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Introdução: A dermatoscopia compreende em uma técnica não invasiva, que consiste no uso do dermatoscópio, o qual possui uma lente de aumento, permitindo a visualização de estruturas da epiderme, da derme 
papilar e da reticular superficial que não são visíveis a olho nu. É um procedimento fundamentado em um método de imagem que auxilia no rastreamento do melanoma, estabelecendo diagnóstico precoce de lesões 
melanocíticas e não melanocíticas. Objetivos: O objetivo dessa pesquisa é descrever a relevância do uso da dermatoscopia no diagnóstico precoce de melanomas no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), a fim de 
assegurar a eficácia na resolutividade do atendimento e da conduta clínica focada às queixas dermatológicas. Metodologia: Trata-se de um artigo exploratório de natureza bibliográfica, no qual foi realizada uma revisão 
crítica da literatura, cuja organização configura-se em um processo de levantamento e análise de publicações pregressas a respeito da relevância do uso da dermatoscopia no diagnóstico precoce do melanoma. O período 
de análise foi de 2010 a 2021, sendo selecionados 21 artigos indexados nas plataformas técnico-científicas SCIELO e PubMed para a presente revisão. Discussão: As neoplasias cutâneas representam uma importante 
adversidade no contexto de saúde pública em decorrência da sua alta incidência. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2020), os tumores malignos de pele compreendem cerca de 30% da totalidade dos carcinomas 
registrados no país. A classe mais agressiva é o melanoma pelo caráter metastático, configurando alta letalidade. A dermatoscopia, técnica utilizada na área de dermatologia, expõe uma maior eficácia e confiabilidade, 
além de apresentar maior sensibilidade no diagnóstico precoce do melanoma. Além disso, o método, por ser examinador dependente, requer o treinamento do profissional para avaliação das lesões pigmentadas. Ademais, 
a junção do exame clínico ao uso do dermatoscópio amplia a acurácia do diagnóstico do melanoma, significando uma redução do número de excisões cirúrgicas desnecessárias amenizando a sobrecarga nos serviços de 
referência. Considerações Finais: A dermatoscopia auxilia no diagnóstico precoce do melanoma nos pacientes, diferenciando-o das demais lesões de pele. A implantação desse método nas Equipes de Saúde da Família 
facilita as orientações e definições terapêuticas dos usuários do sistema, além de proporcionar um alívio da demanda nos serviços de referência.
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Introdução:  A hepatite fulminante (HF) é uma condição rara, de elevada mortalidade, definida pelo desenvolvimento de disfunção hepatocelular aguda, sem 
doença hepática crônica prévia, manifestando-se com coagulopatia, alteração de bilirrubinas e encefalopatia hepática (EH). Apresenta etiologias diversas como 
hepatites virais, medicamentosas, autoimune, dentre outras. Relata-se um caso de HF para apresentar a importância da detecção e do manejo precoce e adequado da 
condição assim como a realização do transplante. Relato do caso: Paciente, 33 anos, feminino, com relato de dor abdominal, náuseas e icterícia flutuante há cerca 
de 20 dias. Hipertensa, em uso de Atenolol, Hidralazina, Losartana e Metildopa (iniciada em gestação anterior, com parto há 4 meses). Internada em hospital local 
por agravo da icterícia, evoluiu com piora da função hepatorrenal, rebaixamento do nível do sensório e submetida à intubação orotraqueal (IOT). Encaminhada 
para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), onde foi realizada propedêutica laboratorial de hepatopatia, sem alterações, 
e exames de imagem, sem alterações intracranianas sendo levantada hipótese de hepatite fulminante de etiologia medicamentosa (metildopa?). No hospital, 
apresentou RNI>10 e fator V de 17% pontuando nos critérios de hepatite fulminante de King´s College e Clichy. Paciente foi inscrita como prioridade em fila 
de transplante hepático e transplantada no mesmo dia, sem demais intercorrências. Evolui bem no pós-operatório. Discussão: A HF deve ser monitorada em todo 
paciente que cursa com insuficiência hepática aguda grave. O surgimento de encefalopatia hepática, mesmo que sutil, classifica o caso como Hepatite Fulminante. 
Nesses casos, o acompanhamento em um centro de referência é de extrema importância para decisão do transplante hepático.  O paciente deve ser acompanhado 
em leitos de terapia intensiva, seguindo cuidados específicos. O manejo eficaz e imediato e os encaminhamentos foram determinantes para boa evolução clínica da 
paciente. Conclusão: Por ser uma condição com alta morbimortalidade, a identificação precoce e o manejo adequado do paciente com HF é crucial para o bom 
desfecho clínico.
Palavras-chave: Transplante de Fígado. Falência Hepática Aguda. Hepatite Fulminante.
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Introdução: O íleo biliar é uma complicação rara da colelitíase que se enquadra nas emergências cirúrgicas com representatividade de 1 a 4% 
dos casos de obstrução abdominal mecânica. Ocorre principalmente pela formação de uma fístula bilioentérica que na maioria dos casos é 
colecistoduodenal, porém também podem ocorrer fístulas colecistogástrica e colecistocólica. Em geral essa condição acomete principalmente 
idosos, pacientes que geralmente apresentam outras comorbidades e complicações, o que contribuiu para o elevado índice de morbidade e 
mortalidade. Manifesta-se como obstrução intestinal aguda com sintomas inespecíficos, dificultando então o diagnóstico pré-operatório. O 
tratamento é eminentemente cirúrgico e apresenta divergências quanto à realização de uma cirurgia em tempo único, em dois estágios ou uma 
enterolitotomia isolada. Objetivos: Abordar a condição do íleo biliar com enfoque nas principais condutas cirúrgicas existentes atualmente e 
apresentar algumas de suas particularidades. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre 2007 
e 2021, prezando pela relevância da fonte pesquisada. Ademais, foram utilizados bancos de dados, como PubMed, Scielo e BVS, pesquisando 
as palavras chaves “Íleo”; “Colelitíase”; “Fístula Biliar”; “Colecistectomia”; “Vesícula Biliar”. Discussão: Apesar de novas abordagens como 
videolaparoscopia e litotripsia extracorpórea, a laparotomia de emergência é a via mais comum. Estudos indicam que a enterolitotomia isolada 
apresenta menor taxa de mortalidade, sendo indicada para pacientes hemodinamicamente instáveis e com alto risco cirúrgico. Por outro lado, a 
cirurgia em tempo único (enterolitotomia, colecistectomia e correção da fístula) é preferencialmente realizada em indivíduos estáveis que suportam 
um procedimento cirúrgico mais prolongado. Ela está associada à maiores complicações pós-operatórias, porém reduz de 15% para 1% a chance 
de desenvolver câncer de vesícula. A abordagem em dois tempos consiste primeiramente na enterolitotomia isolada com posterior colecistectomia 
e reparação da fístula. É recomendada para pacientes jovens com risco subsequente de desenvolver complicações biliares e pacientes com cálculos 
biliares retidos. Considerações finais: Apesar da ausência de uma padronização da abordagem cirúrgica do íleo biliar em um ou dois tempos, a 
escolha do método deve se basear no risco benefício para o paciente assim como na gravidade e acometimento da obstrução.
Palavras-chave: Íleo. Colelitíase. Fístula Biliar. Colecistectomia. Vesícula Biliar.
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Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, autoimune, potencialmente grave e capaz de acometer 
diversos órgãos¹. A ocorrência de eventos infecciosos é uma das principais causas de morbimortalidade dos portadores dessa doença e o diagnóstico 
pode ser possuir caráter complexo, visto que é comum que as infecções se manifestem de forma atípica.2 Descrição do caso: C.V.P.M., sexo 
feminino, 38 anos, diagnóstico de LES. A paciente apresentava quadro progressivo de lombalgia inflamatória à esquerda com irradiação para a 
face posterior da coxa e claudicação, sem febre. A paciente está em uso de prednisona 10mg/dia, azatioprina 200mg/dia e losartana 20mg/dia. 
A radiografia e ressonância magnética de sacroilíacas evidenciaram alargamento e irregularidade do espaço articular, áreas de descontinuidade 
cortical óssea e aumentos de partes moles. Os exames laboratoriais revelaram leucopenia e proteína C reativa (24g/dL) e VHS (90mm/h) elevados. 
Devido a suspeita de um quadro infeccioso, foi optado pela realização de uma biopsia óssea e início de antibiótico de amplo espectro até a 
definição do caso. Na biópsia foi constatado a presença de Mycobacterium tuberculosis, e o teste tuberculínico (PPD) apresentou resultado positivo. 
Discussão: O risco contrair uma infecção pelo Mycobacterium tuberculosis é maior em pacientes imunocomprometidos, como indivíduos que 
realizam tratamento prolongado com imunossupressores e corticoides, como no caso descrito2. A tuberculose óssea (TBO) é uma infecção atípica, 
considerada a manifestação mais prevalente das formas extrapulmonares da doença3. As manifestações clínicas da TBO são de características 
inespecíficas e insidiosas e majoritariamente, sem quadro pulmonar associado, o que torna ainda mais complexo a realização do diagnóstico4. A 
associação entre e o LES e a tuberculose está relacionada a quatro condições principais, sendo elas, o uso de corticoides e imunossupressores, o 
déficit imunológico do próprio LES, as características epidemiológicas e sociais comuns a essas doenças e, o papel das proteínas de choque térmico 
(HSP) e do mimetismo molecular nas comorbidades LES-TB5. Conclusão: Em pacientes imunossuprimidos, devem ser sempre investigadas 
infecções por microorganismos comuns com manifestações de caráter atípico. 
Palavras-chave: Tuberculose osteoarticular. Lúpus eritematoso sistêmico. Hospedeiros imunocomprometidos. Infecção. 
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Introdução: Comercializados pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 2007, os cigarros eletrônicos foram criados com a premissa de 
serem uma alternativa menos danosa à saúde quando comparados aos cigarros tradicionais, e rapidamente se popularizaram ao redor do mundo, 
sobretudo entre a população jovem1,2. Atualmente, também conhecido como “vape”, esse dispositivo tem se tornado foco de inúmeras pesquisas 
e sido associado a efeitos nocivos ao organismo, entre os quais se incluem variadas complicações pulmonares3,4. Objetivos: Apresentar os aspectos 
histopatológicos encontrados em biópsias pulmonares de pacientes que fazem o uso recorrente de cigarros eletrônicos. Metodologia: Foi realizada 
uma revisão de literatura pela busca de publicações datadas a partir de 2012 nas bases de dados Pubmed e SciELO, em português, inglês e 
espanhol, utilizando os descritores “lesões pulmonares”, “cigarros eletrônicos”, “biópsia” e “vaping”. Discussão: Foi observado um padrão de lesão 
pulmonar aguda, o qual pode ser manifestado como dano alveolar difuso, pneumonia fibrinosa, pneumonia lipoide, pneumonite fibrinosa aguda 
ou uma combinação desses padrões1,2. A patogênese da lesão aparenta estar fortemente associada à inalação do gás ceteno resultante da combustão 
da vitamina E acetato (VEA), embora outras substâncias também estejam relacionadas ao dano1,5,6. Nas biópsias, destaca-se o alargamento dos 
pneumócitos e a presença de macrófagos espumosos com grânulos lipídicos, os quais podem ser visualizados por meio da coloração Oil Red-O4,7. 
Ademais, foi observada a presença de membranas hialinas com deposição de fibrina que evoluem para pólipos de tecido fibroblástico imaturo em 
organização2. Considerações Finais: Os efeitos e mecanismos morfopatológicos dos cigarros eletrônicos nos pulmões ainda não são completamente 
elucidados, e a grande diversidade de marcas com variadas composições existentes no mercado tornam essa pesquisa ainda mais desafiadora8. Além 
disso, dados acerca dos efeitos respiratórios secundários e alterações a longo prazo ainda são limitados, de maneira que é imperativo que haja um 
movimento contínuo de pesquisa e análise a respeito dos desdobramentos desse crescente hábito1,5.
Palavras-chave: Lesão pulmonar. Cigarros eletrônicos. Biópsia. Vaping. 
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Introdução: O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero. Cerca de 95% 
das neoplasias ovarianas são derivadas das células epiteliais, os demais provêm de células germinativas e células estromas. Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), no ano de 2020, o Brasil registrou 6650 casos novos. No ano de 2019, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer, 
registraram-se 4123 óbitos relacionados ao câncer de ovário. Descrição do caso: Paciente feminina, 47 anos, obesa, submetida a cirurgia bariátrica 
há 13 anos, referiu complicações pós-cirúrgicas e necessitou de uma reoperação na urgência. Na atual admissão, evoluiu com um quadro de 
volumosa hérnia incisional epigástrica, dolorosa, com piora aos esforços. Além disso, apresentou colelitíase com microcálculos em ultrassonografia 
do abdome, com dor abdominal ocasional. No dia 16/09/2021, inicialmente seria realizada apenas a herniorrafia incisional com colecistectomia 
sem colangiografia. Posteriormente à laparotomia supra-infraumbilical sobre cicatriz prévia, foram identificadas duas hérnias epigástricas 
volumosas. Assim, foi realizada a abertura da aponeurose, dissecção e redução do conteúdo herniário. Apesar da difícil exposição e acesso à vesícula 
biliar, foi possível finalizar a ressecção sem maiores intercorrências. Entretanto, durante revisão da cavidade foi identificado volumoso tumor em 
ovário direito, com cerca de 10 cm em seu maior eixo, mal delimitado, bem vascularizado, sendo optado por realizar ooforectomia, em virtude de 
ser potencialmente maligno. A herniorrafia foi finalizada com êxito, não colocando a tela de polipropileno, pelo elevado risco de neoplasia maligna 
do ovário e da possibilidade futura de reoperação. Discussão: Durante a laparotomia supra-infra umbilical é realizada uma abertura cirúrgica da 
cavidade abdominal. Em seguida é feita uma exploração desta região, antes da realização da cirurgia propriamente dita, para avaliação da extensão 
da patologia e para identificar outras possíveis patologias não diagnosticadas previamente, assim como foi observado no caso descrito, tendo um 
achado inesperado de um tumor de ovário. Conclusão: No momento, não temos mecanismos eficazes para rastreamento do câncer de ovário, 
portanto muitas vezes o diagnóstico é realizado em estágios avançados ou encontrados acidentalmente. Sendo assim, é de extrema importância a 
realização de uma revisão da cavidade abdominal em procedimentos cirúrgicos.
Palavras-chave: Neoplasias ovarianas. Ovário. Laparotomia.
 Referências:
1.Timmerman D, Calster BV, Testa A, Savelli L, Fischerova D, Froyman W, et al. Predicting the risk of malignancy in adnexal masses based on 
the Simple Rules fron the International Ovarian Tumor Analysis group. Am J Obstet Gynecol 2016; 214(4):424-437. 
2.Killackey MA, Neuwirth RS. Evaluation and management of the pelvic mass: a review of 540 cases. Obstet Gynecol 1988 Mar; 71(3 Pt 1):319-
22.
3.Menon U, Karpinskyj C, Gentry-Maharaj A. Ovarian Cancer Prevention and Screening. Obstet Gynecol. 2018 May;131(5):909-927. 
4.Stewart C, Ralyea C, Lockwood S. Ovarian Cancer: An Integrated Review. Semin Oncol Nurs. 2019 Apr;35(2):151-156. 
5.Ministério da Saúde [homepage na Internet]. Instituto Nacional de Câncer. Câncer de ovário. [acesso em 2021 Set 30]. INCA; Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-ovario/profissional-de-saude. Acesso em: 30 set. 2021.

mailto:isalamounier19@gmail.com
https://www.uptodate.com/contents/types-of-adnexal-masses/abstract/2
https://www.uptodate.com/contents/types-of-adnexal-masses/abstract/2
https://www.uptodate.com/contents/types-of-adnexal-masses/abstract/10
https://www.uptodate.com/contents/types-of-adnexal-masses/abstract/10


Rev Med Minas Gerais 2022;32 (Supl 07): S1-S82 30

ÁCIDO TRANEXÂMICO COMO ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DE EPISTAXE: REVISÃO SISTEMÁTICA
Mariana de Oliveira Peternelli¹, Eduarda Purgato Mesquita Monteiro¹, Micaella Ramos Teixeira¹, Fernando Afonso Coelho de Magalhães² 
 ¹ Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora; ² Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora 
Autor correspondente: Mariana de Oliveira Peternelli. E-mail: marianapeternelli@gmail.com
Introdução: Epistaxe consiste no sangramento proveniente da mucosa nasal tendo origem em fatores locais, sistêmicos ou medicamentosos. Estima-se que cerca de 
60% da população adulta já tenha apresentado ao menos um episódio de epistaxe na vida, sendo na maioria das vezes um quadro autolimitado. Dentre as diferentes 
terapias existentes, o uso de ácido tranexâmico (TXA) tem se popularizado, fazendo necessários estudos acerca deste. Objetivo: analisar a efetividade terapêutica 
do ácido tranexâmico tópico em detrimento de outras alternativas. Metodologia: foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados 
originalmente em inglês, dos últimos dez anos, em humanos, tendo como referência a base de dados MedLine. A pesquisa pelos descritores e termos utilizados 
foi efetuada mediante consulta ao MeSH, através do portal da NLM e os descritores utilizados foram: epistaxe e ácido tranexâmico. Foram incluídos estudos que 
abordavam alternativas terapêuticas relacionadas à aplicação do ácido tranexâmico em três âmbitos principais: ressangramento, tempo de internação e satisfação 
do paciente. Inicialmente, foram encontrados 11 estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas 5 artigos fizeram parte do escopo e análise 
final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Discussão: a maioria dos estudos revisados relataram melhoria nos três âmbitos 
supracitados. Foi evidenciado em um deles (n=92), a interrupção do sangramento em 73% dos pacientes no grupo TXA, dentro de 10 minutos de tratamento 
(p <0,001). Outro estudo demonstrou que, comparado com o tamponamento nasal anterior (TNA), o TXA parou o sangramento em 71% dos pacientes em 10 
minutos de tratamento, contra 31,2% no grupo de TNA (p < 0,001). Além disso, o tempo de alta no grupo de TXA também foi menor. 95,3% dos pacientes do 
grupo de TXA tiveram alta em 2 horas ou menos (P <0,001). Em outro estudo avaliando 172 pacientes em pós-operatório de uma septoplastia, o grupo que recebeu 
TXA apresentou menos sangramento nasal de forma significativa, além de necessitarem de um número menor de compressas (p=<0,05). Considerações finais: os 
resultados demonstram, em sua maioria, significativa resposta ao tratamento da epistaxe com o uso de TXA, resultando em cessação mais rápida do sangramento, 
menos ressangramento em uma semana e tempo de internação mais curto. Todavia faz-se necessária a realização de novos estudos. 
Palavras-chave: Epistaxe. Ácido Tranexâmico. Tratamento.
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL COM ALTERAÇÃO NO CAMPO VISUAL: UM RELATO DE CASO 
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Autor correspondente: Isabela Nicolai Nassif Diniz. E-mail: isanicolai@gmail.com
Introdução: Segundo o Ministério da Saúde, a incidência anual de acidente vascular cerebral (AVC) é de 108 casos por 100 mil habitantes no 
Brasil, sendo uma consequência do AVC a alteração de campo visual. O tipo mais comum de perda de campo visual é a hemianopsia homônima, 
representando aproximadamente dois terços dos pacientes acometidos. Descrição do caso: Paciente J.S.P, masculino, 59 anos, hipertenso, 
atendido pela primeira vez em março/2001, aos 37 anos, devido a miopia. Tonometria de 16 mmHg em ambos os olhos. Escavação papilar 
0,8. Campimetria normal. Olho direito MD 0,4 SF 1,5. Olho esquerdo MD -0,2 SF 1,5. Sem perdas localizadas. Fez acompanhamento a cada 
6 meses, sem alterações na tonometria e campimetria até outubro de 2019, quando apresentou pico de 21 na curva de pressão, passando a usar 
colírio Glaucotrate, com bom controle da pressão. Campimetria dentro da normalidade. Retornou em junho/2021, um mês após ter apresentado 
AVC isquêmico, queixando defeito no campo de visão. Iniciou uso de Atenolol, Losartana e anticoagulante. Campimetria mostrou alterações no 
campo esquerdo (temporal e nasal), compatíveis com a ressonância nuclear magnética recebida posteriormente, mostrando área de isquemia no 
lobo occipital direito. Discussão: A perda do campo visual após o AVC foi atribuída a acidentes vasculares cerebrais corticais em que a via visual 
é danificada. No caso trata-se de uma alteração de campo visual decorrente de um AVC isquêmico designado hemianopsia homônima (HH). 
A HH consiste na perda das metades direitas ou esquerdas do campo visual de ambos os olhos e, geralmente, ocorre devido ao acometimento 
de uma artéria cerebral média ou cerebral posterior, afetando a radiação óptica do lobo occipital. Os defeitos do campo visual após um AVC 
podem interferir na capacidade funcional e na qualidade de vida do indivíduo, apresentando risco aumentado de queda, dificuldade de leitura, 
mau humor, maiores níveis de internação e efeitos de longa data na qualidade de vida do paciente. Conclusão: Pacientes com história de perda 
de campo visual decorrente de AVC requerem avaliação para definir com precisão o tipo e a extensão da perda, diagnosticar deficiências visuais 
coexistentes e oferecer tratamento direcionado. Entender as opções de reabilitação visual disponíveis e saber para onde encaminhar, podem ajudar 
os pacientes e suas famílias no processo de reabilitação.
Palavras-chave: Hemianopsia Homônima. Acidente Vascular Cerebral. Deficiência Visual.
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A INFLUÊNCIA DO PADRÃO ALIMENTAR ATUAL NO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE INFECÇÃO PELO 
COVID-19
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Introdução: A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, iniciada na China e rapidamente difundida pelo mundo, resultou no isolamento social, afetando a 
rotina das pessoas e, consequentemente, seus estados nutricionais. O estresse gerado pelo isolamento social levou a uma piora no padrão alimentar da população, 
gerando uma alta ingestão de açúcares, gorduras saturadas, alta ingestão de ômega-6, baixa ingestão de fibras e substâncias antioxidantes, causando uma inibição 
parcial da resposta do sistema imunológico adaptativo, com posterior criação de uma resposta retardada contra os patógenos. Objetivos: correlacionar, por meio de 
referencial teórico, os impactos da alimentação no prognóstico do processo inflamatório da COVID-19, a fim de elucidar sua importância como medida preventiva. 
Metodologia: A revisão sistemática de literatura foi realizada por meio da seleção de artigos publicados nas bases Scielo e Google Scholar, obtidos a partir das 
palavras-chave “COVID-19”, “Alimentação”, “Nutrientes” e “Inflamação” e “Sistema imunológico”. Foram utilizados artigos em português e inglês, de 2017 
a 2020. Discussão: A infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, gera um amplo espectro de manifestações da infecção viral, com indivíduos apresentando-
se assintomáticos, com sintomas leves ou severamente comprometidos pela gravidade da inflamação. Na forma grave, há uma resposta inflamatória exagerada, 
denominada tempestade de citocinas, que leva a danos a diversos sistemas. Um dos diversos fatores que podem agravar o prognóstico da doença é o padrão 
alimentar, sendo que o tipo de alimentação pode causar uma resposta inflamatória mais exacerbada do que o normal. Hábitos mais saudáveis, com uma maior 
ingestão de alimentos anti-inflamatórios (ômega 3 e ômega 9 em maior proporção e a retirada do açúcar) pode ajudar na prevenção e/ou recuperação das pessoas 
contaminadas. Concomitante a isto, resultados de estudos expõe que a deficiência de antioxidantes e/ou o excesso de pró-oxidantes no organismo pode deflagrar 
a mutação viral, responsável por maior virulência. Considerações finais: Como conclusão, a nutrição adequada pode ser abordada como opção para prevenção, 
prognóstico e tratamento da infecção pelo SARS-CoV-2. Dessa forma, a adoção de práticas alimentares saudáveis e a suplementação nutricional representam uma 
alternativa para o enfrentamento da COVID-19. Contudo, não existe nenhum alimento específico que trate ou previna totalmente a infecção pelo vírus.
Palavras-chave: COVID-19. Alimentação. Nutrição. Inflamação. Sistema Imunológico.
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AGROTÓXICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA: UMA REVISÃO SOBRE OS EFEITOS DO GLIFOSATO
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Introdução: O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, mantendo políticas que fomentam seu uso e comércio pela influência da bancada ruralista no Congresso. No 
último biênio, a aprovação de 967 agrotóxicos pelo governo brasileiro, na contramão da Europa e Estados Unidos (EUA), gerou críticas da sociedade e de especialistas. Apesar do glifosato, 
agrotóxico mais utilizado no mundo, ser considerado seguro pela Environmental Protection Agency (EPA) dos EUA, há controvérsias: ele foi classificado como possível carcinogênico 
pela Organização Mundial da Saúde em 2015. Objetivo(s): Descrever os principais efeitos do glifosato na saúde e sua segurança por meio de revisão narrativa da literatura. Metodologia: 
Foram consultadas as bases PubMed, Scopus e Embase por meio da combinação, no título e abstract, dos descritores: [“glyphosate” OR “N-(phosphonomethyl)glycine”] AND (“disease” 
OR “disorder” OR “health”). Adotou-se a pergunta “Quais os efeitos do glifosato na saúde?” para a seleção de 10 estudos que apontaram possíveis efeitos do glifosato na carcinogênese 
e sistemas renal e nervoso. Discussão: Há relação do herbicida com  maior ocorrência de doença renal crônica de causa desconhecida (DRCd), apresentando nefrite intersticial crônica e 
esclerose glomerular. Sobre neuropatologias, o glifosato impacta no eixo cérebro-intestino, regulado pela microbiota entérica: camundongos expostos, comparados com controles, exibiram 
disbiose, fenômeno também observado em ratos, abelhas e vacas. Na carcinogênese, ensaios clínicos apontam para maior risco de câncer de mama e linfoma não-hodgkin em populações 
expostas. Ainda, o herbicida provoca estresse oxidativo, possui genotoxicidade e pode alterar vias metabólicas de reparo do DNA e regulação do ciclo celular. Sobre fertilidade: em ratos 
machos, a exposição ao glifosato interferiu na expressão de enzimas precursoras da testosterona, reduzindo sua excreção pelas células de Leydig. Porém, uma revisão sistemática de estudos 
epidemiológicos em humanos não indicou aumento de alterações na gravidez e malformações fetais associada à exposição. Considerações finais: O glifosato é potencialmente patogênico. 
Isso aliado à manipulação de estudos e influência em agências regulatórias pela Monsanto, dona de sua patente, evidencia a urgência de mais estudos com alto rigor esclarecendo a segurança 
do herbicida. Preconizam-se políticas nacionais mais restritivas e fiscalização para proteção da saúde.
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A LEGALIDADE DA AUTOPRESCRIÇÃO MÉDICA
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Introdução: O exercício profissional qualificado é livre, já fazendo parte da personalidade de seu titular, de modo que nem norma, nem fato 
ulterior podem modificar situação jurídica já consolidada sob seu abrigo. Portanto a regra é a liberdade profissional, somente quando a atividade 
profissional exigir conhecimento técnico, que gere risco à coletividade, pode ser restrita por legislação que preveja comprovação da qualificação 
profissional. Com a instituição dos Conselhos de Medicina houve a determinação legal do registro de médicos devidamente habilitados, sendo 
este o único requisito para o exercício da prática médica. Objetivo: Com o resultado deste trabalho, espera-se que sejam sanadas todas as 
eventuais dúvidas que envolvam o assunto, trazendo fulgor ao pensamento minoritário que ainda defende a proibição da autoprescrição médica. 
Metodologia: Empregado como técnica de pesquisa o método da revisão de literatura, foram utilizados como subsídios livros, legislação e internet, 
garantindo os conhecimentos necessários à explanação do assunto através de uma boa didática e de maneira clara e coerente, como meio de 
tornar mais simples o aprendizado. Discussão: Algumas profissões que exigem habilitações previstas em lei para a prática do ofício possuem 
autorização expressa no tocante ao autoexercício profissional, como no caso da advocacia. Mesmo atuando em causa própria, o advogado faz 
jus ao percebimento da contraprestação pela atividade desenvolvida, não figurando apenas como parte integrante do processo, mas exercendo 
cumulativamente e independentemente as figuras de parte e advogado. Não obstante a Constituição Federal já estabelecer o livre exercício laboral 
por profissional devidamente qualificado, o Código de Ética Médica assegura a autonomia e a irrenunciabilidade da liberdade profissional. 
Inequívoco que a prescrição terapêutica faz parte dos atos exclusivos dos profissionais médicos devidamente habilitados, contudo a dúvida a ser 
elucidada, silente a legislação em vigor, refere-se ao autoexercício profissional na prescrição terapêutica destinada ao próprio prescritor. Pareceres 
expedidos pelo Conselho Federal de Medicina referem que não há no Código de Ética Médica proibição expressa para eventuais autoprescrições 
de médicos. Considerações finais: Sendo assim, não havendo proibição na legislação em vigor, bem como não sendo autorizada qualquer renúncia, 
restrição ou imposição ao profissional, é definitivamente legal a autoprescrição médica.
Palavras-chave: Médico. Autoprescrição. Legalidade.
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA NA REINVENÇÃO E NA EVOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DO PROGNÓSTICO POR 
IMAGEM
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Hübner2
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INTRODUÇÃO: A inteligência artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que segue uma programação de ações computadorizadas com a finalidade de 
simular a capacidade humana na tomada de decisões.¹ Os métodos de IA estão sendo introduzidos na saúde a fim de auxiliar os médicos, profissionais da área e 
pacientes.² Dentro da radiologia, essa inovação pode auxiliar com avaliações automatizadas mais eficazes baseadas em dados de imagens.³ OBJETIVO: Apresentar 
uma revisão da literatura sobre redefinição, aplicabilidade, eficácia e perspectivas das práticas médicas com imagens radiológicas. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Artigos relacionados ao tema dos anos de 2017 a 2020 coletados das bases de dados JMIR Publication, Scielo e PubMed, utilizando como descritores inteligência 
artificial, diagnóstico médico por imagem e Big Data. DISCUSSÃO: A área de diagnóstico por imagem evoluiu nos últimos anos. As imagens radiológicas podem 
ser extremamente complexas, e é sabido que a análise de exames que produzem centenas de cortes, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância 
magnética (RM), apresenta desafios, mesmo para especialistas experientes.4 Com os avanços recentes nas pesquisas sobre a IA, uma quantidade enorme de dados 
médicos digitais são disponibilizados para treinar algoritmos e hardwares computacionais modernos.⁵ Esta novidade melhora a acurácia dos exames, aumenta 
a consistência na interpretação das imagens, na avaliação prognóstica e na tomada de decisão terapêutica.³ Os exames de imagem estão deixando de ser apenas 
qualitativos e diagnósticos para fornecer informações quantitativas sobre a gravidade da doença, além de identificar biomarcadores de prognóstico.6 Esses aspectos 
direcionam a radiologia para um conceito de abordagem ampla e torna cada paciente único.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A IA na área médica utiliza volumosa 
base de dados e segue algoritmos pré-definidos por especialistas para chegar a diagnósticos precisos.¹ Esse ramo cresce a cada dia e tornou-se um campo de pesquisa 
que abrange diversas áreas do conhecimento, ajudando a sanar problemáticas e a enfrentar diversos desafios.7 Assim, a IA visa reduzir a demanda de exames, o 
tempo de ação nos casos urgentes, agilizar a interpretação e emissão dos relatórios, aumentar a confiança nos diagnósticos, tornar objetiva e reprodutível a análise 
das imagens, oferecer informações prognósticas mais fidedignas, auxiliar no ensino e aprendizado da imaginologia, e, por fim, inserir definitivamente a radiologia 
no conceito de medicina de precisão.4   
Palavras-chave: Inteligência Artificial. Radiologia. Inovação. Tecnologia em Saúde e Medicina. 
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A RELAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL E DOENÇA DE ALZHEIMER
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Introdução: O termo microbiota intestinal refere-se a uma comunidade rica e diversa de microrganismos que desempenham, entre outras 
funções, papel na manutenção da homeostase do hospedeiro. Alterações na composição quantitativa e qualitativa desta microbiota podem estar 
associadas a diversos quadros, entre eles, distúrbios no sistema nervoso central, como doença de Alzheimer (DA), um quadro neurodegenerativo 
que compromete regiões cerebrais responsáveis pela cognição. Objetivos: Analisar a relação entre microbiota intestinal e doença de Alzheimer. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, a partir de busca na base de dados PUBMED, utilizando os descritores “microbiota” 
e “doença de Alzheimer”. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em inglês e português, entre os anos 2016 e 2021. Discussão: A 
relevância da microbiota intestinal na modulação das funções do cérebro é, hoje, consenso no meio científico. Este reconhecimento levou à 
ampliação do conceito clássico do “eixo intestino-cérebro” para “eixo microbiota-intestino-cérebro”. A comunicação entre a microbiota intestinal 
e o cérebro ocorre por vias metabólica, endócrina, neural e imunológica. Assim, o eixo microbiota-intestino-cérebro é uma via bidirecional de 
sinalização entre o intestino e o sistema nervoso central. A disbiose da microbiota intestinal, que pode resultar tanto de infecções microbianas, 
como da dieta alimentar e do uso de fármacos antimicrobianos, entre outros fatores, compromete a permeabilidade das barreiras intestinal e 
hematoencefálica. Ainda, bactérias intestinais podem estar relacionadas à modulação da síntese de citocinas pro-inflamatórias. Em conjunto, 
essas e outras alterações se relacionam com a neuroinflamação e a neurodegeneração. Alternativas para o tratamento da DA, com foco no eixo 
microbiota-intestino-cérebro, vêem sendo estudadas. Entre elas, citam-se a alimentação balanceada, o uso de probióticos e o transplante fecal, 
que podem interferir na composição da microbiota intestinal, reestabelecendo a disbiose, com efeitos benéficos para o indivíduo. Considerações 
finais: A relevância da DA e as evidências da sua relação com a disbiose da microbiota intestinal demonstram a relevância da realização de estudos 
que busquem uma melhor compreensão do papel do eixo microbiota-intestino-cérebro no desenvolvimento da DA. Evidências sugerem que a 
modulação da microbiota intestinal deve ser considerada uma medida terapêutica potencial para o controle da doença.
Palavras-chave: Microbiota intestinal. Doença de Alzheimer. Disbiose.
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A RELAÇÃO ENTRE COVID-19 E PREMATURIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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Introdução: O novo coronavírus, denominado COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) pode ter desde uma apresentação clínica assintomática 
a uma infecção respiratória aguda grave que requer cuidados intensivos³. Contudo, devido á sua rápida evolução, observa-se uma falta de evidências de alta 
qualidade que comprovem seus efeitos adversos em mulheres grávidas e, especificamente, o risco de prematuridade neonatal⁷,⁸. Objetivos: Avaliar a relação 
entre a infecção por COVID-19 durante a gravidez e o risco para a ocorrência de prematuridade neonatal. Metodologia: Revisão de literatura realizada nas bases 
de dados PubMed, Lilacs e Cochrane com os descritores extraídos do sistema Medical Subject Headings (MeSH): “COVID-19’’; “Infant, Premature’’, sendo 
selecionados oito artigos publicados no último ano na língua inglesa. Discussão: São limitados os números de casos relatados com amostras intrapartos de gestantes 
contaminadas por COVID-19⁷. Ainda assim, a literatura existente demonstra que, apesar do quadro clínico geral não diferir, mulheres grávidas com COVID-19 
apresentam taxas de partos prematuros consideravelmente maiores do que as médias internacionais quando comparadas ás que não foram diagnosticadas com 
o novo coronavírus⁴. Existem estudos que apresentam um risco de parto prematuro 2,4 vezes maior entre as mulheres com COVID-19 grave; de forma que o 
parto prematuro é levantado como o principal evento obstétrico adverso em gestantes diagnosticas com COVI-19¹-⁶. Considerações finais: A literatura relaciona o 
aumento de prematuridade com a infecção por COVID-19, uma vez que o parto prematuro foi considerável entre pacientes grávidas com COVID-19. Entretanto, 
a associação da prematuridade como complicação da gravidez em gestantes diagnosticadas com COVID-19 deve se feita com cautela devido à heterogeneidade entre 
os estudos. Ainda assim, é possível que esses resultados permitam orientar os cuidados direcionados ao pré-natal e pós-natal para pacientes grávidas COVID-19. 
