurado para trombólise química com
alteplase. Arteriografia com 24 horas de trombolise mostrou melhora parcial com trombos
residuais e optado por manter trombolise por 48 horas. Nova arteriografia mostrou recanalização satisfatória de todas artérias do MID com melhora importante da isquemia. Iniciado
anticoagulação com marevan 2,5mg MID para programação cirúrgica. Submetido em
segundo momento (19/02/18) a correção endovascular do aneurisma de enxerto venoso
com implante de endoprótese Viabahn (10 x 80 mm) com ótimo resultado.
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RELATO DE CASO
Tratamento Endovascular de Sangramento de Tumor de Base de
Língua e Cervical
Autores: Magid José Mendes Lauar, Cláudio Almeida Parra, Neylon Jose de Castro Gonçalves, Letícia Taff Carvalho Silva, Rafaela Ferro Valente
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Os tumores cervicais têm se tornados mais comuns nos últimos anos, tais massas tumorais podem surgir a partir de manifestações a outras doenças neoplasicas, processos inflamatórios e doenças congênitas, com isto novas alternativas a cirurgias agressivas associadas à quimio e radioterapias vêem surgindo concomitantemente. Relato: Paciente JRCF,
58 anos, interna com quadro de hemopistise importante devido a sangramento aumentado de tumor ulcerado em base de língua e esôfago. O mesmo apresenta quadro evolutivo
de neoplasia em base de língua com crescimento tumoral ulcerado em região lateral direita de base cervical, sendo a neoplasia maligna e sem resposta ao tratamento por quimioterapia ou radioterapia. No momento realizando tratamento experimental duplo cego para
regressão tumoral. Apresenta se estável hemodinamicamente, assintomático dos aparelhos respiratório, cardíaco ou digestivo. Hemopstise importante que compromete qualidade de sono devido deglutição de sangue quando em decúbito dorsal. Definido então pela
equipe cirúrgica do Instituto Sebastião Rabello por embolização de vasos tumorais sangrantes. Durante ato cirúrgico paciente foi sedado e posicionado para procedimento para
não ocorrer apnéia durante procedimento divido sangramento, uma vez que paciente não
poderia ser intubado dado a presença de massa tumoral em traquéia. Puncionado artéria
Femoral direita e passado cateter de arteriografia mamaria, onde após exame com contraste não iodado foi localizado vasos sangrantes para embolização. Seletivado ramos
nutridores tumorais em artéria Carótida externa esquerda. Implantado 03 micromolas
(1.5-2 HELIX) em ramo proximal e 02 micromolas (2-3-HX-ES, 3-4-3D-ES) em ramo distal
de maior calibre. Após arteriografia observada oclusão completa de dois ramos nutridores
de tumor em cervical. Paciente encaminhado ao CTI com boa evolução em interrupção
de sangramento para região traqueal. Após 03 dias paciente relata melhora de hemoptise
e com retorno a qualidade de sono. Alta após 04 dias de internação para acompanhamento ambulatorial.
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RELATO DE CASO
Tratamento de doença arterial coronariana por enxertos arteriais e venosos em cirurgia de revascularização do miocárdio
Autores: Magid José Mendes Lauar, Renato Rocha Rabello, Neylon Jose de Castro Goncalves, Letícia Taff Carvalho Silva, Ana Flávia Emery, Thayla Brandão Duarte
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Dentre os objetivos do tratamento cirúrgico de pacientes com doença coronariana multivascular incluem: alívio dos sintomas isquêmicos e restauração do fluxo arterial as paredes do miocárdio. Através dessa técnica, criam-se novos percursos por onde as lesões
obstrutivas são ultrapassadas. Relato: Paciente AKP, 56 anos, apresentou quadro de precordialgia relacionado a esforços, associado a quadro de dispnéia, recorrente e com melhora ao repouso. Após curto período evoluiu com precordialgia sem melhora ao repouso,
ECG com inversão de onda T e troponinas positivas, sendo então iniciado protocolo de
síndrome coronariana aguda (SCA). Paciente sem histórico prévio de HAS, DM ou dislipdemia, tabagista e etilista social. Praticante de atividade física regular. Sem histórico familiar de doenças cardiovasculares. Realizado Cineangiocoronariografia (CATE) com lesão
em coronária direita (CD) com lesão grave em ramo descendente posterior (DP), descendente anterior (DA) com lesões segmentares importantes estando ocluída distalmente,
ramo diagonal (DI) com lesão proximal e circunflexa (CX) com lesão moderada em
origem. Após discussão de caso clinico pelo Heart Team e equipe de cirurgia cardiovascular do hospita Vera Cruz foi definido cirurgia por revascularização do miocárdio (CRVM)
para o paciente. Paciente submetido à CRVM com uso de enxertos de Artérias Mamarias,
Artéria Radial e Veia Safena Magna. Após monitorização e anestesia geral, realizado esternotomia com exposição do miocárdio, instalado sistema de circulação extracorpórea
(CEC) com hipotermia a 28°C e clampeamento de Aorta. Realizado pontes com enxerto
de artéria mamária esquerda para DA, mamária direita para primeiro ramo marginal, artéria radial direita para CD, veia Safena para DI e Safena para segundo ramo marginal. Verificado perviedade de enxertos, revisado hemostasia, reaquecimento de paciente, desinstalado CEC e fechamento por planos. Paciente com boa evolução em pós operatório com
alta de CTI após 06 dias. Encaminhado a unidade de internação com melhora progressiva,
acompanhado por equipe multidisciplinar. Alta hospitalar em 15 dias após procedimento
cirúrgico e encaminhado para acompanhamento ambulatorial.
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RELATO DE CASO
Tratamento endovascular de síndrome de May Thurner complicada com TVP e TEP em paciente jovem
Autores: Magid Jose Mendes Lauar, Cláudio Almeida Parra, Neylon José de Castro Gonçalves, Letícia Taff Carvalho Silva, Valéria Lopes Cupertino
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A Síndrome May-Thurner consiste no fenômeno da obstrução venosa causada pela compressão da porção comum da veia ilíaca esquerda entre artéria ilíaca comum direita e promontório, com predomínio em mulheres jovens, entre a segunda e a quarta décadas de
vida. Os sintomas, em geral, são dor, edema progressivo em membro inferior esquerdo, surgimento de varizes e trombose venosa. O diagnóstico e dado com base em exame clinico
e comumente associado a um de imagem. Relato: Paciente BTRO, feminino, 17 anos, internada com quadro de edema em MIE, dores musculares e dispnéia com evolução de 02
semanas. Encaminhada ao CTI devido à piora do quadro respiratório, sendo então submetida à AngioTc de tórax e pelve confirmando diagnostico de TEP com infarto pulmonar e
trombose venosa em veia ilíaca comum esquerda (Sindrome de May Thurner), sendo
iniciado anticoagulação plena com Enoxaparina. Paciente evoluiu com queda importante
de hemoglobina (Hb 7,3) sendo suspenso anticoagulante e realizado implante de filtro de
veia cava. Realizado Doppler venoso de MIE que confirmou trombose extensa abrangendo
veias: ilíaca comum, femoral comum, segmento femoro-polpliteo, safena magna e segmento tíbio-fibular de membro inferior esquerdo. Optado por tratamento com trombectomia mecânica por Aspirex® com retirada de grande quantidade de trombos e implante de
02 stents auto expansivos 14x80mm em segmento ilíaco esquerdo com balonamento
intra-stents, seguido de angioplastia por balão 12x60mm em segmentos venosos femoral e
polpliteo com bom resultado e melhora dos sintomas. Evoluiu com piora do edema e em
flebografia de controle 05 dias após procedimento evidenciou oclusão por trombos e todo
território ilíaco-femoro-popliteo, sendo então realizada então nova trombectomia mecânica e angioplastia com balao. Após segundo procedimento iniciado anticoagulação com
Varfarina e Enoxaparina em doses altas para manter RNI em faixa terapêutica. Paciente
apresentou melhora total do edema do membro e dispneia e nova flebografia de controle
15 dias após procedimento com ótimo resultado.
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RELATO DE CASO
Paciente de 51 anos, pós-menopausa, com uma grande distorção anatômica devido à massa abdômino-pélvica
Autores: Vanessa Yuri Nakaoka Elias da Silva, Ricardo Cysne Rodrigues, Fabrício Melo
Nascimento, Luana de Almeida Albino Gonçalves, Marina Leite Gonçalves, Nathalia Barroso Coelho, Priscilla El Huaich Sirio Zanon
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
As massas anexiais possuem diversos diagnósticos diferenciais e o estudo ultrassonográfico deve ser correlacionado com a história e os exames laboratoriais. As intra-ovarianas
sólidas incluem tumores ovarianos benignos (como teratomas císticos, fibromas, tecomas), malignos e torção ovariana. Paciente 51 anos, com história prévia de dor abdominal
intensa e aumento progressivo do abdome. Trouxe USG abdome: presença de litíase em
vesícula biliar; volumoso tumor sólido, abrangendo todo o abdome impedindo o estudo
do retroperitônio; USG transvaginal: volumosa massa abdomino-pélvica, estendendo-se
da pelve à região epigástrica, sólida, heterogênea, com múltiplas calcificações, contígua ao
útero postero-superiormente, sem planos de clivagem em relação a este, e cujos limites e
exata extensão não puderam ser avaliados pelo presente método em decorrência de suas
grandes dimensões e da intensa atenuação acústica condicionada pela mesma; ovários
não foram identificados pelo método. Admitida em hospital para realização cirúrgica:
massa pélvica muito volumosa, ocupando todo o abdome, com distorção na anatomia
pélvica, aderente a epiplon e à prega vesical, presença de vascularização calibrosa, de provável origem anexial esquerda. O material foi para o anatomopatológico e a análise dos
cortes histológicos e das alterações morfológicas observadas nas laminas permitiram as
seguintes conclusões diagnósticas: quadro morfológico compatível com fibroma ovariano; Teratoma cístico maduro ovariano.
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RELATO DE CASO
Relato de Macrossomia Fetal Idiopática
Autores: Danielle Pinto Zanella, Antônio Carlos Mendes Silva, Thaíza de Hollanda Mendes
Menezes, Yago Hollanda Cavalcanti Mendes, Ana Célia Hollanda Cavalcanti Guimarães,
André Clementino Sanches Brandão, Fhilipe Hollanda Cavalcanti Soares, Lucas Palhares
Barreto Mendes
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Macrossomia é um termo utilizado para descrever recém-nascidos com peso ao nascer
maior ou igual a 4000 gramas. Este sinal está associado principalmente a patologias maternas (obesidade, diabetes mellitus ou gestacional, ganho de peso gestacional excessivo)
ou síndromes genéticas. Sua prevalência no Brasil é aproximadamente 5%. Pode se associar a complicações importantes tais como asfixia, aspiração meconial, hipoglicemia neonatal, distócias, desproporção céfalo-pélvica e parto cesárea. É um desafio obstétrico,
devido aos indicadores gestacionais serem incapazes de predizer com certeza tal patologia, associado a dificuldades no diagnóstico correto durante o pré-natal. Trata de um caso
atípico de neonato feminino com 39 semanas de idade gestacional, peso ao nascimento
de 6.126 g e comprimento de 58 cm. Mãe de 32 anos, multípara, seis gestações prévias,
sem relatos de gemiparidade, malformações ou abortos; todos recém-nascidos tiveram
peso adequado para a idade gestacional. A genitora realizou consultas de pré-natal de
baixo risco desde 14 semanas de gestação por não apresentar nenhuma comorbidade
prévia; foi identificada criança com possível macrossomia a ultrassonografia obstétrica na
34ª semana de gestação, iniciando o pré-natal de alto risco. Alterações compatíveis com
síndromes genéticas estavam ausentes. Não foi detectado nenhum distúrbio hormonal,
diabetes, ganho de peso gestacional excessivo ou obesidade materna. Indicou-se o parto
cesárea após gestante iniciar com sinais e sintomas de trabalho de parto. A criança nasceu
com boa vitalidade, Apgar de 8 no primeiro minuto de vida (cianose central) e 9 no quinto
minuto (acrocianose). Após realização dos exames pós-natais no neonato e na mãe, foi
evidenciado que ambos estavam hígidos, definindo-se a etiologia como idiopática.
O caso é relevante por se tratar de um nativivo com elevado peso ao nascer, do sexo feminino (macrossomia prevalece em meninos) na ausência de patologias que cursem comumente com crescimento intrauterino exacerbado; sem complicações clínicas. Os fatores
de risco maternos apresentados são multiparidade e idade superior a 30 anos, sendo esse
último controverso na literatura.
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RELATO DE CASO
A importância do atendimento multidisciplinar na qualidade de
vida da paciente com síndrome de Turner: relato de caso
Autores: Lara Vieira Marçal, Ana Carolina Ribeiro Costa, Maria Eduarda Pereira Lopes,
Mírian Caroline Rocha Ribeiro Vítor
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A Síndrome de Turner (ST), condição que acomete o sexo feminino, ocorre quando há
perda parcial ou total de um dos cromossomos X. A doença envolve aspectos fenotípicos
característicos, além de baixa estatura, infantilismo sexual, disgenesia ovariana, doença
tireoidiana, otites de repetição e hipoacusia, assim como malformações renais e cardiovasculares. Paciente, 9 anos, sexo feminino, com histórico de linfedema de membros inferiores desde o nascimento, com as seguintes características físicas: hipodesenvolvimento
pondero-estatural, implantação posterior baixa dos cabelos, pescoço curto e alado,
micrognatismo, pregas epicantais, braquidactilia, ptose palpebral e hipertelorismo mamário. O cariótipo 45X confirmou o diagnóstico da cromossomopatia. Os exames evidenciaram disgenesia gonadal (Ultrassom pélvico: útero de aspecto reduzido, ovário direito
hipoplásico, ovário esquerdo nãovisibilizado), cardiopatia congênita (Ecocardiograma:
válvula aórtica bivalvulada, persistência da veia cava superior esquerda e coarctação da
aorta), tireoidite (Ultrassom cervical: bócio difuso com glândula hipervascularizada, hipercinesia das artérias tireoideas inferiores e nódulo tireoidiano à direita). Exames laboratoriais mostraram hipotireoidismo e dislipidemia leve. Não foi encontrada alteração renal à
ecografia abdominal. Atualmente, a paciente está em acompanhamento multidisciplinar
(endocrinologia, cardiologia e otorrinolaringologia) e em tratamento hormonal com
somatropina e levotiroxina, com boa resposta terapêutica. A abordagem de equipe multidisciplinar, o reconhecimento e tratamento precoces das comorbidades associadas à ST,
a introdução adequada da terapia hormonal, bem como os cuidados necessários na transição para a vida adulta são importantes para alcançar bons resultados e garantir o bem
estar das pacientes.