Dessa forma, nesse momento que ainda existem muitas incertezas em relação aos eventos adversos causados pela infecção por COVID-19, cabe o aconselhamento 
e monitoramento adequado que busque prevenir e controlar a prematuridade durante a infecção por SARS-CoV-2 na gestação.
Palavras-chave: COVID-19. Prematuridade neonatal. Gestação. 
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A TIREOIDECTOMIA TRANSORAL ENDOSCÓPICA POR ABORDAGEM VESTIBULAR (TOETVA) COMO UMA 
ALTERNATIVA SEGURA E EFICAZ ÀS CIRURGIAS TRADICIONAIS DA TIREOIDE
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Introdução: De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, houve aumento na prevalência de câncer de tireoide, principalmente em jovens. Assim, o desenvolvimento 
de procedimentos que sejam seguros, pouco invasivos e com bom resultado estético é fundamental para garantir o bem-estar dos pacientes e uma boa resposta às 
intervenções. Nesse contexto, a tireoidectomia transoral endoscópica por abordagem vestibular (TOETVA) tem ganhado relevância no âmbito da cirurgia de cabeça 
e pescoço. Descrição do caso: DLP, sexo feminino, 70 anos, assintomática, previamente acompanhada ambulatoriamente por um nódulo tireoidiano. Apresentava 
TSH e T4 livre dentro dos valores da normalidade. Primeiro ultrassom demonstrava nódulo sólido em lobo esquerdo, medindo 1,6x1,9x2,9cm, hipoecóico, 
de contornos regulares e sem calcificações, CHAMMAS IV, TI-RADS VII. Ultrassom realizado após 3 semanas, nódulo com características semelhantes, mas 
com calcificações grosseiras e periféricas, CHAMMAS III, TI-RADS V. À PAAF, foi descrito padrão hemorrágico pouco representativo (Bethesda I). Diante 
disso, optou-se por abordagem cirúrgica, por meio da TOETVA. Paciente evoluiu sem intercorrências, alta no 1º dia pós-operatório. Ao anatomopatológico, foi 
diagnosticado bócio multinodular coloide atóxico. Discussão: No caso, devido às características do nódulo, sua classificação pelos critérios ultrassonográficos e a 
indefinição pela PAAF, houve necessidade de realização da TOETVA: técnica segura e que, apesar do pequeno número de dados na literatura, demonstra vantagens 
em relação à técnica convencional. Como exemplo disso: os resultados estéticos, já que a cicatriz evidente em área socialmente exposta pode prejudicar a qualidade 
de vida das pacientes. Há também uma taxa de complicação semelhante à técnica habitual, uma melhor visualização das paratireoides durante o ato operatório, o que 
pode prevenir uma complicação grave: hipocalcemia. Conclusão: Por ser uma técnica recente, é necessário que ocorra maior estudo e disseminação de informações 
sobre a TOETVA, para que se possa validar ainda mais o método. Ademais, é essencial que sejam definidas as indicações para o procedimento, de acordo com as 
vantagens, desvantagens, risco-benefício, quando comparadas ao método convencional. Assim, com a melhora dessa abordagem e introdução de novas tecnologias, 
a TOETVA pode se tornar mais presente na rotina de cirurgiões, por ser minimamente invasiva, resolutiva e com ótimo resultado estético.
Palavras-chave: Tireoidectomia. Neoplasias da Glândula Tireoide. Doenças da Glândula Tireoide. Neoplasias de Cabeça e Pescoço.
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Introdução: A Síndrome de Takotsubo (ST), conhecida como síndrome do coração partido, é uma disfunção do ventrículo esquerdo 
desencadeada por estresse físico ou emocional, sendo o último intensificado pelo contexto da pandemia do COVID-191. Diferentes mecanismos 
fisiopatológicos associam essa síndrome ao SARS-CoV-2, principalmente no que tange a inflamação sistêmica severa provocada pelo vírus2. A 
injúria cardíaca aguda está associada a altos índices de mortalidade, principalmente em pacientes que já apresentavam comorbidades cardíacas3.  O 
reconhecimento dessa associação é relevante para o diagnóstico e o devido tratamento dessas emergências clínicas. Objetivos: Estabelecer a relação 
do COVID-19 com a ST, a importância do seu diagnóstico e o devido tratamento do paciente. Metodologia: Busca ativa utilizando as bases de 
dados online PubMed, nos quais foram pesquisados artigos publicados no período de 2020 a 2021. Discussão: A ST provoca balonamento apical 
transitório do ventrículo esquerdo, podendo evoluir com manifestações como insuficiência cardíaca, congestão pulmonar e choque cardiogênico4. 
As manifestações clínicas assemelham-se à do infarto agudo do miocárdio (IAM), com alterações eletrocardiográficas e elevação de marcadores 
cardíacos, sendo um diagnóstico diferencial caso descartada a síndrome coronariana aguda. A diferença entre os quadros seria a obstrução arterial 
coronária que caracteriza o IAM, o que não ocorre na ST1. A relação fisiopatológica entre a infecção pelo coronavírus e a ST envolve a ativação do 
sistema nervoso simpático, com aumento de catecolaminas, o aumento na liberação de citocinas pró-inflamatórias e a disfunção microvascular2. 
Quanto ao diagnóstico, a cineangiocoronariografia e ventriculografia, mostram respectivamente coronárias sem lesões significativas e acinesia ou 
discinesia apical do ventrículo esquerdo4. O manejo do paciente envolve estabilização hemodinâmica e controle das manifestações com o uso de 
diuréticos, nitratos, aminas vasoativas e oxigenoterapia de acordo com o quadro. Para reduzir o risco de recorrência utiliza-se inibidores da enzima 
conversora de angiotensina e bloqueadores de receptores da angiotensina1,3. Considerações gerais: A infecção pelo SARS-CoV-2 leva a uma 
resposta inflamatória sistêmica ocasionando a ST. O diagnóstico precoce adequado, com estabilização hemodinâmica e manejo das manifestações 
clínicas favorecem melhor prognóstico diante dessa emergência.
Palavras-chave: Cardiomiopatia de Takotsubo. COVID-19. Emergência.
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Introdução: O consumo excessivo de álcool é um problema de saúde pública que pode gerar diversas mudanças no organismo, como alterações na função hepática 
e no sistema hematopoiético. Objetivo: Correlacionar alterações hemostáticas causadas pelo abuso do álcool em pessoas alcoólatras. Metodologia: Trata-se de 
revisão literária sobre as consequências das alterações hemostáticas em indivíduos alcoólatras com insuficiência hepática, em que foram selecionados 4 artigos das 
bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os descritores “alcoolismo”,” insuficiência hepática” e “coagulação sanguínea”, após avaliação qualitativa da literatura 
disponível Discussão: O etilismo crônico é uma doença de grande prevalência em todo o mundo. Uma das principais enfermidades associadas ao alcoolismo é a 
doença hepática alcoólica crônica (DHAC). A hemostasia é um mecanismo de contenção de uma hemorragia após ruptura vascular, com os objetivos de reduzir 
a perda volêmica, manter o sangue dentro dos vasos e restaurar a arquitetura vascular. A trombocitopenia é uma condição na qual há uma deficiência de fatores 
de coagulação no sangue, os quais são cruciais para a hemostasia. Ela é um dos achados laboratoriais mais comuns na DHAC, sendo também associada com a 
hipertensão portal na cirrose hepática e com o aumento do sequestro esplênico. Em cerca de 3% dos etilistas crônicos há uma contagem de plaquetas inferiores a 
100x109 /L, sendo que sua etiologia ainda não é muito bem esclarecida, no entanto, está associada com aumento do sequestro esplênico, produção inapropriada de 
plaquetas pela medula óssea e diminuição da sobrevida das plaquetas em circulação. Sabe-se também que doses excessivas de etanol, a longo prazo, são capazes de 
inibir o crescimento de colônias formadoras de megacariócitos e diminuir os níveis séricos de trombopoietina, sendo o déficit de produção a teoria mais consensual 
para a trombocitopenia. Conclusão: Pacientes que fazem o uso crônico de álcool estão sujeitos à disfunção hepática, sendo que a DHAC altera a produção de 
hemocomponentes fundamentais, acarretando trombocitopenia. Dessa forma, esses pacientes possuem maior probabilidade de hemorragias, hipovolemia e anemia 
crônica. 
Palavras-chave: Alcoolismo. Insuficiência hepática. Coagulação sanguínea.
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS EM GESTANTES UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
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Introdução: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível de lenta evolução que pode ser classificada em: primária, secundária, terciária e latente. Tal infecção é um grave problema 
de saúde pública, responsável por altos índices de morbimortalidade intrauterina e de agravos maternos. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi verificar a incidência de sífilis em 
gestantes, os casos e a taxa de detecção de gestantes infectadas e suas variáveis associadas (idade gestacional, faixa etária, escolaridade, raça, tratamento e classificação clínica) por ano de 
diagnóstico de 2009 a 2019 no Brasil. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de base populacional de pacientes gestantes com sífilis no Brasil. Os dados 
foram obtidos a partir de consultas as bases de dados DCCI (Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis) e SIM (Sistema de Informações 
sobre Mortalidade), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) pelo programa TabNet. O período escolhido foi de 2009 a 2019. 
Também foram utilizados como referência artigos obtidos nas bases de dados Scielo e Pubmed por meio da busca utilizando as palavras chave “syphilis”, “pregnancy” e “congenital 
syphilis”. Resultados: Ao analisar os dados obtidos, percebe-se que o número de casos de 2009 a 2019 aumentou mais de 12 vezes. A sífilis primária é o tipo mais comum entre as gestantes 
(cerca de 29,1%), seguida pela latente com 28% dos casos. A faixa etária com maior número de casos é entre 20 a 39 anos (cerca de 52,8%) e a menor é entre 40 a 59 anos. A maior 
frequência foi observada em gestantes com ensino médio completo ou incompleto, estando de acordo com a faixa etária observada. Nos três trimestres da gestação foram observados 
números de casos parecidos, porém houve mais diagnósticos no primeiro trimestre. Em relação à raça, as pardas apareceram com maior frequência. Já sobre o tratamento, o mais utilizado 
é a penicilina (89,5% dos casos), enquanto cerca de 5% das gestantes não realizaram qualquer tratamento. Conclusão: O estudo da sífilis em gestantes é necessário diante dos benefícios 
potenciais que a aplicação de medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas podem acarretar. O aumento significativo no número de casos de sífilis no período analisado mostra a 
necessidade de políticas de educação sexual mais efetivas no Brasil, buscando atingir o controle dessa infecção.
Palavras-chave: Syphilis. Pregnancy. Congenital syphilis. 
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ASTROCITOMA SUBEPENDIMÁRIO DE CÉLULAS GIGANTES EM CRIANÇA COM ESCLEROSE TUBEROSA
Tamires Hortêncio Alvarenga¹, Alysson Alves Marim, Gabriella Gomes Lopes Prata1, Kaio Henrique Viana Gomes¹, Tiago Domingos Teixeira Rincon¹, Roberto 
Alexandre Dezena1
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Autor correspondente: Tamires Hortêncio Alvarenga. E-mail: tamireshalvarenga@gmail.com
Introdução: Esclerose tuberosa (ET) é uma disfunção genética autossômica dominante, devido a mutações dos genes TSC1 e TSC2, que promove o crescimento de 
hamartomas em vários tecidos. O tumor cerebral mais comum nesses pacientes é o astrocitoma subependimário de células gigantes (ASCG); seu crescimento lento 
e próximo ao forame de Monro provoca hidrocefalia obstrutiva, com um quadro de hipertensão intracraniana, cefaleia, fotofobia, diplopia, ataxia e convulsões. 
Descrição do caso: Criança (7 anos) do sexo masculino, com diagnóstico prévio de ET, apresenta quadro de cefaleia em região frontal há 2 meses, associada à 
cervicalgia, vômitos frequentes e perda ponderal. A ressonância magnética revelou lesão expansiva adjacente ao forame de Monro à esquerda compatível com 
ASCG e hidrocefalia. Procedeu-se à ressecção tumoral, após a qual foram verificadas hidrocefalia tetraventricular e discreta redução do volume tumoral, tendo 
sido indicada nova ressecção e implantação de derivação ventricular externa (DVE). Houve melhora da hidrocefalia apenas inicialmente, fazendo-se necessária 
reabordagem do tumor residual. 1 mês após a alta, paciente retorna com queixa de cefaleias intensas e amaurose bilateral. Após observação de palidez dos discos 
ópticos e ventriculomegalia, paciente foi submetido à septostomia endoscópica e implantação de DVE. Em seguida, realizou-se derivação ventriculoperitoneal, após 
a qual a criança se manteve estável, sendo encaminhada para acompanhamento ambulatorial. Discussão: Os ASCG são lesões benignas cuja morbimortalidade está 
associada principalmente à ocorrência de hidrocefalia obstrutiva e suas repercussões, as quais correspondem ao quadro clínico apresentado pelo paciente em questão. 
A ressecção cirúrgica é indicada quando há crescimento tumoral, aumento ventricular, deterioração clínica ou hidrocefalia sintomática, tendo sido esta última fator 
decisivo na condução deste caso. Essa abordagem permite bom controle das lesões, estando suas complicações relacionadas à, entre outras coisas, ocorrência de 
hidrocefalia no pós-operatório, o que torna recomendável a implantação de DVE. Por outro lado, quando incompleta, a ressecção traz consigo o risco de recorrência 
tumoral e necessidade de nova abordagem, como descrito neste relato. Conclusão: O relato apresenta episódios de recorrência de ASCG em pacientes com ET após 
procedimentos de ressecção tumoral, evidenciando a necessidade de DVE para controle da pressão intracraniana.
Palavras-chave: Esclerose Tuberosa. Astrocitoma. Hidrocefalia.
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AS IMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES EM PACIENTES INFECTADOS PELO VÍRUS SARS-COV-2
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Introdução: As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil, e devido à pandemia por SARS-CoV-2 houve um aumento 
considerável dessas enfermidades associadas a complicações da COVID-19. Objetivos: Avaliar as implicações cardíacas causadas pelo SARS-
CoV-2 em pacientes internados. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura entre os anos de 2020 e 2021 em língua inglesa 
e portuguesa, feita nas bases de dados PubMed, Scientific Eletronic Library Online e Revista Brasileira de Enfermagem, sendo usado como 
descritores “COVID-19’; “Doenças Cardiovasculares”; “SARS-CoV-2”. A busca resultou em 12 artigos dos quais somente 5 foram selecionados. 
Foram excluídos os trabalhos relacionados a pacientes sem comorbidades, apresentando a forma leve da doença e não hospitalizados. Discussão: 
O SARS-CoV-2 é um vírus icosaédrico envelopado da família Coronaviridae. A presença de sua proteína identificada como spike é fundamental 
para entrada do vírus na célula hospedeira, via enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2). A ECA2 é encontrada distribuída por todo o 
corpo, principalmente no tecido pulmonar e no cardíaco, o que traz uma susceptibilidade de infecção aos cardiomiócitos. Após a invasão das 
células cardíacas será desencadeada a produção de citocinas pró- inflamatórias e fibróticas, que são comumente associadas ao surgimento de 
lesões de células endoteliais e miocárdicas. Desse modo, implicações como miocardite, degeneração e necrose de cardiomiócitos, podem ser 
implicações decorrentes da Covid-19.  Apesar de estudos recentes mostrarem que 24% dos pacientes internados por COVID-19 desenvolveram 
complicações cardiovasculares, ainda faltam estudos mais robustos que evidenciem os mecanismos relacionados ao efeito do SARS-CoV-2 no 
sistema cardiovascular. Considerações finais: Apesar da Covid-19 ser uma doença recente, é de suma importância que haja mais estudos clínicos 
relacionados aos impactos cardiovasculares derivados da infecção pelo SARS-Cov-2. Apesar do sucesso da imunização contra o vírus, ainda não 
é possível estabelecer os impactos a longo prazo, de pessoas infectadas, o que torna ainda mais importante o conhecimento de possíveis sequelas, 
inclusive cardiovasculares.
Palavras-chave: COVID-19. Doenças Cardiovasculares. SARS-CoV-2.
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Introdução: O tabagismo durante a gestação pode implicar em vários prejuízos para saúde fetal e materna. Sendo assim, a gravidez é uma das 
condições de risco modificáveis   mais importantes relacionadas a desfechos maternos, fetais e neonatais adversos. O uso de tabaco durante a 
gravidez resulta diretamente no fornecimento de oxigênio fetal, além de afetar o desenvolvimento fetal. Objetivo: avaliar as repercussões do 
tabaco sobre o crescimento fetal por meio de medidas antropométricas de recém-nascidos filhos de mães tabagistas comparadas às não tabagistas. 
Métodos: Estudo de coorte retrospectivo de base hospitalar, composto por puérperas e seus respectivos filhos admitidos em maternidade com 
aprovação prévia por Comitê de Ética. Os dados foram obtidos em prontuários e por meio de entrevistas individuais. No total foram analisados 
385 neonatos, subdivididos em 2 grupos: 332 filhos de mães não fumantes e 53 filhos de fumantes. As variáveis contínuas foram analisadas por 
meio do Teste “T” de Student e as categóricas por meio de Teste de Qui-quadrado e Exato de Fisher. Variáveis com valor de probabilidade maior 
ou igual 0,25 foram classificadas para análise multivariada, sendo utilizado o Teste de Wald com nível de significância de 5 por cento. Resultados: 
A prevalência do tabagismo materno durante a gestação foi de 13 por cento, estando esta prática significativamente associada a menores medidas 
de peso, comprimento e perímetro cefálico em recém-nascidos expostos. Mães fumantes também apresentaram menor número de consultas pré-
natais e baixa escolaridade, com associação negativa entre estas variáveis e tabagismo na gestação. Conclusão: Este estudo determinou associação 
direta entre tabagismo na gestação e menores medidas antropométricas em recém-nascidos expostos, revelando a influência negativa do tabaco 
sobre o crescimento intrauterino dos fetos e reforçando a necessidade de adoção de ações efetivas no combate ao tabagismo durante a gestação. 
Palavras-chave: Tabagismo. Complicações na gravidez. Retardo do crescimento fetal. Antropometria. Neonatologia.
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Introdução: Foi observado que após a implantação dos times de resposta rápida (TRR) nos grandes hospitais, obteve-se um declive na taxa de 
letalidade e mortalidade dos pacientes. Tal fato, se dá pelo reconhecimento evidenciado e precoce das equipes, diante aos sinais e sintomas, 
bem como os cuidados direcionados ao paciente na unidade de tratamento. Houve aumento na taxa de sobrevida e interferência nos cuidados 
rápida e assertiva. Objetivos: Descrever a atuação e desfecho no atendimento realizado pelo TRR. Metodologia: Revisão integrativa, através 
de levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo e BVS no período de 2016 a 2021, utilizando as seguintes palavras chaves: qualidade 
da assistência à saúde; protocolos; inovação organizacional. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados na íntegra nos últimos 5 anos, 
disponíveis gratuitamente, publicados em língua portuguesa. Os critérios de exclusão foram: resumo, resenhas, comentários, dissertações e teses, 
bem como documentos ministeriais. Discussão: Após a leitura na integra dos mesmos, foi observado que alguns artigos estavam em duplicidade e 
ou, não abordavam o tema investigado. Por fim, 04 artigos contemplaram o objetivo do trabalho e todos os aspectos envolvidos e perfizeram parte 
desta revisão. A pesquisa evidenciou que a principal ferramenta de detecção do agravamento das condições clinicas dos pacientes, eram impostas 
pela agilidade de um TRR capaz de atender os pacientes em riscos, além disso monitorar e realizar o levantamento de indicadores do quadro de 
deterioração através de scores para uma intervenção rápida. Considerações Finais: A principal função do TRR é oferecer um cuidado precoce, de 
qualidade, garantindo a segurança do paciente crítico hospitalizado. Traz como premissa uma intervenção rápida, eficaz em caso de deterioração 
clínica do paciente súbita e inesperada. Tem como pilar a prevenção e amenizar um desfecho clínico desfavorável.
Palavras-Chave: Qualidade da assistência à saúde. Protocolos. Inovação organizacional.
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BYPASS GÁSTRICO PARA REMISSÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM PACIENTES OBESOS: UMA REVISÃO LITERÁRIA 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) atinge aproximadamente 180 milhões de pessoas, sendo que em 2030, aproximadamente 
11,3 milhões de diabéticos serão brasileiros. O tratamento cirúrgico por meio do bypass gástrico em Y de Roux com alça alimentar longa (RYGB) mostrou-se opção viável para diminuição 
da glicemia e até remissão da DM2. Objetivos: Revisar e analisar estudos relativos ao tratamento cirúrgico da obesidade por meio do RYGB e sua influência no controle glicêmico. 
Metodologia: Revisão de literatura de artigos publicados entre 2010 e 2020, das plataformas SciELO, PubMed, NCBI e Lilacs, utilizando como descritores os termos “gastric bypass”, 
“Roux-en-Y”, “remissão”, “diabetes mellitus”, cadastrados na lista de Descritores em Ciências da Saúde (DECs). Foram selecionados ensaios clínicos randomizados, estudo de série de 
casos prospectivo, estudos casos-controle e estudo de coorte prospectivo. Discussão: Foram encontrados 25 artigos, sendo escolhidos oito artigos, dos quais um ensaio clínico aleatorizado, 
cinco estudos de série de casos prospectivos, um estudo de caso controle, um estudo experimental aleatório e um estudo de coorte prospectivo. A busca de artigos e a extração de dados 
foram realizadas de forma cegada e independente. Os critérios de inclusão foram:  índice de massa corporal (IMC) superior a 30kg/m2, acompanhamento pós-cirúrgico mínimo de 
um ano, amostra maior ou igual a 60 pacientes. No período de análise, observou-se perda de peso no pós-operatório de todos os pacientes, aumento da liberação sérica do peptídeo 
semelhante a glucagon (GLP-1), redução dos níveis glicêmicos e redução ou fim da insulinoterapia. Foi observado remissão da DM2 em pelo menos 50% dos casos. Considerações finais: 
O procedimento cirúrgico de bypass gástrico por meio da reconstrução do trânsito alimentar em Y de Roux com alça alimentar longa foi majoritariamente retratado como extremamente 
eficaz para a remissão da DM-2. Apesar dos resultados promissores, relatados na maioria dos artigos sobre a perda ponderal e controle da DM2, permanecem dúvidas sobre fisiopatologia 
do controle glicêmico observado após o tratamento cirúrgico.  
Palavras-chave: Bypass gástrico. Roux-en-Y. Diabetes Mellitus. Remissão.
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BETA-D-GLUCAN SÉRICO COMO FATOR DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E OTIMIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM 
PACIENTES COM PNEUMOCISTOSE: REVISÃO DA LITERATURA
Larissa Cândida de Sousa Diniz, Nathan Shuenck Silva de Oliveira, Máderson Alvares de Souza Cabral
Autor correspondente: Larissa Cândida de Sousa Diniz. E-mail: lalacandidasousad@gmail.com
Introdução: A Pneumocistose é uma pneumonia fúngica oportunista causada pelo agente etiológico Pneumocystis jirovecii. A doença geralmente 
apresenta-se com sintomas subagudos, desenvolvendo-se ao longo de 3 a 8 semanas, podendo, no entanto, haver uma rápida piora entre 7 e 8 
dias, principalmente em pacientes imunocomprometidos. Nesse sentido, sabe-se que diagnósticos tardios estão associados a maus desfechos e a 
pior resposta ao tratamento, havendo interesse em avaliar a performance do marcador Beta-D-Glucan (BDG), polissacarídeo estrutural produzido 
durante a síntese da parede celular fúngica, para realizar o diagnóstico precoce, otimizando o tratamento e as chances de sobrevida. Objetivo: 
Avaliar a utilização do BDG sérico como marcador diagnóstico e fator prognóstico em pacientes com pneumocistose. Metodologia: Trata-se 
de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados PubMed e Scielo utilizando-se como descritores “Beta-D-glucan”, “Pneumocystis” e 
“Prognosis”, sendo o critério de refinamento o coorte temporal de 2011 a 2021. Foram encontrados 40 artigos e selecionados 7 após leitura. 
Discussão: A literatura aponta a importância da dosagem sérica de BDG para o diagnóstico precoce de pneumocistose e para consequente 
otimização terapêutica. Foi demonstrado que, em pacientes com pneumocistose, os níveis séricos de BDG já estavam elevados (>85pg/ml) 
entre 5 e 21 dias antes da detecção microbiológica pela lavagem broncoalveolar, o que corrobora a hipótese do BDG como bom marcador para 
diagnóstico precoce. Além disso, pacientes imunocomprometidos com BDG e PCR positivos tratados precocemente, antes mesmo da detecção 
microbiológica, tiveram maior taxa de sobrevida em relação aos com dosagens negativas tardiamente. Sugere-se, ainda, que níveis decrescentes 
de BDG têm utilidade na avaliação de uma resposta favorável ao tratamento, enquanto níveis crescentes representam pior desfecho. Por fim, as 
limitações ao uso do BDG sérico estão relacionados à difícil interpretação e à pouca disponibilidade no sistema de saúde brasileiro, tornando 
mais difícil a sua implementação na rotina da prática médica. Considerações finais: O BDG sérico pode ser considerado marcador de diagnóstico 
precoce, associado à resposta ao tratamento, bem como à menor taxa de mortalidade entre os pacientes com pneumocistose. 
Palavras-chave: Pneumocistose. Diagnóstico. Beta-D-Glucan.
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CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE CIRURGIA ROBÓTICA E CIRURGIA 
VIDEOTORACOSCÓPICA
Anna Luisa de Oliveira Melo¹, Geanne Muniz Meira¹, João Victor Xavier Assunção¹, Maria Clara de Souza Couto¹, Daniel Oliveira Bonomi²
¹ Universidade Federal de Minas Gerais; ² Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital Mater Dei
Autor correspondente: Anna Luisa de Oliveira Melo. E-mail: annaluisa587@gmail.com 
Introdução: A cirurgia torácica tem sua recente evolução clínica associada à cirurgia robótica, que permitiu a realização de intervenções minimamente invasivas em 
áreas nobres e em pacientes mais graves. Atualmente, são descritos diversos benefícios relacionados à cirurgia robótica, inclusive em relação à cirurgia por vídeo, 
como o desenvolvimento de novas tecnologias, os custos associados e a implementação. Objetivos: Revisar a literatura quanto à evolução dessa técnica na intervenção 
torácica, além da comparação com a cirurgia por vídeo. Metodologia: Pesquisa em banco de dados “PubMed” utilizando termos relacionados a “Cirurgia Robótica”, 
“Cirurgia por Vídeo” e “Cirurgia Torácica”, de 2010 a 2021, além de pesquisa de casos de cirurgia robótica em três hospitais da rede privada de Belo Horizonte. 
Discussão: A autonomia do cirurgião em seu campo de visão, ampla visão 3D, rotação em 7 graus de liberdade e filtro de tremor¹, permitindo a redução do trauma, 
são descritos como aspectos técnicos benéficos da cirurgia robótica, em comparação à cirurgia por vídeo. Ademais, a videotoracoscopia é desvantajosa no que se 
refere à ergonomia e à visualização, decorrente da mutabilidade das imagens geradas pela câmera durante a cirurgia². O reflexo dessa nova tecnologia, com base 
em 161 cirurgias torácicas, dentre elas 64 lobectomias, 40 segmentectomias e 1 carinectomia,  realizadas em três hospitais da rede privada de Belo Horizonte, foi o 
aumento da complexidade dos procedimentos com base no tempo, a redução do tempo de recuperação e das complicações peri e pós operatórias. Nesta casuística, 
apenas cinco procedimentos foram convertidos para cirurgia convencional. Notou-se, entretanto, que fatores como, custos envolvidos, acessibilidade³, padronização 
sobre o aprendizado4 e certificações, ainda precisam ser adequados, visando a otimização da abordagem cirúrgica torácica e a ampliação das potenciais vantagens 
da cirurgia robótica5. Considerações finais: Fatores como menor tempo de internação hospitalar, retorno precoce às atividades diárias e melhores condições clínicas 
para quimioterapia adjuvante são aspectos relevantes para a qualidade de vida do paciente e foram mais recorrentes no uso da cirurgia robótica torácica. Entretanto, 
destaca-se que mais estudos comparativos entre cirurgia robótica e por vídeo precisam ser realizados6, para que as vantagens e os respectivos contextos de aplicação 
das técnicas de cirurgia minimamente invasiva sejam melhor esclarecidos.
Palavras-chave: Procedimentos cirúrgicos robóticos. Cirurgia torácica. Desenvolvimento tecnológico .
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CERVICOTOMIA EM COLAR COM ADIÇÃO DE ESTERNOTOMIA PARCIAL PARA TIREOIDECTOMIA TOTAL 
POR BÓCIO MERGULHANTE
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Introdução: Bócio é o termo usado para denominar o aumento de volume da glândula tireoide. Em cerca de 1% dos casos, mais de 50% da tireoide 
aumentada localiza-se abaixo da fúrcula esternal, invadindo a cavidade torácica, sendo esse quadro clínico denominado bócio mergulhante (BM). 
Descrição do caso: D.P.F, sexo masculino, 75 anos, pardo, natural e procedente de Curvelo (MG). Paciente encaminhado pelo cardiologista 
para o Hospital Santo Antônio (Curvelo) após constatar anormalidade em tomografia computadorizada de tórax (TC). Ele queixava dificuldade 
de respirar ao deitar e de deglutir. História patológica pregressa: hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia arritmogênica, insuficiência cardíaca, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes mellitus. Hábito de vida: ex-tabagista. Ao exame físico e ao ultrassom, apenas porção superior 
da tireoide foi visualizada na região cervical. A propedêutica prosseguiu com TC, que constatou BM pré-visceral em relação à traqueia e ao 
esôfago. Foi indicada tireoidectomia total. Discussão: A fisiopatologia do BM não é bem definida, mas alguns fatores podem influenciar seu 
desenvolvimento, como o tamanho do pescoço, a musculatura cervical hipertrofiada e a cifose acentuada. Tais fatores impedem o crescimento 
normal do bócio por obstrução mecânica, forçando sua expansão para o mediastino superior. O BM é classificado de acordo com a quantidade 
de tecido tiroideu intratorácico, podendo ser retroesternal, parcial ou total. O paciente apresentava BM parcial, que representa 10-15% dos 
casos. A sintomatologia do BM se deve, principalmente, à compressão de estruturas torácicas, manifestando com dispneia e disfagia. Um sintoma 
grave é a obstrução paroxística da via aérea, frequente em decúbito dorsal; como relatado pelo paciente. Em casos de BM, a terapêutica cirúrgica 
é sempre indicada. A abordagem escolhida depende da extensão do componente intratorácico, sendo a cervicotomia a primeira escolha. No 
paciente, a cervicotomia em colar não teve sucesso em função do grau de invasão torácica da tireoide, sendo necessária adição de esternotomia 
parcial. Nessa cirurgia, deve-se identificar o nervo laríngeo recorrente, para evitar complicações relacionadas a sua lesão, como a disfonia. O exame 
anatomopatológico diagnosticou bócio multinodular coloide (atóxico). Conclusão: O desfecho do caso evidenciou a importância da experiência 
cirúrgica dos médicos frente à necessidade de um procedimento mais invasivo devido à complexidade do caso.
Palavras-chave: Bócio. Glândula tireoide. Tireoidectomia. Esternotomia. 
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COMPLICAÇÕES CARDÍACAS ASSOCIADAS AO SARS-COV-2: REVISÃO DE LITERATURA
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Autor correspondente: Maria Júllia Alvares de Melo. E-mail: mariajullia.am@gmail.com
Introdução: No ano de 2020, foi decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia do coronavírus, causada pelo vírus SARS-CoV-2, pertencente 
à família Coronaviridae, responsável pela síndrome respiratória aguda grave (COSTA et al. 2020). Ele pode ser causador apenas de uma doença simples, como 
também pode trazer diversos riscos à saúde da população mundial. Dentre eles, pode-se citar as implicações cardiovasculares que faz com que as condições dos 
indivíduos que já possuem alguma doença dessa natureza se agravem (KHALID et al. 2021). Objetivos: Revisar a literatura científica, a fim de identificar as 
complicações cardiovasculares e seus impactos associadas ao Sars-Cov-2, tendo em vista atualizar os profissionais da saúde sobre o risco dos pacientes cardiopatas 
durante o período pandêmico. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática nas bases PubMed e Scielo. Os critérios de inclusão foram artigos dos anos 
2020 e 2021, nos idiomas inglês e português selecionados a partir dos descritores SARS-CoV-2, COVID-19 e complicações cardiovasculares. Foram incluídos 6 
artigos como base desta revisão. Discussão: As principais complicações do sistema cardiovascular observadas em estudos com pacientes com COVID-19 foram 
danos ao miocárdio, disfunção vascular e trombose (ARÉVALOS et al., 2021). Primeiro foi proposto que o Sars-CoV-2 poderia causar prejuízo cardíaco por meio 
de múltiplos mecanismos incluindo a invasão direta dos cardiomiócitos e subsequentemente, nas células miocárdicas. Entretanto, valores elevados da troponina 
I e a ausência de sinais no ecocardiograma e eletrocardiograma em pacientes com COVID-19 indicam para que os danos no miocárdio devem ser relacionados a 
uma consequência sistêmica dessa doença (MARTINS-FILHO et al., 2020). Pacientes que possuem uma doença cardiovascular subjacente como cardiomiopatia, 
hipertensão, doença coronariana e danos no miocárdio com níveis altos de troponina I são aqueles com maiores chances de hospitalização e mortalidade (GUO et 
al., 2020). Conclusão: Ao analisar a literatura científica, percebe-se que pacientes com doenças cardiovasculares têm maior taxa de mortalidade pela Covid-19. Em 
virtude disso, destaca-se a importância de maior atenção aos pacientes cardiopatas, visando em uma prevenção e diagnóstico ágil.
Palavras-Chave: Complicações cardiovasculares. COVID-19. SARS-Cov-2. 
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COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA POR ABORDAGEM TRANSGÁSTRICA 
LAPAROSCÓPICA EM PACIENTE BARIÁTRICO: UM RELATO DE CASO
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Introdução: Devido ao aumento nos índices de obesidade¹ e à disseminação do Bypass Gástrico como principal método terapêutico², desafios 
no manejo das patologias abdominais são cada vez mais frequentes, em decorrência da anatomia reinventada. Em particular, o emprego da 
técnica endoscópica transoral para acesso da árvore pancreatobiliar é desafiador, o que exige a adoção de técnicas inovadoras. Relato do caso: 
Mulher, 45 anos, submetida à Gastroplastia em Y de Roux há 4 anos, deu entrada no serviço de Gastroenterologia com queixas compatíveis à 
Coledocolitíase sintomática. Para investigação diagnóstica, realizou-se Colangioressonância Magnética, que acusou cálculo no colédoco distal 
com 0,5cm no maior diâmetro, causando dilatação à montante. Frente à impossibilidade de realização da Colangiopancreatografia Retrógrada 
Endoscópica (CPRE) pelo método transoral, devido à anatomia pós-bariátrica, optou-se pelo acesso transgástrico da árvore pancreatobiliar. 
Assim, foi realizada gastrotomia laparoscópica, com fixação do estômago na parede abdominal, por onde foi introduzido o duodenoscópio. 
Em seguida, a ampola hepatopancreática foi identificada, permitindo a realização da papilotomia e dilatação do diâmetro de drenagem biliar. 
No 2º dia de pós-operatório, paciente apresentava boa evolução clínica e recebeu alta hospitalar. Discussão: A obesidade mórbida constitui um 
problema de saúde pública pandêmico na atualidade. Dentre as opções terapêuticas, a cirurgia bariátrica representa o melhor custo benefício 
entre eficiência e durabilidade. No entanto, a perda de peso em um curto intervalo de tempo é fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
pancreatobiliares², e o tratamento convencional dessas condições, por meio da CPRE transoral, é inviável, dada a impossibilidade de acesso e 
visualização da ampola hepatopancreática. Nesse cenário, segundo a literatura, a abordagem transgástrica é uma alternativa segura e de grande 
eficiência. Quando comparada ao método de balão inflável²,³, apresenta maior custo financeiro e curva de aprendizado. No entanto, com a 
popularização da cirurgia laparoscópica e sua maior disponibilidade no sistema público de saúde, a via transgrástrica revela-se um valioso recurso. 
Conclusão: Diante do exposto, a CPRE transgástrica e laparoscópica nos pacientes pós-bariátricos é uma alternativa extremamente eficaz e com 
baixos índices de complicação, quando realizada em centros com infraestrutura adequada e equipe cirúrgica experiente.
Palavras-chave: Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica. Derivação Gástrica. Obesidade. Coledocolitíase. 
Referências bibliográficas: 
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CONTAMINAÇÃO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS PELO NOVO CORONAVÍRUS: FATORES DE RISCO E 
EFEITOS 
Ellen Larissa da Rocha Maciel¹, Fernando Barbosa Brandão²
1 Universidade Federal do Maranhão; 2 Universidade Federal do Maranhão 
Autor correspondente: Ellen Larissa da Rocha Maciel. E-mail: ellenlarissamaciel@gmail.com
Introdução: A COVID-19 pode acelerar a deterioração relacionada à idade em residentes de lares de idosos. Além disso, as medidas preventivas associadas à pandemia 
pelo SARS – CoV- 2, que limitaram a interação social e atividades estimulantes físicas, parecem ter desfavorecido a função cognitiva de idosos em isolamento social. 
Objetivos: Identificar os principais fatores de risco e efeitos associados à contaminação de idosos pelo SARS – CoV- 2 em instituições de longa permanência. 
Metodologia:  Trata – se de uma revisão integrativa de literatura, cuja busca de artigos foi feita na base de dados PubMed, norteada pelos descritores “Health of 
Institutionalized Elderly”, “COVID – 19” e “Pandemics”. Para verificar a relação entre os estudos foram utilizados os operadores booleanos AND. Foram incluídos 
estudos dos últimos dois anos, completos, que estivessem relacionados aos fatores de risco e efeitos da contaminação de idosos institucionalizados por SARS – CoV 
-2. Com isso, obteve – se um total de 30 artigos. Foram excluídos, mediante leitura de títulos e resumos, estudos não associados a idosos institucionalizados e que 
não abordassem fatores de risco e efeitos da COVID – 19 nesta população. Dessa forma, foram selecionados 7 estudos para esta revisão. Discussão: A grande maioria 
dos idosos institucionalizados apresenta doenças crônicas, comprometimento cognitivo e déficit de comunicação que os tornam fragilizados e impossibilitados de 
realizar as práticas de autocuidado. Ademais, fatores extrínsecos os predispõem à contaminação por SARS-CoV-2, como o compartilhamento das mesmas fontes 
de ar, comida, água, bem de cuidadores e trabalhadores, que passam por rotatividade, de modo que favorecem a transmissão de patógenos da comunidade para a 
instituição. Vale ressaltar que muitas instituições são fechadas, o que contribui com a transmissibilidade do vírus. O impacto da pandemia COVID-19 na saúde dos 
residentes de asilos é resultado direto da doença, mas também da implementação de medidas preventivas, como distanciamento físico e restrição de visitas informais. 
Nesse sentido, estudos apontam que atividades de vida diárias podem ser reduzidas após a COVID-19, sobretudo em idosos que sofreram com septicemia grave. 
Considerações finais: Apesar de sua importância para cuidados com idosos, as instituições de longa permanência podem favorecer a contaminação da população 
geriátrica pelo coronavírus 2, assim como contribuir com efeitos negativos da pandemia sobre este grupo.
Palavras–chave: Saúde do Idoso Institucionalizado. COVID – 19. Pandemia. 
Referências bibliográficas:
Alves VP, Casemiro FG, Araujo BG, Lima MAS, Oliveira RS, Fernandes FTS, et al. Factors Associated with Mortality among Elderly People in the COVID-19 
Pandemic (SARS-CoV-2): A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 29;18(15):8008. 
Araújo PO, Freitas MYGS, Carvalho ESS, Peixoto TM, Servo MLS, Santana LDS, et al. Institutionalized elderly: vulnerabilities and strategies to cope with 
Covid-19 in Brazil. Invest Educ Enferm. 2021 Feb;39(1):e07. 
Blanco-Tarrio E, Blanco Sánchez G. Atención primaria y residencias de ancianos: a propósito de la COVID-19 [Primary care, residential homes for the elderly, and 
COVID-19]. Semergen. 2020 Aug;46 Suppl 1:26-34. 
Greco GI, Noale M, Trevisan C, Zatti G, Dalla Pozza M, Lazzarin M, et al. Increase in Frailty in Nursing Home Survivors of Coronavirus Disease 2019: 
Comparison With Noninfected Residents. J Am Med Dir Assoc. 2021 May;22(5):943-947.e3. 
McKenna G, Janssens B, Srinivasan M, Brocklehurst P, Tsakos G. Who is caring for the oral health of dependent institutionalised elderly during the COVID-19 
pandemic? Gerodontology. 2020 Dec;37(4):315-316. 
Trevissón-Redondo B, López-López D, Pérez-Boal E, Marqués-Sánchez P, Liébana-Presa C, Navarro-Flores E, et al. Use of the Barthel Index to Assess Activities of 
Daily Living before and after SARS-COVID 19 Infection of Institutionalized Nursing Home Patients. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 7;18(14):7258. 
Wang J, Yang W, Pan L, Ji JS, Shen J, Zhao K, et al. Prevention and control of COVID-19 in nursing homes, orphanages, and prisons. Environ Pollut. 2020 
Nov;266(Pt 1):115161. 

CONGELAMENTO DE ÓVULO X CONGELAMENTO DE TECIDO OVARIANO: PERSPECTIVAS FUTURAS PARA 
PRESERVAR FERTILIDADE EM MULHERES EM TRATAMENTO DO CÂNCER
Paula Farani Fortes Penna1, Luana Barreto Voordeckers1, Luiza Gonçalves Balestrini1, Milena Lima Loures1, Nicoly Guimarães Pereira1, Maria Fernanda da Motta 
Sperotto Valadares Gontijo2
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Autor correspondente: Paula Farani Fortes Penna. E-mail: paulapenna7@gmail.com.
Introdução:  A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer estimou que em 2018, 276.000 pessoas com menos de 44 anos foram diagnosticadas com câncer 
na Europa, sendo mais prevalente entre mulheres jovens. Contudo, o tratamento com radio e quimioterapia pode causar gonotoxicidade, ocasionando depleção 
ovariana e lesão do tecido, ou seja, insuficiência ovariana. Além da infertilidade, a insuficiência ovariana pode aumentar os riscos para doenças endócrinas, 
cardíacas e ósseas. Assim, para aumentar a expectativa de vida, estudos têm avançado no campo da preservação da fertilidade das mulheres com câncer, através da 
criopreservação do tecido ovariano e o do oócito. Objetivos: Comparar as técnicas de criopreservação que buscam preservar a fertilidade em mulheres que fazem 
quimio e radioterapia. Metodologia: Revisão de literatura de 5 artigos encontrados nas bases de dados LILACS e PubMED, sendo as palavras chaves “ovário”, 
“preservação da fertilidade” e “criopreservação”. Discussão: A criopreservação, técnica de congelamento por temperaturas baixas para preservar materiais biológicos, 
é uma forma de conservar a fertilidade em mulheres que tratam o câncer. Atualmente, a criopreservação do oócito e do tecido ovariano (OTC) são métodos que 
obtiveram sucesso nessa área. O primeiro demanda uma estimulação ovariana controlada antes da técnica, podendo ser um empecilho para pacientes oncológicas 
em que a quimioterapia não pode ser adiada e para pacientes pré-púberes, já que essa estimulação nesse período não é eficiente, uma vez que não há resposta às 
gonadotrofinas. Já o segundo, ainda em estudo, permite a manutenção da viabilidade das células foliculares, ajuda a manter a capacidade reprodutiva e o potencial 
endócrino ovariano. Além disso, pode se apresentar como técnica ideal para meninas pré-púberes e para mulheres que não podem atrasar o início da quimioterapia, 
já que não exige estimulação ovariana prévia. Considerações finais: A criopreservação é uma opção para aquelas mulheres com função ovariana comprometida, 
sendo necessário avaliar a indicação para o procedimento de acordo com a idade e viabilidade da técnica. Assim, observa-se que o congelamento de oócito é 
importante no que tange a preservação da fertilidade. Contudo, técnicas, como a OTC, ainda em estudo, poderão otimizar esse processo, aumentando a qualidade 
de vida das mulheres submetidas a quimio e radioterapia e que desejam engravidar.
Palavras- chave: Criopreservação. Preservação da Fertilidade. Ovário.
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CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO DE LITERATURA
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Introdução: Cuidados paliativos visam a melhoraria da qualidade de vida por meio do alívio do sofrimento. Porém, pacientes oncológicos 
frequentemente são vistos em dois extremos: tratamento (cura) ou quantidade de vida (morte), assim, o modelo biomédico visa apenas a cura da 
doença e desvaloriza o paciente e o seu bem-estar. Percebe-se que os profissionais da saúde sentem dificuldade em lidar com a morte o que resulta 
abandono dos pacientes. Em virtude disso, é necessário, além de buscar a cura, ter em foco o cuidado interdisciplinar, oferecendo conforto e 
qualidade de vida para o paciente terminal, bem como para os familiares. Objetivos: Revisar a literatura científica sobre a abordagem e os efeitos 
proporcionados aos pacientes em tratamento paliativo. Metodologia: Foi realizada uma revisão nas bases BVS e Scielo e foram incluídos 4 artigos 
como base para a criação do resumo. Os estudos selecionados foram publicados em 2021, sendo essa data um dos critérios de inclusão, além de que 
fossem nos idiomas inglês e português e que abordassem sobre o tema. Os descritores foram pacientes oncológicos, cuidados paliativos e cuidado 
multidisciplinar. Foram excluídos aqueles que não abordavam sobre o assunto diretamente. Discussão: Os cuidados paliativos para o tratamento 
de pacientes oncológicos tornou-se recomendado pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), visto que, diversos fatores como 
depressão, ansiedade e estresse, sofreram uma redução significativa em pacientes que receberam a assistência paliativa; e consequentemente, houve 
uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos. Porém, não há profissionais suficientes, voltados para os cuidados paliativos. Dessa forma, 
os próprios médicos oncologistas se encarregam desse cargo promovendo assim, a comunicação com a família sobre o prognóstico da doença e 
as informações necessárias, como também a comunicação sobre os cuidados paliativos em ambientes ambulatoriais e hospitalares. Conclusão: Ao 
analisar a literatura científica, percebe-se que o cuidado paliativo em pacientes oncológicos visa melhorar a qualidade de vida daquele paciente que 
já se encontra debilitado, além de promover uma melhora em questões psicológicas, que influenciam muito no bem-estar no paciente.
Palavras-Chave: Cuidados paliativos. Pacientes oncológicos. Cuidado interdisciplinar. 
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CROMOMICOSE: UMA DOENÇA NEGLIGENCIADA – RELATO DE CASO
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Autor correspondente: Gabriel Cavalcanti de Mello Moura. E-mail: cavalcantigabriel@hotmail.com
Introdução: A cromomicose (CM) ou cromoblastomicose é uma micose granulomatosa crônica da pele e tecido subcutâneo. É causada por 
fungos dematiáceos produtores de melanina. Doença com alta prevalência em regiões tropicais e subtropicais, predomina em homens entre 
20-60 anos de idade, expostos à atividades de mineração, agricultura ou manipulação de madeira. Assim, esse relato de caso busca discutir 
os achados da CM a fim de nortear o raciocínio clínico e diagnóstico dessa entidade negligenciada e trágica quando abordada tardiamente. 
Descrição do caso: Paciente JMP, sexo masculino, 41 anos, comparece ao ambulatório de dermatologia devido a extensa lesão cutânea na região 
de antebraço e mão direitos. A lesão teve início há cerca de 19 anos, com uma pequena “ferida”, que veio crescendo. Nega dor local, febre, perda 
de peso, cansaço, linfadenomegalias ou sintomas respiratórios. Fez uso de cetoconazol por 30 dias há 4 anos, sem melhora. História ocupacional: 
trabalhou em fábrica de explosivos, realizando limpeza da vegetação, afastado há 6 meses. Nega doenças dermatológicas familiares. Ao exame: 
placa infiltrada com limites precisos em antebraço e mão direitos, centro cicatricial. Bordas eritemato-verrucosas crostosas com pontos pretos. 
Limitação do movimento da mão pela lesão cicatricial e atrofia da musculatura local, sem adenomegalia regional. Realizou 6 biópsias de pele, 
com achados inespecíficos, última há 30 dias: presença de microabcessos, hiperplasia pseudoepiteliomatosa e grandes células com septos centrais 
(corpos fumagoides). Discussão: A CM é uma doença de lenta evolução, com lesão inicial traumática. Sítios habituais são pés, joelhos, pernas 
ou mãos. Lesão inicial eritematopapulosa, evolui para placas verrucosas de aspecto tumoral. Conforme as lesões vão crescendo centrifugamente, 
há cicatrização central. Como sintomas, destaca-se o prurido e dor em caso de infecção secundária. O diagnóstico é histopatológico a partir de 
biopsia coletada nos locais com pontos enegrecidos, evidenciando os corpos fumagóides, que selam o diagnóstico. O tratamento é realizado com 
itraconazol 200-400mg/dia até a completa cura clínica e micológica, que leva cerca de 6-12 meses. Caso a lesão seja pequena, pode ser excisional. 
Conclusão: A CM é uma infecção fúngica que provoca grandes prejuízos funcionais e estéticos, prejudicando a qualidade de vida dos doentes, 
sendo imprescindível o seu diagnóstico, que exige um alto grau de suspeição.
Palavras-chave: Cromoblastomicose. Dermatomicoses. Micoses. Relato de caso.
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DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: PREVENÇÃO DE AGRAVOS E REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Rafael Ramos Corrêa Paulino¹, Brenda Dias Ferreira¹, Larissa Duarte Costa Gomes¹, Vinícius Faria Marinho¹, Lillian Assunção Felippe²
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Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões provocada geralmente pela fumaça do cigarro ou 
de outros compostos nocivos. A doença se estabelece após um quadro persistente de bronquite junto com enfisema pulmonar. No Brasil, cerca de cinco milhões 
de pessoas são afetadas, sendo o tabagismo o principal fator desencadeante. Estima-se que essa enfermidade esteja entre as principais causas de morte no país, 
evidenciando a importância da prevenção e educação em saúde na atenção primária. Para os pacientes diagnosticados, a reabilitação respiratória é efetiva na 
melhora dos sintomas e na qualidade de vida. Objetivos: destacar a importância da prevenção e reabilitação respiratória, para o controle de agravos da doença 
na rede de atenção primária. Metodologia: realizou-se uma revisão bibliográfica na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, tendo como descritores atenção 
primária, doença crônica respiratória e reabilitação pulmonar. Foram selecionados seis artigos nas línguas inglesa, portuguesa, e espanhola, publicados entre 2014 e 
2018. Discussão: Corroborado pela literatura, os programas e ações na atenção primária se mostraram essenciais para diminuir o tabagismo. Concomitantemente, 
o estímulo à prática de atividade física se mostrou relevante nos pacientes com doença pulmonar crônica. Em contrapartida, ainda se observa a baixa indicação 
médica, a persistência do tabagismo e a pouca adesão dos usuários aos programas de reabilitação, mesmo sendo comprovados os diversos benefícios decorrentes 
dos exercícios aeróbicos e do treinamento combinado. Estudos mostram que pacientes submetidos ao programa de reabilitação pulmonar evoluíram com melhora 
no condicionamento e fortalecimento da musculatura respiratória, diminuindo, consequentemente, os sintomas da DPOC, as internações hospitalares e o risco 
de morte. Considerações finais: Portanto, é importante destacar que a equipe multidisciplinar exerce um papel fundamental na prevenção e agravo da doença. 
Dessa forma, medidas preventivas e a reabilitação pulmonar devem ser trabalhadas na Estratégia Saúde da Família, oferecendo orientação à população contra o 
sedentarismo e o tabagismo, de modo efetivo, a fim evitar a sobrecarga nos níveis secundário e terciário de atenção à saúde.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Doença Crônica. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
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DESCONEXÃO ÁZIGO-PORTAL E ESPLENECTOMIA PARA PROFILAXIA DE RUPTURA DE VARIZES ESOFÁGICAS 
E GÁSTRICAS EM PACIENTE COM HIPERTENSÃO PORTAL - UM RELATO DE CASO
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Introdução: Apesar da queda da taxa de mortalidade por Esquistossomose Mansônica nos últimos anos, a doença ainda representa um grave problema de saúde pública no Brasil, sendo 
a forma hepatoesplênica a evolução crônica mais comum. A incidência de hemorragia digestiva alta (HDA) varia entre 11-25% em portadores de hipertensão portal devido a forma 
hepatoesplênica e a recidiva alcança até 75% dos casos no primeiro ano. Dessa maneira, o presente relato objetiva apresentar o caso de um paciente submetido à cirurgia de desconexão ázigo-
portal e esplenectomia (DAPE) para tratamento da doença supracitada. Descrição do caso: Paciente J.B.S do sexo masculino, natural do norte de Minas Gerais, deu entrada no Hospital 
Universitário Ciências Médicas com queixas de epigastralgia e um episódio de hematêmese. Relato de perda ponderal não intencional. Realizado exame de Tomografia Computadorizada 
de Abdome, sugerindo hepatomegalia à esquerda, esplenomegalia e hipertensão portal. Feito também exame de Endoscopia Digestiva Alta (EDA), indicando presença de varizes de grosso 
e médio calibres, gastropatia congestiva da hipertensão portal com múltiplas erosões em antro e varizes de fundo gástrico. Discussão: Após análise com a equipe cirúrgica optou-se pela 
intervenção cirúrgica como profilaxia secundária da HDA. A técnica operatória da DAPE consiste na desvascularização do esôfago terminal e do estômago, juntamente à esplenectomia. 
Ela foi utilizada para reduzir os níveis pressóricos no sistema porta-hepático por meio da desconexão esplênica, interrompendo o fluxo portal para o sítio das varicosidades. A DAPE foi 
preferida em comparação com a Derivação Espleno-Renal (DERD) devido à menor complexidade, a menor morbimortalidade e ao fato de não reduzir a perfusão hepática. O diferencial 
das duas técnicas está na mínima incidência de encefalopatia hepática como complicação pós-operatória da DAPE. O paciente evoluiu bem no pós-operatório sem novos episódios de 
hematêmese e sem complicações graves, ainda aguardando para realização de nova EDA para avaliação das varizes esofágicas e gástricas. Conclusão: Apesar das taxas de ressangramento 
de 6-29%, a utilização da técnica da DAPE se mostrou a operação mais aceita e mais realizada em nosso meio, com baixas dificuldades técnicas e eficaz no caso. O tratamento cirúrgico 
seguido da EDA pós-operatória tem se mostrado satisfatório para a diminuição do calibre das varizes esofágicas e gástricas, bem como da recorrência de sangramentos.
Palavras-chave: Hipertensão portal. Varizes Esofágicas. Gástricas. Cirurgia.
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ENDOCARDITE BACTERIANA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM PACIENTE JOVEM DIALÍTICO
Maria Eduarda Furtado Menezes¹, Ana Carolina Damasceno Cavalcanti¹, Pedro Henrique Roriz Martins¹, Renata Vitoriano Corradi Gomes², Victor Nacib Lauar3
1 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); 2 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 
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Autor correspondente: Maria Eduarda Furtado Menezes. E-mail: eduardafurtado05@gmail.com
Introdução: A endocardite infecciosa (EI) é uma afecção de múltiplos quadros clínicos que mantém incidência e morbimortalidade expressivas1–3.Descrição do 
caso: Paciente de 24 anos, masculino, internado por 24 dias com quadro de mialgia, febre e instabilidade hemodinâmica. Renal crônico em hemodiálise desde os 
19 anos. À admissão, consciente, pressão arterial 70x50mmHg, sopro sistólico panfocal, irradiando para axila e turgência jugular; presença de fístula arteriovenosa 
(FAV) em membro superior direito. Exames revelaram: Hb: 8,4; Plaq:43.000; Ur:105; TGO:39; TGP:20; PCR:96; BNP:25000. Diante da febre e plaquetopenia, 
foi solicitada sorologia para Dengue, cujo resultado foi negativo. ECG:ritmo sinusal, com sobrecarga de ventrículo esquerdo (VE) e infradesnivelamento de ST 
em derivações inferiores. Descartado infarto agudo do miocárdio pelos marcadores laboratoriais. O ecocardiograma transtorácico revelou VE com Fração de 
Ejeção=49%, valva mitral com vegetação (3 cm) em face atrial com regurgitação importante. À vista da forte suspeita de EI, iniciou-se o tratamento empírico 
(Oxacilina+Gentamicina), após coleta de hemocultura (com crescimento de Staphylococcus aureus). No 11º dia, intercorreu com desconforto respiratório agudo 
e deterioração hemodinâmica, sendo transferido à UTI. Tomografia de tórax evidenciou êmbolo séptico pulmonar e hidropneumotórax. Submetido à drenagem 
torácica em selo d’água e ampliado o espectro antimicrobiano. Apesar das medidas instituídas evoluiu com parada cardiorrespiratória e óbito. Discussão: O paciente 
do caso foge dos padrões de maior incidência de EI - homem, >60 anos4,5. Quanto à etiologia da EI, pensa-se que a contaminação da corrente sanguínea advém 
da FAV, pois há associação de EI com cuidados de saúde3,6. Estudos mostram que febre, sopro cardíaco e insuficiência cardíaca congestiva foram os quadros 
mais frequentes à admissão, ratificando a clínica do paciente4,7. Sabe-se que a investigação da EI depende de suspeição e é feita por anamnese e exame físico 
minuciosos complementados por ecocardiograma8. O atraso na realização do ecocardiograma pode ter contribuído para o óbito. Há evidências de que o tamanho 
da vegetação(>10mm) e a infecção por S. aureus predizem o risco de embolização - caso do paciente - e aumenta a mortalidade intra-hospitalar e em 6 meses7,9. 
Conclusão: O caso confirmou a complexidade do diagnóstico e manejo da EI, apontando para a importância da suspeição precoce da doença em pacientes dialíticos. 
Palavras-chave: Endocardite Bacteriana. Infecção por Staphylococcus aureus. Hemodiálise. Adulto Jovem. 
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EFICÁCIA DA ACUPUNTURA EM NÁUSEAS E VÔMITOS INDUZIDOS POR QUIMIOTERAPIA
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Autor correspondente: Vivian Vilatoro Jodar. E-mail: vivian.vvj@uni9.edu.br 
Introdução: O tratamento oncológico através de quimioterápicos induz em grande parte dos pacientes sintomas de náuseas e vômitos. Foi observado que o uso 
de fármacos a fim de reduzir tais efeitos adversos possui ação limitada. Tendo isso em vista, a acupuntura, uma técnica chinesa que através da inserção de agulhas 
em pontos específicos age em funções orgânicas do corpo, pode ser utilizada como tratamento para diversos sintomas e doenças. É estudada a eficácia e segurança 
dessa técnica, como uma alternativa terapêutica ou coadjuvante aos antieméticos. Objetivos: Analisar a literatura disponível nos últimos 10 anos acerca dos efeitos 
da acupuntura no tratamento de náuseas e vômitos em pacientes submetidos a quimioterapia por meio de revisão da literatura. Metodologia: Foi elaborada uma 
questão norteadora para guiar o estudo “Quais as evidências científicas sobre a acupuntura no tratamento de náusea em decorrência da quimioterapia?”. A partir 
dela, foram extraídos os descritores “Antineoplastic Agents”, “Náusea” e “Acupuncture” que posteriormente foram pesquisados nas bases de dados PubMed, 
LILACS e Periódicos CAPES. As plataformas identificaram 85 documentos. Os critérios de inclusão foram: possuir a temática principal baseada na eficácia da 
acupuntura e que respondiam à questão norteadora, já os critérios de exclusão foram: não se enquadrar nos critérios de inclusão e possuir conflito de interesse. 
Totalizando 6 documentos. Discussão: Dentre os artigos selecionados, 4 mostraram que a acupuntura foi eficaz na redução de náuseas e vômitos induzidos por 
quimioterapia (NVIQ), principalmente no ponto PC6. Outros 2 evidenciaram melhora nos sintomas, porém a eficácia não pôde ser estatisticamente comprovada 
devido ao número reduzido da amostra e análise dos resultados não possuir valor estatístico. O alívio da sensação de náusea e a redução dos episódios de vômitos 
foram as bases para a comparação entre o tratamento padrão com antieméticos e a terapia alternativa. Diferentes tipos de acupuntura foram abordados, como 
eletrotérmica, auricular, à laser e tradicional, todas se mostraram benéficas para a finalidade proposta. Considerações finais: A acupuntura mostrou-se eficaz na 
redução de NVIQ, podendo ser considerada no tratamento para melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Todavia, faz-se necessário mais estudos 
principalmente com a população brasileira, para validar sua eficácia e proporcionar um tratamento com maior segurança para esse público.
Palavras-chave: Acupuntura. Agentes Antineoplásicos. Náuseas. 
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ERRO INATO DO METABOLISMO E ACIDEMIA PROPIÔNICA EM RECÉM NASCIDO: UM RELATO DE CASO
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1 Universidade Federal de Uberlândia; 2 Universidade Federal de Uberlândia
Autor correspondente: Marília Bonini Martins. E-mail:marilia.bonini@ufu.br
Introdução: Os Erros Inatos do Metabolismo (EIM) são heranças autossômicas recessivas com defeito de enzimas envolvidas na síntese, transporte 
ou degradação de moléculas.¹ Dentre os EIM, as acidemias orgânicas são caracterizadas pelo acúmulo de ácidos orgânicos e seus derivados. A 
acidemia propiônica caracteriza-se por um defeito na Propionil-CoA carboxilase acarretando quadro clínico caracterizado por letargia, cetoacidose, 
atraso no desenvolvimento, hipotonia. ² O diagnóstico é realizado pela análise das acilcarnitinas sanguíneas ou pela presença de ácidos orgânicos 
na urina, obtido através da cromatografia de massa e espectrometria de massa em tandem.³ O tratamento consiste na redução da ingestão de 
aminoácidos precursores do propionato ou restrição alimentar proteica (0,5 a 1,5 g/kg/dia), além do uso da L-carnitina por aumentar a excreção 
de ácidos orgânicos.4 Descrição do caso: Recém-nascido a termo, sexo feminino, com 55h de vida iniciou desconforto respiratório e taquipnéia. 
Apresentou Radiografia de tórax, hemograma e PCR normais. Teve perda ponderal excessiva, mesmo com complemento, piora da taquipnéia, 
hipotonia global com hipoatividade. Na UTI neonatal, a gasometria arterial mostrou acidose metabólica, ânion gap aumentado e cetonúria. 
Após reintrodução de fórmula infantil piorou rebaixamento do nível de consciência e retenção de CO2 sendo necessário suporte ventilatório. Foi 
dosada amônia= 815microMol/L, indicada exanguíneo transfusão e nutrição parenteral com restrição de aminoácidos. Foi admitida no Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU) e coletada toda a triagem laboratorial. O resultado da triagem deu positivo para 
Erro Inato do Metabolismo – Acidemia propiônica. Discussão: Foi avaliado caso de Acidemia Propiônica no HC UFU. Paciente foi submetida a 
teste de triagem neonatal e, enquanto aguardava resultados, evoluiu com desconforto respiratório, perda ponderal excessiva, hipotonia global com 
hipoatividade, sem alterações laboratoriais e de imagem com piora do quadro após reintrodução de fórmula. Foi encontrado níveis elevados de 
amônia e o teste mostrou uma Acidemia propiônica. Mantida oferta protéica de 1,5mg/Kg/dia, recebeu alta com NAN 1+ Carbofol, L-carnitina, 
biotina e benzoato de sódio. Conclusão: Foram observados os aspectos clínicos e a evolução de um quadro relacionado à Acidemia Propiônica em 
recém-nascido, além da conduta e manejo utilizados no caso demonstrando-se a eficiência do tratamento.
Palavras chave: Newborn; Propionic Acidemia; Metabolism, Inborn Errors. 
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ENTEROPATIA (DOENÇA CELÍACA LIKE) INDUZIDA POR OLMESARTANA
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Introdução: Define-se enteropatia como uma má absorção intestinal que pode apresentar diversas etiologias. Geralmente, há alteração dos parâmetros fisiológicos, 
estruturais e/ou laboratoriais, sendo que tais modificações podem gerar manifestações típicas gastrointestinais e até mesmo extraintestinais.1 Estudos recentes vêm 
demonstrando associação do uso da olmesartana, representante da classe dos antagonistas dos receptores de angiotensina II (BRA II), com casos de diarreia crônica e 
perda ponderal.1.2  Objetivos: Realizar uma revisão narrativa avaliando os sintomas e as lesões gastrointestinais induzidas por olmesartana. Metodologia: foi realizada 
revisão da literatura nas bases de dados Pubmed e Scielo, sendo selecionados 8 artigos em inglês publicados entre 2017 e 2021, de acordo com a relevância do 
tema. Discussão: O mecanismo de ação da enteropatia induzida por olmesartana ainda é desconhecido, mas acredita-se que ocorra uma inflamação imunomediada, 
que leva à atrofia das vilosidades intestinais e provoca o quadro de diarreia crônica. O tempo relativamente longo de surgimento dos sintomas (meses a anos) após 
o início do uso do fármaco sugere que o dano seja mediado pela imunidade celular.1,3,4 Estudos propõem que, assim como ocorre na doença celíaca (DC), há 
uma predisposição genética associada ao genótipo HLA-DQ2 ou HLA-DQ8 nessa enteropatia, pois mais de 70% dos pacientes acometidos possuem tal genótipo. 
Entretanto, ao contrário da DC, nesta os anticorpos anti-gliadina, anti-endomísio e anti-transglutaminase 2 são negativos. O quadro clínico é semelhante ao da 
DC, variando desde sintomas leves, como anemia e dor abdominal, até sintomas intensos, como má absorção grave, diarreia crônica e perda ponderal significativa. 
Náusea e vômito podem estar presentes.4-7 O tratamento consiste na interrupção do uso da olmesartana e mostra-se eficaz em poucos meses com a resolução das 
condições não fisiológicas intestinais e consequente melhora do quadro clínico. Evidências sugerem que esta enteropatia não seja induzida apenas pela olmesartana, 
mas por toda a classe de BRA II. Entretanto, assim como no caso da olmesartana, esse evento adverso gastrointestinal também é raro nos demais representantes da 
classe.2,3,5,7,8 Considerações finais: Apesar de a enteropatia por olmesartana ser um efeito adverso raro, traz um prejuízo significativo na qualidade de vida do paciente 
e, por isso, deve ser investigada nos indivíduos em uso de BRA II com sintomatologia sugestiva.
Palavras-chave: Enteropatias. Diarreia. Bloqueadores do Receptor Tipo 1 de Angiotensina II. Olmesartana Medoxomila.
Referências bibliográficas: 
Kamal A, Fain C, Park A, Wang P, Gonzalez-Velez E, Leffler DA et al. Angiotensin II receptor blockers and gastrointestinal adverse events of resembling sprue-like 
enteropathy: a sistematic review. Gastroenterol Rep (Oxf). 2019; 7(3):162-7.
Malfertheiner P, Ripellino C, Cataldo N. Severe intestinal malabsorption associated with ACE inhibitor or angiotensin receptor blocker treatment. An observational 
cohort study in Germany and Italy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(6):581-586.
Philip NA, Ahmed N, Pitchumoni CS. Spectrum of drug-induced chronic diarrhea. J Clin Gastroenterol. 2017; 51(2): 111-7.
Wenzel RR, Datz C. Association of sprue-like enteropathy and angiotensin receptor-1 antagonists. Win Klin Wochenschr. 2019; 131(19-20):493-501.
Dong Y-H, Jin Y, Tsacogianis TN, He M, Hsieh P-H, Gagne JJ. Use of olmesartan and enteropathy outcomes: a multi-database study. Aliment Pharmacol Ther. 
2018; 47(6)792-800.
Malik A, Inayat F, Malik MI, Afzal M, Azrak MF. Olmesartan-induced spruelike enteropathy: an emerging cause of small bowel injury. Cureus. 2020; 12(7):e9347.
Scarpignato C, Bjarnason I. Drug-induced small bowel injury: a challenging and often forgotten clinical condition. Curr Gastroenterol Rep. 2019; 21(11):55.
Sher M, Murray M, McGuire L, Fitzpatrick S, Kurtkoti J. Olmesartan-induced enteropathy: a rare side effect of a common medication. Cureus. 2019; 11(12):e6400.



Rev Med Minas Gerais 2022;32 (Supl 07): S1-S82 46

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA NA DOENÇA DE PARKINSON: CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO, 
PARÂMETROS CIRÚRGICOS E EFICÁCIA NAS ALTERAÇÕES MOTORAS
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Introdução: O quadro clínico da doença de Parkinson (DP) é caracterizado pela presença de sinais motores e não motores. Embora o uso da levodopa seja padrão ouro no controle dos sintomas, o seu 
efeito reduz com a progressão da doença. Nesse contexto, a estimulação cerebral profunda (ECP) é um procedimento cirúrgico complementar que visa melhorar o quadro clínico. Objetivos: Fazer uma 
revisão da literatura sobre o uso da ECP em indivíduos com DP acerca dos critérios de elegibilidade para sua indicação, parâmetros utilizados na técnica, efeitos da estimulação e a influência da frequência 
modulatória. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura exploratória utilizando como descritores (no título/abstract) deep brain stimulation (DBS) AND Parkinson’s disease, associado com um 
dos termos - bradykinesia, rigidity, tremor, motor, balance, instability postural, gait, freezing, activities e disability. Busca realizada nas bases PubMed e Scielo, selecionando estudos em inglês/português 
realizados em humanos. Discussão: Os critérios de indicação para a ECP são acompanhamento clínico entre 4 e 5 anos, leve melhora da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) 
com o uso da levodopa e refratariedade ao fármaco. A ECP convencional é feita no núcleo STN com alta frequência, apresenta boa eficácia e segurança, com melhora nos escores da UPDRS, tremor 
de repouso, bradicinesia, coordenação motora, equilíbrio, marcha e qualidade de vida. Entretanto, esse procedimento age principalmente sobre sintomas segmentares em detrimento dos axiais. A alta 
frequência 130Hz prejudica a marcha induzindo o freezing, enquanto que a baixa frequência 60Hz melhora a marcha, mas interfere nos sintomas segmentares. Uma estratégia é a estimulação combinada 
do núcleo STN com outros alvos. A estimulação do PPN diminui o freezing e melhora a postura e o equilíbrio. Já a estimulação no GPi favorece moderadamente a iniciação da marcha, freezing e 
instabilidade postural. Esses parâmetros tiveram melhores resultados na estimulação conjunta de alta frequência do GPi e de baixa frequência do núcleo PPN. Considerações finais: A ECP é uma técnica 
promissora para controlar sinais motores da DP, reduzindo o uso de levodopa. Entretanto, ainda é necessário aprofundar o conhecimento acerca dessa técnica, sobre os mecanismos neuroanatômicos e 
neurofisiológicos, otimizando o seus resultados. 
Palavras-chave: Doença de Parkinson. Estimulação encefálica profunda. Motor. Frequência.
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ESCLEROSE PERITONEAL ENCAPSULANTE EM PACIENTE CIRRÓTICO: RELATO DE CASO
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Introdução: Esclerose peritoneal encapsulante (EPE), também denominada casulo abdominal, é uma patologia inflamatória crônica rara, na qual se forma uma membrana densa fibrocolagenosa envolvendo o trato 
gastrointestinal, principalmente o intestino delgado. Essa condição pode ser classificada em primária (idiopática) ou em secundária, cujas etiologias incluem diálise peritoneal, sarcoidose, cirrose hepática, transplante 
hepático ou renal. As manifestações clínicas mais comuns, quando presentes, consistem em: dor abdominal, náuseas, vômitos e, por vezes, sinais de obstrução intestinal. Descrição do caso: Paciente de 61 anos, sexo 
masculino, foi atendido no ambulatório de hepatologia com queixa de distensão abdominal. Relatou histórico de etilismo e de infecção prévia por Schistosoma mansoni. Ao exame físico, apresentava ascite volumosa. À 
ultrassonografia de abdome, evidenciou-se fígado com superfície nodular, textura heterogênea, fibrose periportal e hipertrofia segmentar do lobo caudado, além de esplenomegalia e ascite. Foi estabelecido diagnóstico de 
cirrose hepática Child-Pugh B8, MELD 14, associada à forma hepato-esplênica da esquistossomose. Apesar do tratamento com furosemida e espironolactona, o paciente progrediu para ascite resistente à diureticoterapia. 