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RELATO DE CASO
Manifestação extraintestinal da recolite ulcerativa grave com
perfuração de alça intestinal
Autores: Henrique Gomes de Barros, Ralph Correa de Almeida, Marianna Oliveira Bueno,
Lais Duarte Cabral, Gleicielle Barbosa Sousa Oliveira, Chrystian Meneses Ribeiro, Iara
Oliveira Alves
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal crônica, com períodos de
remissão e recidivas. Afeta o reto e algumas porções do cólon. Estudos mostram um pico
de prevalência em idosos, mas também dos 20 aos 40 anos. As principais queixas são: diarreia, hematoquezia, eliminação de muco nas fezes e dor abdominal. Mulher, 76 anos, obesa,
diabética, hipertensa, mobilidade reduzida, apresenta quadro de hematoquezia e diarreia, 5
vezes/dia, há 2 meses. Ao toque: presença de sangue. Anuscopia: mamilos hemorroidários
grau 2. Exames laboratoriais: anemia, PCR elevado, demais sem alterações. Colonoscopia:
hiperemia, edema e erosões da borda anal ao sigmoide; reto, presença de ulcerações. Prescrito mesalazina, prednisona e azatioprina, seguiu com acompanhamento ambulatorial.
Após 3 anos, retorna com manchas no corpo, febre e diarreia, 20 vezes/dia. Exame físico:
lesões eritematosas, umas vesiculosas e outras com centro necrótico no tronco e dorso.
Hipótese diagnóstica: manifestação extraintestinal da RCU. Internada. Tratamento com
prednisona venosa. Colonoscopia: intensa inflamação em reto e sigmoide, ulcerações profundas e exposição de musculatura. Requerido biológico. TC abdome: pneumoperitonio.
Conduta: ressecção da parte do sigmoide perfurada, fechamento do coto do reto; colostomia esquerda. Aguarda recuperação para ressecção do coto de reto remanescente e
reconstrução do trânsito intestinal com anastomose cólon anal. A RCU caracteriza-se pelo
aspecto multifatorial, sendo possível manifestações extra intestinais em seu estágio mais
avançado, além de acometimentos sistêmicos. O diagnóstico precoce associado à colaboração de uma equipe multiprofissional, auxilia as medidas de promoção e prevenção de
agudizações e contribui para aumento da qualidade de vida desses pacientes.
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RELATO DE CASO
Diagnóstico de linfangioleiomiomatose pulmonar em puérpera
de 42 anos após pneumotórax espontâneo: relato de caso
Autores: Flávia Albuquerque Magalhães, Lanna Lua Camargo Leite, Amanda Morais Carvalhaes, Izabela da Silva Melo, Lucas Otávio de Morais Lage, Virgílio Camargo Leite
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A linfangioleiomiomatose é uma doença pulmonar que afeta mulheres em idade fértil. É
caracterizada pelo aparecimento de cistos pulmonares que destroem gradualmente o
tecido local, alterações no sistema linfático e tumores nos rins. É uma doença sem cura e
que evolui, muitas vezes, para transplante. Paciente, 46 anos, sexo feminino, atleta, relatava
quadro de dispneia intensa aos médios esforços iniciados pouco antes da gestação (2013),
com piora progressiva até o parto em janeiro de 2014. No 5º dia pós-parto iniciou com
piora súbita da dispneia e foi encaminhada ao hospital, sendo diagnosticado pneumotórax
espontâneo. Realizou TC tórax (10/01/2014) para investigação do caso e foi sugerido o
diagnóstico de linfangiomatose pulmonar. Após a abordagem de alguns médicos, foi
repassado o caso para um grande centro em BH para melhor análise. Em julho de 2014
realizou biópsia pulmonar e o exame anatomopatológico evidenciou achados sugestivos
da doença e após laudo imuno-histoquímico (Anticorpos HBM-45, vimentina, actina de
músculo liso, receptor de estrógeno e receptor de progesterona positivos), confirmou-se o
diagnóstico de linfangioleiomiomatose pulmonar. Apresenta diversos exames anteriores e
posteriores ao diagnóstico. Faz uso de Sirolimus 2mg para estabilização do quadro. Apesar
de ser uma doença rara, a realização de diagnóstico diferencial em mulheres de idade fértil
é de suma importância para avaliação da doença, pois é uma patologia que não tem cura
e que evolui, em muitos casos, com piora progressiva e sucessivos episódios de pneumotórax. A não estabilização da linfangioleiomiomatose por meio do uso de medicação adequada pode acarretar, no futuro, em realização de transplante pulmonar, devido à gravidade do quadro.
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RELATO DE CASO
Carcinoma epidermoide de colo de útero em gestante: relato de
caso
Autores: Vanessa Yuri Nakaoka Elias da Silva, Andressa Chaves Cassoli, Janssen Ferreira de
Oliveira, Gustavo Henrique de Oliveira Barbosa, Eduardo Melado de Souza Coelho
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O câncer do colo uterino é uma neoplasia amplamente diagnosticada durante a gestação
em virtude do acompanhamento pré-natal adequado. Logo, os programas de rastreamento conseguiram reduzir em 80% os índices de câncer do colo uterino em países
desenvolvidos, sendo ainda um entrave em nosso país. D.F.F, 30 anos, G1PN1, 36 semanas
e 5 dias de gestação, admitida no dia 11/03/2018 devido à oligodrâmnia e sangramento
vaginal. Ao exame inicial, apresentava colo uterino hipertrófico com lesões vegetantes,
friáveis e sangrantes, sendo realizado ultrassom (US) obstétrico e biópsia. A US evidenciou
feto pesando 2819 g, apresentação cefálica e dorso posterior, movimento fetal espontâneo, bcf 142bpm e rítmicos, tonicidade fetal e movimentos respiratórios normais e o
índice do líquido amniótico de 4,2 cm. A paciente foi internada e aguardava resultado da
biópsia. Devido à suspeita do CA de colo, e ao quadro clínico vigente, foi discutido interrupção gestacional. No dia 16/03, foi feito cesárea de urgência em virtude às contrações
uterinas, não sendo realizado a histerectomia por ausência de diagnóstico de neoplasia.
O resultado da biopsia (19/03) evidenciou carcinoma epidermoide, NIC3, com extensão
glandular associada. A paciente recebeu alta e foi encaminhada para o tratamento oncológico. Em relação à neoplasia em gestantes, a conduta segue o viés da idade getacional,
caso diagnostico de CA seja feito no 1 trimestre, desconsidera-se a gestação e realiza-se
o tratamento, já no 2 trimestre, consideramos a individualidade da gestante, no 3 trimestre deve se aguardar a viabilidade fetal, interrompendo-se a gestação através de cesárea
para poder dar início ao tratamento, assim como foi conduzido o caso em questão.
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RELATO DE CASO
Gallery walk: relato de uma abordagem interativa entre pequenos grupos
Autores: Jaqueline Melo Soares, Patrícia Gonçalves da Motta, Habner Cantarino Contão,
Igor Barrack Santos, Janaina Pedroni Arpini
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A necessidade de transformação curricular que vem ocorrendo no ensino superior promove a disseminação de metodologias centradas no aluno e que despontam como
recurso didático mais adequado à sociedade contemporânea. Portanto, mostra-se necessário uma ampla discussão das práticas didáticas tradicionais e a introdução de novas
ferramentas de ensino-aprendizagem. O objetivo é relatar a experiência de implementação da ferramenta Gallery Walk, como retorno de visita didático-pedagógica. As ferramentas contribuem para o desenvolvimento de aprendizagem individual e coletiva, construção, socialização e ainda a base científica e crítica do conhecimento. Após visita externa a uma entidade multidisciplinar, foi realizada a posterior socialização com execução da
metodologia Gallery Walk. Os alunos foram divididos em 4 grupos, para que pudessem
abordar com diferentes olhares os temas relacionados à visita supracitada. Os grupos produziram banners, seguindo recomendações técnicas, os quais foram expostos em circuito. Estes grupos foram embaralhados de forma aleatória, para formação de novos grupos
com no mínimo um componente de cada diferente tema. Os novos grupamentos discutiram em cada estação, sob liderança do integrante autor daquele respectivo banner,
seguindo-se todas as estações. Ao final do circuito, a professora discutiu sobre a metodologia, e fez perguntas acerca dos trabalhos realizados. O resultado em geral foi satisfatório,
pois a grande maioria dos estudantes relatou ter um melhor aproveitamento e envolvimento acadêmico através da utilização da ferramenta Gallery Walk. Conclui-se que a metodologia Gallery Walk pode ampliar significativamente a participação dos estudantes,
melhorando o interesse aos temas propostos e com retenção de conhecimento de forma
prazerosa, quando comparado aos métodos tradicionais de ensino.
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RELATO DE CASO
Investigação de marcadores de trombofilia em paciente com
Infarto Agudo do Miocárdio: relato de caso
Autores: Diego Emmanuell Ribeiro Reis, Flávia Albuquerque Magalhães, Bárbara Gonçalves Flor, Isabella Cassimiro de Andrade, Kelly Paula Xavier, Pietra Ziviane Covre
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A trombofilia é estabelecido como a tendência à trombose devido a alterações, seja hereditária ou adquirida, da cascata de coagulação. A investigação de marcadores da trombofilia
é um importante meio para diagnóstico em pacientes que apresentam eventos trombóticos arteriais e/ou venosos. SPS, 41 anos, parda, natural e procedente de Ipatinga, deu entrada na Upa com QP de dor no peito e desmaio. Filha relatou que a mãe iniciou com dor precordial súbita intermitente de intensidade 8 em escada de 1 a 10, associada a sudorese e
síncope. HPP: Paciente com obesidade mórbida, hipertensa com história de Trombose
Venosa Profunda (TVP) e Tromboembolismo Pulmonar (TEP) há dois anos após uso de
anticoncepcional injetável. Em uso de Losartana, Carvedilol e Omeprazol. Fazia uso de
Xarelto há 6 meses, atualmente suspenso. Apresentava-se confusa, agitada e com turgor
cutâneo aumentado. SCV: BNFNR sem sopros. SR: MVF e ausência de RA. PA: 159x111
mmhHg; SO2: 97% com máscara e FC: 49bpm. No ECG evidenciou um IAM com supra. No
ecocardiograma mostrou uma cardiopatia isquêmica de VE, com função sistólica global
reduzida (FEVE: 0,50). No exame bioquímico mostrou um aumento significativo de CPK,
um aumento do tempo da protrombina e diminuição da sua atividade. Mutações relacionadas à cascata da coagulação estimulam estados de hipercoagulabilidade que, de fato,
aumentam o risco de acidentes arteriais e venosos. Pacientes com suspeita de trombofilia
devem realizar exames laboratoriais para o diagnóstico, uma vez que confirmada não só os
portadores irão se beneficiar, como surge a possibilidade de acompanhar as pessoas assintomáticas da família afetada, em casos da trombofilia hereditária. A partir daí deve ser feito
o tratamento que mostra queda das repercussões após terapia com uso de anticoagulantes.
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PESQUISA
Hematêmese Crônica na Esquistossomose: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Luiz Victor Lima Santos, Gabriel Moraes Neves
Reis, Hugo de Brito Azevedo, Laura Souza Cotta, Matheus Moreira Drumond
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A esquistossomose mansônica cujo agente etiológico é o Schistosoma mansoni, é umas
das infecções parasitárias mais disseminadas, sendo endêmica em 74 países incluindo o
Brasil. A doença evolui para formas graves em 3 a 10% dos casos, apresentando: hematêmese, melena, ascite e hepatoesplenomegalia. Paciente, sexo masculino, 34 anos, deu
entrada no hospital com queixa principal de fezes escurecidas e malcheirosas. Relata que
há três anos apresentou hematêmese permanecendo internado no hospital por 17 dias.
Desde então, vem apresentando episódios regulares de hematêmese de baixo volume.
Quatro dias antes da internação atual apresentou leve episódio de tonteira e escurecimento visual, dois dias após ocorreu o episódio de melena. Além disso apresenta hábitos de
pescar e nadar em águas naturais e o pai possui história pregressa de esquistossomose. Ao
exame físico apresentava-se, hipocorado 3+/4+, anictérico, sem edemas, sem linfadenomegalias, não apresentando estigmas periféricos de insuficiência hepática. No aparelho digestivo demonstrava fígado palpável à 8cm do rebordo costal direito, baço palpável à 8cm do
rebordo costal esquerdo e levemente doloroso. Nos exames complementares apresentava
anemia microcítica e hipocrômica, a endoscopia digestiva alta revelava varizes esofagianas
de pequeno e médio calibres com sinais de sangramento iminente. Ao ultrassom
observou-se aspecto compatível com fibrose de Symmers. Paciente evoluiu sem alterações, não apresentando novos episódios de melena, sendo indicado a esplenectomia total
para melhora da hipertensão portal. Pós cirúrgico ocorreu sem intercorrências. O paciente
possui um quadro interessante, visto que há três anos apresentava episódios recorrentes de
hematêmese de pequeno volume, ignorando-as, apenas procurando assistência médica
após um episódio de melena. Vale ressaltar também que o paciente apresentou todos os
sinais e sintomas clássicos da esquistossomose, exceto a ascite.
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RELATO DE CASO
Demência com Corpos de Lewy (DCL) em mulher de 70 anos
acompanhada em serviço de atenção primária
Autores: Nicolas Drumond de Carvalho, João Bosco Dupin, Camila Brandão Leal Pereira,
Danielle Pereira Vieira, Letícia Rodrigues Pena Temer, Marina Pinto Almeida Barbosa,
Matheus Fernandes Lopes Martins
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Demência é uma síndrome clínica caracterizada por déficits cognitivos múltiplos, adquiridos e persistentes, capazes de interferir nas atividades diárias do paciente. A DCL é a
segunda causa principal de demência degenerativa. As principais manifestações clínicas
são: declínio cognitivo progressivo, alucinações visuais recorrentes, flutuação no estado
mental, sinais parkinsonianos e sensibilidade aumentada ao uso de neurolépticos. Paciente, sexo feminino, 70 anos, admitida no serviço de saúde, com história prévia de episódios
depressivos ao longo da vida e tratados com boa resposta. No final de 2016 iniciou quadro
de alucinações auditivas de ameaça e comando suicida, sintomas psicóticos com alteração comportamental e solilóquio. Foi internada para controle dos sintomas e segurança.