Foi indicado transplante hepático, após realização de extensa propedêutica. Durante a cirurgia, revelou-se peritônio extremamente espessado, aderido às alças intestinais, sugestivo de EPE grave, impedindo o transplante 
hepático. O paciente evoluiu com boa recuperação no pós-operatório e foi encaminhado à equipe de cuidados paliativos. Discussão: Trata-se de uma apresentação de EPE secundária, associada a cirrose hepática. Assim 
como descrito na literatura, o diagnóstico foi realizado de forma incidental, sem indícios prévios em exames de imagem seccional. A presença das aderências no peritônio dificulta a hepatectomia e contribui para risco 
de hemorragia maciça, tornando impeditiva, nesse caso, a realização do transplante hepático. Além disso, possivelmente, o casulo abdominal colaborou para a refratariedade da ascite. Conclusão: EPE constitui uma 
condição grave, devido a sua alta morbimortalidade e difícil identificação. Sendo assim, faz-se necessário que os profissionais de saúde tenham conhecimento e suspeição clínica do quadro. Isso favorece um diagnóstico 
precoce e um manejo adequado da doença, viabilizando um melhor prognóstico. 
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FEOCROMOCITOMA E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA REFRATÁRIA: UM RELATO DE CASO
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Introdução: O feocromocitoma é um tumor secretor de catecolaminas, originado da medula adrenal¹. Estima-se que sua incidência anual seja cerca de 0,8 para 
100 mil habitantes², mais comumente aos 40-50 anos, atingindo igualmente ambos os sexos³. A principal manifestação clínica é a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), em geral, refratária ao tratamento¹. Descrição do caso: Mulher, 33 anos, diagnosticada com HAS há 3 anos e DM2 (diabetes mellitus) há 1 ano, em uso 
de hidralazina, losartana, hidroclorotiazida (HCTZ), anlodipino, espironolactona, metoprolol e metformina compareceu ao pronto-atendimento com diaforese, 
palpitação e algidez há 1 mês. Além disso, no mesmo período, relatava 4 episódios de crise hipertensiva, que exigiram tratamento hospitalar. Ademais, 6 horas 
antes da admissão, iniciou quadro de vômitos, náuseas, forte cefaléia holocraniana e síncope em ortostatismo. Na investigação diagnóstica, exames bioquímicos 
evidenciaram alteração na normetanefrina urinária de 24h e na atividade de renina. Em busca da etiologia, foi realizada tomografia computadorizada (TC) de 
abdome superior, que acusou tumor de glândula adrenal esquerda, sugestivo de feocromocitoma. Paciente foi submetida à adrenalectomia videolaparoscópica 
(VDL), e a peça cirúrgica foi encaminhada à análise histopatológica, que corroborou a hipótese diagnóstica. No momento, paciente encontra-se com níveis 
pressóricos e glicêmicos controlados, ainda em uso de HCTZ e losartana. Discussão: O feocromocitoma é um tumor secretório de elevada atividade metabólica. 
Tipicamente, a liberação de catecolaminas é sintomática, tendo como principal achado a HAS. Além disso, outros sinais clínicos são responsáveis pela tríade clássica 
da doença: diaforese, cefaléia e taquicardia4. Na suspeita do feocromocitoma, a investigação diagnóstica parte da busca de marcadores bioquímicos das catecolaminas 
e seus metabólitos, bem como do tumor em exames de imagem, com destaque para a TC de abdome superior. O tratamento padrão ouro é a ressecção cirúrgica 
de toda a peça, que fornece bom prognóstico5. Nesses casos, os sintomas, que usualmente mimetizam a DM2 costumam desaparecer por completo6,7. Conclusão: 
Diante de um quadro de HAS refratária, principalmente associada à DM2 e sintomas adrenérgicos, o feocromocitoma deve ser considerado como diagnóstico 
diferencial. Sua identificação precoce aliada à remoção cirúrgica atenua complicações da HAS grave e confere melhor prognóstico aos pacientes.
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Introdução: A obesidade é uma comorbidade clínica que possui mecanismos que promovem a remodelação cardiovascular, sendo a disfunção 
diastólica a principal alteração. A obesidade induz a insuficiência cardíaca e o remodelamento através da inflamação sistêmica que o próprio 
metabolismo ocasiona devido a lipotoxicidade¹. Nesse contexto, a cirurgia bariátrica tem demonstrado a reversão do remodelamento cardíaco, 
assim como a melhora significativa da função diastólica dos pacientes². Objetivos: Analisar os principais benefícios da cirurgia bariátrica em 
portadores de insuficiência cardíaca. Metodologia: Foi aplicada uma revisão bibliográfica com base de dados pelo PubMed e Scielo, foram 
analisados 5 artigos científicos publicados no período de 2020 a 2021, utilizando os descritores: “heart failure”, “bariatric surgery” e “obesity”. 
Discussão: Segundo os estudos científicos analisados, a fisiopatologia da obesidade promove uma alteração hemodinâmica na sobrecarga e 
trabalho cardíaco, estando diretamente relacionada com a evolução da insuficiência cardíaca. Foi evidente que a cirurgia bariátrica além de manter 
benefícios sobre a insuficiência cardíaca, demonstrou resultados positivos em relação à hipertensão arterial sistêmica, quando comparada aos 
cuidados farmacológicos³. Ademais, dentre os procedimentos cirúrgicos, o bypass gástrico foi associado à uma maior redução do remodelamento 
cardíaco a longo prazo4. O evidente benefício cardiovascular que a cirurgia bariátrica promove, pode refletir também na melhora da qualidade 
de vida e no aumento da candidatura para transplante cardíaco. Em contrapartida, a demanda de pacientes com insuficiência cardíaca incidente 
destinados ao procedimento cirúrgico é pequena frente aos potenciais benefícios da cirurgia nesse grupo de indivíduos, sendo demonstrado 
dificuldades para aderir e instituir o padrão de tratamento evidenciado5. Considerações finais: Pode-se concluir que a cirurgia bariátrica ainda 
é uma prática pouco instituída como um método de tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca grave, sendo necessário a aquisição 
do conhecimento dos benefícios na prática médica, uma vez que busca uma recuperação cardíaca e a diminuição do risco de outras patologias 
cardiovasculares, visto que a redução do tecido adiposo leva a diminuição da inflamação sistêmica e da morbimortalidade.
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HIPERPLASIA TÍMICA EM LACTENTE DE 5 MESES DE VIDA - RELATO DE CASO
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Introdução: Timo é uma glândula linfoide reguladora de células T, importante na resposta imunológica, relativamente grande no período perinatal com variedades 
anatômicas. Reconhecer o Timo normal é importante para evitar investigações ou cirurgias desnecessárias.Descrição do caso: Paciente masculino, 5 meses, residente 
em Belo Horizonte, comparece em consulta de puericultura acompanhado pela mãe que relata ter levado a criança a consulta de urgência por  sintomas gripais e 
a radiografia de tórax estava alterada, com presença de massa em hemitórax esquerdo deslocando o coração para a direita, por isso, já tinha ido ao cardiologista, 
feito eletrocardiograma e ecocardiograma todos normais e ainda sem diagnóstico. A criança estava clinicamente bem, desenvolvimento neuropsicomotor adequado. 
Foi solicitada tomografia de tórax (TC) que mostrou formação tecidual homogênea no mediastino anterior, caráter expansivo sem compressão ou invasão de 
estruturas, compatível com hiperplasia tímica. A conduta tem sido expectante, com TC periódicas mostrando redução da hiperplasia. Discussão: O caso apresenta 
uma radiografia de tórax que causou confusão diagnóstica. Cerca de 30% dos quadros de hiperplasia tímica são assintomáticos e descobertos ocasionalmente, por 
imagens solicitadas por outras causas. Dentre as possíveis hipóteses diagnósticas de massas mediastínicas está o Timoma, tumor raro derivado do epitélio tímico e 
a Hiperplasia tímica que é o crescimento benigno anormal mais comum do mediastino anterior em pediatria. As complicações mais comuns desta patologia são 
síndrome da veia cava superior e desconforto respiratório por compressão. O exame padrão ouro para diagnóstico diferencial das alterações do timo é a TC do 
tórax onde a hiperplasia aparece como aumento difuso do timo ou como massa, de contornos bem definidos e densidade homogênea, sem invasão de estruturas. 
Quando há invasão da gordura mediastinal ou pleura pensa-se em malignidade, corroborando com o diagnóstico de timoma que é elucidado pela biópsia. A TC 
de tórax do paciente em questão apresentou ausência de sinais de infiltrações da gordura do mediastino ou invasão de estruturas, direcionando o diagnóstico para 
hiperplasia tímica. Conclusão: radiografias simples de tórax com achado ocasional de hiperplasia tímica podem simular cardiomegalia ou massa mediastinal. Deste 
modo, estudos adicionais com outros exames de imagem para elucidação diagnóstica evitam intervenções cirúrgicas desnecessárias.
Palavras-chave: Timoma. Hiperplasia do timo. Lactente. Mediastino. Tomografia. 
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FIBRILAÇÃO ATRIAL NA VALVOPATIA MITRAL REUMÁTICA: REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DO 
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Introdução: A cardiopatia reumática (CR) afeta predominantemente aqueles que vivem em países de baixa e média renda e ainda é uma doença 
negligenciada. É a principal causa de valvopatia, acometendo 41 milhões de indivíduos no mundo. A apresentação clínica predominante é a 
disfunção valvar mitral e, frequentemente, está associada à fibrilação atrial (FA), a qual resulta em piora da qualidade de vida e tem impacto 
na morbimortalidade dos pacientes. Objetivos: Avaliar a evolução e impacto da FA na valvopatia mitral reumática em pacientes de países em 
desenvolvimento. Metodologia: Realizou-se busca por artigos nacionais e internacionais (nos idiomas português e inglês) referentes ao quadro 
de FA relacionada com a valvopatia mitral reumática, direcionada para o curso e impacto da doença em países em desenvolvimento. Foram 
pesquisadas as bases de dados SciELO, Portal Capes e MEDLINE-Pub-Med. A busca na literatura foi realizada em setembro de 2021, e incluiu 
artigos de 2016 a 2021. Discussão: A valvopatia mitral é o principal achado na CR; ademais, devido às alterações anatômicas e funcionais da 
musculatura atrial esquerda é comum a sua associação com a FA, atingindo até 80% dos pacientes. Essa arritmia pode ter consequências adversas 
relacionadas à redução do débito cardíaco e à formação de trombo atrial. Além disso, os pacientes afetados apresentam risco aumentado de 
acidente vascular cerebral (AVC) e mortalidade. Por isso, mitigar o risco de AVC é um dos objetivos do manejo para o tratamento de pacientes 
com FA, e o uso de anticoagulantes orais (ACO) é um meio eficaz de reduzir esse desfecho. No entanto, há risco de sangramentos com o uso 
de ACO. Contudo, apresar da grande proporção de pacientes com lesão mitral reumática associada com a FA, menos de 80% faz uso de ACO 
e apenas cerca de 20% apresenta-se com a razão normalizada internacional na faixa terapêutica. Adicionalmente, nem sempre são aplicadas as 
estratégias de controle de frequência cardíaca ou do ritmo cardíaco. Portanto, a falta de monitoramento da CR e a alta proporção de FA em 
razão do remodelamento atrial são as principais causas de desfechos desfavoráveis. Considerações finais: Devido suas complicações a CR é um 
importante problema de saúde, logo, é necessário o controle da doença. Sendo assim, é imprescindível o acesso de pacientes ao tratamento e 
acompanhamento de qualidade. Dada à escassez de dados, mais pesquisas são necessárias para conceber maneiras eficazes de controlar a doença.
Palavras-chave: Fibrilação atrial. Valva mitral. Cardiopatia reumática.
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IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DAS GESTANTES E PUÉRPERAS
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Autor correspondente: José Eduardo Palacio Soares. E-mail: dupalacio@hotmail.com
Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que, por volta de 10% das mulheres grávidas e 13% das mulheres puérperas experimentam alguma 
desordem mental, principalmente depressão.1,2,3 Estas condições podem se agravar sob a influência de fatores adversos, como a atual pandemia de COVID-19.1 
Objetivo: Demonstrar o impacto da pandemia de COVID-19 na prevalência de depressão e ansiedade em gestantes e puérperas. Metodologia: pesquisa através 
da base dados Medline, através dos descritores: covid-19 pandemic, Mental Health e Pregnant Women, sendo utilizados somente revisões sistemáticas sobre o tema 
proposto e a Organização Mundial de Saúde. Discussão: As incertezas relacionadas com a pandemia de COVID-19 têm um impacto importante na saúde mental4 
e os resultados de duas revisões sistemáticas e meta-análises, que avaliaram gestantes e puérperas, demonstraram uma alta prevalência de alterações psicológicas, 
especialmente ansiedade e depressão.1,2 A primeira envolveu 11.187 gestantes e puérperas e demonstrou prevalência de depressão de 30% com intervalo de confiança 
(IC) de 95%: 23-37% e de ansiedade de 34% (IC 95%: 26-43%), durante a pandemia de COVID-19. Estes resultados foram maiores do que na população 
controle de gestantes e puérperas do período anterior à pandemia, pois apresentaram, quanto a prevalência de depressão, uma razão de chances (OR) de 1,95 (IC 
95%: 1,07–3,56) e, no que diz respeito à prevalência de ansiedade, apresentaram uma OR de 2,15 (IC 95%: 1,39-3,31).1 Corroborando com esses dados a segunda 
revisão, que envolveu 20.569 participantes (gestantes e puérperas), demonstrou prevalência de depressão de 31% (IC 95%:20-42%) e de ansiedade de 37% (IC 
95%: 25-49%).2 Desta forma,  nota-se maior prevalência de depressão em gestantes e puérperas durante a pandemia de COVID-19, uma vez que os estudos 
demonstraram prevalência de depressão geral em mulheres no período perinatal de 11, 9% (IC 95%: 11,4-12,5%)5, prevalência de ansiedade de 15,2% (IC 95%:9-
21,4%)6 e prevalência de depressão pós-parto de 12% (IC 95%: 4-20%)7. Considerações finais: revisões sistemáticas e meta-análises mostram uma maior prevalência 
de ansiedade e depressão nesse grupo, quando comparado com o período pré-pandemia. Portanto, necessita-se de maior atenção às oscilações psicológicas que 
ocorrem nessas mulheres, especialmente durante a pandemia, de maneira a garantir o suporte necessário para reduzir os efeitos psicológicos negativos observados. 
Palavras-chave: Pandemia por COVID-19. Gestantes. Puerpério. Depressão. Ansiedade.
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Introdução: a obesidade mórbida tem se tornado um grande desafio a saúde pública em todo o mundo e se encontra intrinsecamente associada 
com o desenvolvimento de doença hepática não alcoólica. Essa doença pode variar desde esteatose e hepatite, até graves consequências para o 
paciente, como cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. As opções de tratamento ainda são limitadas e envolvem mudanças na dieta, prática 
de exercícios físicos e agentes antidiabéticos, necessitando, portanto, de forte colaboração do paciente. A cirurgia bariátrica tem sido investigada 
como uma alternativa no tratamento dessa doença. Objetivos: avaliar o impacto da cirurgia bariátrica na resolução da doença hepática não 
alcoólica. Metodologia: revisão sistemática de literatura, com dados coletados a partir das bases de dados PubMed e Scielo, publicados em Inglês 
e Português, entre 2016 e 2021, usando como descritores “Fatty Liver”, “Liver Steatosis” e “Bariatric Surgery”. Discussão: Estudo realizado por 
Esquivel et al. (2018), no qual 63 pacientes foram submetidos a gastrectomia vertical, observou que 100% dos envolvidos apresentou diferença 
significativa na redução tanto da esteatose quanto na esteatohepatite. Nesse mesmo estudo, um paciente apresentou inclusive regressão completa 
da cirrose. Netanel et al. (2020), Nickel et al. (2017), Li et al. (2020) e Junior et al. (2016) também observaram resultados semelhantes. Nickel 
et al. (2020), estudaram o efeito da cirurgia bariátrica no grau de fibrose, com 100 pacientes, e notaram que houve redução expressiva no grau 
de fibrose após um ano da cirurgia de derivação gastrojejunal em Y-de-Roux nos pacientes. Esquivel et al. (2018), ao avaliarem esta questão, 
também observaram resultados semelhantes. Os estudos analisados apontam para redução expressiva nos níveis de aminotransferases, enzimas 
associadas com injúria celular, sendo já evidente após 3 meses de cirurgia. Considerações finais: a cirurgia bariátrica, seja por gastrectomia vertical 
ou derivação gastrojejunal em Y-de-Roux, apresenta evidente potencial para a regressão da doença hepática não alcoólica, podendo evitar graves 
complicações da doença, como cirrose e carcinoma hepatocelular, melhorando a saúde e, com isso, expectativa de vida dos pacientes. Trata-se de 
uma alternativa promissora e eficaz, tendo importante papel para pacientes obesos.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Fígado Gorduroso. Cirrose hepática.
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Introdução: Catástrofes são eventos imprevistos e repentinos, causadores de grandes danos, destruição e sofrimento humano, que geram um número de vítimas 
grande o suficiente para sobrecarregar os serviços médicos e de saúde do local afetado. Muitos dos incidentes ocorrem em locais onde aspectos do ambiente 
político, social, físico ou econômico impõem severas restrições à adequação da resposta ao desastre. Por isso, uma equipe de trauma dedicada é essencial para o 
melhor desempenho da equipe e a segurança do paciente. Objetivo: Analisar, por meio de uma revisão integrativa, a importância da equipe multiprofissional bem 
treinada em situações de catástrofes. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na base de dados National Library Of Medicine (MedLine) com os descritores chave 
“catástrofes”, “equipe interprofissional” e “emergência” e suas variações no MeSH além de busca na base SciELO e LILACS artigos publicados nos últimos 10 anos 
e como critério de inclusão: vítimas em massa e dinâmica de atendimento. Foram incluídos seis estudos no escopo da pesquisa, que analisaram alguns incidentes 
significativos com vítimas em situação de desastres e as estratégias adotadas pelas equipes. Discussão: Incidentes com múltiplas vítimas em que recursos são escassos, 
a abordagem muda, passando do objetivo de salvar a todos para o maior número de vidas possível dentro das limitações presentes. Ter um plano em vigor e garantir 
que os membros da equipe sejam treinados para um desastre é importante para que eles sejam capazes de responder de forma adequada, rápida e eficiente. O 
sistema de comando do incidente (SCI) foi criado para permitir que diferentes tipos de agências e equipes de gestão de desastres trabalhem juntas de forma eficaz 
em resposta a um desastre, usando uma estrutura organizada e linguagem comuns para atingir o objetivo. Como no Brasil não há uma estratégia unificada, alguns 
estados usam os princípios do SCI e aplica-os de forma que suas práticas possam ser implementadas com mais qualidade e efetividade, com equipes de bombeiros, 
policiais, defensores civis, médicos e enfermeiros. Considerações finais: As equipes médicas de gerenciamento de desastres devem ser treinadas em princípios básicos 
de resposta, já que experiência clínica e boas intenções por si só não bastam. Ademais, deve-se considerar protocolos específicos, treinamento unificado e supervisão 
desses profissionais com organização e intersetorialidade para melhores desfechos. 
Palavras-chave: Catástrofes. Equipe interprofissional. Emergência.
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Introdução:  Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população brasileira apresenta um dos maiores índices de depressão e ansiedade do mundo. No contexto da pandemia pela 
COVID-19, a adoção de medidas de isolamento social, bem como o medo de infecção, os impactos econômicos e a perda de entes queridos pode ter intensificado a prevalência de 
transtornos psíquicos no Brasil. Objetivo: Analisar o impacto da pandemia da COVID-19 no Brasil sobre a saúde mental da população. Metodologia:  Revisão narrativa de literatura 
realizada a partir das bases de dados PubMed, BVS e SciELO com base nos descritores: “depression” OR “anxiety” OR “affective symptoms” AND “pandemics” AND “COVID-19” 
AND “social isolation” AND “Brazil”, usando como critérios de inclusão artigos publicados a partir de 2020 e estudos feitos em humanos. Foram obtidos, inicialmente, 41 artigos. Após 
serem aplicados os critérios de exclusão (revisões e não abordagem do cenário brasileiro ou do objetivo proposto), 20 artigos foram analisados na íntegra. Discussão: Todos os artigos 
fizeram a análise das variáveis por meio de questionários validados, sendo que 7 estudos consideraram a população geral adulta, evidenciando um aumento significativo da frequência 
de sintomas depressivos, ansiosos ou outros agravos da saúde mental. Já outros 5 artigos tiveram como população-alvo os profissionais de saúde, observando aumento de depressão, 
ansiedade e associação dessas desordens com transtorno de estresse pós-traumático, maior uso de medicações psicotrópicas e impacto negativo na qualidade de sono. Obesidade, sobrepeso 
e sedentarismo demonstraram relação com elevação de sintomas depressivos e ansiosos durante a pandemia em 3 estudos. No tocante às diferentes faixas etárias, verificou-se maior 
predisposição a desordens psíquicas em jovens, enquanto os idosos apresentaram maior resiliência. Mulheres tenderam a desenvolver mais perturbações da saúde mental pela maior 
frequência de ruminações negativas. A vulnerabilidade desencadeada pelo impacto socioeconômico da pandemia constitui outro fator agravante de distúrbios psiquiátricos. Considerações 
finais: O aumento importante dos transtornos mentais observado durante a pandemia revela necessidade de políticas públicas voltadas à saúde mental. Contudo, o real impacto da 
pandemia sobre a saúde mental só poderá ser avaliado com maior acurácia posteriormente, por meio de análises retrospectivas que comparem o período pré, durante e pós-pandemia. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUA APLICAÇÃO NA CARDIOLOGIA
Maria Eduarda Vieira e Ferreira¹, Ana Flavia Mendes Silva¹, Lucas Sousa Lima Felipe¹, Luis Felipe Vilella de Paula¹, Marcos Vinícius Nogueira Palhares¹, Renato Sathler Avelar²
1 Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais; 2 Faculdade de Ciências médicas de Minas Gerais
Autor correspondente: Maria Eduarda Vieira e Ferreira. E-mail: mevieiraf@gmail.com
Introdução: A utilização da tecnologia na medicina tem se tornado cada vez mais presente uma vez que o aprimoramento e o avanço da ciência têm progredido rapidamente. Dessa forma, 
a Inteligência Artificial (IA) tem sido de grande importância, principalmente no ramo da cardiologia, imitando os processos da inteligência humana através de algoritmos, avaliando e 
propondo uma solução de acordo com a análise de dados utilizados. Além disso, a utilização da IA e de suas ferramentas tem se mostrado eficiente em exames de diagnóstico e prevenção, 
aumentando a precisão dessas técnicas. Objetivos: Revisar os estudos envolvendo o uso de Inteligência Artificial e do Aprendizado de Máquina na área da cardiologia, clínica e cirúrgica, 
discutindo-se seu funcionamento, possibilidades de melhorar as técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e seus desafios. Metodologia: Esse resumo foi elaborado 
com base em buscas feitas nas bases de dados SciELO, PubMed e Lilacs utilizando descritores em português como “Inteligência artificial”, “Aprendizado da máquina”, “Cardiologia”, 
assim como sua versão em inglês (isoladamente ou relacionadas). Como critério de inclusão foram selecionados artigos com estudos entre 2012 e 2020. Entre os artigos estão presentes 
tipos de estudos diversos como Estudos de Coorte, Estudos transversais e Ensaios clínicos. Já os critérios de exclusão foram descartados Artigos de Revisão, Relato de Caso. Discussão: 
Os estudos sobre IA procuram integrar as ferramentas disponíveis para aumentar a acurácia da predição de doenças, através da análise e processamento de exames clínicos, de imagem e 
quaisquer outros dados relevantes para o diagnóstico. Logo, sendo a Cardiologia uma área que requer alta especificidade de exames, é vantajoso contar com softwares que sejam capazes de 
analisar uma gama de informações diversas e relacionar com resultados clínicos podendo trazer uma abordagem personalizada e, consequentemente, melhores resultados, que chegam a até 
98% quando são utilizados métodos estatísticos e estratégias de IA para realizar a leitura e interpretação de parâmetros clínicos. Considerações finais: Por meio desta revisão integrativa, foi 
possível perceber que o uso de IA e suas ferramentas no meio da cardiologia podem contribuir para a precisão de exames de diagnóstico e prevenção. Porém, a coleta de informações para 
a criação de bancos de dados deve ser criteriosa e respeitar limites éticos.
Palavras-chave: Inteligência artificial. Cardiologia. Aprendizado de Máquina. Algoritmo.
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INFARTO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE SEM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA OBSTRUTIVA DURANTE 
HEMODIÁLISE: UM RELATO DE CASO
Bruna Auta Damasceno de Almeida, Raissa Lohayne Pereira¹, Felipe Veloso Ribeiro Rodrigues¹, Joao Paulo Lanes Bastos², Marcelo Luiz de 
Almeida³
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Autor correspondente: Bruna Auta Damasceno de Almeida. E-mail: brunaauta@hotmail.com
Introdução: Define-se MINOCA (Myocardial Infarction and Nonobstrutive Coronary Arteries) ou doença da microcirculação coronariana 
(DMC) como um grupo de doenças heterogêneas caracterizada por alterações eletrocardiográficas e elevação dos biomarcadores cardíacos. A 
clínica desta patologia é caracterizada por sintomas típicos de angina e dispneia, podendo culminar em remodelamento ventricular, porém sem 
apresentar resposta ao cateterismo cardíaco¹. Relato de caso: Paciente masculino, 68 anos, hipertenso, diabético, portador de doença renal crônica 
(DRC) estágio V - tratamento de substituição renal - e de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tabagista 60 maços/ano. Admitido 
em unidade de emergência com queixa de dor torácica de intensidade progressiva e sem irradiação, durante sessão de hemodiálise. Foi realizado 
eletrocardiograma (ECG), que evidenciou síndrome coronariana aguda (SCA) com supra de ST. Após administração de ácido acetilsalicílico 
(AAS), heparina e nitroglicerina, paciente não apresentou regressão da dor, sendo submetido à terapia com morfina, evoluindo com melhora 
clínica. Paciente foi estratificado em alto risco e encaminhado ao setor de hemodinâmica, no qual realizou cateterismo, não evidenciando lesões 
obstrutivas. Discussão: MINOCA representa um infarto agudo do miocárdio (IAM) sem lesões coronarianas obstrutivas, presente em até 14% 
dos pacientes com IAM confirmado². É um diagnóstico de exclusão, em que doenças como miocardite ou Takotsubo devem ser desprezadas³. 
Evidencia-se que a ausência de obstrução coronariana não exclui o IAM, além da presença de um IAM sem obstrução coronariana não eliminar a 
necessidade de outras medidas de diagnóstico4. Nesse caso, o estado de estresse excessivo desencadeado pela hemodiálise é capaz de provocar uma 
liberação exorbitante de catecolaminas, causando disfunção vasomotora grave e prolongada. Assim, combinando a história clínica do paciente 
exames, o diagnóstico foi realizado a partir das possíveis causas de espasmo da artéria coronária induzido por estresse e ruptura de placa.5 

Conclusão: MINOCA é uma entidade clínica comum em pacientes com IAM e apresenta etiologias possíveis que podem ser difíceis de detectar. 
Até o presente momento, não existe um tratamento especificadamente dirigido, nesse caso é realizado uma abordagem empírica considerando 
sua multifatoriedade.  
Palavras-chave: Síndrome Coronariana Aguda. Cateterismo. Hemodiálise.
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LEISHMANIOSE MUCO-CUTÂNEA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PIODERMA GANGRENOSO: 
RELATO DE CASO
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Autor correspondente: Izabela Bárbara Dâmaso Ferraz Gontijo. E-mail: iza_damaso@hotmail.com
Introdução: O diagnóstico da etiologia de lesões cutâneas ulcerosas muitas vezes pode ser orientado pela localização da lesão e pela história pessoal 
pregressa do paciente, no entanto em alguns casos se faz necessária a realização de biópsia da lesão para se identificar a sua causa. Na Leishmaniose 
Tegumentar Americana (LTA), a lesão se inicia como pápula e se transforma em nódulo em placa, levando a uma ulceração indolor com borda 
endurecida. Contudo, existem alguns importantes diagnósticos diferenciais dessas lesões que retardam o início do tratamento correto dessa 
doença, como o pioderma gangrenoso (PG). Descrição do Caso: Sexo feminino, 76 anos, apresentou queixa de comprometimento do estado geral 
e de lesão ulcerosa no punho esquerdo, diagnosticada inicialmente como PG, com mais de dois anos de evolução rápida, progressiva e refratária 
a tratamento prévio com prednisona e sulfassalazina. Portadora de hepatite C já tratada (carga viral indetectável), diabetes mellitus, hipertensão e 
transtorno de ansiedade. Em uso de Brasart BCC 160/5mg, Neblok 2,5mg, Gilfage XR 500mg, Azukon MR 30mg, Trezor 10mg, Escitalopram 
10mg e Prednisona 10mg. Ao exame físico, lesão ulcerosa de diâmetro de 5cm, ulcerada, borda violácea elevada bem delimitada, centro necro 
hemorrágico e purulento. Exames prévios: raspado da lesão negativo para pesquisa de hemiparasitas e cultura de fungos. FAN 1:320 citoplasmático 
pontilhado reticular, C3 e C4 preservados, fator reumatoide, pesquisa de crioglobulinas e antimitocondria normais, PCR e sorologias negativas 
para Leshimaniose. Discussão: Este se trata de um caso de difícil diagnóstico diferencial de PG em paciente portadora de múltiplas Comorbidades. 
Os exames laboratoriais negativos para leishmaniose e a rápida progressão das lesões ulceradas com característica dolorosa dificultou o diagnóstico 
precoce de Leishmaniose Tegumentar. Somente por meio da biópsia da lesão foi possível visualizar amastigotas, elucidando o diagnóstico. Após 
afastar o comprometimento visceral e paraneoplasias, definiu-se diagnóstico de leishmaniose muco-cutânea, sendo iniciado tratamento com 
Anfotericina B Lipossomal. Conclusão: A submissão precoce de lesões ulceradas características de PG à biopsia é fundamental para excluir um 
importante diagnóstico diferencial desse tipo de lesão, a LTA, e garantir o tratamento adequado do paciente.
Palavras-chave: Leishmaniose Cutânea. Diagnóstico Diferencial. Pioderma Gangrenoso.
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LARINGOCELE OCASIONANDO OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES EM PACIENTE SEM 
PREDISPOSIÇÃO: UM RELATO DE CASO
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Introdução: A laringocele é uma dilatação rara e benigna do sáculo laríngeo, em que este fica preenchido por ar. As manifestações clínicas 
são principalmente dispneia e rouquidão além de haver casos assintomáticos. Sua fisiopatologia são infecções, broncoaspiração associado de 
pneumonia e obstrução de vias aéreas superiores. A laringocele é rara em mulheres e a incidência é de 1 para 2,5 milhões de pessoas por ano. 
Descrição do caso: Paciente feminino, 65 anos, tabagista há 41 anos, 1 maço dia. Queixa de disfagia progressiva associada a engasgos e refluxo 
gastroesofágico além de disfonia progressiva há um ano e meio, quando procurou atendimento médico e foi diagnosticada com laringocele 
volumosa a esquerda e agendada cirurgia que foi suspensa devido ao COVID-19. Há 1 ano evoluiu com odinofagia e dispneia progressiva. Ao 
exame físico foi constatado massa compressível e dolorosa na cervical esquerda. Foi submetida a laringoscopia e evidenciou volumosa laringocele 
interna ocupando parte da supraglote, ocluindo consideravelmente a luz glótica sendo impossível avaliar as cordas vocais. Foi encaminhada ao 
serviço de emergência com quadro de dispneia intensa e obstrução da via aérea tendo que ser submetida à traqueostomia de urgência. Ao ser 
internada, foi diagnosticada com piocele através de exames laboratoriais e tomografia computadorizada e tratada por 7 dias de antibioticoterapia. 
Após a estabilização do quadro foi submetida à ressecção de lesão por via externa. Discussão:  Laringocele pode adquirir forma interna e externa 
e acomete preferencialmente homens de idade avançada. Possui etiologia desconhecida apesar de estar associada a tosse crônica, ao carcinoma 
de laringe, a fatores congênitos e ao uso de aparelhos de sopro devido ao aumento da pressão no interior da laringe. Entretanto, alguns pacientes 
não possuem nenhum fator que predisponha e os sintomas variam com o tipo de laringocele. O tratamento muda de acordo com a extensão da 
dilatação da laringe, se é sintomática e o estágio que foi feito o diagnóstico da doença, então, o paciente pode fazer apenas acompanhamento 
médico ou ter a necessidade de remoção por via externa. O diagnóstico é feito através da tomografia computadorizada. Conclusão: Apesar de ser 
uma doença benigna e abranger relatos assintomáticos, a laringocele tem uma expressão clínica importante em razão das complicações que podem 
advir. Assim, são extremamente necessários o acompanhamento e o diagnóstico precoce do paciente. 
Palavras-chave: Laringocele. Traqueostomia. Pneumonia Bacteriana.
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LIPOSSARCOMA DE ESÔFAGO: UM RELATO DE CASO
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Introdução: O lipossarcoma de esôfago é um tumor extremamente raro, reportado na literatura apenas 62 vezes até o ano de 20191. É responsável 
por 1,2 a 1,5% dos lipossarcomas gastrointestinais, cuja prevalência é maior entre indivíduos na faixa de 50 a 65 anos2. Descrição do caso: 
Homem, 52 anos, relata história de disfagia leve há 2 anos. Exame físico sem alterações. Endoscopia digestiva alta identificou grande lesão 
intraluminal de caráter obstrutivo em esôfago. Realizada Tomografia Computadorizada (TC) de tórax, revelando massa com densidade de 
gordura estendendo do esôfago proximal à junção gastroesofágica, sugestiva de lipossarcoma, sem metástase ou envolvimento nodal. Paciente foi 
submetido a esofagogastrectomia transmediastinal subtotal com posterior reconstrução com tubo gástrico e anastomose esôfago-gástrica cervical, 
e a radioterapia adjuvante. Os achados pré e perioperatórios confirmaram a hipótese de lipossarcoma na porção torácica esofágica. O estudo 
anatomopatológico corroborou o estadiamento clínico, e classificou o tumor em moderadamente diferenciado e de baixo grau. Paciente não 
apresentou intercorrências em intra e pós operatório ou sinais de recidiva local. Discussão: Os lipossarcomas acometem tipicamente retroperitônio, 
membros e tronco2. As raras ocorrências esofágicas geralmente apresentam-se na forma de pólipos de crescimento lento na porção cervical1, tendo 
como subtipos os tumores bem diferenciados (70% dos casos), desdiferenciados, mixoides e pleomórficos3. A sua principal manifestação consiste 
em disfagia, e, menos frequentemente, náusea, perda ponderal, odinofagia, anemia, dificuldade respiratória, regurgitação e dor retroesternal, 
sintomas geralmente tardios4. Os exames contrastados de bário, TC e ressonância magnética são ferramentas úteis em seu diagnóstico, apesar de 
serem inespecíficos, justificando a necessidade da biópsia2. O diagnóstico diferencial inclui lipoma, angiolipoma, fibromixolipoma e miolipoma5. 
O tratamento padrão-ouro é a ressecção cirúrgica completa da peça, com margens de ressecção livres de tumor, o que impacta positivamente na 
sobrevida e na qualidade de vida do paciente1. Entretanto, recidivas são registradas em cerca de 40% dos casos5. Conclusão: O lipossarcoma de 
esôfago, apesar de raro, deve sempre ser considerado no diagnóstico diferencial de lesões de aspecto gorduroso identificadas em exames de imagem. 
A intervenção cirúrgica, mesmo que agressiva, configura-se como o tratamento mais efetivo. 
Palavras-chave: Transtornos de Deglutição. Lipossarcoma. Neoplasias Esofágicas. Relatos de casos.
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LESÃO SUBEPTELIAL DUODENAL: ABORDAGEM ENDOSCÓPICA COM TÉCNICA COMBINADA DE LIGADURA 
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Introdução: A Endoscopia Digestiva é responsável pelo crescente sucesso no diagnóstico e tratamento das patologias do aparelho digestivo. 