Após alta hospitalar foi encaminhada a psiquiatria e iniciado tratamento medicamentoso
com valproato de sódio, quetiapina e alprazolam. Apresentou pouca resposta no controle
dos sintomas psicóticos, mantendo flutuações nas funções cognitivas. No início de 2017
foi encaminhada ao neurologista, realizado RNM, sendo afastadas causas orgânicas e
prescrito desvenlafaxina, donepezila, olanzapina e alprazolam, mas manteve sintomas
comportamentais pronunciados e psicóticos, deterioração clínica, com pouco acometimento da memória. Iniciou acompanhamento na Atenção Primária onde foi identificado
déficits nos testes de atenção e nas capacidades visuoespaciais, sinais extrapiramidais
parkinsonianos de rigidez, bradicinesia, fácies em máscara, fala arrastada e hipofonética,
tremor e marcha lenta. Retirado donepezila e olanzapina e iniciado risperidona, apresentando boa resposta com o antipsicótico atípico para controle da psicose grave. As síndromes demenciais apresentam quadro clínico, evolução e fisiopatologia diferentes, portanto,
exige tratamento e abordagens distintas e individuais. Na DCL os sintomas cognitivos precedem os sintomas motores em cerca de 12 meses e tomando-se os critérios propostos
pelo Consenso sobre DCL, podemos chegar a um diagnóstico de DCL provável ou possível, sendo o definitivo dependente de estudo anatomopatológico post-mortem.
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RELATO DE CASO
Casos do dia a dia do consultório de dermatologia: relato de
paciente com ceratólise plantar sulcada
Autores: Ismael Alves Rodrigues Junior, Amanda Duarte e Duarte, Vanessa Miranda
Borges, Fernanda Machado Diel, Daniela Gonzales Mendes, Rafaela Ferro Valente
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A queratose plantar é uma doença de pele pouco frequente que afeta o estrato córneo na
região plantar. É causada por bactérias como Corynebacterium, que por meio de enzimas
degradam a queratina e abrem sulcos no estrato córneo. Geralmente é assintomática, mas
pode ser acompanhada de bromidrose. Paciente do sexo feminino, 30 anos referia lesões
bilaterais em plantas, assintomáticas, há 6 meses. As lesões eram em “saca bocado”, numerosas, justapostas, por vezes confluentes, de coloração cor da pele. Já fizera raspado para a
pesquisa direta de fungos, que fora negativo. Apresentava ainda hiperidrose plantar. Foi
realizado o diagnóstico com base clínica e iniciado tratamento com eritromicina tópica,
duas vezes ao dia. Houve melhora total após duas semanas de tratamento e recidiva após
a suspensão do mesmo. Foi feito um novo ciclo de tratamento e a paciente foi orientada
sobre o caráter recidivante do quadro. A doença tem origem bacteriana, mas é confundida
constantemente com infecção fúngica, para evitar isso é preciso que a anamnese e o
exames clínicos sejam bem feitos, visto que a apresentação clínica da lesão é característica
da doença, isso exclui a necessidade de confirmação laboratorial. O exame clínico demostra lesões puntiformes em forma de cratera que coalescem para formar áreas erosivas de
formas irregulares e tamanhos variados. A umidade é um fator agravante para a ocorrência
da queratose, frequentemente associada à hiperidrose.
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RELATO DE CASO
Impacto da Chikungunya na microrregião do Leste do Estado de
Minas Gerais: uma análise demográfica da epidemia
Autores: Mariana Vasconcelos Costa Araújo, Walison Oliveira Araújo, Rejane Letro Balmant, Poliana Libório dos Santos Villas Boas, Michelle Cristian Lagares Ferreira, Túlio
Curbani Callegari Rocha, Cláudia Freitas Hooper
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A Chikungunya é uma doença febril aguda associada a dor intensa e poliartralgia debilitante. É transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Apresenta grande potencial de disseminação podendo provocar extensas epidemias. Por ser uma doença complexa e ainda pouco compreendida, o objetivo da pesquisa
foi dimensionar os casos notificados, analisar as características demográficas bem como a
distribuição dessa patologia entre os grupos populacionais acometidos avaliando a magnitude do surto na região. Levantamento epidemiológico descritivo dos casos notificados
(confirmados e suspeitos) da doença, utilizando dados referentes à ocorrência de casos,
coletados pelas fichas de notificação compulsória registrados no Sistema Nacional de
Agravos de Notificação (SINAN). Dados extraídos pelo Sinan-net. Resultados: Dos 35 municípios que compõe a microrregião avaliada, 19 cidades notificaram a doença totalizando
8854 casos. Os meses de março e abril compreenderam o período com maior número de
notificações. A faixa etária mais acometida foi de adultos (35 a 49 anos) correspondendo a
2211 casos. A incidência na população adulta de 20 a 64 anos reflete em 70% das notificações. Além desse grupo etário, as mulheres foram mais acometidas com 5433 casos. Notificações em crianças e adolescentes somaram 571 casos. A minoria dos pacientes precisou
ser hospitalizada, entretanto houve expressivo número de notificações não informada ou
ignorada. De acordo com o levantamento aproximadamente 50% das notificações evoluiu
com encerramento com cura. Até o momento ainda não se confirmou óbito por Chikungunya. Diferentemente da zika e da dengue, a chikungunya cursa com a maioria dos acometidos sintomáticos. A disseminação é semelhante entre as faixas etárias, com formas
graves em extremos de idade. Resultados da pesquisa mostram menos de 10% dos casos
em crianças, situação não explicada por estudos anteriores. Evidenciam número aumentado na população ativa podendo provocar impactos socioeconômicos locais. Dados não
preenchidos é motivo de preocupação com as falhas do sistema de notificação nacional.

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2018 Agosto | Página 89
ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO
Hipertireoidismo em paciente do sexo masculino: importância
da família
Autores: : Silvia Bastos Heringer Walther, João Vitor Bastos Fernandes, Carolina Felipe
Cotta, Izabela Anício Benedicto, Luma Lacerda de Moura, Maria Carolina Álvares Correia
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O hipertireoidismo refere-se ao aumento dos hormônios tireoidianos. Estudos de prevalência demonstram que a presença de hipertireoidismo na atenção primária 3% das mulheres e somente 0,2% dos homens. Após suspeita clínica, o diagnóstico é feito inicialmente com as dosagens de TSH, T3 e T4. Paciente 70 anos, sexo masculino, hipertenso em uso
de losartana 50mg, apresentou perda de 10 kg em 2 meses, crises súbitas de taquicardia e
sudorese principalmente a noite. Escondeu sintomatologia da família e evitou assistência
médica. Entretanto, após forte pressão familiar que observou tremores das mãos e episódio
de pré-sincope, procurou avaliação médica. Ao exame taquicardico e leve aumento a
palpação tireoide. Não havia oftalmopatia. Nega uso de Amiodarona ou outros. Exames: O
TSH estava suprimido, valores de T4 total, T3 total ou T4 livre elevados. CINTILOGRAFIA:
Tireoide com dimensões aumentadas e contornos abaulados, distribuição ligeiramente
heterogênea de ambos os lobos; estudo compatível com Bócio Tóxico; níveis de captação
aumentados em 2 e 24hrs. Rapidamente foi encaminhado para endocrinologista e atualmente em uso de tapazol e sem sintomatologia. As doenças da tireoide são comuns no
contexto da assistência primária em saúde e o médico generalista tem à sua disposição
testes sensíveis e específicos para o diagnóstico, além de alternativas terapêuticas eficazes
para o tratamento dos seus distúrbios mais prevalentes. A doença possui uma alta prevalência na população e podem ser acompanhadas por médicos generalistas. Contudo, é
aconselhável que os portadores de bócios multinodulares sejam encaminhados a um
especialista experiente.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Leishmaniose visceral em criança
Autores: Vera Lúcia Venancio Gaspar, Ana Luiza Mendes Barcelos e Santos, Rafaela Ferro
Valente, Lorena Freitas Ferreira, Lívia Laube Cajaíba, Mírian Caroline Rocha Ribeiro Vitor,
Laís Duarte Cabral
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Leishmaniose visceral é uma doença causada pelo protozoário do gênero Leishmania e
transmitida pelo mosquito Lutzomyia longipalpis. Apresenta-se de forma assintomática,
outras vezes com sintomas discretos e também com manifestações clínicas graves, podendo determinar óbitos. O período de incubação varia de 10 dias até 6 meses. Geralmente
cursa com febre, palidez, adinamia, perda de peso e anemia, hepatomegalia e esplenomegalia. Menina de 2 anos e 3 meses manifestou febre há, aproximadamente, 30 dias. Foi atendida por pediatra, manifestando sinais e sintomas de infecção de vias aéreas superiores e
febre persistente. Nos últimos 15 dias, as condições clínicas agravaram: a febre tornou-se
mais frequente, manifestou inapetência, palidez, emagrecimento e prostração intensa. O
cão da família teve leishmaniose confirmada. Exame físico: prostrada, pálida, anictérica,
acianótica. FC 146 bpm; FR 42 irpm; Temp. 38,90 C; Sat O2 95% em ar ambiente. AR: MVF
sem RA; ACV: RCR2T BNF, sem sopros. Perfusão adequada. Abdome: normotenso; baço a
7 cm do RCE; fígado a 4 cm do RCD. Exames laboratoriais: Hb: 6,3; Ht: 19,8; Leucócitos:
1.810- Nb 181 (10%); Ns 543 (30%); L 1032 (57%); M 18 (1%) L. atip 36 (2%); Plaquetas: 68.000;
PCR: 137. As sorologias para hepatite B e C, toxoplasmose e mononucleose foram negativas.
Sorologia para leishmaniose IgG: 1/40 e IgM: não reator. Foi medicada com anfotericina B
por 20 dias, havendo melhora clínica progressiva. A leishmaniose visceral deve estar entre
as possibilidades diagnósticas em crianças que manifestam febre, comprometimento do
estado geral, palidez, prostração, hepatomegalia e esplenomegalia. As alterações observadas mais comumente no hemograma são anemia, leucopenia e trombocitopenia. O tratamento deve ser instituído o mais precocemente possível, para a redução da morbimortalidade.
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RELATO DE CASO
Anemia ferropriva: sulfato ferroso, a falta que ele faz
Autores: Vera Lúcia Venâncio Gaspar, Francine Silveira Fernandes, Ana Luiza Mendes
Barcelos e Santos, Lívia Laube Cajaíba, Mírian Caroline Rocha Ribeiro Vitor, Monique
Jaretta Ardison, Roberta de Andrade Machado, Taíssa Kfuri Araújo Mafra
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

IA anemia ferropriva, doença frequente entre crianças, é considerada um problema de
saúde pública. É uma afecção grave que pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor da criança e predispor a infecções. Menino 18 meses foi encaminhado para internação para esclarecimento diagnóstico de anemia. Nasceu com 34 semanas de idade gestacional, Apgar 9 e 9, pesou 2630g e mediu 48,1 cm. Permaneceu hospitalizado por 7 dias.
Por ocasião da alta, a mãe recebeu receita de sulfato ferroso e de fórmula de partida. O aleitamento materno exclusivo foi até os 3 meses de idade. Em seguida, a mãe introduziu leite
de vaca puro, in natura,de 3 em 3 horas. Aos 5 meses, iniciou sopa com alguns legumes e
arroz. Não recebeu carne. À admissão, o exame físico mostrava palidez intensa. Exames
laboratoriais: Hm 4,64;Hb 5,6; Ht 24,3; VCM 52,4; HCM 12,1; CHCM 23; RDW 24%;leucócitos
totais 5620; segmentados 1742 (31%); eosinófilos 1349 (24%); linfócitos 2023(36%); monócitos 506(9%); plaquetas 581.000; reticulócitos 2%; ferritina 2,4; ferro sérico 16,8; sorologias
para esquistossomose e toxocaríase não reagentes. Parasitológico de fezes: 2 amostras
negativas. Recebeu diagnóstico de anemia ferropriva. Após o início do tratamento com
sulfato ferroso, houve aumento gradual da hemoglobina e dos parâmetros hematimétricos.
A criança melhorou o ânimo e o humor. O paciente descrito apresentou prematuridade,
curta duração de aleitamento materno exclusivo, introdução precoce de leite de vaca,
alimentação pobre em ferro – fatores predisponentes para a ocorrência da anemia ferropriva– e não recebeu suplementação de ferro.
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RELATO DE CASO
Recém-nascido nos primeiros dias de vida e a necessidade de
acompanhamento pediátrico
Autores: Iara Gail Lopes, Vera Lúcia Venâncio Gaspar, Lívia Laube Cajaíba, Mírian Caroline
Rocha Ribeiro Vitor, Monique Jaretta Ardison, Roberta de Andrade Machado, Taíssa Kfuri
Araújo Mafra
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O bem-estar do recém-nascido, seu crescimento e desenvolvimento devem ser prioridade
das redes de cuidados ambulatoriais. Suporte materno no pré-natal com consultas e orientações, e atenção ao recém-nascido nos primeiros dias de vida, evitariam intercorrências
como a perda de peso excessiva. Relato de caso: Recém-nascido de 9 dias de vida, sexo
masculino, foi trazido ao pronto-socorro com relato de hipoatividade e ausência de evacuações há três dias. Nasceu de parto vaginal, com 39 semanas e 4 dias de idade gestacional,
APGAR 9/9, pesou 3215 g, comprimento 48,3 cm, perímetro cefálico 34,2 cm. Estava em
aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Sorologias para HIV, sífilis e hepatite B
negativas e toxoplasmose susceptível. Pré-natal sem intercorrências. Ao exame físico,
pesou2580 g -perdeu 635g, correspondendo a 19,75% do peso de nascimento.
Encontrava-se hipoativo, pálido, com a mucosa oral seca. Foi hospitalizado, a mãe recebeu
apoio e orientação para manutenção do aleitamento materno e, nos primeiros dias de
internação, recebeu também fórmula de partida. Ficou internado durante 6 dias e teve alta
hospitalar pesando 2980 g (recuperação de 400g, o que representou um ganho diário de
66,6g). A mãe, adolescente, não recebia apoio familiar para cuidar do filho. Durante a hospitalização, foi orientada quanto aos cuidados com o recém-nascido e o vínculo mãe-filho
foi fortalecido. O peso de um recém-nascido deve ser acompanhado pelo pediatra, considerando que ganho inadequado ou perda acima do esperado implicam prejuízo à saúde da
criança. A perda de peso é aceitável apenas até o 5° dia de vida e não deve ultrapassar 7%
do peso de nascimento. O acesso ao pediatra entre o 3º e o 5º dia de vida evitaria a ocorrência de desnutrição precoce, devendo ser prioridade nos sistemas de saúde.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Doença de Kawasaki
Autores: Vera Lúcia Venancio Gaspar, Jaciani Ribeiro Silva Paim, Letícia Anício Cota
Damasceno, Chrystian Meneses Ribeiro, Gleicielle Barbosa Sousa Oliveira, Isadora Ervilha
Barros, Laís Duarte Cabral, Larissa Oliveira Batista de Carvalho
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Doença de Kawasaki, de etiologia ainda desconhecida, cursa com febre alta, conjuntivite,
lábios edemaciados e com fissuras, eritema da mucosa oral e da faringe, língua em framboesa, linfonodo cervical medindo 1,5 cm ou mais, exantema e complicações cardiovasculares. Criança, sexo masculino, 4 anos. Manifestou febre alta, persistente há 5 dias e exantema
maculopapular. Houve suspeita de escarlatina, sendo inciada amoxicilina. Após 7 dias, persistia a febre, irritabilidade intensa e hiporexia. Foi hospitalizado e, ao exame físico,
observou-se regular estado geral, irritabilidade, hiperemia conjuntival bilateral, sem secreção, edema acentuado nas mãos e pés. Linfonodos cervicais anteriores à direita palpáveis,
móveis e menores de 1 cm. RCR em 2T, sem sopros. Apresentava descamação na região
perineal. Nos dias seguintes, evoluiu com descamação das polpas digitais. Exames laboratoriais: Hm 3,29, Hb 9,1, Htc 26,7, VGM 81,2, HCM 27,7, RDW 15,5; Leucócitos, 31.800 (Nb 1908
(6%), Ns 23. 850 (75%), E 2862 (9%), L 1908 (6%), M 636 (2%), L atípico 636 (2%), Plaquetas
447.000; PCR 121; VHS 95. EAS 18 piócitos/campo. Ecocardiograma: regurgitação mitral e
tricúspide discretas. O paciente foi tratado com imunoglobulina endovenosa e ácido acetilsalicílico. Pacientes com sintomas sugestivos de doença de Kawasaki, vasculite generalizada, com predileção para as artérias coronárias, necessitam de diagnóstico e tratamento em
tempo hábil, visando especialmente a prevenção de complicações cardiovasculares.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: Hérnia diafragmática congênita diagnosticada
no segundo ano de vida
Autores: Vera Lúcia Venancio Gaspar, Iara Gail Lopes, Filipe Renault de Andrade, Chrystian
Meneses Ribeiro, Isadora Ervilha Barros, Larissa Oliveira Batista de Carvalho, Lorena Freitas
Ferreira, Rafaela Ferro Valente
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A hérnia diafragmática congênita caracteriza-se por uma malformação do diafragma,
determinado herniação de vísceras para o tórax. A prevalência é de um caso a cada 2000
a 5000 nascimentos. Habitualmente é diagnosticada por meio do ultrassom obstétrico
realizado entre a 14ª e a 15ª semanas de gestação, o que contribui para a abordagem precoce dos pacientes. Trata-se de uma criança do sexo masculino, de 16 meses de idade,
internada devido a pneumonia grave associada a derrame pleural volumoso à esquerda.
Após ser submetido à colocação de dreno torácico em selo d’água, evoluiu com imagem
em hemitórax esquerdo que deixou dúvidas se se tratava de pneumatocele ou de hérnia
diafragmática. Após realização de tomografia de tórax, foi confirmado o diagnóstico de
hérnia diafragmática, com insinuação do cólon esquerdo. A cirurgia para correção da
hérnia foi realizada com sucesso, e a criança teve alta hospitalar em bom estado geral. O
diagnóstico de hérnia diafragmática congênita pode ser realizado na gestação, mediante
ultrassonografia. Os sintomas variam de acordo com o volume das vísceras que se insinuam para o tórax. O paciente descrito não apresentou clínica anterior ao quadro pneumônico da admissão hospitalar, o que dificultou o diagnóstico. A importância da avaliação clínica e solicitação criteriosa de exames complementares possibilita o diagnóstico precoce e
permite a abordagem cirúrgica eletiva, minimizando os riscos para o paciente.
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RELATO DE CASO
Persistência da Alergia às Proteínas do Leite de Vaca em adolescente de 15 anos: relato de caso
Autores: Aiala Xavier Felipe da Cruz, Larissa Anne Ruas Cangussu, Lissa Carvalho Werneque, André Franca Fontes Cal, Joseph Gualberto Bicalho, Taíssa Kfuri Araújo Mafra
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Alergia às proteinas do leite de vaca (APLV) é uma patologia cada vez mais prevalente
sendo uma doença inflamatória secundária à reação imunológica a algum componente
proteico do leite de vaca (LV). A APLV é o tipo mais comum de alergia alimentar na infância.
As manifestações clínicas dependem do tipo de resposta imunológica que podem ser mediadas po IGE, não mediadas por IGE ou mistas. Afeta lactentes e crianças pequenas, com
primeiras manifestações nos primeiros seis meses de vida, e desenvolvendo tolerância em
97% até os 15 anos de idade. Relato de caso clinico de um antecedente de APLV, e episódios
de anafilaxia por ingestão de LV como alérgeno oculto. Paciente sexo masculino, 15 anos
com APLV desde a infância tendo quadro de anafilaxia no último mês após ingesta de LV
oculto, apesar de dieta de exclusão. Desde 9 meses apresenta quadros de anafilaxia, urticária, angioedema e broncoespasmo, com diversas internações. Aos 15 anos mantém sintomatologia, com IGE específica para caseína de 10,2 UI/ml, IGE total de 412 UI/ml. Tratamento com adrenalina, corticosteroides e anti-histamínicos nos episódios. O paciente não
desenvolveu tolerância até o momento, e mantém níveis elevados de IGEs, e mesmo com
dieta de evicção alimentar, tem quadros de anafilaxia. Faz uso indispensável da precrição
de adrenalina para portar e aplicar em caso de ingesta acidental. O mesmo também foi
encaminhado a serviço especializado no Hospital das Clinicas em São Paulo para indução
de tolerância por imunoterapia oral, visto a gravidade da doença e a dificuldade em se obter
adrenalina para porte. A APLV resolve espontaneamente na maioria das crianças. No entanto, para alergia persistente, a indução de tolerância deve ser uma opção quando há risco de
ingestão acidental e ocorrência de reações graves. A persistência da APLV ainda é um desafio, e a luta pela liberação e comercialização da adrenalina auto-injetável no Brasil ainda
continua.
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RELATO DE CASO
Melhora da Insuficiência Cardíaca após associação de inibidores
de degradação de peptídeos natriuréticos atriais: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Maria Carolina Álvares Correia, João Paulo Álvares
Correia, Matheus Moreira Drumond, Rafaella Bosi Castro de Oliveira, Rebeca Guimarães
Schmidt
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A insuficiência cardíaca (IC) é um problema de saúde pública, com elevados custos e fatal.
Cerca de 3% dos adultos são afetados e após 70 anos cerca de 10% da população. Recentemente foi aprovado um novo medicamento para melhora da qualidade de vida dos pacientes com IC: Sacubitril/Valsartana. Paciente de 81 anos, sexo masculino, portador de ICC
grau NYHA III com fração de ejeção (FE) de 40%. Iniciou tratamento com um novo medicamento gratuito: Sacubitril/Valsartana 24/26mg. Após uma semana, o paciente relatou diminuição da pressão arterial que chegou a 90x60 mmHg. Após diminuição da dose de Furosemida em dias alternados, houve melhora da hipotensão. Atualmente, muito feliz pois
pode voltar as suas atividades de lazer e seu último ecocardiograma revelou aumento da FE
para 52%. O Subitril/Valsartana é um sal único, composto por duas porções moleculares
num único complexo cristalino que, após ingerido, sofre rápida dissociação em Valsartana,
um bloqueador do receptor AT1 da angiotensina, e Sacubitril, que inibe a enzima neprilisina
(NEP). A NEP, por sua vez, é responsável pela degradação de diversos peptídeos hormonais
como peptídeos natriuréticos, angiotensina, endotelina, substância beta-amilóide dentre
outros. Devido a rápida alteração da pirâmide demográfica no Brasil, IC possui crescente
mortalidade e morbidade em todos os estados. A introdução de novas tecnologias e novos
medicamentos como o Subitril/Valsartana, que recebeu alto nível de recomendação nas
diretrizes internacionais Européia e Americana muito contribuirá para o futuro da saúde no
Brasil. Nenhum dos autores possui conflito de interesse com nenhuma indústria farmacêutica.
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Relato de caso: plaquetopenia grave com gengivorragia por
púrpura trombocitopênica idiopática em paciente de 50 anos
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Monteiro de Carvalho, Bárbara Gonçalves Flor, Caio Moreira Leite Antunes, Mariana
Moraes Bonfim, Yule Thaís Madureira de Oliveira Andrade
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A púrpura trombocitopênica idiopática, também conhecida como doença de Werlhof, é
uma enfermidade imunitária que se caracteriza pela destruição plaquetária pelo sistema
reticuloendotelial. A natureza dessa enfermidade ainda é desconhecida e as manifestações
clínicas são bastantes variadas. Paciente feminino 50 anos, deu entrada no pronto atendimento com queixa de mialgia, cefaleia e astenia. Exame físico: eupneica, petéquias em
tronco e membros, além de gengivorragia, RCR 2T, PA: 160/90 mmHg, FC: 86 bpm, MVF: s/
RA, TAX: 35,6, Glicemia: 295 mg/dl. Prova do laço positiva. Exames realizados: Hemograma
com plaquetopenia de 4.970 mm3. HD inicial de dengue. Foi realizado transfusão de
plaquetas. Paciente apresentou melhora do quadro após tratamento, sem sangramento
evidente, porém evoluiu com queda persistente de plaquetas. Solicitado sorologia para:
Hepatite B e C, HIV, dengue, VDRL, todos com resultado negativo. Diante da permanência
da plaquetopenia, foi solicitado mielograma que constatou medula óssea normocelular
com aumento de megacariócitos. HD – PTI. Após realização de pulsoterapia, houve melhora significativa do quadro com plaqueta de 69.200 mm3. Paciente recebeu alta hospitalar e iniciou terapêutica com dose fixa de prednisona e acompanhamento com hematologista. A partir do momento em que se constata a plaquetopenia no paciente, é de suma
importância que se estabeleça um diagnóstico diferencial entre a PTI e outras patologias
que também cursam com queda dos níveis séricos de plaqueta, como as febres hemorrágicas, comuns em nossa região. Portanto, este trabalho é de grande relevância para discutir
os principais achados clínicos da PTI afim de facilitar o diagnóstico e, consequentemente,
a escolha da terapêutica correta.
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RELATO DE CASO
Fibrose pulmonar intersticial difusa secundária a refluxo gastroesofágico: relato de caso
Autores: Vicente de Paulo Brandão Raposo, Daniel Machado Pimenta, Letícia Rodrigues
Pena Temer, Luiz Victor Lima Santos, Matheus Moreira Drumond, Rebeca Guimarães
Schmidt
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
A fibrose pulmonar se caracteriza pela redução da complacência pulmonare, com consequente queda da captação de oxigênio, causando dispneia. Em casos raros, episódios
intensos de refluxo gastroesofágico podem levar a aspiração da secreção gástrica podendo
ocasionar um quadro de fibrose pulmonar. Paciente de 43 anos, sexo feminino, retorna à
assistência médica com queixa de tosse seca persistente, apesar do tratamento em curso.
Realizou biópsia a céu aberto que mostrou inflamação crônica intersticial focal com fibrose sugestiva de pneumonia aspirativa crônica devido a refluxo gastroesofagico. Foi iniciado
tratamento com clindamicina, prednisona, omeprazol, relvar, aerolim e histamin. Paciente
não apresentou melhora significativa, apresentando além da tosse, chieira torácia telexpiratória e recentemente dor nas costas, sem febre. Ao exame físico do aparelho respiratório
apresentou estertores finos e grossos difusos e FR= 20 irpm. P= 93 bpm; PA= 96/66 mmHg;
Tax= 35.9ºc. Foi encaminhada para endoscopia que apontou alterações esofágicas compatíveis com esôfago de Barrett. Monometria e pHmetria estavam normais. Foi sugerido realização de impedâncio-pHmetria para confirmação diagnóstica. Atualmente está em uso
contínuo de prednisolona 20 mg/dia e lanzoprazol 30 mg/dia. Em virtude dos dados do
caso relatado, foi possível confirmar uma relação causal entre o refluxo gastroesofágico e
os quadros de fibrose pulmonar e esôfago de Barrett, apesar da aparente raridade do
primeiro caso dado o contexto. Apesar da terapêutica inicial não ter se mostrado eficaz, o
uso de prednisolona 60mg/dia por 30 dias, com posterior redução para 50 mg/dia se mostrou eficaz na melhora do quadro, confirmando a eficácia deste fármaco frente às outras
alternativas. Além disso, a mais recente terapêutica tem se mostrado eficaz na estabilização, gradual melhora e potencial cura do paciente. A existência desse caso, assim como
outros semelhantes, alerta para a importância do diagnóstico precoce para prevenção de
quadros mais graves, visto a doença comumente ser assintomática e de seu alto potencial
de agravamento e risco de perdas irreversíveis ao paciente.
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PESQUISA
Os desafios da abordagem terapêutica na emergência em usuários de drogas
Autores: Magid Jose Mendes Lauar, Marcos Augusto Lage Ladeira, Alessandro Chaves
Corrêa, Gustavo Henrique de Oliveira Barbosa, Janssen Ferreira de Oliveira, Júlia Araújo
Ladeira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O uso de drogas ilícitas é um forte desafio na saúde pública no Brasil.Há entraves no serviço
de urgência quanto ao manejo terapêutico desses pacientes devido ao surgimento de
novas drogas e o desconhecimento de substâncias e efeitos envolvidos, tornando um obstáculo para o atendimento de urgência. F.E.O.R, masc, 27a, trazido à UPA pelo SAMU no dia
09/12, contido, com histórico de uso de droga ilícita. Apresentava agitação psicomotora,
confusão mental e diversas FCC na face, MID e MSD. Ao exame: 145 bpm e SO2 90%. Os
sintomas persistiam mesmo com o uso de haloperidol, fenergan, diazepam e metropolol
pela equipe do SAMU. Prosseguiu-se com internação, monitorização, solicitação de
exames laboratoriais e administração de Midazolam. No dia 10/12 foi reavaliado e constatado quadro de psicose, alucinação visual e auditiva associado a agressividade importante.