Procedimentos minimamente invasivos possibilitam que as ressecções endoscópicas sejam cada vez mais realizadas, reduzindo a morbi-mortalidade, 
uma vez que esses procedimentos objetivam a máxima preservação da anatomia e mínima agressão ao organismo, em casos selecionados. Lesões 
subepiteliais duodenais apresentam maior complexidade e risco na abordagem. Apresentamos um caso de lesão subepitelial em bulbo duodenal 
utilizando a técnica de ligadura elástica seguida de ressecção com alça de polipectomia. Descrição do caso: Mulher, 55 anos, em investigação para 
dor abdominal cuja Endoscopia Digestiva Alta evidenciou: esofagite erosiva, gastrite enantematosa no antro e lesão elevada em parede anterior do 
bulbo duodenal. Foi realizada ecoendoscopia: na mucosa profunda constava uma nodulação hipoecogênica, de limites definidos, deformando / 
adelgaçando a submucosa, sem sinais de invasão. Durante a ressecção, como não havia bom posicionamento da alça de polipectomia, foi realizada 
ligadura com banda elástica, formando um “pseudo-pólipo”, seguida de ressecção com corte por alça de polipectomia abaixo da banda elástica. 
Após a ressecção em peça única foram colocados clipes endoscópicos para fechamento da lesão de continuidade. Estudo histopatológico evidenciou 
Tumor Neuroendócrino de baixo grau com margens livres. Paciente evoluiu bem pós tratamento, sem maiores intercorrências. Discussão: Por 
permitir estudos aprimorados e ser alternativa ao procedimento cirúrgico convencional, a ressecção endoscópica vem demonstrando resultados 
promissores na literatura, além de diminuição significativa das complicações relacionadas ao pré, peri e pós-operatório dos procedimentos invasivos. 
Tendo em vista as diversas opções terapêuticas, deve-se caracterizar cada lesão corretamente para que, associado às técnicas empregadas da forma 
ideal, obtenha-se altos índices de efetividade no tratamento. Conclusão: Esse relato de caso evidencia a importância crescente da utilização de 
abordagens endoscópicas como método alternativo no tratamento de alterações gastrointestinais, destacando-se por serem minimamente invasivas 
e reduzirem expressivamente complicações cirúrgicas. A ligadura com banda elástica seguida da ressecção com alça de polipectomia pode ser uma 
opção para lesões subepiteliais previamente estudadas com ecoendoscopia.
Palavras-chave: Endoscopia do Sistema Digestório. Ressecção Endoscópica de Mucosa. Procedimentos Cirúrgicos Minimamente Invasivos. 
Duodeno.
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MAIOR PREVALÊNCIA DA ARTÉRIA MEDIANA DO ANTEBRAÇO E SUA CORRELAÇÃO COM A SÍNDROME DO 
TÚNEL DO CARPO
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INTRODUÇÃO: O túnel do carpo é um canal osteofibroso e inelástico atravessado pelo nervo mediano, tendão do flexor longo do polegar e tendões dos flexores superficiais e profundos 
dos dedos.1,4,5 A síndrome do túnel do carpo (STC), por sua vez, é a neuropatia compressiva mais comum do membro superior e afeta cerca de 4,0% da população geral. A STC possui uma 
grande quantidade de causas.10 No entanto, dentre os fatores congênitos, pode-se destacar a persistência da artéria mediana do antebraço (PAMA).2-6 A artéria mediana do antebraço (AMA) 
é um vaso fetal que supre a mão cuja regressão, geralmente, inicia-se na oitava semana de vida intrauterina com o desenvolvimento das artérias radial e ulnar.7,9 Embora a frequência da 
PAMA possa variar de 1,0 a 60% conforme o subgrupo estudado, uma série de estudos têm demonstrado um aumento significativo na prevalência desse achado.5,6 OBJETIVOS: revisar os 
aspectos atuais da literatura relacionados à PAMA e possíveis implicações desse fenômeno na STC. METODOLOGIA: foi realizada uma revisão de literatura por meio do levantamento de 
materiais bibliográficos indexados na base de dados MEDLINE entre os anos de 2015 e 2021. Os descritores utilizados foram: “carpal tunnel syndrome”; “median artery” e “persistence”. 
Encontrou-se 29 artigos, selecionando-se os dez pertinentes à temática. DISCUSSÃO: Embora a PAMA geralmente seja assintomática, uma série de estudos têm demonstrado que a 
presença da AMA possa se relacionar à STC. Nesse caso, em função do trajeto semelhante entre a AMA e o nervo mediano, a compressão nervosa pode ser decorrente de trombose, 
dilatação ou calcificação da parede da AMA.3,5,10 Diante da PAM, a STC pode ter apresentação crônica ou, especialmente diante da trombose da AMA, cursar com sintomatologia aguda.2,3,5 
Apesar do curso benigno da PAMA na maioria das vezes, meta-análises têm demonstrado e especulado um aumento na prevalência desse fenômeno, o que confere importância clínica a 
essa condição, haja vista a necessidade de condução clínica e/ou abordagem cirúrgica diferenciadas.2,8,9 CONSIDERAÇÕES FINAIS: uma vez que a STC pode ser decorrente da PAMA, 
o aumento da prevalência desta deve ser considerado. Portanto, o conhecimento das possíveis variações da AMA e da evolução desse processo epidemiológico é fundamental, haja vista a 
necessidade de assegurar propedêutica e tratamento adequados aos pacientes acometidos pela STC decorrente de complicações associadas à PAMA.
Palavras-chave: Variação Anatômica. Síndrome do Túnel Carpal. Nervo Mediano. Trombose. Síndromes de Compressão Nervosa.
 Referências bibliográficas:
1. Solewski B, Lis M, Pękala JR, Brzegowy K, Lauritzen SS, Hołda MK, et al. The persistent median artery and its vascular patterns: A meta-analysis of 10,394 subjects. Clin Anat. 2021 
Nov;34(8):1173-1185.
2. Avenel M, Miranda S, Benhamou Y, Michelin P, Boyer JC, Lévesque H, et al. Acute carpal tunnel syndrome caused by a thrombosis of a persistent median artery: 2 case reports. Rev 
Med Interne. 2019 Jul;40(7):453-456. 
3. Altinkaya N, Leblebici B. Prevalence of persistent median artery in carpal tunnel syndrome: sonographic assessment. Surg Radiol Anat. 2016 May;38(4):511-5.
4. Jain RD, Bathala L, Anuradha HK, Kale SK, Pujar GS, Mehndiratta MM, et al. A rare cause of median neuropathy at the carpal tunnel: Thrombosis of the persistent median artery. 
Indian J Radiol Imaging. 2020 Apr-Jun;30(2):229-232.
5. Akgun AS, Ertan G, Ulus S. Acute carpal tunnel syndrome caused by thrombosed persistent median artery associated with bifurcated median nerve in a pregnant woman. BMJ Case 
Rep. 2017 Sep 19;2017:bcr2017221446.
6. Feintisch AM, Ayyala HS, Datiashvili R. An Anatomic Variant of Persistent Median Artery in Association with Carpal Tunnel Syndrome: Case Report and Review of the Literature. 
J Hand Surg Asian Pac Vol. 2017 Dec;22(4):523-525.
7. Haładaj R, Wysiadecki G, Dudkiewicz Z, Polguj M, Topol M. Persistent Median Artery as an Unusual Finding in the Carpal Tunnel: Its Contribution to the Blood Supply of the 
Hand and Clinical Significance. Med Sci Monit. 2019 Jan 2;25:32-39.
8. Aragão JA, da Silva AC, Anunciação CB, Reis FP. Median artery of the forearm in human fetuses in northeastern Brazil: anatomical study and review of the literature. Anat Sci Int. 
2017 Jan;92(1):107-111.
9. Lucas T, Kumaratilake J, Henneberg M. Recently increased prevalence of the human median artery of the forearm: A microevolutionary change. J Anat. 2020 Oct;237(4):623-631.
10. Jeon SY, Lee K, Yang WJ. Carpal tunnel syndrome caused by thrombosed persistent median artery - A case report. Anesth Pain Med (Seoul). 2020 Apr 30;15(2):193-198. 

VASCULITE ASSOCIADA A ANCA EM PACIENTE COM CRISE EPILÉPTICA FRONTAL: RELATO DE CASO 
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Introdução: A vasculite associada a anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) é uma condição autoimune sistêmica que causa processos inflamatórios 
predominantemente em pequenos vasos ocasionando a necrose vascular. Na prática médica, as vasculites representam um desafio diagnóstico devido a sua 
apresentação clínica variável e inespecífica. A semiologia das crises epilépticas do lobo frontal caracteriza-se por sinais motores elementares e comportamento 
motor gestual, com curta duração e sem comprometimento do conteúdo da consciência. Descrição do caso: Relata-se o caso de paciente de 24 anos de idade com 
episódios paroxísticos de posturas distônicas em membro superior esquerdo, com desvio versivo da cabeça para a esquerda. A ressonância magnética mostrou 
alteração da substância branca subcortical frontal direita e os exames laboratoriais demonstraram ANCA positivo, sugerindo quadro de vasculite imunomediada 
em sistema nervoso central. Foi tratada com pulsoterapia combinada com Ciclofosfamida e Metilpredinisolona e evoluiu com resolução completa dos sintomas. 
Discussão: A epilepsia de lobo frontal (ELF) é a segunda forma mais comum das epilepsias parciais, sendo o lobo frontal responsável por agrupar funções motoras, 
linguísticas, memória, planejamento mental do comportamento. Suas manifestações mais comuns estão relacionadas a déficits neurológicos relacionados nessas 
áreas, no entanto, essas manifestações podem ser sutis e dificultar o diagnóstico. A vasculite sistêmica apresenta causa indefinida e pode estar relacionada a ELF, 
visto que a reação inflamatória causada pode gerar isquemia, hemorragia ou lesões granulomatosas de pequenos e médios vasos. Em decorrência desse processo 
observa-se também a necrose vascular, sendo os principais vasos acometidos os leptomeníngeos e parenquimatosos. Por fim, esse processo inflamatório pode ser 
marcado pela identificação elevada de ANCA, o que ajuda no diagnóstico e tratamento assertivo dessas síndromes e suas manifestações secundárias. Conclusão: 
Neste relato podemos perceber que o quadro da paciente cursou com uma variável sintomatologia e apresentações iniciais inespecíficas, como as crises epilépticas de 
origem frontal. Dessa forma, o detalhamento da história clínica juntamente com os achados laboratoriais de ANCA positivo e alterações identificadas na ressonância 
magnética, se mostraram relevantes, sendo pontos diferenciais para o fechamento do diagnóstico e tomada de conduta no caso. 
Palavras-chave: Vasculite Associada a Anticorpo Anticitoplasma de Neutrófilos. Epilepsia do Lobo Frontal. Doenças Reumáticas.
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Introdução: O mixoma é um tumor benigno que acomete o coração e é responsável por cerca de 30% a 50% dos casos de neoplasia cardíaca 
primária, mas possui etiologia pouco explicada.1 A maioria se origina do átrio esquerdo (AE), na região do anel mitral ou na borda da fossa oval, 
mas pode ser encontrado no átrio direito.2 Morfologicamente, são pedunculados, podendo ter superfície lisa, vilosa ou friável. Ademais, possui 
ampla apresentação clínica, com sintomas inespecíficos, os quais comprometem o paciente de forma sistêmica, sobretudo com implicações no 
aparelho cardiorrespiratório.3 Descrição do caso: Paciente JPC, 72 anos de idade, sexo masculino, chega ao atendimento queixando de dispneia. 
Estava em uso de Enalapril e Hidroclorotiazida para controle de Hipertensão Arterial Sistêmica, sem outra comorbidade. Negava tabagismo e 
etilismo. Ao exame físico, foi encontrado um sopro sistólico no foco mitral que irradiava para o dorso, assim foi solicitado o ecocardiograma. O 
exame revelou leve regurgitação mitral e a presença de uma massa no AE, medindo aproximadamente 5,2 x 3,5 cm, aderida ao septo interatrial, 
sendo sugestiva de mixoma. Dessa forma, o paciente foi encaminhado para a retirada cirúrgica da massa, tendo diagnóstico confirmado após a 
biópsia. Discussão: Devido à sua localização e a sua morfologia essa neoplasia está associada a várias complicações, sendo as mais comuns a formação 
de êmbolos, processos obstrutivos e isquêmicos, os quais podem gerar Insuficiência Cardíaca Congestiva, Acidente Vascular Cerebral e morte 
súbita. Ainda, o mixoma produz citocinas que ocasionarão febre, mal-estar, anorexia e alguns transtornos renais.3 No caso do paciente, nota-se 
que devido a dilatação do AE por sobrecarga de volume, a valva mitral cursou com um quadro de insuficiência, ocasionando, uma regurgitação e, 
consequentemente um sopro sistólico, o que corresponde com a queixa de dispneia. O ecocardiograma reforça a hipótese diagnóstica de mixoma 
atrial, já que revela neoplasia aderida ao septo interatrial, achado clássico dessa patologia.3 Conclusão: Assim, a terapia padrão é a ressecção 
cirúrgica, pois evita as complicações e a evolução do mixoma, além de confirmar o diagnóstico, sendo que essa intervenção possui baixa taxa de 
mortalidade e de complicações.4,5 Após o procedimento é necessário o acompanhamento a longo prazo com ecocardiografia, mas o prognóstico é 
favorável, com remissão dos sintomas e com rara taxa de recidiva.5 
Palavras-chave: Sistema Cardiovascular. Insuficiência Cardíaca. Embolia e Trombose. Neoplasias Cardíacas.
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Introdução: O SARS-CoV-2 foi identificado em dezembro de 2019 e constitui Emergência de Saúde Pública.1 Objetivos: Apresentar os sinais e sintomas da COVID-19 em adultos. 
Metodologia: Revisão de literatura baseada no PRISMA, com busca no PubMed sobre manifestações clínicas de COVID-19, sendo encontrados 547 estudos. Os critérios de exclusão são: 
populações específicas (crianças, transplantados, grávidas) e estudos sobre protocolos de tratamento e sobre reinfecção, sendo incluídos 100 artigos. Discussão: As principais manifestações 
clínicas foram tosse improdutiva, febre, cefaleia, fadiga e diarreia.2 No sistema pulmonar, o SARS-CoV-2 gera tosse e dispneia, podendo originar pneumonia e síndrome do desconforto 
respiratório agudo.3 Ademais, leva a estado hipercoagulável, com risco de desenvolvimento de eventos tromboembólicos venosos como embolia pulmonar.4,5 Os sintomas gastrointestinais 
mais comuns são: diarreia, anorexia, náusea, vômitos e perda de apetite6. Estes se explicam pelo dano direto das células intestinais e gástricas pela invasão através dos receptores 
Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2); lesão microvascular do intestino delgado por inflamação endotelial difusa;3,7 alteração da flora intestinal e aumento da permeabilidade 
gastrointestinal.8 A manifestação hepática mais comum é a contagem de níveis anormais de alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase.9 Exemplo de manifestação cutânea 
é erupção cutânea eritematosa e edematosa.10 Os sintomas neurológicos, como cefaleia, tontura, anosmia, ageusia, se devem ao fato de o coronavírus poder atingir o Sistema Nervoso 
Central via nervo olfatório com infecção nasal, causando inflamação e desmielinização;11,12 entrar por via hematogênica, linfática, conectada por sinapse;13,14 por meio da ECA2;12,15 ou por 
vias neuronais retrógradas.3,7,9 Dentre as manifestações oculares, há a possibilidade de conjuntivite como único sintoma de COVID-19.3 No sistema cardíaco, citam-se: lesão miocárdica 
aguda, miocardite, arritmias, anormalidades da pressão arterial, insuficiência cardíaca e choque cardiogênico.16,17,18 No sistema renal há co-expressão significativa de ECA2 e TMPRSS 
em podócitos e túbulos contorcidos proximais, tornando-os hospedeiros potenciais para SARS-CoV-2, podendo gerar insuficiência renal aguda.3 Considerações finais: As manifestações 
clínicas ocorrem em diferentes proporções de acordo com a idade, comorbidades e estágio de doença, havendo numerosos diagnósticos diferenciais.
Palavras-chave: COVID-19. Sinais e Sintomas. Diagnóstico. População. Adulto. 
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NEUROPATIA DIABÉTICA PERIFÉRICA: REVISÃO DO AVANÇO NO TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES 
CLÍNICAS
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INTRODUÇÃO: A Neuropatia Diabética Periférica (NDP) é uma das principais implicações dos pacientes de diabetes, gerando um impacto 
importante no sistema de saúde e na sociedade. Ensaios clínicos estão demonstrando resultados promissores nas intervenções terapêuticas, portanto 
é importante o entendimento do amplo campo de investigação do tratamento da NDP e a integração dos resultados dos estudos mais recentes. 
OBJETIVOS: O presente estudo busca a compreensão da eficácia dos fármacos no tratamento da NDP, assim como os efeitos colaterais e o 
entendimento dos mecanismos de ação que envolvem as múltiplas vias metabólicas que podem ser alteradas no contexto do tratamento da NDP. 
Buscando demonstrar que a intervenção de forma proativa da patologia tem MÉTODOS: revisão integrativa de literatura científica a partir de 
artigos prospectivos disponíveis no Medline, PubMed e Science Direct. Para tanto, foram utilizadas expressões-chave, como: “NDP”, “Neuropatia 
diabética periférica”, “Diabetes mellitus”. DISCUSSÃO: Cerca de um terço dos pacientes com diabetes são afetados com NDP, que tem um alto 
índice de perda de mobilidade e qualidade de vida. A perda da sensibilidade sensorial periférica está associado a complicações que são preditores 
da amputação de membros inferiores, e outras complicações. O tratamento eficaz da NDP continua sendo um desafio para os médicos, e os 
estudos demonstraram que as terapias de controle intensivo da diabetes, apesar de retardar, não previne por completo o desenvolvimento da NDP. 
Portanto torna-se cada vez mais importante a discussão e integração das informações de estudos nessa área. O funcionamento dos antioxidantes, 
como o ácido α-lipóico, ácido y-linolénico, probucol e o ácido tióctico podem prevenir tanto a deterioração da condução nervosa motora e 
sensitiva assim como as comorbidades do fluxo sanguíneo nervoso. Considerações finais: De forma geral os fármacos lipofílicos antioxidantes 
apresentam a capacidade de captar radicais livres. Estudos demonstraram resultados promissores, portanto parece ser uma opção razoável de 
tratamento, entretanto ensaios clínicos randomizados maiores devem ser feitos para validar os achados.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Neuropatias Diabéticas. Vasa Nervorum. Doenças do Sistema Nervoso Periférico.
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NEOPLASIA COLORRETAL LOCALMENTE AVANÇADA MANIFESTA COMO APENDICITE AGUDA – UM 
RELATO DE CASO
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Introdução: A neoplasia colorretal é importante problema mundial de saúde pública. Excluindo os tumores de pele não-melanoma, é o 3º tipo 
de câncer mais frequente em homens e o 2º entre as mulheres no Brasil.1 Nos países desenvolvidos observa-se, nos últimos anos, padrão estável 
ou diminuição da incidência, reflexo dos programas de rastreamento. Entretanto, nos países em desenvolvimento, o padrão é de crescimento, 
evidenciando a falta de acesso ou de adesão da população a tais programas.2 Descrição do caso: Paciente masculino, 62 anos, quadro de dor 
abdominal em fossa ilíaca direita há 24 horas, de intensidade progressiva. Relato de mudança do hábito intestinal para constipado associado a perda 
ponderal de 8kg em 6 meses. Negou história familiar de neoplasia colorretal e realização de colonoscopia prévia. Tomografia computadorizada 
evidenciou apêndice cecal aumentado com borramento da gordura periapendicular e espessamento do cólon sigmóide interpretado como reacional 
ao processo inflamatório apendicular. Revisão laboratorial com PCR elevado e leucocitose. À revisão do exame, equipe cirúrgica evidenciou 
apêndice cecal sem plano de clivagem com o cólon sigmóide e bexiga. Paciente submetido a laparotomia exploradora com achado intraoperatório 
de lesão neoplásica em cólon sigmóide, localmente avançada, sem plano de clivagem com a bexiga, no trígono vesical e o apêndice cecal, que 
apresentava sinais inflamatórios. Submetido a ressecção em monobloco: colectomia esquerda, cistoprostatectomia radical e apendicectomia. 
Devido ao tempo cirúrgico aumentado, em contexto de urgência, realizada reconstrução pela técnica de colostomia úmida. Discussão: O câncer 
colorretal apresenta evolução lenta e assintomática. Os sintomas mais comuns –sangramento e alteração do hábito intestinal– surgem no contexto 
de lesões avançadas. As sociedades mundiais recomendam um rastreio que inicie aos 50 anos nas pessoas de risco médio.3 O paciente não realizou 
o rastreamento indicado e manifestou sintomas que não foram reconhecidos como de alarme, culminando na apresentação como  apendicite 
aguda por obstrução do lume apendicular por invasão tumoral. Conclusão: O rastreamento reduz as mortes relacionadas ao câncer colorretal 
através da detecção de lesões pré-malignas e de tumores assintomáticos.4 O diagnóstico da doença em estádio avançado e a indicação cirúrgica em 
caráter de urgência determinam prognóstico oncológico pior, com aumento das taxas de mortalidade relacionadas à doença.5
Palavras-chave: Abdome Agudo. Diagnóstico Tardio. Neoplasias Colorretais. Prevenção de Doenças.
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O IMPLANTE DE VALVA AÓRTICA TRANSCATETER NO TRATAMENTO DA ESTENOSE AÓRTICA: 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS
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Introdução: A estenose aórtica é a valvopatia grave mais prevalente na população. É caracterizada pela incapacidade de abertura total da valva aórtica, reduzindo 
o fluxo de ejeção do sangue pelo ventrículo esquerdo. Assintomática nos estágios iniciais pode cursar com a tríade de dispneia, síncope e dor torácica. Como 
tratamento, a cirurgia de substituição da valva é uma das opções através do implante de válvula aórtica transcateter. Objetivos: Revisar a literatura científica a fim de 
descrever a importância da utilização do implante de válvula aórtica transcateter no tratamento da estenose aórtica, levando em conta as perspectivas e os desafios 
que essa técnica impõe. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com pesquisas nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed e recorte temporal de 
2016 a 2021. Os descritores utilizados foram “estenose da válvula aórtica”, “substituição transcateter da válvula aórtica” e “ indicadores de morbidade e mortalidade ”, 
nas línguas inglesa e portuguesa. Discussão: A bibliografia consultada afirma que o transcateter implante de valva aórtica (TAVI) surgiu como um tratamento menos 
invasivo nos casos de estenose aórtica grave, sendo uma alternativa para pacientes com alto risco cirúrgico ou para aqueles considerados ‘inoperáveis’ pelas técnicas 
tradicionais cirúrgicas de substituição valvar. O TAVI tem resultados semelhantes aos da cirurgia aberta, além de vantagens como redução do tempo de internação 
hospitalar e redução de eventos neurológicos pós operatórios, pode ser realizado em laboratório de cateterismo, se realizado por via transfemoral, a presença do 
cirurgião cardíaco não é obrigatória durante o procedimento, devendo o mesmo apenas estar de sobreaviso, no caso de complicações. Considerações finais: De 
acordo com estudos, o uso de TAVI apresenta benefícios em alguns casos, bem como impactos positivos na sobrevida de pacientes quando comparado ao tratamento 
cirúrgico convencional da estenose aórtica. Contudo, assim como qualquer procedimento, há várias possíveis complicações que devem ser estudadas para serem 
reduzidas, proporcionando aos portadores de estenose aórtica grave uma excelente alternativa para resolução dessa condição com impactos positivos a sobrevida.
Palavras-chave: Estenose da Valva Aórtica. Substituição da Valva Aórtica Transcateter. Indicadores de Morbimortalidade.
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O AUMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA 
DE SUAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
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Introdução: Desde o surgimento do novo coronavírus, o enfrentamento da pandemia da COVID-19 tem representado um desafio para a 
população brasileira e para o sistema de saúde do país. Em meio a essa circunstância, observou-se um aumento dos transtornos de humor e de 
ansiedade, além da elevação dos casos de insônia e maior consumo de substâncias psicoativas.1 Dentre essas, se destaca o consumo do álcool, 
sobretudo devido ao seu potencial efeito depressor do sistema nervoso central, capaz de aliviar temporariamente as situações de tensão.2 Tal fato 
estimulou a elaboração do presente trabalho. Objetivos: Analisar, por meio da literatura científica, a proporção do aumento do consumo de álcool 
durante a pandemia da COVID-19 e discutir as possíveis causas e consequências favorecidas por esse hábito. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão sistemática de literatura, cuja pesquisa foi realizada nas bases de dados Google Scholar, Biblioteca Virtual de Saúde e PubMed, utilizando 
como critérios de seleção artigos em inglês e português, publicados entre 2020 e 2021, com os seguintes descritores: “consumo de álcool”, 
“COVID-19”, “saúde mental”. Dessa forma, foram selecionados 6 artigos, que serviram como objeto de estudo para análise deste trabalho. 
Discussão: Segundo pesquisa realizada em 2020, com 44.062 participantes, 18% relatou aumentar o consumo de bebidas alcoólicas durante a 
pandemia, sobretudo em ambiente domiciliar.3,4 Isso reflete uma tentativa de reduzir as situações de tensão, com destaque para os transtornos 
psicológicos trazidos pelo isolamento social, inseguranças econômicas e o luto.5,6 Entretanto, o uso abusivo do álcool trouxe como consequências 
negativas os comportamentos agressivos, comprovado pelo crescimento em 22% dos casos de feminicídio durante os dois primeiros meses de 
isolamento.1 Ademais, tal substância é um fator agravante tanto para a transmissão do vírus, porque diminui a adesão às medidas preventivas, 
quanto para as complicações da doença, por reduzir a imunidade.5 Considerações finais: Nesse contexto, os danos já discutidos somam-se ainda a 
maior probabilidade de desenvolvimento de quadros de dependência ao uso de álcool, o que se relaciona ao agravamento de doenças orgânicas e 
de estados psicopatológicos. Assim, as projeções pós-pandêmicas tornam-se preocupantes, sendo essencial a maior divulgação dos efeitos nocivos 
do uso abusivo de etílicos, assim como o fortalecimento dos serviços de apoio aos usuários.
Palavras-chave: Consumo de Bebidas Alcoólicas. COVID-19. Saúde Mental.
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O PARADOXO ENTRE CEFALEIA PÓS-TRAUMÁTICA PERSISTENTE E A INTENSIDADE DO TRAUMA 
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Introdução: A cefaleia pós-traumática (CPT) é um distúrbio secundário comum do traumatismo cranioencefálico (TCE), sobretudo do TCE 
leve, de mecanismos ainda não totalmente elucidados. É caracterizada por surgir em um período de até 7 dias após um TCE ou em até 7 dias após 
recuperação de consciência ou da retomada da capacidade de referir dor. A CPT pode ser subdivida em aguda, quando tem duração menor que 
3 meses, e crônica, quando persiste além deste período. Objetivos: Abordar a epidemiologia e os fatores de risco envolvidos na CPT, bem como 
analisar a relação entre CPT e a intensidade do TCE. Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa de literatura utilizando as bases de dados 
PubMed e SciELO, com os termos em inglês “Concussion”, “Head Trauma”, “Post-traumatic Headache (PTH)”. Foram encontrados 8 artigos 
de 2014 a 2020, sendo escolhidos 7 deles para a realização deste trabalho. Discussão: Diversos estudos reportaram a existência de um paradoxo 
entre a CPT persistente e a intensidade do TCE. Um estudo prospectivo publicado no Journal of Injury, Function and Rehabilitation mostrou 
que 58% dos indivíduos com trauma leve apresentaram CPT persistente, enquanto apenas 33% dos pacientes submetidos a traumas moderados 
a graves desenvolveram essa entidade clínica, e relacionou uma maior severidade da dor com os traumas leves. Outro estudo prospectivo mostrou 
que não há diferença significativa de incidência entre os sexos e que pacientes com idade superior a 60 anos tem menor probabilidade de se queixar 
de cefaleia ao longo de 1 ano, período de seguimento do trabalho. Por fim, com relação à frequência da cefaleia, mais de 50% dos pacientes 
queixaram entre um e quatro episódios de dor por mês. Considerações finais: A CPT é uma entidade clínica com alta incidência e mais ligada ao 
TCE leve, quando comparada a traumas moderados e graves. Apesar da necessidade de estudos mais robustos para melhor caracterização da sua 
epidemiologia, é possível estabelecermos algumas relações dessa entidade clínica com alguns fatores de risco.
Palavras-chave: Concussão Encefálica. Traumatismos Craniocerebrais. Cefaleia Pós-Traumática.
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Introdução: A hepatite por vírus B (VHB) é transmitida por sangue e fluidos corporais, e sua evolução pode ser insidiosa com diagnóstico tardio. A Organização 
Mundial da Saúde estima cerca de 240 milhões de infectados cronicamente, apesar do avanço da vacinação. A VHB é causadora do carcinoma hepatocelular 
(CHC), e pode evoluir para a condição sem passar pela fase de cirrose hepática. Relata-se o caso de uma família com múltiplos casos de VHB para apontar a 
importância e eficiência do rastreio intrafamiliar no acompanhamento das hepatopatias, redução da transmissão viral e ampliação da vacinação. Descrição do Caso: 
O patriarca, 70 anos, é internado no leste de Minas Gerais, vai a óbito por complicações de cirrose hepática, sem etiologia definida. Um ano depois, o segundo filho, 
51 anos, é internado no mesmo local e falece em 20 dias com quadro semelhante. Outro filho recebe o diagnóstico de VHB após doação de sangue e é encaminhado 
ao Ambulatório de Hepatites Virais do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Inicia o tratamento e um ano após é diagnosticado com 
CHC, e evolui para óbito em 3 meses. O ambulatório então investiga o perfil sorológico da família, cerca de 60 pessoas, e haviam: 4 portadoras do VHB (um 
deles diagnosticado com CHC), 9 com cicatriz sorológica, 1 suscetível, e a recusa de dois membros em realizar exames. Discussão: O rastreio da VHB possibilita o 
tratamento precoce e a vacinação, reduzindo a transmissão e as chances de cirrose e CHC, visto que o número de mortes devido à cirrose e/ou CHC relacionados 
ao HBV aumentou 33% entre 1990 e 2013. A investigação da morte do patriarca, poderia ter antecipado os demais diagnósticos, evitado óbitos e permitido a 
vacinação dos suscetíveis. O rastreio intrafamiliar é imprescindível diante da suspeita, pois estima-se que crianças que vivem com infectados crônicos têm taxas de 
aquisição de novas infecções de 1%-2% ao ano durante a primeira década de vida, e a chance de cronificação é inversamente proporcional à idade de infecção. O 
atraso no diagnóstico favorece o surgimento de complicações: a incidência acumulada de cirrose em 5 anos varia de 8 a 20% em pacientes com VHB crônica não 
tratada e entre os cirróticos, o risco acumulado de descompensação hepática em 5 anos é de 20% e o de CHC é entre 2-5%. Conclusão: O diagnóstico precoce por 
meio do rastreio intrafamiliar e a vacinação são as principais formas de combater a VHB e evitar seus desfechos desfavoráveis. 
Palavras-chave: Hepatite B. Carcinoma Hepatocelular. Cirrose Hepática. Vacinas contra Hepatite B. Relatos de Casos.
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OS AVANÇOS DA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA NOS CASOS DE HEMORRAGIA INTRACRANIANA 
ESPONTÂNEA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
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Introdução: A hemorragia intracraniana (HI) é uma emergência médica associada a risco de vida e a mau prognóstico. O manejo considera a Escala de Coma de Glasgow (ECG) e o volume 
do hematoma por meio dos exames de imagem. Pacientes com ECG entre 9 e 13 ou com volume acima de 25 ml são indicados para tratamento cirúrgico.As abordagens minimamente 
invasivas(AMI), como a neuroendoscopia e a punção estereotáxica, têm sido consideradas como possibilidade de melhores resultados pós-operatórios. Objetivos: Essa revisão visa discutir e 
ampliar os conhecimentos sobre a abordagem cirúrgica minimamente invasiva na HI apontando os avanços e limitações. Metodologia: Foi realizada uma revisão crítica não sistematizada 
de seis estudos clínicos,em setembro de 2021, após busca nas bases de dados PubMed e MedLine de estudos realizados desde 2006 que continham no título e/ou no abstract os termos 
traumatic brain injury, minimally invasive surgery,minimally invasive intracerebral hemorrhage,effect of minimally invasive surgery intracranial. Discussão: A craniotomia tradicional é 
amplamente indicada nos casos de HI, porém apresenta efeitos de lesão traumática e piores resultados nos sintomas neurológicos pós-cirúrgicos porém em relação às AMI estudos sugerem 
que a neuroendoscopia possibilita melhores escores de funcionalidade e performance dos pacientes após as cirurgias,melhor custo efetividade além de reduzir as internações nos casos de 
hemorragia intracraniana espontânea. A aspiração estereotáxica possui um tempo pré-operatório maior, mas tem melhores resultados na ECG e na incapacidade pós-cirúrgica tanto no 
curto quanto no longo prazo, além de reduzir complicações e ressangramentos quando comparada à craniotomia. Análises de hematomas maiores que 50 ml mostraram que as AMI são 
superiores à craniotomia em mortalidade e complicações, mas não apresentam diferenças significativas em pacientes que sofreram herniação cerebral. No entanto as AMI apresentam 
limitações quanto a abordagem de situações de sangramento ativo, não sendo possível a drenagem total em um procedimento além de não ser efetiva em situações com outras complicações 
da HIC como edema e isquemia. Considerações finais: As AMI apresentam resultados otimistas nas hemorragias intracranianas e na qualidade de vida dos pacientes, no entanto novos 
estudos precisam ser conduzidos para expandir a técnica e possibilitar uma maior abrangência da população de pacientes com HI.
Palavras-chaves: Hemorragias Intracranianas. Craniotomia. Neuroendoscopia. Técnicas Estereotáxicas. Neurocirurgia.
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O USO DA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA EM ÚLCERA NA REGIÃO CERVICAL POSTERIOR EM PACIENTE 
APÓS A COVID-19
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Introdução: A úlcera por pressão (UPP) é classificada em graus de I a IV e acontece quando a pressão mantida sobre o tecido é superior à 
capacidade de perfusão.1. É comum em pacientes com quadro grave da covid-19 pela imobilidade prolongada, posicionamento propenso e uso 
de dispositivos médicos invasivos.2 A terapia por pressão negativa (TPN) constitui um tratamento com aplicação de pressão subatmosférica 
controlada localmente, promovendo melhor cicatrização.1 Descrição do caso: P.C.S.S., masculino, 64 anos, branco, obeso, com lipoma em região 
cervical posterior, diabético em uso de Glifage XR 500mg e Onglyza 5mg. Foi internado em 26/11/2020 por pneumonia secundária à covid-19 
com falha terapêutica ambulatorial, e encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Após quatro semanas recebeu alta com perda ponderal 
de 25kg, desenvolvimento de UPP em região cervical posterior e direcionado ao serviço de feridas e curativos. Em 09/01/2021 a UPP continha 
tecido desvitalizado e área cruenta de 7cm em seu maior diâmetro. Realizou-se desbridamento cirúrgico, uso tópico da colagenase, limpeza do 
local com soro fisiológico 0,9% e curativo diário. Em 02/02 houve melhora da lesão, suspensão do proteolítico e prescrição do EPIfactor®. Um 
mês depois a UPP apresentou uma infecção, optando-se pelo retorno do proteolítico e uso de amoxicilina + clavulanato por 14 dias. Em maio, 
a ferida estava aberta, sem infecção, com 5cm em seu maior diâmetro e foi solicitado a TPN, a qual teve início no dia 03/08, com duração de 
5 sessões. No 30º dia de tratamento, o cirurgião plástico reavaliou o paciente e optou pela realização de ressecção das bordas desvitalizadas, 
confecção do retalho rotacional randomizado fáscio-cutâneo da região dorsal e colocação de dreno de sucção. Paciente evoluiu com boa resposta 
ao tratamento cirúrgico, sem deiscências e segue em acompanhamento ambulatorial. Discussão: As UPP são mais frequentes em regiões sacral, 
isquiática, trocantérica, calcânea e occipital,1 mas regiões não habituais podem ser acometidas. Ressalta-se que a TPN tem se mostrado eficaz 
em casos de UPP em estágios III e IV1 e deve ser realizada em ferida limpa ou após adequado desbridamento, por meio de técnicas cirúrgicas ou 
tratamentos tópicos, como o uso de proteolíticos.3 Conclusão: Pode-se concluir que a TPN deve compor o arsenal terapêutico dos cirurgiões para 
o tratamento das UPP, já que melhora as condições locais para a cirurgia reparadora de cobertura cutânea definitiva.