Realizou-se expansão volêmica e correção de DHE. Houve suspeita de rabdomiólise e intoxicação por metilona. Foram solicitados novos exames laboratoriais e o paciente foi transferido para UTI por risco de complicação. Exames: (09/12) Hb 13,4; GL 18200; Ur 78; TGO
158; TGP 37; K: 2,8; Ca: 1,07; CPK: 8878; Amilase: 315. (10/12): EAS 20 piócitos p/c, pH 15, 15
epitélios p/c, albumina positiva, hemácias numerosas e flora e muco elevados; CPK: 26510;
Ur: 89; Cr: 1,8. A dificuldade no tratamento da intoxicação por droga ilícita é justificável, à
medida que a falta de recursos para abordagem toxicológica específica é uma realidade
brasileira. Coexiste, muitas vezes, a impossibilidade na comunicação adequada entre
médico e paciente, que impede o manejo terapêutico de ocorrências menos comuns em
detrimento da sintomatologia clássica das drogas ilícitas mais comuns. Os sinais clínicos e
o exame físico são essenciais para a conduta, bem como uma propedêutica ampla que
reduzirá os danos causados e impedirá a progressão dos sintomas que podem ter evolução
letal.

Anais Jornada Acadêmica da Saúde. Ipatinga, 2018 Agosto | Página 99
ISSN 2526-3315

RELATO DE CASO
Granuloma anular elastolítico: relato de caso
Autores: Ismael Alves Rodrigues Junior, Jorge Luiz Fortunato Ali, Daniela Gonzalez
Mendes, Fernanda Machado Diel, Jéssica Salgado Badinhani Mota, Juliana Perpétuo
Lopes, Lorena Corrieri Praça Figueiredo
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Granuloma anular (GA) é uma desordem dermatológica caracterizada por placas anulares
e eritematosas, podendo haver bordas elevadas e centro atrófico. Está associado a inflamações granulomatosas, que podem ser vistas em análises histológicas. Paciente do sexo
masculino, 55 anos, leucodermo, comparece ao ambulatório com queixa de lesões de aparecimento insidioso há cerca de 2 meses, em pápulas eritematosas numerosas, por vezes
confluentes, dispersas em membros superiores, levemente pruriginosas, de contornos anulares e bordas elevadas. Foi realizada biópsia de uma das lesões com o seguinte laudo:
“Cortes histológicos de fragmento de pele apresentando hipotrofia da epiderme. A derme
superficial mostra focos de infiltrados histiocitários com alguns histiócitos epitelioides
formando granulomas frouxos, um deles em paliçada, associados a frequentes células
gigantes multinucleadas, notando-se presença de fibras basofílicas irregulares no interior
de células gigantes. Associa-se a elastose solar. As colorações para BAAR (ZN) e fungos
(GMS) são negativas. OBS: O quadro histológico sugere a possibilidade de Granuloma
Anular Elastolítico de Células Gigantes. A fisiopatologia da doença é incerta, mas acredita-se que haja influência imunológica e de comorbidades que cursam com espessamento e
obstruções vasculares (aterosclerose e diabetes), além da ação dos raios ultravioletas. O
diagnóstico é realizado através de análise histopatológica, que mostrará um padrão intersticial de inflamações granulomatosas e áreas de colágeno cercadas por histiócitos e linfócitos. No caso da GAEG também há fagocitose de fibras elásticas por células gigantes multinucleadas. São descritos bons resultados com uso de protetor solar e hidroxicloroquina. O
curso da doença é crônico, mas há relatos de remissão espontânea.
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RELATO DE CASO
Miocardiopatia dilatada: relato de caso
Autores: Diego Emmanuell Ribeiro Reis, Ihágara Souza Faria, Adélia Laignier de Souza
Tostes, Ian Bruno de Almeida Menezes, Luiz Antônio Mendes Franco, Luma de Abreu
Viana.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A insuficiência cardíaca congestiva decorre da queda da função cardíaca, que estimula mecanismos de compensação para gerar débito satisfatório, essa estimulação contínua pode
gerar um ciclo vicioso causando uma futura deterioração das câmaras cardíacas, cursando
com a perda de função. Paciente masculino, 64 anos, procurou serviço de saúde queixando
adinamia, dispneia, tosse produtiva e dor torácica durante 15 dias. Portador de HAS com
tratamento interrompido, ex-tabagista. Ao exame físico havia dispneia grau 1, edema de
MMII 2+/4+, estase jugular, mucosas hipocoradas 2+/4+, crepitações em base de pulmão
direito, PA 130/100mmHG, taquipneico, taquicárdico, IC propulsivo, RCI em 2T com sopro
sistólico em foco tricúspide e hipofonese de bulhas em focos aórtico e pulmonar. Ao raio X
havia condensação pulmonar em base de pulmão direito; o ECG sugeriu isquemia em
paredes lateral e inferior do coração; as impressões diagnósticas do ECO foram miocardiopatia dilatada de VE com função sistólica reduzida, regurgitação mitral discreta, regurgitação tricúspide importante, HAP importante, arritmia cardíaca, derrame pericárdico entre
outros. Após sua estabilização, o paciente segue em tratamento domiciliar, com uso de medicamentos e controle da alimentação. O caso apresenta as alterações clínicas e sintomatológicas da ICC, que evoluiu com a dilatação das câmaras cardíacas, além de estar associado a comprometimentos valvares significativos que culminaram com Hipertensão Arterial
Pulmonar, arritmia cardíaca e derrame pericárdico. O diagnóstico é de fundamental importância para que sejam tomadas as cabíveis intervenções e tratamentos dessa patologia. Já
o prognóstico resulta da qualidade do tratamento associada ao envolvimento ativo do
paciente em prol da estabilização do quadro.
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RELATO DE CASO
Casos do dia a dia no consultório de dermatologia: Síndrome de
Gianotti-Crosti em criança do sexo masculino de 18 meses
Autores: Ismael Alves Rodrigues Junior, Luiz Alberto Ribeiro Simões, Fabíola de Oliveira
Santiago, Jéssica Salgado Badinhani Mota, Juliana Perpétuo Lopes, Manuela Cristina
Bicalho Santos.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Descrição: A síndrome de Gianotti-Crosti (SGC) é uma doença rara, autolimitada e subdiagnosticada. Caracteriza-se por uma erupção papular simétrica com distribuição acral (face,
região glútea e extremidades) e as lesões surgem de forma súbita e têm resolução num período de 2 a 8 semanas. Relato de caso: criança do sexo masculino de 18 meses de idade previamente hígida iniciou com quadro febril devido a IVAS com aparecimento de lesões de
pele após 2 semanas do inicio dos sintomas. Apresentou lesões em pápulas de cerca de 2,0
mm de diâmetro, não confluentes, numerosas, pouco pruriginosas, dispersas em distribuição centrifuga privilegiando membros superiores, inferiores e face. Conclusão: A SGC é
conhecida como acrodermatite papulosa infantil e suas manifestações clínicas iniciam-se
por sinais e sintomas de infecção das vias aéreas superiores. O estado geral mantém-se inalterado ou ocorrem sintomas inespecíficos, como mal-estar, febre, náuseas e vômitos. Por
ser uma doença benigna e autolimitada o tratamento é apenas o acompanhamento associado a medicações sintomáticas como anti-histamínicos. Contudo, é fundamental orientar
os familiares sobre a evolução natural da doença e indicar hidratação ao paciente.
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RELATO DE CASO
A importância da intervenção precoce no choque medular:
relato de caso
Autores: Leonardo de Araújo Lopes, Antônio Carlos Lopes Soares, Arthur Guimarães
Soares, Ana Beatriz Campos Gomes, Lucas Campos Lopes, Marcelo Ribeiro César.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O trauma raquimedular é uma injúria à medula espinhal que pode ocasionar danos neurológicos, tais como disfunções motoras, sensitivas e autônomas. Acidentes automobilísticos,
queda de altura, acidente por mergulho em água rasa, ferimentos por arma de fogo e
acidentes esportivos têm sido as principais causas de traumatismo raquimedular. Homem,
48 anos, previamente hígido, competidor de ciclismo, sofreu um acidente durante uma
trilha, com um quadro de TCE leve e choque medular cervical grave, que gerou tetraplegia
inicial. Foi resgatado lúcido e orientado em tempo e espaço pelo serviço de urgência e
encaminhado ao PS municipal. Em uma primeira avaliação, foi verificada tetraparesia acentuada, perda grave do tônus muscular, retenção urinária e dispneia. À neurocirurgia, apresentou tomografia e RX de crânio normais, e RX da coluna com pequenas alterações, sendo
elas: subluxação C3-C4 e discreto afastamento dos processos espinhosos. Ao exame, apresentou um nível de contusão medular sensitivo em C6 e motor em C4. O paciente foi encaminhado ao hospital de maior complexidade onde foi realizada uma RM evidenciando ruptura do complexo ligamentar anterior, lesão discal por hiperextensão cervical, lesão do segmento raquimedular C3-C4 com instabilidade da coluna e contusão medular grave com
edema em mesmo nível, sendo encaminhado para cirurgia. O paciente foi operado por via
anterior, sendo realizada a descompressão e drenagem do hematoma e fixação da coluna
cervical. Após o procedimento, foi submetido a um processo de reabilitação intenso, reagindo bem a esse, devido ao bom estado geral previamente à lesão, à constituição muscular favorável e à disciplina ao tratamento proposto. Atualmente, com 52 anos, o paciente
apresentou recuperação espetacular com regressão motora, capaz de realizar as atividades
diárias sem dificuldades. O paciente voltou a competir no ciclismo e percorre trajetos de até
130Km sem queixas relacionadas. A partir do estudo deste relato de caso, nota-se a importância da intervenção precoce em casos de choque medular, visto que se trata de um
trauma potencialmente fatal, cujas sequelas podem ser irreversíveis.
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RELATO DE CASO
Tromboembolismo Pulmonar Pleural em jovem de 22 anos secundário à mutação genética do Fator V de Leiden
Autores: Leonardo Ennes Carrilho, Amanda de Almeida Prates, Ana Luíza Xavier Drumond, Fabiola de Oliveira Santiago, Marlon Costa Ferreira, Úrsula Gama Pimenta Murta.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Os fatores de risco para trombofilia dividem-se em desordens genéticas e adquiridas.
Destacam-se entre as causas primárias as mutações no gene dos fatores de coagulação,
tendo destaque nesse trabalho a mutação no gene do Fator V de Leiden. Paciente, feminino, 22 anos, deu entrada em pronto atendimento devido à dor intensa ventilatório-dependente, em hemitórax esquerdo, associada à dispneia. Pelo histórico do uso de antibióticos no mês anterior para tratamento de pneumonia, optaram pela realização de raio-x
de tórax, o qual não apresentou qualquer alteração radiológica evidente. Dessa forma,
constataram poder tratar-se de “resquícios” da pneumonia prévia, liberando a alta após
analgesia endovenosa e prescrição de Levofloxacino V.O. Entretanto, a paciente evoluiu
com piora dos sintomas ao longo do dia, retornando ao PA à noite e, após avaliação
médica, foram realizados TC de tórax, VHS e Dímero D. A elevação deste marcador e alterações inespecíficas na TC levaram à internação da paciente e realização, na manhã seguinte,
de AngioTC Arterial de Tórax, que constatou tromboembolismo de ramos segmentares e
subsegmentares dos lobos inferiores associado a infarto pulmonar à esquerda. Após três
dias de internação sob terapia com anticoagulante E.V., recebeu alta com orientação para o
uso do Rivaroxabana e investigação de possível tombrofilia, que foi confirmada posteriormente no exame de mutação no Fator V de Leiden. Portanto, na abordagem de uma
paciente na menacme com os sintomas característicos de TEP é importante que se faça
uma anamnese com maior rigor identificando fatores de risco presentes, como o uso de
anticoncepcional hormonal, e histórico familiar positivo para doenças cardiovasculares e
genéticas. Além disso, lembrar do diagnóstico diferencial entre as pneumopatias, como no
caso descrito acima, o uso prévio de diversos antibióticos de amplo espectro, reduziriam as
chances de doença de origem infecciosa, apontando para outra causa da moléstia atual.
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RELATO DE CASO
Relato de caso: diagnóstico de Comunicação Interventricular
(CIV) perimembranosa em consulta de puericultura
Autores: Jefferson Hooper Carmo, Vinícius de Paula Leite Gomes, Breno dos Santos
Antunes Junior, Glaudson Gomes de Andrade, Jéssica Salgado Badinhani Mota, Mariana
Cardoso Fernandes.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
CIV é a cardiopatia congênita mais frequente, cerca de 25 a 30% dos casos. Caracteriza-se
por um orifício no septo interventricular que pode localizar-se em qualquer área do septo,
ser único ou múltiplo de tamanho e forma variável, sendo o tipo perimembranoso o mais
comum, cerca de 70% dos casos. DLSC, sexo masculino, 6 meses, 4,6 kg com diagnóstico
de CIV perimembranosa ampla feito aos 2 meses de idade após ausculta de sopro cardíaco
em consulta de puericultura. Evoluiu com dispneia, sudorese e ganho ponderal de peso
insatisfatório mesmo com suporte medicamentoso pleno e dieta hipercalórica. Realizou
ecocardiograma (17/08/17) que revelou aumento leve de AE/VE, CIV perimembranosa de
mal alinhamento, 10 mm, com grande extensão para a via de saída com shunt bidirecional,
FOP, hiperfluxo leve, sinais de HP e aumento das câmaras esquerdas. Submetido a cirurgia
de ventriculoseptoplastia (08/09/2017) com necessidade de hemotransfusão no intraoperatório. Boa evolução pós-operatório, com certa dificuldade de ganho de peso e resfriados
frequentes que foram controlados e tratados. A fisiopatologia da CIV determina um desvio
de sangue das cavidades de maior pressão (esquerdas) para as cavidades de menor pressão (direitas) isso após o nascimento. A CIV moderada a grande deve ser tratada clínica e
cirurgicamente com o uso de diuréticos, digitálicos, iECAs e restrição hídrica. A patologia
pode ocorrer de forma isolada ou associada a outras anomalias e síndromes, como a
síndrome de down e a síndrome diGeorge, por isso é importante avaliação global da criança sempre com acompanhamento de pediatra cardiologista.
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RELATO DE CASO
Casos do dia a dia no consultório de dermatologia: Papilomatose Reticulada de Gougerot
Autores: Ismael Alves Rodrigues Junior, Fabíola de Oliveira Santiago, Luiz Alberto Ribeiro
Simões, Manuela Cristina Bicalho Santos, Lorena Corrieri Praça Figueiredo, Ycaro Cesar
Barreto Salgado.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Classificada como uma dermatose rara, a Papilomatose Reticulada e Confluente (PCR) de
Carteaud e Gougerot acomete jovens do sexo feminino e de raça negra, com pico de incidência dos 10-35 anos. Tem sido proposta para essa dermatose a associação de diferentes
fatores genéticos e epigenéticos. Paciente masculino, 35 anos, compareceu para atendimento clínico dermatológico, referindo aparecimento de lesões em tronco há cerca de 10
anos. Assintomáticas, as lesões eram papulosas, pouco elevadas, confluentes na região
central do abdome, dispersas na região periférica, por meio da qual se espalhavam em
direção ao tórax, criando um aspecto reticulado. O paciente fora tratado diversas vezes
para pitiríase versicolor, não apresentando melhora do quadro inicial. Com base na clínica
apresentada, foi realizado o diagnóstico de Papilomatose Reticulada de Gougerot. Foi
iniciado tratamento com tetraciclina por 60 dias, porém, de forma não efetiva. Diante disso,
foram mantidos os cuidados com creme a base de ureia a 10%, melhorando significativamente os sintomas. A PCR de Carteaud e Gougerot trata-se de uma afecção rara, provavelmente subdiagnosticada, com apresentação clínica e padrão característico. Apesar disso, é
comum ser confundida com outras afecções cutâneas, como a acantose nigricans, a amiloidose cutânea, desordens de queratinização, dermatites seborreicas e, principalmente, a
ptiríase versicolor. Diante disso, torna-se imprescindível o estabelecimento precoce do
diagnóstico, a fim de oferecer um tratamento eficaz e qualidade de vida aos pacientes acometidos.
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RELATO DE CASO
Paciente feminina submetida a cirurgia corretiva de urgência
devido a deslizamento femoral proximal à esquerda: relato de
caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Fabíola de Oliveira Santiago, Andressa Gonçalves
Castelo Branco Barcelos, Luiz Alberto Ribeiro Simões, Manuela Cristina Bicalho Santos,
Municki Rodrigues Corrêa.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O Deslizamento Epifisário Femoral Proximal, caracterizado pelo acometimento da zona
hipertrófica da cartilagem fisária de crescimento, predominante em meninos em fase pré-puberal e puberal, manifesta-se como dor unilateral em região inguinal ou joelho, associada à limitação de movimentos do quadril. Paciente feminina, 12 anos, iniciou quadro de
desconforto para deambular, manifestando-se, em membro inferior esquerdo. Após 03
meses evoluiu com quadro álgico próximo à região inguinal de forma contínua, que limitava sua movimentação. Diante disso, procurou auxílio médico em sua cidade, onde foram
realizadas radiografias, não tendo sido descrita nenhuma alteração pelos médicos que a
assistiram. Na ausência de diagnóstico, paciente relata ter feito uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, não obtendo alívio sintomático, evoluindo, após meses, com
claudicação em MIE. Procurou auxílio médico em Belo Horizonte, realizou exame de Raio-X
evidenciando “deslizamento femoral proximal a esquerda”, com necessidade de cirurgia
corretiva de fixação com parafuso canulado. Recebeu alta após boa resposta, mantendo-se
a orientação sobre buscar auxílio médico caso haja ocorrência de quadro semelhante no
lado contralateral. Atualmente, deambula sem limitações, sem outras queixas álgicas.
Apesar de sua etiologia ser ainda desconhecida, vários dados sugerem que fatores ambientais e genéticos podem influenciar na ocorrência dessa enfermidade. O envolvimento bilateral pode acontecer, sendo observado em cerca de 20-40% dos pacientes após 12-18
meses após manifestação inicial. Diante do alto risco relativo de acometimento do lado
contralateral, muitos pacientes são submetidos ao risco, por vezes desnecessários, de uma
cirurgia de fixação profilática do quadril, mesmo apresentando-se assintomáticos.
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RELATO DE CASO
A importância da detecção e tratamento precoce do câncer de
bexiga na atenção primária: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Camila Brandão Leal Pereira, Danielle Pereira
Vieira, Letícia Rodrigues Pena Temer, Matheus Fernandes Lopes Martins, Marina Pinto
Almeida Barbosa.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O câncer de bexiga (CB) é o segundo tipo de câncer mais frequente do trato do urinário. É
mais frequente na raça branca, apresenta incidência predominante no sexo masculino. O
tabagismo é o fator de risco mais significante, pois está presente em cerca de 50% dos
casos de CB no sexo masculino. Paciente, sexo masculino, 60 anos, etilista, tabagista (50
anos) e hipertenso em uso irregular de losartana 50mg. Em uma consulta de rotina relatou
problemas urinários há 6 meses: polaciúria, disúria e um episódio de hematúria macroscópica. Relatou controle prostático regular. Exame físico normal, sem alterações abdominais
ou massas palpáveis no hipogástrio. Exames foram solicitados. EAS apresentou hematúria
microscópica. Devido história de tabagismo, foi encaminhado ao urologista onde a citoscopia foi realizada em poucos dias. Houve remoção de pólipo 0,5 cm e o tumor foi classificado como minimamente invasivo (estágio I). Por 2 meses, o paciente recebeu aplicação
intravesical do bacillus Calmette-Guerin (BCG). A imunoterapia intravesical com BCG promove atração e ativação das células do sistema imunológico para combaterem células cancerígenas. O tratamento com BCG provocou anorexia, febre e calafrios. Ficou internado até
recuperação e abandonou os hábitos de etilismo e tabagismo. A história clínica, hábito
tabagista do paciente associado a hematúria levou ao rápido diagnóstico e tratamento do
CB. Esse caso mostra a importância de uma anamnese completa, sem pressa, sem sinais de
preconceito, onde o paciente se sinta confortável para relatar a verdade sobre fatos que são
importantíssimos para nortear o diagnóstico (exemplo: tabagismo).
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RELATO DE CASO
AVC isquêmico com lesão parcial do III par craniano: relato de
caso
Autores: Melissa Araújo Ulhôa Quintão, Sávio Francisco Ulhôa, Ihágara Souza Faria, Adélia
Laignier de Souza Tostes, Iara Gomes Breder, Ian Bruno de Almeida Menezes, Luma de
Abreu Viana.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), é causado pela falta de sangue em parte do
cérebro por conta de obstrução arterial. Seus sinais acontecem subitamente e podem ser
únicos ou combinados, os mais frequentes são paralisias em partes do corpo e problemas
de visão, memória e fala. Paciente feminino, 73 anos, queixou cefaleia intensa e ptose, sem
procura de atendimento médico por 3 dias, com piora progressiva dos sintomas. Após
buscar ajuda, foram realizados os exames complementares: RM de Órbita Bilateral, RM de
crânio e TC de crânio. À TC de crânio, evidenciou-se foco espontaneamente hiperdenso
em área subcortical do lobo frontal direito e ateromatose carotídea e vertebral. As RM de
Órbitat e de crânio identificaram imagens estriadas de distribuição radial na substância
branca do giro frontal direito, imagem ovalada com hipossinal no parênquima cerebral
circunjacente medindo 9x6mm de diâmetro axial observada na pálpebra superior esquerda,
na lateral. Imagens sugestivas de angioma venoso com sangramento subagudo recente.
Após o tratamento, observou-se como sequela incapacidade de adução ocular e ptose.
Realizou fisioterapia, atendimento com ortoptista e acompanhamento com o geriatra. Após
3 meses de tratamento multidisciplinar, a reabilitação foi completa. Um dos fatores que
interferem quanto às sequelas do AIT é o local onde ocorre a isquemia. Quando o território
vertebrobasilar é afetado, uma das alterações possíveis pode ser nos nervos cranianos. A
manifestação singular de tal caso supracitado consiste no acometimento motor do III par
craniano, sendo sua parte autonômica preservada, contribuindo assim para um desfecho
favorável.
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RELATO DE CASO
Aplicação do princípio da integralidade na visita domiciliar:
relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Vinicius Lana Ferreira, Lucas Campos Lopes,
Daniele Araújo Caires, Gabriel Siman Santos, Isabela de Souza Martins, Marina Camilo
Temponi.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Preconizada desde o início do Movimento Sanitarista, a Integralidade é definida como um
princípio doutrinário do SUS que considera as dimensões bio-psíquica e sócio-cultural do
paciente, orienta políticas e ações de saúde coletiva. Espera-se do profissional da atenção
primária algumas características, respeitando esse princípio, tais como: educação permanente, visão holística, resiliência e resolutividade. Esse novo arranjo da saúde pública visa
tratar o paciente na sua totalidade, esperando resultados claros sem outras repercussões
para o usuário. O núcleo familiar é composto por um casal de idosos, sendo que a esposa
cuida do marido há mais de 30 anos. Homem, 79 anos, com histórico de depressão profunda após trauma familiar, acometido por câncer de próstata e neoplasia em face. Vítima AVC
que deixou sequelas motoras e neurossensoriais, com alterações de humor, hipertenso e
diabético. Não realizava consultas ou exames há mais de dois anos. Ao exame físico,
demonstrou irritação, emagrecimento e queda do estado geral. Apresenta dificuldade para
deambular e incontinência urinária e fecal. Mulher, 71 anos, doente crônica de diabetes e
hipertensão e com depressão leve. Relata episódios de cólica renal. Conta que deixou de
realizar atividades para dedicar aos cuidados do marido. Faz uso diários de medicamentos,
mas, relata ter alterado o esquema terapêutico. Não recebem acompanhamento de cuidador profissional, apenas a visita mensal de uma enfermeira de uma ONG da qual fazem
parte e realizam trocas de receitas com o enfermeiro da UBS. No tocante ao caso, a integralidade deve ser preconizada nos cuidados paliativos, fornecendo ao usuário uma melhoria
da qualidade de vida quanto aos problemas neoplásicos; nos cuidados com o cuidador, já
que a cuidadora do caso apresenta um quadro de doenças crônicas, alteração na saúde
mental e na prevenção de agravos condicionados pelas doenças crônicas, realizando uma
abordagem interdisciplinar em todas as situações. Dado o exposto, é possível verificar que
um atendimento integral ao paciente pode em muito contribuir para a saúde plena do indivíduo, sendo eficaz para a amenização de efeitos colaterais tardios no núcleo familiar.
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RELATO DE CASO
Cisto hepático gigante recorrente comprimindo estruturas adjacentes: relato de caso
Autores: Jailson Tótola, Felipe de Aguilar Pinto Dias, Amanda Fejoli Roldi, Iara Oliveira
Alves, Jéssica Bicalho de Assis, Jessica Monique Zeferino Silveira, Lorena Freitas Ferreira.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O termo cisto hepático geralmente se refere a cistos não parasitários solitários do fígado,
conhecidos como cistos simples. São usualmente assintomáticos. Prevalência de 0,1 a 0,5%,
baseado em estudos de autópsia. Cistos gigantes são incomuns e se tornam problemáticos
devido ao efeito de massa. Homem, 76 anos, portador de ICC e IRC. Inicia com prostação,
taquidispneia e perda ponderal. Ao exame físico normocárdico, hipocorado, abdômen globoso com massa palpável, indolor e sem ascite. Solicitado TC: grande formação hipodensa
com compressão e deslocamento do rim D, pâncreas e alças intestinais, medindo 30x27x26
cm. Sugestivo de cisto e abscesso hepático. Houve drenagem de 10,8 litros de secreção
purulenta, inodora e amarronzada. US destacou cistos hepáticos e renais, ureterohidronefrose D, hérnia inguinal e umbilical. Melhora clínica e alta. Depois de 7 meses, recidiva do
quadro e realizado nova TC de abdome. Foi visualizado formação expansiva hipodensa de
26x24x25cm. Nova drenagem de 5,8 litros. Após 1 mês de nova alta hospitalar, foi realizada
videolaparoscopia para retirada do cisto hepático em segmento VI, além de herniorrafia.
Anatomopatológico evidenciou fragmento de cápsula fibrótica de lesão cística hepática.
Recebe alta hospitalar com 4 dias de internação. Massas intra-abdominais apresentam desafios diagnósticos e terapêuticos. A localização e o tamanho determinam os sintomas. Assim,
grandes cistos apresentam manifestações sistêmicas e, portanto, inespecíficas. A intervenção cirúrgica é importante devido as complicações que podem resultar em abdome agudo
devido a ruptura, torção, infecção e também compressão de órgãos adjacentes. Dessa forma,
o cisto hepático simples gigante deve ser considerado no diagnóstico diferencial das massas
intra-abdominais.
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RELATO DE CASO
Deficiência Primária de Carnitina: quais os sinais de alerta?
Autores: Analina Furtado Valadão, Ellen White Rodrigues Bacelar Almeida, Ysadora
Mayume Bacelar Kashiwabara, Taynara Caroline Alves Pereira Diniz, Marcelo de Souza
Fragoso Sant'Ana.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A Deficiência Primária de Carnitina é uma desordem genética, autossômica recessiva que
afeta primariamente a beta-oxidação dos ácidos graxos, devido à baixa concentração sanguínea e intracelular de carnitina, resultando no comprometimento de energia para o organismo. Adolescente, masculino, 16 anos, faioderma. Nascido a termo, sem complicações
e/ou intercorrências. Lactente previamente hígido. Aos 6 meses de idade iniciou quadro de
dispneia com piora progressiva, motivo pelo qual a mãe procurou atendimento, sendo
diagnosticado e tratado como Bronquite. Aos 7 meses apresentava tórax abaulado, dispneia
intensa, hipotonia global, gemência durante o sono e disfagia. Ecodopplercardiograma
revelou o quadro de cardiomiopatia dilatada. Seguiu com acompanhamento da cardiologia, realizando terapia medicamentosa concomitante, não indicando melhora da condição
manifestada. Posteriormente, apresentou perda ponderal, piora dos sintomas descritos e
pneumonias recorrentes, ocasionando em internações constantes. Aos 9 meses realizou a
triagem neonatal ampliada com resultado sugestivo de Deficiência Primária de Carnitina.
Iniciou o tratamento com Levocarnin, obtendo melhora progressiva de todos os sintomas
e regressão da alteração cardíaca. Atualmente, com o uso correto da medicação, apresenta
uma vida normal com pequenas limitações em relação a prática de atividades físicas. Em
vigência do relato acima, percebe-se a necessidade dos profissionais de saúde enquadrarem os distúrbios de beta-oxidação dos ácidos graxos, especialmente a deficiência primária
de carnitina dentre suas hipóteses diagnosticas diante de um quadro clínico de miocardiopatia dilatada e hipotonia global, para que, assim, sejam evitados possíveis óbitos infantis,
aparentemente de etiologia desconhecida.