Palavras-chaves: Tratamento de Ferimentos com Pressão Negativa. Lesão por Pressão COVID-19. Cirurgia Geral.
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OSTEONECROSE FEMORAL INDUZIDA POR CORTICOTERAPIA NA COVID-19 
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Introdução: A Osteonecrose da Cabeça do Fêmur (ONCF) é uma doença de evolução progressiva e potencialmente incapacitante.¹ Além de 
outras etiologias, a ONCF tem relação amplamente documentada na literatura médica com a corticoterapia.² Isso se faz especialmente relevante 
no contexto da pandemia de COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, para qual o principal tratamento é o uso de corticoides.³ Objetivos: 
O presente trabalho objetiva avaliar a ocorrência de ONCF em pacientes com COVID-19 submetidos à corticoterapia. Metodologia: Foi feita 
uma revisão de literatura dos últimos 5 anos em inglês nos bancos de dados PubMed, Trip Database, Cochrane Library e Web of Science, usando 
os descritores extraídos do sistema Medical Subject Headings (MeSH): “corticosteroid” AND “Femur head necrosis” OR “avascular necrosis of 
bone” AND “sars-cov-2” OR “covid-19” e aplicada a questão PICO: “Há evidência de que pacientes com covid-19 tratados com corticosteróides 
diferente dos não tratados desenvolvem ONCF?”. A busca inicial resultou em um total de 203 artigos. Após a eliminação daqueles que estavam 
duplicados ou não atendiam aos critérios de inclusão/exclusão pré-estabelecidos, foi feita uma leitura na íntegra dos artigos avaliando sua qualidade 
metodológica, obtendo-se 07 estudos de qualidade. Discussão: As evidências são escassas, mas a literatura apresenta dados que correlacionam a 
corticoterapia na COVID-19 à ocorrência de ONCF. Estudos relativos à epidemia de SARS em 2003 relataram incidência de 24% de ONCF 
após corticoterapia, além de sugerirem a SARS como fator de risco independente para desenvolvimento da doença.4,5,6A transposição de tais dados 
para o contexto da pandemia por SARS-Cov-2, associada a relatos de caso e evidências clínicas de ONCF em pacientes com COVID-19 tratados 
com corticoides, mesmo em baixas dosagens, reitera as sugestões de autores para avaliação judiciosa de pacientes submetidos à corticoterapia para 
COVID-19. Tais autores alertam para a necessidade de estratificação de risco dos pacientes, cautelosa administração de corticoides e avaliação 
subsequente, em especial em indivíduos submetidos a altas dosagens, sujeitos a suspeição clínica por muitos anos.1-4,7Considerações finais: Apesar 
de a literatura ser escassa, há evidências de correlação entre ONCF e corticoterapia na COVID-19, direcionando a comunidade científica para a 
necessidade de novos estudos que proporcionem maior fundamentação do tema. 
Palavras-Chave: Corticosteroides. Osteonecrose. Cabeça do Fêmur. Necrose da Cabeça do Fêmur. COVID-19. 
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OS BENEFÍCIOS DO USO DE KEFIR PARA A SAÚDE DO TRATO GASTROINTESTINAL
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Introdução: A disbiose é uma condição causada por desequilíbrio da microbiota intestinal, provocando efeitos danosos ao organismo. Esse desequilíbrio acarreta 
redução da superfície de contato da mucosa e alterações na motilidade intestinal, facilitando a proliferação de patógenos e o desenvolvimento de doenças 
gastrointestinais. Um exemplo inclui sintomas de constipação intestinal que afetam cerca de 12% a 27% da população mundial. Nesse sentido, o Kefir vem sendo 
estudado como um promissor probiótico. Objetivos: Analisar e expor os possíveis benefícios do Kefir na saúde do trato gastrointestinal. Metodologia: Revisão 
de literatura, de 8 artigos, sendo 5 estudos randomizados, 2 estudos transversais e 1 estudo piloto. Foram selecionados estudos publicados entre 2014 e 2021, 
utilizando os descritores “kefir”, “trato gastrointestinal”, “constipação intestinal”, “inflamação”, “probiótico” nas bases de dados SciELO e PubMed. Discussão: 
Todos os artigos selecionados comprovaram uma melhora na qualidade de vida.  WANG (2020), YILMAZ, (2019), SILVA (2018), PEDRO (2019) e TURAN 
(2014) mostraram uma redução dos sintomas abdominais percebidos pelos participantes, tais como; dor, distensão, constipação, desconforto e inchaço abdominal. 
Ainda, os estudos de WANG (2020), TOSCANO (2017) e SILVA (2018), relataram uma modulação da flora intestinal e, por consequência, uma redução da 
reação inflamatória. Os estudos realizados por YILMAZ (2019) e PEDRO (2019) conseguiram observar melhoras nos padrões bioquímicos dos participantes. 
Ademais, foi observado modulação desejável do microbiota intestinal, provocando melhoria do trânsito intestinal e absorção de nutrientes. O kefir foi relatado 
como um alimento funcional e mostrou-se eficaz na redução de respostas inflamatórias intestinais, bem como protetor da mucosa entérica. Por fim, BELLIKCI-
KOYU (2019) e FATHI (2017) observaram que o kefir provocou melhora de indicadores analisados na síndrome metabólica (SM) como perfil lipídico, peso, 
estado glicêmico e estado inflamatório. Considerações Finais: O uso de Kefir traz benefícios à saúde do trato gastrointestinal, como modulação positiva da flora 
gastrointestinal, melhora de sintomas como constipação intestinal e desconforto abdominal, além do estado inflamatório e melhora de parâmetros avaliados na SM.
 Palavras-chave: Kefir. Constipação Intestinal. Inflamação. Trato Gastrointestinal. Probiótico. 
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PAPEL DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DAS DISFUNÇÕES OLFATÓRIAS NA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS
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Introdução: A infecção pelo vírus SARS-coV-2 manifesta-se de forma sindrômica como uma doença respiratória aguda. Apresenta gravidade e sintomatologia variável, sendo responsável 
por internações e elevações nos índices de mortalidade no país. Seus efeitos subagudos e a longo prazo têm sido amplamente descritos na literatura, destacando-se os distúrbios olfatórios 
e gustativos que, embora inespecíficos, apresentam impacto na qualidade de vida e riscos aos pacientes. Objetivos: Estudar a relevância dos sintomas otorrinolaringológicos nos casos de 
COVID-19 e compreender sua fisiopatologia e evolução no contexto infeccioso. Metodologia: O estudo consiste em revisão integrativa de literatura realizada nas bases de dados PubMed 
e SciELO, utilizando-se artigos publicados entre 2020 e 2021. Discussão: Redução ou perda do olfato são sintomas percebidos no início da doença e podem ser as únicas manifestações em 
pacientes infectados pelo Coronavírus. As causas para essa disfunção não são totalmente esclarecidas, mas sabe-se que o vírus apresenta tropismo pelo epitélio da cavidade nasal, cujas células 
expressam receptores que facilitam sua ligação e replicação, causando danos direto aos neurônios do receptor olfatório. Um estudo multicêntrico demonstrou anosmia em até 40% dos 
pacientes infectados, estando a perda do paladar presente em mais de metade destes e sendo vista mais frequentemente em jovens e mulheres. A inflamação e apoptose são capazes de reparar 
tecidos danificados e gerar novos neurônios sensoriais olfatórios responsáveis pela resposta imunológica, desencadeando esses sintomas. Tais manifestações colaboram para o diagnóstico 
precoce da infecção e sua presença está associada a menor mortalidade e menor gravidade da doença. Os sintomas podem persistir em quase 30% dos pacientes em virtude da regulação 
inflamatória nas células do nervo e bulbo olfatório, que pode ocorrer de maneira defeituosa. O manejo do quadro depende da estimulação do olfato através de treinamento nas fases 
iniciais e da administração de corticoides tópicos. Considerações finais: A presença de alterações otorrinolaringológicas durante a infecção pela COVID-19 é comum e sua compreensão e 
identificação permite um diagnóstico precoce, além de sinalizar possíveis desfechos favoráveis para o quadro.
Palavras-chave: Anosmia. Coronavírus. Transtornos do Olfato.
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PANCREATITE AGUDA GRAVE: TRATAMENTO COM MANEJO CIRÚRGICO ABERTO VERSUS MANEJO 
MINIMAMENTE INVASIVO
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Introdução: A pancreatite aguda é grande responsável por internações de causas gastrointestinais. A maioria dos casos tem repercussão leve ou moderada, 
sendo autolimitada e tendo boa resposta ao tratamento conservador. Entretanto, 15 a 20% dos pacientes podem evoluir para a forma grave, podendo causar 
insuficiência pancreática, falência de órgãos, sangramento e morte em 40% das vezes, necessitando de maiores cuidados.1,2,3 Atualmente vem sendo estudadas formas 
minimamente invasivas de tratamento, para reduzir as complicações do manejo invasivo, em que a abordagem poderá ser cirúrgica, radiológica ou endoscópica. 
Objetivos: Avaliar as formas conhecidas e utilizadas de tratamento para pancreatite aguda grave e discorrer sobre os métodos existentes. Metodologia: Para a seleção 
dos artigos discutidos, foram usadas as palavras chaves “pancreatite”, “necrose” e “infecção”, nas bases de dados SciELO, PubMed e Lilacs, abrangendo artigos dos 
últimos 10 anos, nas línguas: português, inglês e espanhol. Foram encontrados 737 artigos, sendo escolhidos 09. Discussão: O tratamento da pancreatite envolve 
a hidratação vigorosa, bem como a nutrição enteral total e antibióticos, se necrose pancreática infectada, o que em 40% dos casos necessita de abordagem para 
drenagem. A necrosectomia aberta costumava ser o padrão ouro, entretanto, com a elevada taxa de morbimortalidade e complicações, vêm sendo desenvolvidas 
técnicas minimamente invasivas.4,5 Atualmente, a técnica utilizada é a necrosectomia laparoscópica por uma abordagem transmesocólica ou retroperitoneal. Outra 
alternativa seria o desbridamento retroperitoneal assistido por videoscopia (VARD).6,7 Além do VARD, ainda há a abordagem cirúrgica de cistogastrostomia 
laparoscópica, opção para pacientes em que a necrose é restrita apenas a bolsa omental e a abordagem endoscópica, em que é feita punção através da parede gástrica, 
sob orientação de ultrassom.8,9 Estudos apontam que a endoscopia apresenta menor taxa de complicações graves, de apenas 12%, comparada a 40% da abordagem 
cirúrgica minimamente invasiva, sendo a complicação mais comum de fístulas pancreato-cutâneas.8 Considerações finais: A pancreatite aguda grave por si só já 
possui elevada taxa de morbimortalidade, logo, os métodos de tratamento devem ser seguros o suficiente para evitar maiores complicações. O desenvolvimento de 
técnicas menos invasivas auxilia no tratamento mais eficaz e mais prudente para o paciente.
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PERICARDITE SECUNDÁRIA À TUBERCULOSE, UMA INFECÇÃO EXTRAPULMONAR DE COMPLEXO DIAGNÓSTICO
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Introdução: Tuberculose é uma infecção granulomatosa prevalentemente pulmonar, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, predominante em países em 
desenvolvimento. Entretanto, há formas extrapulmonares, como a pericardite tuberculosa (TBP), em que há disseminação para o pericárdio pela via hematogênica 
ou linfática. A TBP possui difícil diagnóstico e, apesar de sua baixa incidência, quando ocorre é responsável por diversas complicações, inclusive o óbito. Objetivos: 
Analisar as características clínicas evidenciadas no processo patológico da pericardite secundária à tuberculose e a dificuldade na determinação do diagnóstico. 
Metodologia: Efetuou-se uma revisão bibliográfica acerca da TBP, a partir de artigos publicados recentemente nas plataformas BVS e PubMed. Discussão: A TBP 
apresenta-se com quatro fases evolutivas e pode provocar espessamento do pericárdio, constituindo a pericardite constritiva. Ademais, pode ocasionar derrame 
pericárdico e tamponamento cardíaco, propiciando um comprometimento hemodinâmico. Vale ressaltar que encontra-se dificuldade na obtenção do diagnóstico e, 
amiúde, ele é tardio, visto que a identificação da cultura do fluido, obtido por pericardiocentese, pode ser demorada e a biópsia pericárdica inviável. Além disso, é 
indubitável que numerosos sintomas apresentados pelos pacientes são inespecíficos, como febre, tosse, dispnéia e dor torácica. Todavia, o paciente pode apresentar 
sinais clínicos, como turgência de jugular, sinal de Kussmaul, pulso paradoxal e atrito pericárdico, os quais, junto aos dados epidemiológicos, podem contribuir para 
a investigação médica. Outrossim, a história clínica do paciente, como a ineficácia à terapêutica prévia à suspeita de TBP, junto aos métodos de imagem, como o 
ecocardiograma, também podem auxiliar no desfecho do diagnóstico. No tocante ao tratamento, estudos apontam que o paciente deve ser submetido a um esquema 
com medicamentos antituberculosos após indício de TBP e, inclusive, indicam benefícios da associação à corticóides. Deve-se, também, realizar a pericardiocentese 
mediante a necessidade de drenar o líquido pericárdico, para aliviar o tamponamento cardíaco, e avaliar a indicação da pericardiectomia perante uma pericardite 
constritiva. Considerações finais: É imprescindível uma maior atenção aos pacientes que apresentem as características descritas, principalmente aos oriundos de 
regiões endêmicas da infecção, para obter um diagnóstico precoce de TBP e amenizar suas complicações.
Palavras-chave: Tuberculose. Pericardite Tuberculosa. Pericardite Constritiva. Diagnóstico. Derrame Pericárdico.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE EM MINAS GERAIS DE 2010 A 2020
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Introdução: A tuberculose, uma doença infectocontagiosa, é uma das doenças mais negligenciadas no Brasil e no mundo, o que a torna um 
grave problema de saúde pública. Objetivos: Identificar o perfil epidemiológico dos casos confirmados de tuberculose em Minas Gerais no 
período de 2010 a 2020. Metodologia: Foi realizado um estudo epidemiológico utilizando o banco de dados do DATASUS, que incluiu os 
casos de tuberculose notificados em Minas Gerais entre 2010 e 2020. As variáveis de interesse foram o número de casos confirmados por 
faixa etária, cor/raça, gênero, município e situação de encerramento. Resultados: No estado de Minas Gerais, foram registrados 46.449 casos 
confirmados de tuberculose nos anos de 2010 a 2020, sendo o maior número de casos (4.624, 10,0%) registrado em 2011. Os dados demonstram 
prevalência elevada da doença, apesar da existência do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT). A faixa etária de 40-59 anos foi 
a mais frequentemente acometida, com 17.599 casos (37,9%). Referente à variável cor/raça, observa-se predomínio de negros (pardos e pretos) 
acometidos (27.621 casos; 59,5%), o que evidencia as iniquidades da atenção à saúde destinada a este grupo populacional. Além disso, 4.142 
casos (8,9%) não apresentaram informação sobre raça/cor, fundamental para a implementação de políticas públicas que promovam igualdade 
racial. Detectou-se predomínio de indivíduos do gênero masculino entre os doentes (32.480 casos; 69,9%). O município de Belo Horizonte 
concentrou a maior parte dos casos (10.609; 22,8%). A maioria dos pacientes evoluiu para a cura (30.934; 66,6%) e a quantidade de óbitos por 
tuberculose foi de 1.905 (4,1%). No Brasil, no mesmo período analisado para Minas Gerais, foram notificados 970.774 casos de tuberculose. O 
estado de Minas Gerais ocupa o 7º lugar (4,8%) no País, no que se refere a número de casos confirmados. Conclusão: Esta avaliação permitiu 
identificar o perfil dos pacientes com tuberculose durante um período de 10 anos em Minas Gerais. Os dados são relevantes para subsidiar o 
planejamento de ações de saúde que objetivem prevenir e detectar precocemente a doença, o que possibilita a instituição de tratamento imediato, 
o que conferiria melhor prognóstico para o paciente e possibilitaria minimizar o surgimento de novos casos. A análise demonstra que a adoção de 
estratégias para efetivar as propostas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose é fundamental para reduzir a prevalência da tuberculose.
Palavras-chave: Tuberculose. Epidemiologia. Saúde Pública.
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POLICITEMIA VERA COMO ETIOLOGIA DE INFARTO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES SEM DOENÇA 
ARTERIAL CORONARIANA 
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INTRODUÇÃO: A policitemia vera (PV) é uma síndrome mieloproliferativa caracterizada pela superprodução de eritrócitos, além de trombocitose e leucocitose 
em menor grau. Embora esse distúrbio possa ocorrer em todas as faixas etárias, a idade média de diagnóstico é de 60 anos.¹ A PV ocorre com leve predominância em 
homens e sua incidência é de 2,8 casos a cada 100.000 pessoas ao ano.¹ Nos portadores de PV, a trombose representa uma importante causa de morbimortalidade.2 
Logo, os eventos arteriais coronarianos, em especial o infarto agudo do miocárdio (IAM), não são incomuns nesses pacientes.1,4,7 Outro dado que corrobora para tal 
é o fato de uma série de estudos ter demonstrado que os eventos trombóticos arteriais na PV são mais comuns que eventos trombóticos venosos.2,5,8 OBJETIVOS: 
revisar os aspectos atuais da literatura referentes à relação entre PV e a ocorrência de IAM. METODOLOGIA: Foi elaborada uma revisão de literatura por meio do 
levantamento de materiais bibliográficos indexados nas bases de dados MEDLINE/PubMed, SciELO e ScienceDirect entre os anos de 2012 e 2021. Os descritores 
utilizados foram: “polycythemia vera”; “myocardial infarction” e “myeloproliferative disorders”. Encontraram-se 15 artigos, selecionando-se os oito pertinentes à 
temática. DISCUSSÃO: Embora a principal causa de IAM seja a doença aterosclerótica e suas complicações, o conhecimento de etiologias alternativas é necessário. 
Nesse sentido, destaca-se a PV, uma vez que estudos têm evidenciado o IAM como uma possível complicação da policitemia vera, principalmente em pacientes 
que não apresentam fatores de risco cardiovasculares.2,3,4,6,7 A título de exemplo, um estudo que acompanhou por 10 anos indivíduos portadores de PV demonstrou 
que 11,4% destes apresentaram IAM durante o acompanhamento, enquanto outra pesquisa relatou que cerca de 4,0% dos portadores de PV morrem por IAM.5,8 
Logo, uma vez identificada a PV, o principal objetivo é realizar o tratamento preventivo com o intuito de evitar eventos trombóticos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Uma vez que o IAM é uma complicação em parte considerável dos pacientes portadores de PV, é fundamental o reconhecimento prévio dessa condição a fim de 
assegurar o manejo adequado desses pacientes. Por fim, são necessários mais estudos a fim de fortalecer as evidências existentes e implementar medidas de cuidado 
mais adequadas.
Palavras-chave: Policitemia Vera. Transtornos Mieloproliferativos. Infarto do Miocárdio. Trombocitose. Índices de Eritrócitos.
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Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica e sistêmica que acomete pulmões, pele e olhos, mas tem predileção por 
articulações.1 O envolvimento pulmonar nesses pacientes ocorre em 60-80% dos casos, sendo a pneumonia intersticial usual (PIU) a manifestação 
principal.2 Apesar da prevalência, pouco se sabe sobre a avaliação, tratamento e monitoramento ideal desse acometimento, tornando o manejo 
desses pacientes um desafio clínico.2 Descrição do caso: JFM, 70 anos, iniciou em novembro de 2020 quadro de tosse persistente com secreção 
clara, dispneia grau 1, inapetência e perda de 6Kg em 2 meses. Também refere presença de dores e edema em mãos, punhos e tornozelos, 
associados a rigidez matinal. Ao exame físico há crepitações teleinspiratórias difusas à ausculta pulmonar, SpO2 de 90%, FR 18. TC de tórax 
revelou opacidades reticulares, definidas por espessamento dos septos interlobulares, sobrepostas a áreas de vidro-fosco e distorção arquitetural, 
além de cistos de faveolamento e bronquiolectasias de tração predominantes nos lobos inferiores e região subpleural, padrão de pneumonia 
intersticial usual (PIU). Prova de função pulmonar apontou distúrbio ventilatório obstrutivo leve com prova broncodilatadora negativa e 
CVF limítrofe. Broncoscopia normal com lavado broncoalveolar negativo para fungos, tuberculose e citologia oncótica. Exames bioquímicos 
revelaram FR 64, anti-ccp 200, PCR 46 e VHS 61. Diagnosticado como Pneumopatia Intersticial secundária à Artrite Reumatoide. Iniciado 
corticoide e programado o início de rituximabe após esquema vacinal completo para covid, influenza e pneumococo. Discussão: As manifestações 
extra-articulares das doenças reumatológicas são velhas conhecidas.3 Todavia, é importante lembrar que elas podem preceder o diagnóstico do 
reumatologista, o que torna o raciocínio clínico dos demais especialistas um passo importante no manejo dessas patologias.3 Existe hoje vasto 
arsenal terapêutico para pacientes com artrite reumatoide, mas o elevado risco de mortalidade que o acometimento pulmonar confere a esses 
doentes obriga o médico a personalizar a terapia e pensar em outros alvos terapêuticos como primeira linha de tratamento.4 Assim, o rituximabe, 
anticorpo monoclonal anticélulas B CD20+, é o tratamento proposto.4  Conclusão: A AR, além de levar a deformidades e limitações funcionais 
motoras, pode se apresentar com complicações extra-articulares graves que desafiam o diagnóstico e a busca pela melhor terapia.
Palavras-chave: Artrite Reumatoide. Doenças Pulmonares Intersticiais. Pneumopatias
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PREVISÕES E DADOS INICIAIS DOS IMPACTOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL SOBRE O NASF: UMA 
REVISÃO
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Introdução: O programa “Previne Brasil” (PPB), instituído em novembro de 2019, teve o intuito de substituir critérios utilizados, até então, para o financiamento da Atenção Básica (AB). O novo financiamento foi 
elaborado em três dimensões: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) são, além de uma equipe 
multiprofissional, um diferencial na AB ao ampliar sua abrangência, resolubilidade e integralidade, contribuindo na territorialização, Matriciamento e no Projeto Terapêutico Singular. Metodologia: Utilizou-se dados 
atualizados do SISAB e conduziu-se uma revisão narrativa, a partir de busca nas plataformas PubMed, BVS e Google Acadêmico com os descritores “NASF”, “Novo financiamento” e “Previne Brasil”. O critério de 
inclusão foi a leitura dos títulos e resumos, com exclusão de trabalhos duplicados, não disponíveis na íntegra e fora das temáticas da pesquisa, sendo analisados os resultados, de forma independente, por 5 revisores, 
obtendo 16 artigos elegíveis. Objetivo: Avaliar as previsões no início do PPB e os dados atualizados acerca dos efeitos da mudança de financiamento promovida nos NASF-AB. Discussão: O novo financiamento deixa 
de abarcar integralmente a AB e extingue o aporte federal para as equipes de NASF-AB, o que comprometeria a abrangência e resolutividade dos serviços. Avalia-se que a autonomia municipal em estabelecer as equipes 
abre brecha para a desestruturação do programa, e a falta de recurso federal pode levar a sua extinção em alguns municípios, evidenciando a priorização de questões administrativas e financeiras sobre o conceito de saúde 
universal e integral. Cerca de 35% dos profissionais das categorias multiprofissionais estão registrado no NASF-AB, evidenciando a presença de arranjos institucionais independentes para a prática multiprofissional 
na AB, e a autonomia municipal viabiliza a composição de equipes de acordo com o perfil epidemiológico da cidade. Dados do SISAB indicam que no primeiro ano de vigor do PPB houve redução de 2.255.409 
procedimentos clínicos e terapêuticos do NASF-AB, evidenciando a queda no acesso e na produtividade das equipes. Considerações finais: As mudanças do financiamento comprometem o atendimento multiprofissional, 
o que é evidenciado pela diminuição de procedimentos promovidos por esses profissionais. São necessários mais dados, obtidos a longo prazo, para melhor apuração dos efeitos do PPB.
Palavras-chave: Apoio Financeiro. Previne Brasil. NASF-AB. Atenção Básica. Equipe Multiprofissional.
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Introdução: A gestação é um dos momentos mais esperados na vida das mulheres e um fenômeno natural no sexo feminino, porém durante esse processo podem ocorrer complicações e situações não habituais, como 
a prematuridade, que pode acarretar em enfermidades na mãe e também alterar as expectativas afetando no planejamento familiar criado durante toda a gestação. Objetivos: Identificado e avaliado a prevalência e 
as características relacionadas à ocorrência dos partos em Araguari-MG, e correlacionado a proporção de partos prematuros do município com os dados estaduais e nacionais. Metodologia: Foi realizado um estudo 
transversal qualitativo com caráter descritivo com base em dados secundários do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) de crianças nascidas vivas e divididas em dois grupos, um de prematuros que 
compreende todos os nascidos vivos prematuros com mais de 22 semanas a menores de 37 semanas, e o outro grupo sendo o total de nascidos vivos de até 41 semanas, no período de 2014 a 2018. Para a análise de dados, 
usou-se o software R, versão 4.0.0. Para as análises descritivas foram aplicadas a frequência absoluta e relativa. Para o teste inferencial de associação entre as variáveis categóricas, foi aplicado o teste de Qui-Quadrado 
de Pearson. Resultados: A prevalência de prematuridade em Araguari foi de 9,15%, significativamente maior entre as mães com idade entre 45-49 anos (OR= 1,941), com gravidez tripla ou mais (OR= 12,208), as que 
não realizaram nenhuma consulta tiveram uma chance maior (OR= 4,535). Em relação ao tipo de parto não houve diferença estatística entre os grupos (p=0,747). A prevalência de nascidos pré-termo no país de 2014-
2018 se manteve entre 10% e 11% em cada ano e no estado de Minas Gerais foi entre 10% e 11%, acompanhando a proporção nacional, mas no município de Araguari foi entre 7% e 10%. Conclusão: Araguari-MG 
apresentou uma prevalência da prematuridade inferior aos valores encontrados no país e no estado de Minas Gerais em todos os cinco anos. A prematuridade em Araguari esteve associada aos extremos da idade materna, 
a baixa realização de consultas pré-natal e à multiplicidade gestacional. Todavia, quando relacionado à variável do tipo de parto, não apresentou significância estatística.
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro. Fatores de Risco. Nascido Vivo. Prevalência. Saúde Pública.                                                                                          
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RADIOABLAÇÃO NO TRATAMENTO DE METÁSTASE HEPÁTICA DE CÂNCER COLORRETAL: UM RELATO DE CASO
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Introdução: O fígado é o principal sítio de metástase à distância do câncer colorretal.1 Nesses cenários, a excisão cirúrgica do nódulo metastático 
é considerada o tratamento padrão-ouro.2 No entanto, o procedimento possui diversas proscrições, sendo viável em cerca de apenas 10-20% 
dos casos.3 Nos demais quadros, técnicas inovadoras vêm substituindo o uso isolado da quimioterapia (QT), com destaque para a radioablação, 
devido a melhores índices de sucesso terapêutico e aumento na sobrevida dos pacientes. Descrição do caso: Homem, 73 anos, obeso, hipertenso, 
com histórico familiar de câncer, diagnosticado com adenocarcinoma retal. No estadiamento clínico, Tomografia Computadorizada (TC) de 
abdome revelou nódulo hepático estável, sem indícios de malignidade. Paciente foi submetido à retossigmoidectomia à Hartmann, com excisão 
completa da neoplasia do reto. No seguimento, foi realizada TC de abdome, que acusou aumento do nódulo hepático antigo e surgimento de 
novo foco nodular. Nesse contexto, frente à suspeita de metástase hepática, foi iniciada QT de conversão (5 ciclos em regime XELOX). Concluído 
o tratamento, Ressonância Magnética (RM) de abdome revelou redução de 13,2% no volume tumoral total, indicando estabilidade da doença. 
Após discussão do caso com equipe multidisciplinar, optou-se pela realização de radioablação, em detrimento da metastasectomia. Cerca de 30 
dias após o procedimento, RM de abdome indicou ausência de lesões nodulares e resposta completa à terapia. Não há indícios de recidiva até 
o momento. Discussão: Apesar da excisão das metástases colorretais no fígado ser o padrão-ouro para o tratamento da doença sistêmica, apenas 
um seleto grupo de indivíduos é candidato ao procedimento.4 Pacientes com queda do quadro geral, nódulos pequenos, múltiplos e profundos 
não possuem indicação cirúrgica.5 Nesse contexto, a avaliação do caso por uma equipe multidisciplinar é imprescindível, a fim de ofertar terapias 
multimodais que aumentem a sobrevida.6 Diante disso, a ablação por radiofrequência é um recurso importante, por se tratar de uma técnica 
minimamente invasiva, eficiente e pouco debilitante ao paciente, que quando associada à QT oferece sobrevida livre de doença em até 22,3% 
dos casos, enquanto a QT isolada em apenas 2%.2,4 Conclusão: No tratamento de metástases hepáticas do câncer colorretal, quando a ressecção 
cirúrgica é inviável, a radioablação associada à QT apresenta índices terapêuticos e durabilidade animadores. 
Palavras-chave: Ablação por Radiofrequência. Neoplasias Colorretais. Metástase Neoplásica. Neoplasias Hepáticas.
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Introdução: As ações humanas são as mais responsáveis pelo impacto ambiental observado atualmente na sociedade. Os baixos níveis de 
conhecimentos e de práticas relacionadas à cuidados ao ecossistema são importantes causas que contribuem para a degradação do meio ambiente. 
Essas práticas são também observadas nos hospitais, pois a falta de conhecimento sobre o uso racional de recursos hospitalares acaba por contribuir 
para esse problema ambiental (FURUKAWA et al., 2015).  Objetivos: Revisar a literatura científica acerca da prática de ações ecologicamente 
sustentáveis em hospitais, visto que, nos dias atuais se tem uma grande preocupação com a escassez de recursos naturais e com a vida de todos os 
organismos vivos, por causa dos impactos ambientais causados pelos seres humanos. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática nas bases 
Scielo e Unirioja. Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre os anos 2015 e 2016, no idioma português, utilizando como descritores 
ecologia, sustentabilidade e hospital. Discussão: Futuramente a sustentabilidade deve ser implementada em todos os hospitais, pois, mais que um 
conceito deve ser uma regularidade (ROBERTO e LA CAVA., 2015). Diante disso, no ambiente hospitalar, dentre muitas atividades realizadas, 
os processos de medicação promovem grande quantidade de resíduos que, ao serem descartados de forma irresponsável, modificam a fisiologia 
de organismos vivos e promovem a dissimetria de populações. Em uma pesquisa realizada no hospital de São Paulo foi estimado que, antes da 
realização do desenvolvimento de técnicas sustentáveis, 0,08kg/paciente/dia de resíduos químicos, infectantes e perfurocortantes eram produzidos. 
Após a implementação de práticas sustentáveis como a redução do excesso de embalagens, controle de saída, devolução do medicamento e descarte 
correto de resíduos químicos, houve uma redução de 0,02kg/paciente/dia e uma diminuição total de 74,8% dos resíduos gerados na farmácia 
(FURUKAWA et al., 2016). Conclusão: Ao analisar a literatura científica, percebe-se que quanto mais houver meios sustentáveis, menos danos 
vão ocorrer com o ambiente, além de se ter uma economia por parte dos hospitais que adquirirem os métodos ecológicos. 
Palavras-Chave: Ecologia. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Hospitais. 
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RELATO DE CASO: INFARTO TALÂMICO BILATERAL E A ARTÉRIA DE PERCHERÓN
Gustavo Barros Loureiro¹, Gustavo Carvalho O. Gonçalves Machado¹, Gabriel Chagas Brandão de Morais¹, Guilherme Ávila Abrahão Reis¹, 
Júlia Araújo, Kallás²
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Introdução: A irrigação arterial do tálamo apresenta diversas variações anatômicas, sendo uma delas a artéria de Percherón (AP) – uma variante 
pouco comum na qual um tronco único da artéria tálamo-perfurante supre ambos os núcleos talâmicos. Oclusões dessa artéria originam infartos 
talâmicos bilaterais simétricos. O trabalho aborda o relato de um caso vivenciado pela equipe de Neurologia de um hospital particular de 
Belo Horizonte, que exemplifica a condução de um paciente com alterações de consciência após um AVC tromboembólico envolvendo a AP. 
Descrição do caso: Paciente A.C.N, 80 anos, masculino, em contexto de estado pró-trombótico devido à neoplasia pancreática, evolui com 
rebaixamento progressivo do sensório até o coma. À ressonância magnética, as sequências FLAIR evidenciaram aumento da intensidade do sinal 
em ambos os tálamos, simetricamente. Discussão: A artéria paramediana de Percherón se origina da artéria cerebral posterior (ACP), podendo 
apresentar no tálamo e no mesencéfalo, quatro variantes anatômicas. A variante IIB consiste em um tronco arterial comum proveniente da 
ACP, chamada  artéria de Percherón. Sua oclusão, portanto, justifica infartos talâmicos bilaterais simétricos. Na literatura, três sinais foram mais 
associados aos casos relatados de infartos talâmicos bilaterais causados pela oclusão dessa artéria: rebaixamento do nível de consciência, paralisia 
do olhar vertical e deterioração da memória. Assim como o infarto talâmico bilateral, diversas etiologias podem gerar padrões de acometimento 
variados que provocam coma. O sistema reticular ativador ascendente (SRAA) é uma formação difusa com corpos neuronais e axônios que ocupa 
a porção central do tronco encefálico e projeta-se cranialmente para o diencéfalo, sendo responsável pelo estado de vigília. Lesões nessa estrutura 
ou em grandes porções cerebrais podem levar a alterações dos níveis de consciência ou, até mesmo, ao coma – sendo fundamental discorrer sobre 
a fisiopatologia e a semiologia das condições associadas esse sistema. Conclusão: O infarto talâmico bilateral por oclusão da AP gera uma síndrome 
clínica pouco frequente e de difícil diagnóstico, mas de fundamental conhecimento como diagnóstico diferencial. Ademais, permite discussões 
voltadas para os estados confusionais e para o coma, além de nos permitir conhecer as variações anatômicas da circulação encefálica posterior. 
Palavras-chave: Tálamo. Infarto Cerebral. Artéria de Percheron. Coma.
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RELAÇÃO ENTRE A MICROBIOTA INTESTINAL E O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA): UMA 
REVISÃO DE LITERATURA
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1 Acadêmica do curso de Medicina da Universidade José do Rosário Vellano- Unifenas Belo Horizonte. 
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Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do desenvolvimento caracterizado pela interação social e comunicação prejudicadas, e pelos comportamentos 
restritos e repetitivos.1,2 Diversos estudos têm mostrado que a microbiota intestinal dos pacientes com essas condições possui algumas alterações quando comparadas com os demais 
indivíduos, levando a hipótese da influência dessa microbiota nas alterações cognitivas, comportamentais e gastrointestinais observáveis no TEA.2,3,4 Objetivos: Realizar uma revisão de 
literatura do tipo sistemática sobre a relação entre o TEA e as alterações da microbiota intestinal. Metodologia: Foram analisados estudos publicados nas bases de dados SciELO, Google 
Acadêmico e PubMed, entre os anos de 2004 e 2020, nas línguas português e inglês. Discussão: O TEA é caracterizado por alterações sensoriais, de comunicação, cognição, relacionamento 
social, presença de padrões de comportamento e alterações do trato gastrointestinal (TGI).6,7 As alterações no TGI, relacionadas ao eixo cérebro-intestino, possuem uma incidência de 
40-60% e apresentam diversos sintomas, como dor e distensão abdominal, diarreia e constipação.5,6 Isso pode ser explicado por muitos motivos: metabólitos liberados pela  microbiota 
intestinal e que agem afetando a permeabilidade intestinal, a função imune e a sensibilidade da mucosa; deficiência em certos aminoácidos, precursores de neurotransmissores e liberação 
disfuncional de hormônios e neurotransmissores, sobretudo a serotonina. Esta é responsável pela modulação do neurodesenvolvimento e age de forma importante nos comportamentos 
repetitivos, nas funções sociais e nos sintomas gastrointestinais.5,6,7 Logo, a microbiota intestinal possui um papel importante no desenvolvimento e na maturação dos sistemas imunológico 
e endócrino;5,6,7,8 e o seu desequilíbrio influência na etiologia, patogênese e gravidade do TEA. Considerações Finais: Conclui-se que é possível inferir uma relação entre o eixo cérebro-
intestino e alguns sintomas do TEA, tornando-se essa área um potencial terapêutico.5,6,7,8 Para isso, ensaios clínicos promissores investigam o uso de probióticos, uma vez que atuam na 
reconstrução da barreira gastrointestinal e na modulação da resposta inflamatória e imune.1,3 Logo, mais estudos a respeito da disbiose intestinal em pacientes com TEA são imprescindíveis 
para otimizar o manejo terapêutico dos sintomas e melhorar a qualidade de vida dos portadores. 
Palavras-chave: Microbioma Gastrointestinal. Transtorno do Espectro Autista. Disbiose.
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SCHWANNOMA DE ADRENAL: UM RELATO DE CASO
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Queiroz Guarçoni de Almeida¹, Rodrigo Otávio Duarte de Araújo Abreu²
¹ Acadêmicos do Curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF- campus JF);
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Introdução: O schwannoma (neurilemoma) de adrenal é um tumor benigno, que representa 0,7% dos tumores adrenais, mais comumente 
encontrado em mulheres na faixa dos 20 aos 50 anos.¹ É uma neoplasia rara, com cerca de apenas 40 casos reportados em literatura até o 
momento.²  Descrição do caso: Mulher, 47 anos, relata dor intensa em fossa ilíaca direita, disúria e hematúria. Ao exame abdominal, ausência de 
massas palpáveis. Ultrassonografia (USG) abdominal revelou imagem nodular sólida em glândula adrenal direita. Ressonância magnética (RM), 
evidenciou lesão expansiva indissociável em mesma topografia, de contornos lobulados, alta celularidade e compressão de segmento hepático VI, 
veia cava inferior infra-hepática e veia renal direita. Paciente foi submetida à adrenalectomia convencional direita. Em estudo anatomopatológico 
da peça cirúrgica, nódulo foi descrito como lobulado, relativamente bem delimitado, de consistência firme, dimensões 8,0 x 7,5 x 7,0 centímetros. 
À microscopia, sugere-se neoplasia de células fusiformes de natureza incerta com margens de ressecção livres. Imuno-histoquímica (IMHQ) 
mostrou positividade para Proteínas S100, compatível com schwannoma de suprarrenal, sem indícios de malignidade. Paciente apresentou 
boa evolução, com alta hospitalar no terceiro dia de pós-operatório. Discussão: Schwannomas se originam das células de Schwann, e podem 
ocorrer em qualquer fibra nervosa mielinizada.² O acometimento adrenal é especialmente infrequente e repercute em baixo grau de suspeição, 
corroborado pelo longo período assintomático da doença, de localização profunda e crescimento insidioso.¹ A maioria dos casos é identificada 
incidentalmente.¹ Tardiamente, pode provocar dor abdominal, dor lombar e hematúria, resultantes da compressão de estruturas vizinhas.³ Exames 
pré-operatórios são insuficientes para conclusão diagnóstica, fazendo-se necessária a avaliação histológica e IHQ.4,5 Tem-se como diagnóstico 
diferencial: adenoma adrenal, metástases adrenais, leiomioma e neuroblastoma.5 A ressecção cirúrgica completa com margens livres é o tratamento 
padrão-ouro e não há benefício comprovado do uso de terapias neoadjuvante e adjuvante sobre o curso da doença.¹ Há recorrência em cerca de 33 
a 50% dos casos.¹ Conclusão: Schwannomas adrenais são entidades extremamente raras. Apesar da sua baixa prevalência, devem ser considerados 
no diagnóstico diferencial de lesões adrenais circunscritas, de natureza não secretora, assintomática ou pouco sintomática.
Palavras-chave: Neurilemoma. Glândulas Suprarrenais. Neoplasias da Bainha Neural. Imuno-Histoquímica. Relatos de Caso.
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REVISÃO DE LITERATURA: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O SUCESSO DO TRANSPLANTE DE CÓRNEA 
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Introdução: Ceratocone é uma doença ectásica da córnea, não inflamatória e de etiologia desconhecida marcada por afinamento da córnea e sua protrusão em formato de cone, reduzindo a acuidade visual 
progressivamente. O transplante de córnea se torna uma opção terapêutica em estágios mais avançados em que as lentes de contato se tornam ineficientes ou quando se atinge o estágio cicatricial da doença. A técnica 
mais comumente utilizada é a ceratoplastia penetrante (CP), com taxas de melhora de acuidade visual de até 90%, apesar de apresentar uma taxa de rejeição em até um terço dos casos e ter o astigmatismo como frequente 
comorbidade. Objetivos: Realizar revisão bibliográfica para verificar quais fatores podem contribuir para melhores resultados do transplante de córnea. Metodologia: Pesquisa bibliográfica feita com as palavras-chave 
“keratoconus”, “adolescent” e “transplant” nas plataformas PubMed, LILACS e SciELO. Aplicaram-se os filtros idioma inglês, estudo em humanos, estudo clínico ou randomizado na base PubMed. Foram obtidos 52 
artigos, sendo selecionados 18. Discussão: O transplante de córnea lamelar ou de espessura total são as opções de tratamento para os casos mais avançados. Considerando as diferentes técnicas operatórias, percebeu-se 
que um diâmetro maior da incisão corneana e do enxerto possibilitam melhor acomodação, o que repercutiu em menor incidência de astigmatismo e de perda endotelial, além da melhor acuidade visual no período 
investigado. Considerando a incisão, lâminas mais finas ou técnicas com laser indicaram menores danos endoteliais, os quais repercutiram em melhor acuidade. O uso da ciclosporina não foi considerado eficiente 
em reduzir a taxa de rejeição pós-transplante. Os corticosteróides continuam sendo o padrão ouro para tal finalidade. A diferença entre o tamanho das córneas doador-receptor parece ser diretamente proporcional à 
gravidade da miopia e aos defeitos de curvatura da córnea pós-transplante. Considerações finais: A revisão pontuou aspectos importantes sobre o pré e pós-operatório e as técnicas cirúrgicas. A ceratoplastia lamelar é 
o tratamento de escolha, considerando os benefícios, incluindo redução da rejeição do enxerto, menos complicações em longo prazo e melhor sobrevida do enxerto. Contudo, pesquisas com maiores amostras e dados 
estatisticamente significantes são necessários para fornecer materiais mais consistentes relacionados à ceratoplastia decorrente da progressão do ceratocone. 
Palavras-chave: Ceratocone. Adolescente. Transplante. 
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Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado pela dificuldade em alguma das três áreas: comunicação, sociabilidade e apresentação de 
comportamentos, interesses e atividades repetitivos, restritos e estereotipados. É demonstrado que os circuitos neuronais em atividade decorrente da interação 
social na infância moldam todo o desenvolvimento neural de sua sociabilidade. Propõe-se, então, abordagens precoces para bom desenvolvimento social neuronal, 
aproveitando a neuroplasticidade. Objetivos: revisão de dados sobre sinais precoces do autismo e a importância do diagnóstico precoce para uma estratégia 
terapêutica eficiente. Metodologia: Revisão da literatura fundamentado em artigos publicados na base de dados PubMed utilizando os descritores: Autistic Disorder, 
Early Infantile Autism, Signs e Diagnosis, publicados entre 2007 e 2020, em português e inglês. Discussão: Uma das primeiras alterações nos pacientes com essa 
síndrome são problemas na comunicação e interação, somado a falta de olhar adequado e expressões calorosas, mas também há marcadores de desenvolvimento que 
contribuem para o diagnóstico, como a falha nas habilidades de atenção, percebidos em torno dos 6 primeiros meses. Assim, foi elaborada a Escala de Observação de 
Marcadores Precoces pelos Pais, objetivando ajudar no diagnóstico de bebês com alto risco de ter TEA, apresentando uma sensibilidade de 74% e uma especificidade 
de 73%. Dentre os itens mais comuns nos bebês de alto risco estão: dormir durante toda a noite, seguidos de falta de interesse por rostos e problemas com a 
imitação de sons e palavras. Com isso, ao identificar a patologia, o tratamento deve focar em 4 áreas: estímulo da comunicação e convívio social, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da capacidade de solucionar problemas, tentativa de contornar dificuldades de aprendizado e abordar a família auxiliando-a no manejo da criança. 
Considerações finais: O TEA não possui uma etiologia única, porém existem alguns fatores predisponentes que aumentam o risco do paciente. Dessa maneira, é 
de grande importância observar os comportamentos característicos do espectro desde o nascimento até os 36 meses de vida, haja vista que um diagnóstico precoce 
com uma intervenção terapêutica oportuna, está associado a um melhor prognóstico devido à plasticidade cerebral para novas adaptações e aprendizados. Assim, o 
diagnóstico pode ser dado de forma precoce e a conduta iniciada prontamente, melhorando a eficácia do tratamento.
Palavras-chaves: Transtorno Autístico. Música, Diagnóstico.
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SCHWANNOMA LOMBAR EM PACIENTE COM POLINEUROPATIA DIABÉTICA: RELATO DE CASO
Gustavo Alves Machado¹, Ana Clara Ávila Gomes¹, Gabriela Pacheco de Assis¹, Natália Muzzi Lopes de Vasconcelos¹, Francisco de Assis Pinto 
Cabral Júnior Rabello²
¹ Discentes da Faculdade de Medicina de Barbacena FAME/FUNJOBE;² Mestre em Neurologia pela Universidade Federal Fluminense – UFF;
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Introdução: Os Schwannomas são tumores benignos de origem na bainha do nervo periférico e ocupam posição intradural extramedular com 
crescimento lento. Geralmente são tumores esporádicos, embora existam formas genéticas associadas à neurofibromatose. A sua malignização é 
rara, porém o diagnóstico precoce é fundamental para evitar lesões por compressão extrínseca. O objetivo deste trabalho é discutir a patologia e 
aspectos do seu tratamento a partir de um relato de caso. Descrição do caso: S.W.Z., masculino, 51 anos, em acompanhamento no ambulatório 
de neuropatia diabética, em Barbacena/MG, queixando-se de anestesia tátil em sela, há 3 anos, evoluindo com quadro de incontinência 
fecal e urinária. Hipertenso, portador de diabetes mellitus tipo II há 20 anos, obesidade e dislipidemia. Ao exame neurológico manifestou 
comprometimento global de sensibilidade profunda e superficial a nível do dermátomo L1, fraqueza discreta isolada para flexão do quadril e 
abolição do reflexo cremastérico. Apresentou padrão de hipoestesia térmica, tátil e vibratória em “botas e luvas”, reflexo patelar reduzido e aquileu 
abolido. Encaminhado à neurocirurgia com hipótese de radiculopatia compressiva L1, realizando em 2018 ressonância magnética (RM) da 
coluna lombossacra, que evidenciou lesão lipomatosa intradural à nível de L1, com sinais de hemorragia e conteúdo hiperproteico de permeio. 
Após exérese da lesão em 2019, anatomopatológico constatou proliferação nodular neural compatível com Schwannoma. Realizou reabilitação 
fisioterapêutica, sondagem vesical intermitente e segue em acompanhamento, em uso de Carbamazepina e Amitriptilina. RM de controle não 
evidenciou lesões residuais. Discussão: Schwannomas representam até 10% dos tumores primários do sistema nervoso, geralmente ocorrem na 
bainha de nervos cranianos, principalmente no VIII par (neurinoma do acústico), sendo esse relato uma exceção (neurinoma espinhal). A RM é a 
neuroimagem de escolha e revela intensa captação homogênea de contraste paramagnético, hipossinal em T1 e hipersinal em T2. A ressecção da 
lesão objetiva a preservação da função neural e é o tratamento mais indicado, sendo a descompressão neural geralmente suficiente para recuperação 
neurológica. Conclusão Os Schwannomas necessitam ser detectados precocemente para reduzir a morbidade do paciente. A fim de elucidação 
diagnóstica, pacientes com sintomatologia de compressão nervosa devem ser investigados para causas alternativas como a presente no relato. 
Palavras-chave: Neurilemoma. Neoplasias da Medula Espinal. Células de Schwann.
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SÍNDROME DA ARTÉRIA ESPINHAL ANTERIOR: UMA APRESENTAÇÃO RARA DE DISSECÇÃO AGUDA DE 
AORTA
Carlos Eduardo Real Fernandes¹, João Henrique Cardoso Xavier¹, Luís Fernando Guimarães²
1.Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Estadual de Montes Claros; 2 Departamento de Clínica Médica da Universidade Estadual de Montes Claros 
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Introdução: A Síndrome da Artéria Espinhal Anterior (ASAS) é uma complicação neurológica rara, caracterizada por desenvolvimento súbito de paraplegia ou 
paraparesia flácida, perda variável da sensibilidade térmica e dolorosa e manutenção funcional do funículo posterior (dissociação sensitiva). A etiologia se deve 
à interrupção do fluxo sanguíneo da artéria espinhal anterior ou de um dos seus vasos colaterais maiores (artéria de Adamkiewicz), podendo estar associada à 
dissecção aguda de aorta (DAA). Descrição do caso: Paciente de 49 anos, sexo masculino, iniciou quadro de diarreia não sanguinolenta, acompanhada de febre 
(38°C), mialgia, artralgia e eritema em região abdominal. Após 2 dias, apresentou subitamente dor torácica “em pontada” em hemitórax esquerdo, que irradiava 
para a região umbilical e membro superior esquerdo, sucedida por síncope. Imediatamente após recobrar a consciência, percebeu importante paraparesia, que 
o impedia de deambular sem assistência, além de incontinência esfincteriana, sendo levado ao serviço de emergência. Referiu persistência de paraparesia, sem 
progressão, até o momento da admissão na Neurologia. Paciente hipertenso, obeso (IMC>40), com história pessoal de ataque isquêmico transitório e familiar de 
infarto agudo do miocárdio. Ao exame neurológico, apresentava paraparesia com padrão piramidal de redução de força, Babinski bilateral, hipotonia, hiporreflexia, 
bexiga neurogênica e dissociação das modalidades sensitivas, com preservação do tato epicrítico, estereognosia, propriocepção consciente e palestesia e analgesia e 
anestesia térmica abaixo dos dermátomos L1 (esquerda) e L3 (direita). Foi submetido à análise liquórica, sem alterações, e à tomografia computadorizada (TC), que 
evidenciou dissecção aórtica tipo A, com encaminhamento para cirurgia vascular. Discussão: Trata-se de um quadro de ASAS secundária à dissecção aguda de aorta. 
Um importante diagnóstico diferencial considerado foi a Síndrome de Guillain-Barré, devido à apresentação clínica inicial sugestiva de infecção com paraparesia 
flácida. Contudo, a análise liquórica normal e a evidência de dissecção aórtica na TC apontaram para outra hipótese diagnóstica. Conclusão: ASAS constitui uma 
condição grave e com potenciais sequelas. Por isso, ainda que rara, requer um alto grau de suspeição clínica, sobretudo diante de um quadro sugestivo de DAA, com 
o intuito diagnosticar precocemente e oferecer um manejo adequado ao paciente, reduzindo sua morbimortalidade. 
Palavras-chave: “Síndrome da Artéria Espinhal Anterior”; “Doenças da Aorta”; “Paraparesia”; “Neurologia”.
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SÍNDROME CATASTRÓFICA DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE (SAAF): RELATO DE CASO DE UM 
DISTÚRBIO GRAVE DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
Isabelle Amorim Costa de Avelar Rezende¹, Ana Luiza Fonseca Azevedo¹, Yasmin Lage Altivo¹, Yasmin Lage Altivo¹, Bruna Tolentino de 
Carvalho¹, Lineu de Campos Cordeiro Neto²
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Introdução: A Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAAF), uma trombofilia autoimune multissistêmica adquirida, manifesta-se por um 
conjunto de eventos tromboembólicos e/ou morbidades gestacionais, e trombocitopenia, associados a presença de títulos elevados de anticorpos 
antifosfolipídicos, nomeados  Anticorpo de Anticardiolipina (AC) ou Inibidor Lúpico (IL). Menos de 1 por cento, dos pacientes portadores 
da SAAF evoluem para sua forma mais grave, denominada Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide Catastrófica (SAAC), mesmo com a terapia 
adequada, seu prognóstico potencialmente fatal de 40 por cento, o que elucida sua importância na clínica médica atual. Essa variante da SAAF de 
alta gravidade e rápida instalação pode apresentar manifestações clínicas distintas que variam desde complicações trombóticas intra-abdominais, 
seguidas de disfunções pulmonares até distúrbios vasculares cerebrais como infartos e encefalopatias. Descrição do caso: Paciente feminino, 47 
anos, procurou atendimento médico em julho de 2020. Relatou edema e dor em membro superior direito e posterior migração aos membros 
inferiores, sugestivo de trombose venosa profunda (TVP). Ademais queixou de dispnéia, platipnéia, ortopnéia e fadiga indicando tromboembolismo 
pulmonar (TEP). Foi realizado duplex scam para confirmar TVP, revelando o comprometimento das veias femoral, poplítea e fibulares. Além de 
uma angiotomografia que confirmou TEP e um eletrocardiograma  que revelou  a presença de um trombo no ventrículo direito. Imediatamente 
foi iniciado o tratamento com enoxaparina, contudo a paciente evoluiu para um acidente vascular encefálico. Por consequência desta série de 
eventos tromboembólicos, suspeitaram de SAAF. Conseguinte, foi realizado pulsoterapia e medição de anticorpos AC e IL, confirmando SAAC. 
Após a terapia a paciente teve melhora significativa, possibilitando a alta. Discussão: Apesar de existirem diversos estudos alertando sobre a SAAC, 
sua pequena morbidade distancia os profissionais da saúde a fazerem o diagnóstico. A paciente em questão deteve de eventos tromboembólicos 
mesmo com a terapia anticoagulante, entretanto, não apresentava nenhuma morbidade gestacional o que dificultou, ainda mais, a alcançar o 
diagnóstico. Conclusão: Este estudo revela que a SAAC é grave e de difícil diagnóstico, sendo imprescindível que os médicos reconheçam os 
sintomas clínicos e laboratoriais o mais rápido possível para a prevenção de novos eventos trombóticos e óbito.
Palavras-chave: Síndrome Antifosfolipídica. Embolia Pulmonar. Trombose Venosa. Acidente Vascular Cerebral. 
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SÍNDROME DE BART COM ENFOQUE NA EPIDERMÓLISE BOLHOSA: RELATO DE CASO
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Introdução: A Síndrome de Bart é uma doença crônica hereditária, causada por uma mutação no gene do colágeno tipo VII. Ela tem como 
característica a tríade: aplasia cutis, anormalidades ungueais e epidermólise bolhosa.1, Nesta última, há o surgimento de muitas feridas profundas 
na pele que podem ser responsáveis pela sepse e morte do indivíduo.2,3 A epidermólise bolhosa ocorre em 20 para um milhão de nascidos vivos e 
não há predileção por gênero.5 Descrição do caso: AOA, sexo feminino, nascida de parto cesáreo, dia 07/02/2020 com 39 semanas e 05 dias no 
hospital Vila da Serra. Já havia histórico familiar de epidermólise bolhosa. Ao nascimento da paciente foi possível observar: alterações ungueais, 
bolhas na pele e mucosas e uma grande ferida no membro inferior direito, principalmente na região pré-tibial seguindo as linhas de fusão 
embrionárias, indicando o diagnóstico de Síndrome de Bart. A criança permaneceu internada por 12 dias recebendo medicação e alimentando-
se por sonda nasogástrica. Após o nascimento e a visualização das lesões, foi feito o diagnóstico de Síndrome de Bart. Ainda no bloco cirúrgico 
foram realizados os primeiros curativos, em várias partes do corpo, nas feridas da epidermólise bolhosa. Nos primeiros dias de vida foi prescrito 
Dipirona 6/6 horas e sedação com Cloridrato de Cetamina, posteriormente Morfina oral. Aos 12 dias, a criança obteve alta e continuou medicada 
com Dipirona, Paracetamol, Protovit, Sulfato Ferroso e Zinco. Os curativos foram trocados a cada 2 dias por profissionais da saúde, observando-
se melhora significativa das lesões da paciente. Discussão: Os cuidados no tratamento das feridas são demasiadamente relevantes e, corroborados 
pela literatura, são os responsáveis por evitar as principais complicações, como infecções bacterianas secundárias seguidas de sepse, cicatrização 
deformante e aparecimento de neoplasias cutâneas agressivas, sendo fatores causadores do óbito.4 Conclusão: Portanto, a Síndrome de Bart 
mesmo sendo considerada uma doença cutânea congênita rara e sem cura, há a necessidade um diagnóstico precoce e um conhecimento adequado 
do profissional de saúde para o melhor manejo desses pacientes, diminuindo por meio disso seus acometimentos de morbidade e mortalidade. 
Por conseguinte, o caso relatado tem relevância, pois enfatiza a importância do conhecimento da equipe médica sobre a doença e a execução de 
condutas assertivas que evitaram complicações e levaram a alta hospitalar precoce. 
Palavras chaves: Síndrome de Barth;  Epidermólise bolhosa; Supressão Genética
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SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA NEONATAL: PROTOCOLOS E TRATAMENTOS ATUAIS AO REDOR DO MUNDO 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos 10 anos, o número de casos de Síndrome de Abstinência Neonatal (SAN) aumentou substancialmente devido 
ao crescente uso de opioides lícitos ou ilícitos por gestantes. Nesse contexto, sintomas como restrições no crescimento fetal e descolamento 
antecipado de placenta são observados. O recém-nascido frequentemente apresenta tremores, maior prevalência de irritabilidade e pode ter 
convulsões.1,2 Diante disso, diferentes protocolos são propostos para o tratamento de neonatos ao redor do mundo.3 OBJETIVOS: Analisar o 
uso de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos na SAN. METODOLOGIA: Foi feita uma revisão de literatura nas bases de dados 
PubMed e SciELO que buscou artigos publicados entre 2015 e 2020, em português e inglês, por meio dos descritores “Neonatal abstinence 
syndrome protocols” e “Neonatal abstinence syndrome treatments”. Dos 706 artigos encontrados, foram escolhidos 8 de maneira randomizada. 
DISCUSSÃO: As instituições divergem entre si principalmente quanto ao gerenciamento farmacológico. Os fármacos mais utilizados para o 
tratamento intrauterino e dos neonatos são a morfina, metadona e buprenorfina.4 Entretanto, estudos publicados em 2019 pelo “American 
Journal of Obstetrics and Gynecology” indicam que o tratamento com naltrexona durante a gestação resulta em recém-nascidos sem sintomas de 
SAN. Em um estudo longitudinal comparando gestantes em uso de naltrexona e gestantes em uso de metadona ou buprenorfina, os sintomas da 
síndrome nos neonatos foram significativamente menores no grupo tratado com naltrexona (8,4% contra 75,2%).³ Quanto às abordagens não 
farmacológicas, foi observada associação entre o aleitamento materno e o menor tempo de permanência hospitalar do neonato.5 A acupuntura 
associada ao tratamento farmacológico também é relacionada à redução da terapia com morfina nos neonatos com a síndrome.6,7 Além disso, 
verificou-se que os aspectos ambientais (como intensidade luminosa e sonora, temperatura e interação com a mãe) podem ser eficazes no 
tratamento.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O tratamento com naltrexona da gestante que fez uso de opioides e deseja se desintoxicar durante 
a gestação deve ser incentivado. Caso esse não seja o caso, a acupuntura pode ser utilizada em associação ao fármaco de escolha. Além disso, 
juntamente com o tratamento farmacológico, o aleitamento materno e o contato do bebê com a mãe devem ser estimulados sempre que possível.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Abstinência Neonatal. Recém-Nascido. Transtornos Relacionados ao Uso de Opioides. Tratamento de 
Substituição de Opiáceos. Naltrexona. 
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SÍNDROME DE FOWLER EM PÓS OPERATÓRIO DE LIPOABDOMINOPLASTIA: RELATO DE CASO
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Fowler é uma causa rara de retenção urinária, em mulheres jovens, com duração de dias até alguns anos, sem 
que haja outra anomalia para explicar essa incapacidade em liberar a urina da bexiga. A causa real dessa síndrome é a falha do esfíncter uretral em 
relaxar. Essa síndrome pode estar relacionada a presença de ovário policístico nas mulheres. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente sexo feminino, 
31 anos, quadro de ansiedade, ovário policístico, 2 cesarianas sem intercorrências, candidata a lipoabdominoplastia. Exames pré-operatórios 
normais, risco e avaliação pré-anestésica ASA1. A preparação incluiu 8 horas de jejum e consentimento informado. Monitorada com medida 
de pressão arterial, oximetria de pulso e eletrocardiograma. Para realização do procedimento foi realizada punção peridural, entre T6 e T7. 
Dose teste com Lidocaína 2% com epinefrina. A medicação utilizada após foi ropivacaina 10%, mantida a sedação com Midazolan, Ketamin 
S e Dexmedetomidina durante procedimento. Durante cirurgia foi colocado Sonda vesical de demora(SVD) pelo cirurgião com drenagem de 
300ml de diurese. Como medicações adicionais foi utilizado Ondasentrona, Cefazolina, Dexametasona, Efedrina, Cetoprofeno e Dipirona. 
Procedimento sem intercorrência, liberada da recuperação, sem queixa de dor, orientada, estável e movimentando membros. Retirada SVD 
na manhã seguinte da cirurgia, com dieta normal e deambulando. Evoluiu 3 horas após com retenção urinaria passado sonda vesical de alívio 
e drenado 800ml. Estimulada a diurese espontânea, deambulando ao banheiro, manteve quadro, necessitando sondagem a cada 6 horas. Feito 
avaliação da urologia que descartou qualquer disfunção neurológica e orientou sondagem vesical intermitente a cada 4 ou 6 horas, diagnosticando 
como Síndrome de Fowler. Após 48 horas paciente foi para casa orientada pela urologia a realizar a auto cateterizarão uretral, sempre tentando 
urinar espontaneamente antes. Após 24h em casa, no 4º dia de pós-operatório, paciente retornou espontaneamente a diurese sem auxílio de sonda. 
DISCUSSÃO: A importância de um diagnóstico correto, de preferência com especialista, eliminando causas mais comuns de retenção urinária, 
são fundamentais para a condução adequada e orientação ao paciente e seus familiares, devido a ansiedade gerada pelo quadro. CONCLUSSÃO: 
Diante desse relato de caso torna-se importante considerar a Síndrome de Fowler como diagnóstico diferencial nos casos de retenção urinária 
pós-operatório.
Palavras-chave: Período Pós-Operatório. Lipoabdominoplastia. Retenção Urinária.
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SÍNDROME DE DUNBAR: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANGINA ABDOMINAL
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Introdução: A síndrome de Dunbar, também conhecida como síndrome de compressão do tronco celíaco ou síndrome do ligamento arqueado 
mediano é uma síndrome incomum, representada por uma compressão extrínseca do tronco celíaco pelo ligamento arqueado mediano do 
músculo diafragma tóraco-abdominal. O ligamento arqueado consiste em estrutura anatômica fibrosa, em forma de arco, formada na base do 
diafragma ao nível da margem inferior da décima segunda vértebra torácica, formando a face anterior do hiato aórtico. Geralmente, localiza-se 
em contato com a aorta acima da origem do tronco celíaco, contudo, em alguns indivíduos o ligamento arqueado mediano pode encontrar-se 
anormalmente baixo, levando à compressão do tronco celíaco e causando manifestações clínicas, principalmente dor abdominal. Objetivos: 
Esse trabalho visa revisar e sintetizar dados da literatura acerca da síndrome de Dunbar, a qual constitui um importante diagnóstico diferencial 
de angina abdominal crônica. Metodologia: Este estudo é de caráter revisional a partir de literaturas pré-existentes, com buscas em bancos de 
dados do Google Acadêmico, PubMed e SciELO, de artigos publicados entre os anos de 2013 a 2021. Discussão: A síndrome de Dunbar é 
uma entidade clínica de difícil diagnóstico, uma vez que grande parte dos pacientes são assintomáticos ou apresentam sintomas inespecíficos, 
como dor abdominal, náuseas e vômitos. Contudo, seu reconhecimento é fundamental, devendo-se sempre ser investigada, principalmente 
quando a dor possui caráter pós-prandial, crônica, de forte intensidade com predomínio em epigástrio e etiologia não esclarecida, na qual 
o paciente não obtém melhora com o uso de analgésicos. Epidemiologicamente, a síndrome tem prevalência de 2:100.000, considerando-se 
principalmente indivíduos jovens, entre 20 e 40 anos, sendo mais comum em mulheres. O diagnóstico é realizado através de exames de imagem, 
como angiografia, angiotomografia computadorizada do abdome e a ultrassonografia com Doppler da aorta e grandes vasos abdominais. O 
tratamento é cirúrgico, preferencialmente através de laparoscopia abdominal superior, seccionando-se as fibras do ligamento arqueado mediano. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O conhecimento da Síndrome de Dunbar é essencial para a formação médica, pois apesar de tratar-se de uma 
doença rara, seu diagnóstico precoce e diferencial com angina abdominal possibilita um tratamento adequado, com melhora na qualidade de vida 
dos pacientes passíveis de correção cirúrgica. 
Palavras-chave: Síndrome do Ligamento Arqueado Mediano. Dor abdominal. Diagnóstico Diferencial.
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SÍNDROME SEMELHANTE À PRÉ-ECLÂMPSIA EM GESTANTES COM QUADRO GRAVE DE COVID-19: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA
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1Acadêmicos do sexto período do curso de Medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG); 2Médica residente em 
Ginecologia e obstetrícia no Hospital Público Regional de Betim
Livia.vilaca@hotmail.com
Introdução: A COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, mostra-se, primeiramente, como uma doença respiratória, porém a infecção viral 
pode acometer células do coração, do trato gastrointestinal, dos rins e da placenta. Gestantes contaminadas pelo vírus podem apresentar uma 
síndrome com sintomatologia semelhante à Pré-Eclâmpsia (PE), que gera hipóxia placentária, liberação de citocinas inflamatórias, hipertensão, 
disfunção endotelial e necrose hepatocelular em nível sistêmico, agravando a condição da paciente e o desenvolvimento fetal. Objetivo: Realizar 
uma revisão de literatura a respeito da Síndrome Semelhante à Pré-Eclâmpsia, induzida pelo SARS-CoV-2, assim como diferenciá-la da Pré-
Eclâmpsia. Materiais e Métodos: Revisão de literatura realizada via análise qualitativa de pesquisas nas bases de dados eletrônicas SciELO, 
Medline e PubMed, utilizando os descritores: “COVID-19”; “Complicações Infecciosas na Gravidez”; “Pré-Eclâmpsia”. Resultados: A Síndrome 
Semelhante à PE foi identificada em gestantes com quadros graves da COVID-19. O vírus infecta a célula alvo ligando-se a receptores de enzima 
conversora de angiotensina 2, estes são interiorizados e inativados, o que gera o acúmulo de angiotensina II. Por conseguinte, ocorre uma alteração 
na permeabilidade vascular e um desbalanço no Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA), importante para manutenção da pressão 
arterial. Assim, a gestante pode desenvolver um quadro de hipertensão, proteinúria, elevação sérica de enzimas hepáticas, trombocitopenia e redução 
do fluxo sanguíneo fetal. Com a recuperação do quadro grave causado pelo vírus, os sintomas de PE desaparecem espontaneamente, evidenciando 
que a Síndrome Semelhante à PE pode não ser uma complicação placentária em si, mas uma das manifestações clínicas da COVID‐19 grave. O 
diagnóstico diferencial entre PE e Síndrome Semelhante à PE pode ser realizado por biomarcadores como sFlt1/PlGF, LDH e UtAPI. Conclusão: 
A Síndrome Semelhante à Pré-Eclâmpsia e a PréEclâmpsia apresentam fisiopatologias semelhantes, porém são condições distintas, diferenciadas 
pela avaliação dos biomarcadores sFlt-1/P1GF, LDH e UtAPI. Logo, é necessário um diagnóstico preciso para evitar intervenções desnecessárias. 
Palavras-chave: COVID-19. Complicações Infecciosas na Gravidez. Pré-Eclâmpsia.
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Introdução: A síndrome de hiperêmese por Cannabis (SHC) é definida como um distúrbio funcional do eixo intestino-cérebro caracterizado 
por episódios de náuseas e vômitos agravados pelo uso de maconha.1 A etiologia não é totalmente elucidada, mas envolve um desequilíbrio entre 
o Sistema Nervoso Central e o Sistema Nervoso Entérico. O uso prolongado da Cannabis induz uma tolerância dos receptores canabinoides 
causando uma desregulação das vias neurais centrais e dos mediadores neuroendócrinos.2 Descrição do caso: Paciente de 30 anos, sexo masculino, 
relata abuso de álcool e drogas ilícitas como cocaína e maconha durante a adolescência, com início aos 13 anos. Em 2010, aos 20 anos, apresentou 
o primeiro episódio de crises de vômitos e náuseas sucessivas com duração de 14 dias e foi internado em hospital, sem melhora com terapia 
antiemética (metoclopramida, dimenidrinato ou ondansetrona), sendo realizada ampla propedêutica sem achados conclusivos e adotado 
tratamento suportivo com nutrição parenteral.  Houve a cessação do uso de Cannabis por 9 anos com melhora expressiva do quadro, entretanto, 
retornou ao hábito em dezembro de 2019 e, após cinco meses de uso, voltou a apresentar crises de vômitos com duração entre 3 a 7 dias. Em 
janeiro de 2021 apresentou ânsia de vômito persistente por dias, com perda ponderal de 7 kg no período de 1 mês. Interrompeu o uso de maconha 
até junho deste ano, porém retomou em setembro, apresentando novamente o quadro, quando teve uma crise de menor duração, mas com maior 
intensidade. Atualmente faz uso de um cigarro de maconha por dia e está assintomático. Discussão: A Cannabis é conhecida pelos seus efeitos 
psicoativos e antieméticos e, paradoxalmente, o uso crônico pode desencadear a SHC. As principais características para o diagnóstico são: história 
do uso regular de Cannabis por mais de um ano, náuseas e vômitos intensos, dor abdominal em epigástrio com irradiação difusa, vômito que se 
repete em um padrão cíclico ao longo dos meses.1-3 Existem períodos de remissão com duração de dias a semanas entre as crises, que tendem a 
coalescer ao longo do tempo se não tratadas.4 O tratamento consiste na hidratação, uso de sintomáticos e educação sobre a necessidade de cessação 
do uso da Cannabis.5 Conclusão: A SHC desenvolve-se a partir do consumo crônico de Cannabis e a cessação do uso da droga é curativa.
Palavras-chave: Cannabis. Uso da maconha. Vômito.
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SUPLEMENTAÇÃO DE COENZIMA Q10 COMO TRATAMENTO ALTERNATIVO NA SÍNDROME DO OVÁRIO 
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Introdução: a síndrome do ovário policístico (SOP) é um distúrbio endócrino muito comum que afeta de 6% a 20% das mulheres em idade 
reprodutiva. É uma síndrome heterogênea caracterizada por hiperandrogenismo, anovulação crônica e ovário policístico na ultrassonografia, 
apresentando risco elevado de distúrbios metabólicos. A Coenzima Q10 (CoQ10) é uma benzoquinona lipossolúvel que tem sido estudada na 
SOP por seu potencial antioxidante. Objetivo: analisar os efeitos terapêuticos adjuvantes da CoQ10 para o prognóstico da SOP. Metodologia: 
foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês, dos últimos cinco anos, em humanos, tendo 
como referência a base de dados MedLine. A pesquisa pelos descritores e termos utilizados foi efetuada mediante consulta ao MeSH, através 
do portal da NLM e os descritores utilizados foram: síndrome dos ovários policísticos e coenzima Q10. Foram incluídos artigos que avaliam 
as diferenças metabólicas antes e após a intervenção. Inicialmente, foram encontrados 10 estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão, 4 artigos fizeram parte do escopo e análise final. A escala PRISMA foi utilizada para melhorar o relato desta revisão. Discussão: através 
de experimentos com suplementação de CoQ10 (100 mg/dia) por 12 semanas, um estudo constatou redução significativa da glicose plasmática 
em jejum (P=0,04), concentrações séricas de insulina (P<0,001) e HOMA-IR (P=0,001). Demonstraram ainda, que após a intervenção, houve 
diferença significativa nos níveis séricos de testosterona (P<0,001) e no índice de androgênio livre (P<0,001). Outro artigo revelou diminuição 
significativa nos triglicerídeos séricos (P<0,001) e no coeficiente aterogênico (P=0,03) com a suplementação combinada de CoQ10 e vitamina 
E. Além disso, evidenciaram que a ingestão de CoQ10 regulou negativamente a expressão do gene da IL-1 (P=0,03), IL-8 (P=0,001) e TNF- α 
(P<0,001), apresentando propriedades anti-inflamatórias. Somado a isso, foi identificada uma diferença significativa nos níveis de colesterol HDL 
(P=0,03) e relação colesterol total/HDL (P=0,03) em relação ao placebo. Considerações finais: a suplementação de Coenzima Q10 demonstrou 
uma eficácia no tratamento alternativo de mulheres com SOP, melhorando o prognóstico da doença e as repercussões endócrinas e metabólicas 
envolvidas. Não identificaram efeitos adversos durante a suplementação, confirmando sua segurança.