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RELATO DE CASO
Hipofuncionamento renal por hidronefrose devido a endometriose profunda em bexiga e ureter: relato de caso
Autores: Camila Fonseca Barros, Ralph Correa de Almeida, Jamille Hemétrio Salles Martins Costa, Jessica Monique Zeferino Silveira, Amanda Fejoli Roldi, Iara Oliveira Alves,
Jéssica Bicalho de Assis, Lorena Freitas Ferreira.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Endometriose é uma doença em que glândulas endometriais e/ou estroma localizam-se
fora da cavidade uterina. O acometimento do sistema urinário é de 1 a 2% dos casos, sendo
a bexiga o principal alvo. A paciente pode ser sintomática ou não é o diagnóstico baseia-se
em exames radiológico e histológico. Paciente, 34 anos, feminino, queixava-se de dor
lombar intensa e quadros recorrentes de infecção do trato urinário. História de endometriose grave diagnosticada há dois anos e meio, com infiltração de ovário direito, peritônio
pélvico e reto alto. Tal afecção culminou em ooferectomina direita, retosigmoidectomia e
retirada de parte do peritônio. Realizou-se pielografia, que mostrou grande dilatação pielocalicial e perda do parênquima à esquerda. Optou-se por colocação de cateter duplo J para
drenagem da urina. Procedeu-se a propedêutica com urorressonância, que observou
endometriose pélvica profunda difusa invadindo a bexiga e o ureter distal esquerdo, condicionando moderada/acentuada hidroureteronefrose à esquerda e expressivo afilamento
cortical renal. Além de sinais de estenose parcial do ureter distal direito que condiciona
discreta hidronefrose a montante. Tal quadro resultou em hipofuncionamento renal de
causa pós-renal. Paciente encaminhada para avaliação de cirurgia em bexiga. O acometimento renal é raro. Entre as opções de tratamento de endometriose estão o hormonal e o
cirúrgico. No caso descrito, a ressecção cirúrgica de tecidos acometidos não limitou a recidiva da doença em outros sítios. Dessa forma, é importante que a associação dos tratamentos seja considerada e que as pacientes com essa doença sejam acompanhadas. Verificadas
as complicações renais, é necessário atentar-se ao diagnóstico precoce da endometriose e
avaliação do trato urinário, visando reduzir morbidade e melhoria da qualidade de vida.
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RELATO DE CASO
Relato de tumor meduloblastoma grau IV em fossa posterior
cerebral
Autores: João Bosco Dupin, Silvia Bastos Heringer Walther, Thayna Brenda Assis Castro,
Alessandro Chaves Corrêa, José Celso Jardim Neto, Natália Alves da Silva Rei, Túlio Castro
de Souza.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O meduloblastoma (MB) é classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como
uma neoplasia maligna cerebelar independente. É um tumor cerebelar que se desenvolve
abaixo do tentorium cerebelli, surge geralmente no vermis cerebelar. É uma das principais
neoplasias do sistema nervoso central de crianças. Paciente masculino, 15 anos, previamente hígido, foi encaminhado ao otorrinolaringologista com queixa de vertigem, acufenos e perda parcial de equilíbrio. Foi prescrito amoxicilina+clavulanato 600mg e solicitado
audiometria. Sem melhoras significativas, foi levado a outro otorinolaringologista que solicitou tomografia computadorizada e exame BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry). A TC mostrou-se alterada e o paciente foi encaminhado a um neurologista que solicitou novos exames de imagem. Foi feita punção lombar e estabelecido diagnóstico de
tumor cerebelar de fossa posterior. Foi realizada neurocirurgia com ressecção completa do
tumor e o exame anatomopatológico mostrou tratar-se de Meduloblastoma grau IV em
fossa cerebral posterior. Foram feitos tratamentos quimioterápico e radioterápico, apesar
de ausência de lesões em outros tecidos. A evolução foi satisfatória, sem detecção de metástases ou recidiva tumoral. O paciente encontra-se em recuperação, com quadro clínico
estável e sem sequelas. O MB é um tumor maligno do SNC, sendo o tumor sólido mais
frequente na infância e a principal causa de morte relacionada ao câncer. O Tratamento
atual inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia, que podem trazer prejuízos cognitivos e
desenvolvimento de tumores secundários. O prognóstico depende de ressecção cirúrgica,
a mais completa possível e da idade do paciente, sendo que crianças abaixo de três anos
apresentam menor sobrevida.
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PESQUISA
Ataxia espinocerebelar em paciente jovem sem patologia pregressa
Autores: João Bosco Dupin, Elienay Cássio Oliveira, Karini Ferreira Bianchini, Ludmila
Albeny Mota Perdigão, Luisa Viana de Almeida, Milena Rodriguez Vallejos Vieira.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Dentre as disfunções cerebelares, a ataxia espino cerebelar é caracterizada como uma
doença genética do cerebelo, que cursa com degeneração progressiva do órgão e suas
vias. Apresenta como manifestações clínicas: progressiva oscilação postural, disartria,
disfagia e descoordenação da marcha. Paciente, feminina, 41 anos, comparece ao serviço
de atendimento em 2011 com queixa de alteração na fala. A disartria relatada motivou a
realização nesta data de Ressonância magnética, que, por sua vez, evidenciou discreta
atrofia cerebelar. Concomitantemente a isso, passou a apresentar quadro de desequilíbrio
durante a marcha, assim como piora da disartria. Assim, em 2013 procurou serviço especializado, uma vez que houve potencialização do quadro. Logo, à admissão foi notado fala
escandida e marcha com base alargada, assim como dismetria do membro superior
esquerdo. Desse modo, além de ampla avaliação propedêutica, nova Ressonância foi realizada e os achados foram de hipotrofia de vérmis e hemisférios cerebelares. Logo, a principal hipótese foi ataxia espinocerebelar de etiologia indeterminada. A partir disso, começou
a fazer tratamento no serviço e desde então recebe orientações quanto a prática de atividades físicas, acompanhamento com fonoaudiologia e para o quadro descrito faz uso da
coenzima Q 10 na dose de 300 mg ao dia. Ademais, apresentou melhora do quadro e estabilidade até o presente momento ainda que posteriormente tenha desenvolvido ataxia em
membros inferiores também. A partir disso, é possível afirmar que a ataxia em questão é
um sinal hereditário de característica dominante com prevalência ainda pouco estimada.
Surge insidiosamente em adultos e é caracterizada por atrofia cerebelar que afeta a
marcha, os movimentos apendiculares, a articulação da fala e a deglutição. Além disso
pode cursar com uma síndrome piramidal, uma oftalmoplegia externa progressiva, sinais
extrapiramidais, alterações sensoriais, entre outras manifestações clínicas. Seu diagnóstico
é por teste molecular e o possível tratamento é o manejo multiprofissional.
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PESQUISA
Endoprótese aumenta qualidade de vida em fraturas de fêmur
causadas por mieloma múltiplo: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Vinicius Nogueira Toledo, Rebeca Guimarães
Schmidt, Daniel Machado Pimenta, Ester Viana Carvalho, João Vitor Bastos Fernandes,
Matheus Moreira Drumond.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia progressiva e incurável, responsável por 2% de
todas as mortes por câncer. Na MM há proliferação de um linfócito B clonal neoplásico,
formando células produtoras de imunoglobulinas anômalas. Possui como característica o
comprometimento do esqueleto podendo se propagar para outros órgãos. MM não apresenta sinais na sua fase inicial e a maioria dos pacientes são diagnosticados em estádio
avançado. A idade média dos indivíduos afetados é de 60 anos, relação igual entre homens
e mulheres e maior incidência negros. Paciente de 57 anos, sexo feminino com histórico de
HAS, obesidade, dor em articulação coxo-femural direita, sem resposta a qualquer tratamento. Comparece na urgência do hospital com quadro de dor intensa em coxa esquerda,
incapacitando apoio de MIE. Nega traumas ou quedas. Exames revelaram anemia normocítica, normocrômica e plaquetopenia. Hiperuricemia, hipercalcemia, aumento da creatinina
e desidrogenase láctica. A eletroforese de proteínas séricas, revelou baixa albumina e pico
de alfa 1 e alfa 2 globulinas. RX confirmou o diagnóstico de MM demonstrando fratura patológica em diáfise de fêmur esquerdo, além de lesões líticas em ambos os fêmures. Paciente
foi submetida inicialmente a tratamento cirúrgico da fratura de diáfise de fêmur esquerdo
com colocação de haste canulada, retornando após 16 dias para ressecção do tumor ósseo
e reconstrução com endoprótese de fêmur direito. Atualmente em tratamento com a
oncologia. O uso de endoprotese para reconstrução óssea de fraturas em pacientes oncológicos tem se mostrado muito positivo e benéfico em relação à dor, força e aceitação
emocional do paciente. Outro fator para bons resultados é a capacidade de suporte de peso
imediato, que gera uma independência maior.
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RELATO DE CASO
Síndrome de Marfan: relato de caso
Autores: Lara Vieira Marçal, Jorge Luiz Fortunato Ali, Elisa Lages Roque, Daniela Gonzalez
Mendes, Elisa Benetti de Paiva Maciel, Lorena Corrieri Praça Figueiredo, Cecília Silva de
Paula Faria.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A síndrome de Marfan é uma doença autossômica dominante causada por mutação do
gene FBN1 no cromossomo 15 que codifica a proteína fibrilina. Essa patologia apresenta
uma grande variedade de anormalidades, que são manifestadas nos sistemas cardiovascular, oftalmológico e musculoesquelético. Paciente feminina, de 2 anos e 8 meses, acompanhada da mãe, busca atendimento com queixa principal de dificuldade para enxergar. A
acompanhante relata que a criança teve desenvolvimento normal, começou a andar com
1 ano de idade e, desde então, tem apresentado tropeços sem motivo aparente. História
familiar positiva para Síndrome de Marfan. Ao exame físico, a paciente aproxima muito os
objetos de si para enxergá-los, além de apresentar hipermobilidade articular, dedos das
mãos finos e longos e crinodactilia no 5º dedo em ambas as mãos. Comprimento de 100
cm (p>97); 13, 2 kg (p 50-85); IMC 13,2 (p<3). Indicada consulta com cardiologista e oftalmologista pediátricos, solicitado cariótipo. A expectativa de vida desses pacientes vem
aumentando ao longo dos anos e isso se deve ao diagnóstico precoce, o qual é importante
para evitar complicações preveníeis e fatais. Para isso, é necessária a realização de uma boa
anamnese e um bom exame físico, além da análise da história familiar, a fim de auxiliar
tanto o manejo clínico quanto genético da doença. Além disso, o tratamento é multidisciplinar, incluindo geneticista, oftalmologista, ortopedista e cirurgião cardiovascular, sendo a
terapia gênica uma opção a longo prazo.
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PESQUISA
Síndrome de Cimitarra: a importância do diagnóstico precoce
em pacientes portadores de Dextrocardia
Autores: Diego Emmanuell Ribeiro Reis, Flávia Albuquerque Magalhães, Caroline Costa
Baldow, Guilherme Bragança Pereira do Carmo, Ludmila Ventura Torres, Luísa Viana de
Almeida, Mariane Gomes de Castro.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:
Síndrome da Cimitarra, doença congênita, com hipoplasia do pulmão direito e drenagem
anômala venosa pulmonar direita para veia cava inferior, hipoplasia da artéria pulmonar,
além de dextrocardia. Trata-se de caso da Síndrome de Cimitarra identificada quase 50
anos após o diagnóstico de dextrocardia. Paciente de 63 anos, tabagista, diabética, hipertensa, com relato de infarto prévio, diagnóstico de dextrocardia aos 13 anos de idade, e da
síndrome da Cimitarra há apenas 1 ano. A síndrome é assim denominada em referência à
imagem radiológica de uma curva descendente, vertical, com banda paralela ao diafragma,
localizada à direita do coração, lembrando a espada turca conhecida como cimitarra. A
paciente apresenta internações recorrentes com descompensação cardíaca, incluindo
ascite moderada, edema de membros inferiores, hepatomegalia, lipotimia, dor precordial
aos mínimos esforços e pneumonias de repetição. Tomografia computadorizada confirmou achados compatíveis com a Síndrome da Cimitarra, com drenagem venosa anômala
para a veia cava inferior associada à redução volumétrica do pulmão ipslateral, além de mediastino deslocado para a direita e dextroposição cardíaca. Ecocardiograma: dextrocardia,
aumento das câmaras cardíacas, hipertensão pulmonar e disfunção sistólica biventricular.
Um terço dos pacientes portadores de síndrome de cimitarra cursa com dextrocardia. A
presença desta alteração cardíaca que foi detectada aos 13 anos deveria ter estimulado a
propedêutica para identificar outras anomalias congênitas geralmente associadas a ela. O
caso poderia ter apresentado outra evolução, uma vez que a Síndrome da Cimitarra pode
ter tratamento cirúrgico evitando complicações cardíacas futuras.
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PESQUISA
Descrição pormenorizada de um caso de febre amarela em sua
forma: relato de caso e contextualização
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Lívia Maria Barros Silva Bueno, Eberaldo Severiano
Domingos, Jéssica Mariana Marcílio Barros, Mariane Barbosa Finotti, Jéssica Kayene Souza
Ferreira
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Mulher, 39 a., do norte de MG com piora de febre, prostração e mialgia, foi transferida para
o HMC. Na admissão: sonolenta, hiporresponsiva, pupilas midriáticas, instável, pulso fino,
extremidades frias e cianóticas. Desidratada, hipocorada, ictérica. FC de 138 bpm, não
houve leitura da PA no monitor, taquipneica. Abdome tenso, doloroso à palpação e sonda
vesical com hematúria. Exames: anemia, plaquetopenia, coagulopatia, elevação de ureia,
LDH, TGO e TGP. Histórico vacinal negativo para FA. A HD foi de choque hemorrágico
secundário à FA. Sorologia positiva. Realizado hemotransfusão, ressuscitação volêmica e
droga vasoativa. Evoluiu com IR, necessidade IOT, VM e sedoanalgesia. Nefrologia: IRA e
bacteremia pelo cateter dialítico, tratada com Meropenem e Vancomicina. Febre e secreção
pelo TOT e piora na leucometria, sugerindo PNM associada à VM. Associou-se Colistina.
Melhora gradativa e enfermaria após 20 dias de UTI. Após 8 dias recebeu alta, totalizando
28 dias de internação.
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RELATO DE CASO
Insulinoma diagnosticado em paciente com crises recorrentes
de hipoglicemia: relato de caso
Autores: Iriley Castro Souza, André Luiz Ribeiro Muniz, Evelyn Jerman, Hana Jermani
Coelho, Jéssica Martins Damasceno, Amanda Marques Rodrigues.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O insulinoma é um tumor neuroendócrino raro, que cursa com secreção exacerbada de
insulina. Consequentemente, os pacientes manifestam sintomas relacionados a um quadro
de hipoglicemia. Devem ser diagnosticados e tratados pelos riscos à saúde do indivíduo e
de complicações, mesmo sendo benignos em sua maioria. Relato de caso: Paciente, 46
anos, feminino, há 4 anos vem apresentando quadros recorrentes de hipoglicemia, com
sudorese, sincope e adinamia. Iniciou acompanhamento, com hipótese de insulinoma,
iniciando tratamento com prednisolona. Apresentou novo episódio de hipoglicemia, sendo
admitida e internada dia 29/05/2018 na Santa Casa de BH, para extensão de propedêutica.
Histórico de depressão e hipotireoidismo há 14 anos, em uso de Quetiapina, Vanlafaxina,
Topiramato, Clonazepam, Flunitrazepam e Levotiroxina. Exame físico sem alterações. TC e
RNM de abdome em 03/2018 sem alterações. Mantida glicose em BIC 8g/hora. Realizado
teste de jejum, que demonstrou hipoglicemia, insulina e peptídeo C séricos elevados. Suspenso a prednisolona e iniciado verapamil e hidroclorotiazida. Manteve-se sem hipoglicemias durante a internação e boa resposta a redução do soro glicosado. Solicitado AngioTC
e RNM de abdome, sem alterações. Aguardando ultrassom endoscópico, para determinar o
local do tumor. Discussão: Em relação ao insulinoma, as manifestações clínicas de hipoglicemia são divididas em dois grupos: neurológicas e adrenérgicos. É comum o ganho de
peso pela alimentação excessiva para evitar os sintomas. Como são características não
especificas da doença, o diagnóstico muitas vezes é tardio. Para constatar a doença, é feito
jejum supervisionado, que demonstra hipoglicemia, associado a níveis elevados de insulina, pró-insulina e peptídeo C. Insulinomas são tumores neuroendócrinos, normalmente
benignos, que após diagnóstico clínico, podem ser feitos exames de imagem no pré-operatório ou o tumor pode ser localizado durante a cirurgia, sendo que após a ressecção
da lesão há cura completa da doença. Nos casos de tumores irressecáveis ou com metástases existem atualmente fármacos e terapias não cirúrgicas disponíveis para tratamento
curativo ou paliativo.
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RELATO DE CASO
Paciente com o desenvolvimento de tumores cerebrais associados a neurofibromatose: relato de caso
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Ana Beatriz Gomes Silva, Beatriz Carvalho Pestana, Noelly Mayra Silva de Carvalho, Gabriel Fernandes Ramos, Daniel Cardoso Pereira.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A neurofibromatose tipo 1 (NF-1), é uma doença genética, multissistêmica e progressiva.
Estima-se que essa doença acometa aproximadamente 1:3000 nascidos vivos, se manifestando através de manchas café-com-leite, nódulos de Lisch, neurofibromas e comprometimento neurológico. Paciente do sexo masculino, 34 anos, com história de Astrocitoma
Pilocítico operado na infância, desde então utiliza derivação ventrículo-peritoneal (DVP)
para drenagem de hidrocefalia. Há 2 meses apresentava paresia de hemiface direita e episódios de tontura. Procurou assistência médica sendo diagnosticada a recidiva do astrocitoma e indicada uma nova cirurgia para ressecção do tumor. Ao exame físico foi evidenciado a presença de escoliose torácica e lombar, déficit cognitivo, e nódulos cutâneos, medindo aproximadamente 2mm, em toda superfície corporal. Segundo relato da mãe, quando
criança o filho apresentava manchas ‘’café com leite’’ nas regiões correspondentes aos
nódulos e atraso global no desenvolvimento. Após análise do quadro clinico e história pregressa, o paciente foi diagnosticado com Neurofibromatose. A neurofibromatose é uma
doença de caráter hereditário sem cura que pode trazer diversas consequências para o
paciente, dentre elas destacam-se o aparecimento de nódulos e tumores na pele, denominados neurofibromas, e também o surgimento de tumores cerebrais, prejudicando muito
a qualidade de vida do paciente e sua expectativa de vida. Por se tratar de uma doença
genética a prevenção é feita para evitar agravos, como por exemplo a retirada de tumores
de rápido crescimento que poderiam acometer estruturas importantes.
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PESQUISA
Febre reumática e suas complicações
Autores: Diego Emmanuell Ribeiro Reis, Marisol Souza Almeida de Oliveira, Alice Motta da
Rocha, Bruna Latif Rodrigues Carvalho, Fernanda Costa Carvalho, Sarah Menezes de
Oliveira.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A Febre Reumática é uma complicação tardia, não-superativa, de maior incidência em
indivíduos vulneráveis aos streptococcus beta hemolíticos do grupo A de Lancefield. Os
sintomas costumam aparecer em média 15 dias após uma amigdalite. Em geral ocorre na
faixa etária dos 5 aos 15 anos de idade, sem preferência sexo ou etnia. Paciente, feminino,
60 anos, leucoderma. Foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento durante a gestação
de um dos filhos, há 18 anos, com intensa dispneia. Ao exame físico apresentou estenose
de válvula aórtica e insuficiência de válvula mitral, que foram confirmadas com a realização do ecodopplercardiograma. A mesma estava internada decorrente de um quadro de
rejeição à prótese de quadril que havia se submetido no ano de 2017 e agora apresentava
abscesso. A mesma faria uma cirurgia para troca das válvulas aórtica e mitral, mas havia
necessidade de cessar primeiramente o quadro infeccioso. No endocárdio ocorrem lesões
vegetantes sob as cúspides valvares, compostas de trombos plaquetários com fibrina
superficial. Em uma parcela dos pacientes gera fusão das cordoalhas, fibrose e retração que
redundam em estenose/insuficiência valvar, com maior incidência das valvas aórtica e
mitral. O quadro da paciente gera dispneia, já que o sangue não é devidamente ejetado do
ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica. O coração pode fazer um trabalho de
espessamento de sua parede ventricular, para tentar compensar a não-abertura da válvula
aórtica, mas isso posteriormente pode levar a insuficiência cardíaca. Embora a FR seja uma
doença de prevenção fácil, depende do tratamento adequado das amigdalites, que é feito
com a dose única de Penicilina Benzatina. A FR uma vez estabelecida como doença cardíaca, leva a internações repetidas, cirurgias cardiovasculares e tratamento medicamentoso
de difícil manejo, com o uso de anticoagulantes por toda a vida. Isto influi na capacidade
de trabalho dos pacientes e seus responsáveis, resultando em altos custos sociais.
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RELATO DE CASO
Um relato de caso raro sobre o desenvolvimento de pineoblastoma
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Fernanda Akemi Andrade Hirahata, Pedro Henrique Menezes Ribeiro, Pedro Emílio Araújo Claudinom, Lara Calhau Rebouças.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

O pineoblastoma é um tumor na glândula pineal, sendo considerado raro, representando
menos de 1% dos tumores intracranianos nos adultos. As complicações dessa patologia
estão relacionadas principalmente com o aumento da pressão intra-craniana devido ao
crescimento do tumor. Paciente do sexo masculino, Leucoderma, atualmente 23 anos.
Durante infância e adolescência apresentou quadros intermitentes de cefaleia e lombalgia
intensas sem definição diagnóstica. Aos 19 anos, apresentou quadro agudo de cefaleia
intensa. Foi encaminhado para o hospital, onde realizou uma tomografia computadorizada
de urgência que apresentou massa na linha média entre os colículos superiores. Realizou-se um procedimento para a retirada de amostra para biópsia, sendo diagnosticado com
Pineoblastoma. Quadro evoluiu, rapidamente com aumento da pressão intracraniana. Foi
realizada a cirurgia de retirada do tumor com urgência. Após cirurgia apresentou hemiplegia bilateral, amaurose, hipoacusia lado esquerdo, disgeusia; anosmia. Em segundo tempo
operatório recebeu cânula intracerebroventricular para controle da pressão intracraniana
além de seções de radioterapia e quimioterapia. Hoje, o paciente caminha e visão está
estável. Faz acompanhamento de rotina e recebe cuidados paliativos. Apesar da baixa incidência, o pioneoblastoma deve ser enfatizado, visto que afeta uma área de suma importância do diencéfalo. Os sinais e sintomas clínicos dessa doença devem ser reconhecidos precocemente pelo médico generalista que contribuirá para o sucesso terapêutico e a melhora da qualidade de vida do paciente.
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RELATO DE CASO
Criança nascida a termo do sexo feminino portadora da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo: relato de caso
Autores: Léa Rache Gaspar, André França Fontes Cal, Joseph Gualberto Bicalho, Larissa
Anne Ruas Cangussu, Lissa Carvalho Werneque, Tassia Giurizatto Gotardo.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A síndrome da hipoplasia do coração esquerdo (SHCE) é considerada uma das malformações cardíacas mais graves. A criança nasce com atresia das valvas mitral e aórtica, resultando no hipodesenvolvimento do ventrículo esquerdo e na deficiência da manutenção da
circulação sanguínea. Paciente NBS, feminino, 2 meses e 16 dias de idade, apresentando os
seguintes dados gestacionais e perinatais: parto vaginal a termo de 40 semanas, peso
2880g, comprimento de 48cm, PC de 31cm, tipo sanguíneo B+ e Apgar 8 no 1º minuto e 9
no 5º minuto. Mãe G3 P3 A0, 36 anos de idade, tendo realizado um ECO fetal constatando
truncus arteriosus. Após o nascimento, o paciente foi encaminhado à UTI neonatal para
investigação diagnóstica. Realizou ECO (01/04/2018) que evidenciou: hipoplasia do anel
valvar aórtico de 1,6 mm; hipoplasia da aorta ascendente e transversa; PCA de 6,5mm com
shunt bidirecional; CIA de 5mm com shunt bidirecional e CIV perimembranoso de 7,5mm
com shunt bidirecional. Também apresentou quadro de sepse tardia com foco urinário
tratado. Foi tratado por meio de cateterismo e colocação de stent no canal arterial para
haver condições de realizar a correção cardíaca definitiva. Paciente recebeu alta após 24
dias de hospitalização, mantendo peso de 2910g. A SHCE é uma cardiopatia frequentemente diagnosticada na vida fetal. Entretanto, no caso clínico apresentado, a hipoplasia de aorta
fetal era tão grave que impossibilitou a visualização pelo exame e o diagnóstico não foi realizado corretamente. Embora a história natural da SHCE seja fatal no 1º mês de vida, com a
cirurgia de Norwood tal curso pode ser alterado. É recomendado que essas crianças
nasçam em locais com infraestrutura adequada para realização de cirurgia cardíaca, devendo ser realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida.
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RELATO DE CASO
Paciente masculino nascido a termo apresentando assimetria
progressiva de membros inferiores: relato de caso
Autores: Léa Rache Gaspar, André França Fontes Cal, Joseph Gualberto Bicalho, Larissa
Anne Ruas Cangussu, Lissa Carvalho Werneque, Raquel Amanda Soares de Oliveira.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

A dismetria de membros inferiores (DMI) é a assimetria do comprimento das pernas,
podendo ser do tipo estrutural, onde há diferença no comprimento de estruturas ósseas, do
tipo funcional como resultado de alterações mecânicas ou do tipo ambiental, sendo causada por fatores ambientais. Paciente JLLS, sexo masculino, 11 meses de idade (24/07/2017),
nascido a termo de 41 semanas, via parto vaginal, com Apgar 9 ao 1º minuto e 9 ao 5º
minuto, pesando 3695g, medindo 51,4cm e PC de 35,8cm. Foi realizada a triagem neonatal,
o teste da orelhinha, do coraçãozinho e do olhinho, todos sem alterações. Mãe G2 P2 A0,
de 22 anos de idade, fez uso de suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso durante a
gestação. O quadro clínico se iniciou aos 2 meses de idade, quando a mãe notou uma assimetria progressiva entre os membros inferiores da criança, com o membro direito
apresentando-se maior que o esquerdo. Foi realizado um ultrassom Doppler venoso do
membro inferior direito (18/09/2017), constatando ausência de vasos anômalos superficiais
ou profundos, ou seja, o sistema venoso apresentava-se pérvio e competente, não apresentando etiologia vascular. Mãe relata que seu filho foi assistido por diversos médicos,
entretanto, permanece como um quadro sem desfecho clínico conclusivo. A DMI pode ser
classificada como discreta (<3cm), moderada (3 a 6cm) ou grave (>6cm). Assimetrias menores que 1cm dificilmente são diagnosticadas por normalmente serem assintomáticas,
entretanto, sabe-se que a partir de 0,5 cm o paciente pode apresentar sintomas com o
aumento da intensidade do exercício físico. Em casos mais graves, pode ser realizada cirurgia ortopédica para reduzir a diferença entre os membros, mas a fisioterapia e a utilização
de sapatos especiais com palmilhas também são medidas adotadas como tratamento
paliativo.
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RELATO DE CASO
Efeito Werther: relato de experiência
Autores: Silvia Bastos Heringer Walther, Marcos Resende, Nathan Fernandes de Oliveira,
Isabella Cassimiro de Andrade, Larissa Matos Ventura, Warley Cleiton Rufino Fernandes,
Vanessa Miranda Borges.
Tipo de Apresentação:
Pôster
Resumo:

Uma das associações mais antigas entre mídia e suicídio surgiu do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, onde Werther se suicida por uma rejeição da mulher que
ele amava. Após sua publicação, em 1774, houve relatos de jovens rapazes usando o
mesmo método para se suicidarem. A nova proposta de modelo de atenção à saúde e a
nova DCN medicina 2014, valoriza, sobretudo, os aspectos biológicos do processo saúde-doença mas também determinação psicossomática e social do processo saúde-doença. É
necessário a compreensão da natureza humana como fenômeno constituído por inumeráveis fatores naturais e sociais das diferentes dimensões da universalidade que compõe a
dinâmica da vida de relações dos seres humanos. Nessa perspectiva, a Liga de psicossomática do IMES em 2017 planejou um grande evento para se discutir sobre o assunto mais preponderante em toda a sociedade: suicídio. Houve preparação, convite a psicólogos e
psiquiatras e principalmente alunos da faculdade. Dois dias antes do encontro um dos
componentes sentiu que poderíamos prejudicar através do efeito Werther. Atualmente
todas as escolas e faculdades enfrentam dificuldades na abordagem deste tema. A saúde
mental é e será um dos grandes desafios da política nacional de saúde pública no país. Um
dos maiores obstáculos sentidos em nosso grupo foi a falta de conhecimento teórico e prático, a falta de diálogo com outros profissionais mais experiências e a dificuldade em conseguir atendimento psicológico e psiquiátrico de urgência se necessário.
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