Palavras-chave: Síndrome do Ovário Policístico. Ubiquinona. Suplementação.
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Introdução: Situs Inversus é uma alteração congênita, geralmente uma condição genética autossômica recessiva, por vezes ligada ao cromossomo 
x.1 Nesta situação, ocorre um espelhamento do coração ao lado contrário à sua topografia habitual.2 O médico patologista Matthew Baillie foi 
quem primeiro descreveu Situs Inversus Totalis (SIT), em 1793.3 Trata-se de uma alteração congênita rara, que ocorre em 1 a cada 4000-20.000 
pessoas e caracteriza-se pela completa transposição das vísceras torácicas e abdominais.4 Descrição do caso: V.H.R, treze anos, foi inicialmente 
atendido, aos três meses de vida, no ambulatório pediátrico, com quadro clínico de bronquiolite viral aguda. Nesta ocasião, durante a realização 
de propedêutica radiológica, foi também diagnosticado com Situs Inversus Totalis. Ao longo da vida, realizou acompanhamento com equipe 
de saúde à custa dos quadros recorrentes de infecções do trato respiratório, incluindo pneumonias, otites e sinusites. Ao exame físico pediátrico 
atual, encontra-se eutrófico, com membrana timpânica brilhante e perfurada à direita, hipertrofia de cornetos nasais, em fadiga respiratória e 
com sintomas de asma. Realizou-se ainda outros exames de imagem, que evidenciaram dextrocardia sem cardiomegalia, arco aórtico voltado para 
à direita, pulmões com transparência usual e órgãos abdominais apresentando posição invertida dentro da cavidade. Logo, devido às queixas 
evidenciadas, suspeita-se de um possível quadro de bronquiectasia pulmonar. Foram então solicitadas espirometria e tomografia de tórax, a fim 
de se investigar a Síndrome de Kartagener (SK). Discussão: Apesar de não apresentar complicações clínicas relacionadas à SIT, o paciente, ao 
longo da vida, manifestou infecções respiratórias de repetição, que culminaram em uma qualidade de vida prejudicada, sendo necessária uma 
investigação para achados tomográficos relacionados à Discinesia Ciliar Primária (DCP). Esta, por ser uma anormalidade da cinética ciliar, 
predispõe a doenças obstrutivas crônicas no trato respiratório.5 Aproximadamente, 50% dos casos de DCP é associada a SIT, caracterizando a 
Síndrome de Kartagener,6 devendo a mesma ser investigada. Conclusão: De modo geral, os portadores do SIT apresentam bom prognóstico, não 
cursando com grandes alterações nos padrões de vida. Porém, como toda anomalia, merece atenção redobrada pois, caso esteja associada a outras 
alterações fisiológicas e anatômicas, pode oferecer risco de vida ao indivíduo.
Palavras-chave: Síndrome de Kartagener. Situs Inversus. Transtornos da Motilidade Ciliar.
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Introdução: Câncer de próstata acomete em torno de 1.100.000 homens por ano com mortalidade próxima de 307 mil pacientes. Uma das possibilidades de tratamento é a prostatectomia 
radical (PR). Hoje, há descrito na literatura que ela pode ser feita de três formas diferentes: PR abertas, robótica e laparoscópica.1,2 Objetivos: Busca-se com este estudo analisar qual o 
procedimento apresenta superioridade, além de destacar as complicações. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura realizada por meio da base de dados PubMed. Com auxílio 
do DECs, foram utilizados os descritores: Prostatic neoplasms/surgery; Prostatectomy/methods. Foram encontrados 5.379 artigos, posteriormente submetidos aos critérios de seleção: 
texto completo gratuito, revisão Sistemática, últimos 5 anos. Após a seleção, restaram 16 artigos. Discussão: Há divergências nas literaturas analisadas qual dos métodos apresenta melhores 
resultados. Em apenas dois ensaios controlados randomizados foram analisados dados de 446 pacientes, chegou-se à conclusão de que a PR laparoscópica e a robótica são capazes de 
diminuir o tempo de internação hospitalar e a necessidade de transfusão sanguínea, corroborando para o que é preconizado pela diretriz brasileira de manejo. Porém não foram evidenciadas 
diferenças significativas no impacto sobre as complicações pós-operatórias.¹-6 O que difere dos achados de SEO et. al. (2016), e outros, que após comparar as cirurgias minimamente 
invasivas à cirurgia aberta, chegou à conclusão que as menos invasivas apresentam taxas menores em termos de complicações, como lesão de órgãos e embolia pulmonar.³-12 Porém, apesar 
do maior aporte literário, esses estudos contam com bases não randomizadas. Ao analisar estudos comparativos prospectivos, a cirurgia aberta exigiu menor tempo de operação, além 
de ser capaz de apresentar taxa de recuperação de potência sexual e continência urinária semelhante às minimamente invasivas após 12 meses, além do seu baixo custo. Ao se comparar 
robótica à laparoscopia foi evidenciado que o tempo de operação para robótica é menor que o de laparoscopia, bem como o período de internação (que foi de 1,53 dias menor) e a taxa de 
incontinência urinária em 12 meses.4,13-16 Considerações finais: Fica evidente, que há divergências na literatura analisada quanto à superioridade de tipos de PR. Mas é um consenso que, 
dentre as três, a robótica e laparoscopia são capazes de diminuir complicações intraoperatórias. 
Palavras-chave: Prostatectomia. Neoplasias da Próstata. Complicações Pós-Operatórias.
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SUSPENSÃO DE FITOTERÁPICOS NA CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA: UM ALERTA MÉDICO
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Introdução: O uso de fitoterápicos é bastante disseminado no Brasil em virtude de seu baixo custo e facilidade de acesso. Embora tidos como 
naturais, não são medicamentos inócuos, sendo necessária sua investigação pré-operatória para se evitar interações medicamentosas e intercorrências 
no tempo cirúrgico. Objetivo: Avaliar a utilização de plantas medicinais por pacientes na avaliação pré-operatória e suas potenciais complicações.  
Metodologia: Revisão bibliográfica realizada a partir das bases de dados SciELO e PubMed. Foram selecionados artigos em português e inglês 
publicados nos últimos 20 anos que apresentassem concordância com o tema proposto. Discussão: A prática do uso de fitoterápicos têm 
prevalência de 22 a 60% em pacientes que vão se submeter a uma cirurgia. Entre os mais utilizados e que apresentam elevado potencial de 
interferir na coagulação sanguínea estão ginkgo biloba, ginseng, comprimidos de alho e ephedra. Esses medicamentos apresentam benefício no 
tratamento adjuvante de diferentes comorbidades e seu mecanismo em comum envolve a inibição da agregação plaquetária, tornando os pacientes 
mais suscetíveis a distúrbios de hemostasia. Foram relatados episódios de sangramento intracraniano, hematoma subdural, hifema, AVE, IAM 
e instabilidade hemodinâmica intra operatória associados ao uso desses medicamentos. Apesar disso, essas drogas na maioria das vezes não são 
investigadas e suspensas na consulta pré-operatória. Grande parcela dos pacientes não informa a seus médicos o seu uso, por esquecimento, por não 
os considerarem medicamentos ou por receio da opinião do profissional em relação a esse consumo. Muitos cirurgiões, quando informados, não 
detém conhecimento suficiente a respeito dos potenciais efeitos adversos e possíveis interações com anestésicos e demais drogas, não orientando 
a sua interrupção. A literatura ainda é controversa em relação ao tempo de suspensão dos fitoterápicos, podendo essa indicação ser de 24 horas 
até duas semanas antes da cirurgia. Considerações finais: O processo cirúrgico é um ato complexo que deve ser individualizado considerando 
condições clínicas do paciente, o procedimento a ser realizado e as repercussões que podem ser causadas. Assim, é preciso identificar e avaliar o uso 
de qualquer complemento para fins de saúde no período pré-operatório, visando diminuir a exposição do paciente a possíveis agravos.
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Medicamento Fitoterápico. Coagulação Sanguínea.
Referências Bibliográficas: 
1. Benjamin J, Muir T, Briggs K, Pentland B. A case of cerebral haemorrhage-can Ginkgo biloba be implicated? Postgrad Med J. 2001 
Feb;77(904):112-3.
2. Hodges PJ, Kam PC. The peri-operative implications of herbal medicines. Anaesthesia. 2002 Sep;57(9):889-99.
3. Destro MWB, Speranzini MB, Destro C, Guerra C, Recco GC, Romagnolo LGC. Estudo da utilização no pré-operatório de medicamentos 
ou drogas fitoterápicas que alteram a coagulação sangüínea. Rev Col Bras Cir. 2006;33(2):107-111.
4. Barbosa AV, Silva TGL, Soares ACGC, Mariz SR. Cuidados no uso de plantas medicinais e fitoterápicos no paciente idoso em pré-operatório: 
uma revisão integrativa. Trabalho apresentado no VI Congresso Internacional de Envelhecimento Humano; 2019; Campina Grande. 
5. Canário CSS. Os fitoterápicos e a anestesia na cirurgia de ambulatório [dissertação de mestrado], Covilhã: Universidade da Beira Interior; 
2011.
6. Garbero R, Vieira L. Fármacos no pré-operatório. Rev HUPE. 2007; 6(2):28-37.
7. Ang-Lee MK, Moss J, Yuan CS. Herbal medicines and perioperative care. JAMA. 2001 Jul 11;286(2):208-16.



Rev Med Minas Gerais 2022;32 (Supl 07): S1-S82 75

TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MELANÓCITOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM VITILIGO ESTÁVEL
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Introdução: O vitiligo é uma doença crônica, heterogênea, progressiva e adquirida. Acomete cerca de 1% da população, sendo classificada como o distúrbio 
despigmentante de pele mais comum.¹ Além disso, afeta igualmente todos os gêneros e todos os tipos de pele, tendo sua maior prevalência em indivíduos com 
idade entre 12 e 16 anos.¹ É caracterizado pela presença de máculas acrômicas, resultante da destruição ou perda funcional dos melanócitos.2 A etiopatogênese 
não é bem definida, mas, atualmente, a hipótese mais aceita relaciona-se a um contexto de suscetibilidade genética associada ao estresse oxidativo com consequente 
destruição dos melanócitos.2 Há tratamentos conservadores para essa doença, como o uso de corticoides e imunomoduladores, porém, com o avanço da Medicina, 
tratamentos cirúrgicos foram desenvolvidos para casos de pacientes com vitiligo estável que não responderam bem a outras terapias.3 Objetivo: Rever a literatura 
disponível a respeito do transplante de melanócitos autólogos para o tratamento de pacientes com vitiligo estável. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa 
com artigos em inglês e português indexados em bases de dados entre os anos de 2017 e 2021, usando os descritores: “vitiligo”, “melanócitos”, “transplante”, 
”transplante autólogo” e “cirurgia”. Discussão: O vitiligo traz para os indivíduos impactos psicossociais devido à discriminação que essas pessoas sofrem.4 Diante 
disso, o tratamento cirúrgico se torna uma opção para melhorar a qualidade de vida daqueles com a doença refratária aos tratamentos conservadores.5 A cirurgia se 
baseia na ressecção das células melanocíticas autólogas, por meio da crioterapia, e no implante do leito receptor despigmentado.5 As principais complicações deste 
procedimento são a pequena expansão das células transplantadas e a formação de hematomas. Um estudo realizado em 2017 por Ramos, et al. avaliou a cirurgia de 
transplante autólogo de melanócitos em 20 pacientes com vitiligo estável, sendo observada resposta satisfatória em 88% dos casos.6 Considerações finais: O vitiligo 
é uma patologia crônica e heterogênea, o que torna seu tratamento desafiador, exigindo uma abordagem sistemática. Como abordagem terapêutica, o transplante de 
melanócitos têm demonstrado alta eficácia, além de ser uma técnica simples e sem muitas complicações. Entretanto, ainda são necessários mais estudos para definir 
quais fenótipos da doença se beneficiam mais do tratamento devido a sua heterogeneidade.
Palavras-chave: Vitiligo. Transplante. Transplante Autólogo. Melanócitos. Cirurgia Geral.
Referências: 
1. Seneschal J, Boniface K, D’Arino A, Picardo M. An update on Vitiligo pathogenesis. Pigment Cell Melanoma Res. 2021 Mar;34(2):236-243
2. Hamidizadeh N, Ranjbar S, Ghanizadeh A, Parvizi MM, Jafari P, Handjani F. Evaluating prevalence of depression, anxiety and hopelessness in patients with 
Vitiligo on an Iranian population. Health Qual Life Outcomes. 2020 Feb 3;18(1):20.
3. Zhang D, Wei X, Hong W, Fu L, Qian G, Xu AE. A retrospective study of long term follow-up of 2283 vitiligo patients treated by autologous, non-cultured 
melanocyte-keratinocyte transplantation. Aging (Albany NY). 2021 Feb 11;13(4):5415-5425.
4. Bergqvist C, Ezzedine K. Vitiligo: A Review. Dermatology. 2020;236(6):571-592.
5. Mendonça AEA, Aquino DD, Horbilon JAM, Rocha Sobrinho HM. Aspectos sobre a etiopatogênese e terapêutica do vitiligo. Rev Med. (São Paulo). 
2020;99(3):278-85.
6. Rodrigues M, Ezzedine K, Hamzavi I, Pandya AG, Harris JE; Vitiligo Working Group. Current and emerging treatments for vitiligo. J Am Acad Dermatol. 
2017 Jul;77(1):17-29.
7. Ramos MG, Ramos DG, Ramos CG. Evaluation of treatment response to autologous transplantation of noncultured melanocyte/keratinocyte cell suspension in 
patients with stable vitiligo. An Bras Dermatol. 2017 May-Jun;92(3):312-318.
8. Boniface K, Seneschal J, Picardo M, Taïeb A. Vitiligo: Focus on Clinical Aspects, Immunopathogenesis, and Therapy. Clin Rev Allergy Immunol. 2018 
Feb;54(1):52-67.
9. Barros J, Barros J, Narahara J, Citrin A. Enxerto dermoepidérmico obtido por remoção da pápula formada pós-enxertia com punch em vitiligo: melhora do 
padrão em paralelepípedo. Surg Cosmet Dermatol. 2020 Jun;12(1):118-120.

TUMOR FILOIDE EM ADOLESCENTE, UM RELATO DE CASO
Luiza Natal Cani¹, Laura Nogueira de Carvalho¹, Cristiane Sarmento Cruz¹, Caroline Barcia Rodrigues¹, Mayane Cardoso Cani².
¹Acadêmicos do curso de medicina da faculdade de saúde e ecologia humana; ²Médica Mastologista da Redimama - Centro de Referência no 
Diagnóstico Mamário
luizancani@gmail.com
Introdução: O tumor filóide de mama (TF) se caracteriza como uma neoplasia fibroepitelial incomum, que atinge principalmente mulheres 
com idade entre 40 a 50 anos² e representam menos de 1% dos tumores mamários.¹ Segundo a OMS, essas lesões podem ser classificadas como 
benignas, borderline e malignas, sendo as benignas de maior incidência.¹ Descrição do caso: Paciente feminino, 16 anos, admitida na clínica 
obstétrica, relatando nódulo volumoso em mama esquerda com aumento progressivo de volume, tendo início há três meses. Paciente nuligesta, 
menarca aos 12 anos, nega história familiar de câncer de mama ou de ovário. Ao exame físico, foi identificado nódulo móvel, fibroelástico, com 
cerca de 5cm, localizado em quadrante súpero-lateral da mama esquerda, sem alterações em mama direita. Solicitada ultrassonografia mamária, 
com confirmação de nódulo em região retroareolar em mama esquerda, medindo 5,9 x 4,1 x 5,6 cm, diagnosticado como tumor filóide benigno, 
após ressecção cirúrgica, com análise anátomo patológico e imuno-histoquímica. Discussão: O caso refere-se ao diagnóstico de tumor filóide 
benigno, lesão mamária rara em paciente adolescente, contrariando a faixa etária mais atingida por esta patologia. Para o correto diagnóstico, 
faz-se necessário a realização de análise imuno-histoquímica, além da análise histopatologica, para diferenciação do tumor filoides em sua forma 
benigna, boderline ou maligna. O principal diagnóstico diferencial são os fibroadenomas, caracterizados como nódulos ovalados, hipoecóicos 
com margens bem definidas, assim como os tumores filóides.¹ Por essa razão, recomenda-se a realização de biópsia com agulha grossa, para 
diferenciar as duas lesões.¹ A abordagem cirúrgica é considerada a principal terapia para o tratamento de TF, sendo preconizado a excisão cirúrgica 
completa, com margens amplas. No caso de lesões malignas, a abordagem axilar não é recomendada, e os benefícios de tratamento complementar 
com radioterapia ou quimioterapia, são inconclusivos, mas ainda existe tendência em realizar radioterapia após ressecção cirúrgica. Conclusão: 
Os tumores filoides são lesões mamárias raras que, em divergência do caso acima, possuem maior incidência em mulheres de 40 a 50 anos.² 
Apresentam como principal diagnóstico diferencial os fibroadenomas, por isso é necessária a realização de análise anatomopatológica e IHQ para 
o correto diagnóstico, visando a melhor escolha para o tratamento complementar.
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Introdução: O vírus Sars-CoV-2, causador da COVID-19, é responsável por quadros clínicos variados, a depender de particularidades do infectado e dos sistemas 
acometidos. Em gestantes, as possíveis complicações da COVID-19 vêm sendo estudadas e dependem do estágio da gravidez, idade da gestante, seus sintomas 
e da presença de comorbidades5. Dentre elas, algumas ocorrem na placenta: microcalcificações, depósito de fibrina e trombos. Devido aos processos adaptativos 
no organismo para viabilizar o desenvolvimento fetal, o risco de trombose placentária se eleva na presença do patógeno, podendo acarretar má perfusão.2,5,7,11,9 
Objetivo: Analisar a ocorrência de trombose placentária em gestantes com infecção por SARS-CoV-2. Metodologia: Revisão de literatura, por meio dos descritores 
“trombose”, “placenta” e “Coronavírus”, a partir das bases de dados PubMed, SciELO e MEDLINE. Selecionou-se artigos em português e em inglês, publicados 
desde 2018. Discussão: A infecção pelo SARS-CoV-2 ocasiona uma resposta inflamatória exacerbada, conhecida como “tempestade de citocinas”, culminando em 
lesão endotelial. Esse acometimento do endotélio se soma ao estado de hipercoagulabilidade da gestante, tornando-a mais suscetível a quadros tromboembólicos. 
Assim, possíveis alterações sistêmicas da COVID-19, atreladas aos efeitos fisiológicos da gravidez nos sistemas vascular e imune, parecem estar relacionadas à 
ocorrência de trombose placentária.5,7,8,10,11 Análises histológicas de placentas de gestantes com COVID-19 demonstraram a presença de microtrombos e lesão 
endotelial mesmo nas pacientes assintomáticas.3,7,8 Como consequência desses eventos tromboembólicos placentários, pode-se citar a má perfusão materna e 
fetal. Embora a taxa de mortalidade tenha sido baixa entre as gestantes infectadas, os casos de óbito estavam ligados à trombose placentária, juntamente a outros 
efeitos gerais da COVID-19.3,4,5 Considerações finais: Repercussões sistêmicas nas gestantes SARS-CoV-2 positivas podem levar à maior incidência de trombose 
placentária, prejudicando o desenvolvimento fetal, por vezes culminando em interrupção da gestação ou óbito. São necessários mais estudos para melhor determinar 
as consequências dessa infecção para ambos. 
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TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL VERSUS USO DE VANCOMICINA NO TRATAMENTO DE INFECÇÃO 
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Introdução: A infecção por Clostridioides difficile é uma importante causa de diarreia adquirida no contexto hospitalar, associada à antibioticoterapia, que cursa 
com quadro intestinal inflamatório importante. O transplante de microbiota fecal (TMF), por sua vez, consiste na infusão de fezes filtradas de um doador saudável 
no intestino do receptor. Este tem sido estudado como alternativa no tratamento de tais infecções, uma vez que clostridioides são fortemente associados à resistência 
antimicrobiana e, consequentemente, refratariedade ao tratamento medicamentoso. Objetivo: avaliar a efetividade terapêutica do TMF quando comparado ao uso 
de vancomicina em infecções recorrentes por Clostridioides. Metodologia: foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente 
em inglês, dos últimos dez anos, em humanos, tendo como referência a base de dados National Library of Medicine (MedLine). A pesquisa pelos descritores 
e termos utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através do portal da U.S. National Library of Medicine (NLM) e 
os descritores utilizados foram: clostridioides difficile, terapêutica, transplante de microbiota fecal e vancomicina. Foram incluídos estudos que abordavam as 
alternativas terapêuticas no contexto de refratariedade da infecção. Inicialmente, foram encontrados 160 estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão, apenas 6 artigos fizeram parte do escopo e análise final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Discussão: todos os 
estudos relataram melhora da infecção após transplante de microbiota fecal. Foi evidenciado em um deles, que 81% (13 de 16) dos pacientes obtiveram resolução 
após a primeira infusão. Além disso, outro estudo demonstrou que enquanto grupo, com 34 participantes, que recebeu transplante obteve 76% de cura e grupo 
com 31 pacientes em uso de vancomicina obteve 45% (valor de p <0,01). Ademais, uma análise demonstrou significativa efetividade (90%) na resposta ao TMF, 
em comparação a 26% de eficácia em pacientes em uso de vancomicina no tratamento de diarreia recorrente (p<0,0001).  Considerações finais: os resultados 
demonstram significativa resposta ao tratamento com TMF em relação à vancomicina, todavia faz-se necessária a realização de novos estudos, haja vista que os já 
realizados possuem pequeno tamanho amostral. Vale ressaltar que trata-se de uma solução recente, mas muito promissora.
Palavras-chave: Terapêutica. Transplante de Microbiota Fecal. Vancomicina. Clostridioides difficile.
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TUMOR NEUROENDÓCRINO RETAL: ABORDAGEM ENDOSCÓPICA
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Introdução: Os Tumores Neuroendócrinos (TNEs) são neoplasias malignas bem diferenciadas e de baixa prevalência na população, caracterizados pela proliferação 
atípica de células neuroendócrinas presentes em diversos órgãos, como trato gastrointestinal, pâncreas e pulmões. Os TNEs de localização retal geralmente são 
achados incidentais em colonoscopias de pacientes assintomáticos próximos de 60 anos, sendo o diagnóstico confirmado pela avaliação histopatológica. Seu manejo 
pode ser endoscópico ou cirúrgico, a depender de suas características aos exames de imagem. Descrição do caso: E.O.L., sexo feminino, 67 anos, assintomática, 
apresentou lesão retal subpediculada e amarelada, diagnosticada incidentalmente durante colonoscopia de rastreamento. Uma eco-colonoscopia confirmou lesão 
única de 10 mm de diâmetro, restrita à mucosa e sem invasão da muscular própria do reto. A Ressonância Magnética (RM) de pelve mostrou ausência de metástases 
linfonodais locais ou à distância. Optou-se, então, pela ressecção endoscópica utilizando alça de polipectomia, com injeção de solução salina na submucosa 
para elevação da lesão. A histologia mostrou ausência de margens acometidas e de invasão linfovascular e a avaliação imuno-histoquímica mostrou Ki-67 < 1%, 
sinaptofisina, enolase, e citoqueratina AE1/AE3 positivas, apesar de cromogranina A negativa. Diagnosticou-se, então, TNE bem diferenciado com baixa taxa 
mitótica (<2 mitoses por 10 campos de grande aumento) e de baixo grau (G1). A paciente encontra-se assintomática após 5 anos de acompanhamento. Discussão: 
TNEs retais ≤1 cm de diâmetro normalmente apresentam baixo risco de metástase (<3%) e comportamento benigno, com base na taxa mitótica e no índice Ki-67, 
podendo ser abordados por ressecção endoscópica com alça de polipectomia, quando não há invasão linfovascular e da muscular própria, sendo a eco-colonoscopia 
e a RM indicadas para a determinação da invasão tumoral. Embora a polipectomia convencional não garanta ressecção completa em alguns casos, a necessidade 
de margens negativas ainda é incerta na literatura, visto que mesmo pacientes com TNE de baixo grau com margens acometidas ou indeterminadas apresentam 
desfechos positivos. Conclusão: A individualização do tratamento de neoplasias retais com base em suas características aos exames de imagem pode possibilitar 
abordagens endoscópicas, menos invasivas que a ressecção cirúrgica radical, com baixas taxas de complicação e alto índice de cura.
Palavras-chave: Tumores Neuroendócrinos. Neoplasias Retais. Colonoscopia. Cirurgia Colorretal.
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Introdução: A trombose venosa mesentérica consiste na formação de um trombo em uma veia que drena território intestinal.1,2 Trata-se de uma 
patologia de baixa incidência, porém está relacionada a altas taxas de morbimortalidade, principalmente por ocorrer, mais frequentemente, em 
pacientes idosos, tabagistas ou com comorbidades com potencial trombogênico.1,2 No atual cenário mundial de pandemia pela emergência do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2 - do inglês, coronavirus 2 da síndrome respiratória aguda grave) muito tem-se estudado e descoberto sobre a 
COVID-19 (do inglês, Coronavirus diasease-19) e destaque tem-se feito para o potencial trombogênico da doença.2 Descrição do caso: Paciente 
feminina, 63 anos, sem comorbidades, com dor abdominal difusa há 2 dias, de caráter progressivo, associada a náuseas, vômitos e inapetência. 
Histórico de COVID-19 com sintomas apenas respiratórios leves há 20 dias. Angiotomografia computadorizada evidenciou espessamento de alças 
do intestino delgado com falha de enchimento na porção proximal da veia mesentérica superior. Paciente submetida a laparotomia exploradora 
com evidência de isquemia de cerca de 30 cm de segmento de íleo proximal. Realizada enterectomia com anastomose primária. Discussão: A 
fisiopatologia da trombose venosa mesentérica envolve necessariamente uma alteração na clássica Tríade de Virchow, que representa a maior 
responsável pela formação dos trombos, em especial, os de vasos responsáveis pela drenagem intestinal.3 Ainda que não se possa afirmar a relação 
causal entre a COVID-19 e a trombose mesentérica, a patogênese do SARS-CoV–2, envolve lesão endotelial, hipercoagulopatia e estase o que, 
somado a possibilidade de dano direto do vírus ao intestino, pela ligação com receptores de enzima conversora de angiotensina 2, conferem à 
doença um fator trombogênico do território intestinal.4  Conclusão: Em uma paciente sem fatores de risco trombogênicos que manifesta um 
trombose venosa mesentérica em contexto de COVID-19 recente é feita a inferência de relação causal entre ambas as doenças.
Palavras-chave: COVID-19. Isquemia Mesentérica. SARS-CoV-2.
Referências:
1. Bala M, Kashuk J, Moore EE, Kluger Y, Biffl W, Gomes CA, et al. Acute mesenteric ischemia: guidelines of the World Society of Emergency 
Surgery. World J Emerg Surg. 2017 Aug 7;12:38.
2. Pirola L, Palermo A, Mulinacci G, Ratti L, Fichera M, Invernizzi P, et al. Acute mesenteric ischemia and small bowel imaging findings in 
COVID-19: A comprehensive review of the literature. World J Gastrointest Surg. 2021 Jul 27;13(7):702-716.
3. Kärkkäinen JM. Acute Mesenteric Ischemia: A Challenge for the Acute Care Surgeon. Scand J Surg. 2021 Jun;110(2):150-158.
4. Kerawala AA, Das B, Solangi A. Mesenteric ischemia in COVID-19 patients: A review of current literature. World J Clin Cases. 2021 Jun 
26;9(18):4700-4708.



Rev Med Minas Gerais 2022;32 (Supl 07): S1-S82 78

USO DA ULTRASSONOGRAFIA POINT OF CARE EM CONSULTÓRIO DE NEFROLOGIA
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Introdução: A Síndrome Cardiorrenal (SCR) tipo 2 caracteriza-se pela falência renal crônica progressiva secundária à insuficiência cardíaca crônica (ICC), 
relatada entre 20% a 57% dos pacientes.1,2 Atualmente, uma das ferramentas úteis para estabelecer um diagnóstico em tempo real, à beira leito, permitindo maior 
resolutividade e rapidez no atendimento seria através da ultrassonografia Point of Care (POCUS).3,4 Essa ferramenta permite que médicos, radiologistas ou não, 
associem os achados de imagem, diretamente, aos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, evitando a solicitação de outros exames complementares. Descrição 
do caso: Paciente do sexo feminino, 65 anos, cardiopata, hipertensa, em uso de Losartana, Hidroclorotiazida e Levotiroxina, foi encaminhada ao consultório 
de nefrologia devido à piora de função renal observada pelo cardiologista. Relata piora do quadro de dispnéia, de médios esforços (NYHA III) para mínimos 
esforços (NYHA IV). Os exames laboratoriais demonstraram queda da função renal com creatinina de 1,6 e potássio de 4,2. A POCUS evidenciou miocardiopatia 
dilatada, aumento da pressão na veia pulmonar, regurgitação tricúspide, presença de linhas B difusas, hepatização com derrame pleural bibasal, lesão típica de 
Tromboembolismo Pulmonar (TEP) na base posterior direita e artéria femoral direita não compressível. Discussão: No caso apresentado, a TEP agudizou a 
cardiopatia crônica preexistente, piorando a função renal do paciente. Dessa forma, a utilização da POCUS em nível de consultório permitiu que o paciente com 
um diagnóstico complexo fosse encaminhado de imediato ao serviço de UTI evitando um desfecho desfavorável. Ao exame, foram encontradas: linhas B, artefatos 
que indicam congestão pulmonar, nesse caso de origem cardiogênica; dilatação das câmaras cardíacas evidenciando a presença de remodelação cardíaca; regurgitação 
tricúspide melhor visualizada pelo doppler; hepatização pulmonar com presença de derrame pleural bibasal; lesão típica da TEP na base posterior direita e veia 
femoral direita não compressível. Assim, a interação entre as áreas de nefrologia e cardiologia faz com que médicos desenvolvam um trabalho multidisciplinar, com 
o auxílio da POCUS.5,6,7,8 Conclusão: Assim, o caso ilustra a importância da POCUS no cotidiano do nefrologista, uma vez que a paciente foi diagnosticada em 
consultório, precocemente, sem haver a necessidade de outros exames complementares.
Palavras-chave: Diagnóstico. Exames Médicos. Nefrologia. Ultrassom. Ultrassonografia.
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Introdução. A retocolite ulcerativa é uma doença crônica com episódios de agudização inflamatória do reto e do intestino grosso de caráter 
normalmente ascendente. O tratamento da doença cursa com imunomodulação para evitar progressão inflamatória, todavia não há tratamento 
seguro e efetivo estabelecido, de maneira que as agudizações se mostram preocupantes no manejo desses pacientes. Esses episódios normalmente 
requerem imunodepressão, geralmente iniciada por corticoide, sendo seguida por infliximabe, ciclosporina ou tacrolimo, dentre outros fármacos. 
Casos refratários a essas intervenções evoluem para colectomia. Considerando a importância dos inibidores de calcineurina na imunossupressão, 
recentes estudos buscam avaliar sua eficácia nas agudizações da retocolite ulcerativa devido à ausência de dados sobre seus efeitos a longo prazo. 
Objetivos: O presente estudo busca avaliar o impacto do tacrolimus, em específico, no prognóstico da doença para a população adulta, maior 
de 18 anos de idade. Metodologia: Realizada pesquisa na base de dados PubMed, com as palavras-chave: “ulcerative” AND “colitis” AND 
“tacrolimus”. Aplicaram-se os filtros: últimos 10 anos, inglês, humanos, ensaio clínico. A escolha pelo filtro de ensaios clínicos foi feita para 
reduzir bias de artigos de revisão, focando nos achados mais recentes da prática clínica. Obtiveram-se 7 artigos inicialmente. Após avaliação 
dos resumos, selecionaram-se 5 que se adequam ao critério de comparação dos efeitos do tacrolimus com outras intervenções ou com placebo. 
Discussão: Os achados sugerem uma efetividade de 50% nos pacientes alcançada entre 2 a 4 semanas de uso do tacrolimo, sendo acompanhada 
pela redução de citocinas inflamatórias e pela recuperação da mucosa afetada. O uso da razão neutrófilo-linfócito (NLR) parece promissora 
para identificar grupos em que o tacrolimo seria mais efetivo e direcionar a abordagem da segunda linha de tratamento. Considerações finais: 
Tacrolimo é um medicamento bem indicado como segunda opção terapêutica, apresentando dados suficientes para uma avaliação de curto prazo 
de efeitos, mas há escassez de estudos e dados para analisar seu efeito no prognóstico do paciente para além do quadro agudizado.
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Introdução: A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das principais causas de complicações do ciclo gravídico-puerperal e decorre principalmente 
de disfunções do tônus uterino. É também a principal causa de mortalidade materna no mundo, responsável por 25% dos óbitos maternos. 
Existem diferentes técnicas para controlar a HPP em pacientes que apresentaram falha na terapia farmacológica com o objetivo de evitar o choque 
hemorrágico e intervenções cirúrgicas complexas como a histerectomia. O uso de balões intrauterinos artesanais é uma alternativa efetiva e barata 
para regulação da hemostasia e redução da morbimortalidade materna. Objetivo: Avaliar benefícios do uso de balão intrauterino artesanal no 
tratamento da HPP em um contexto de pouco acesso a recursos. Metodologia: Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica realizada 
a partir das bases de dados PubMed e SciELO utilizando literatura especializada entre 2016 e 2020. Discussão: Quando identificado a atonia 
uterina no pós-parto inicia-se a massagem e o uso de fármacos uterotônicos. Diante da não responsividade a esses métodos, opta-se por técnicas 
de tamponamento uterino previamente a intervenções cirúrgicas. O uso de balão intrauterino é alternativa eficaz para tamponar o sangramento 
decorrente do parto, podendo ser utilizado no controle temporário ou definitivo da HPP. Na ausência de instrumentação específica, é possível 
construir balão artesanal com preservativo masculino, luvas cirúrgicas e cateteres de borracha que, comparativamente, apresentam taxas de sucesso 
semelhantes à dos balões industrializados e com menor custo efetivo total. O balão é inserido após o parto, podendo permanecer por até 24 horas 
e devendo ser realizada analgesia e antibioticoprofilaxia além da manutenção de agentes uterotônicos. O mecanismo pelo qual o balão intrauterino 
age não é completamente compreendido, mas acredita-se que a insuflação com solução salina dentro do útero eleva a pressão em seu interior 
reduzindo o sangramento. Seu uso é amplamente aceito e utilizado por profissionais da saúde, devido a eficácia e facilidade de confecção e por 
reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos como embolização das artérias uterinas e histerectomia.
Considerações finais: O tamponamento com balão uterino artesanal representa uma opção promissora capaz de modificar o desfecho materno-
fetal. Assim, é fundamental investir em capacitação profissional para o uso desse equipamento para o enfrentamento de emergências obstétricas.
Palavras-chave: Hemorragia Pós-Parto. Tamponamento com Balão Uterino. Mortalidade Materna.
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USO DE ANFETAMINA 3,4-METILENODIOXIMETANFETAMINA ASSOCIADA A PSICOTERAPIA EM PACIENTES 
COM TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO GRAVE
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Introdução: O Transtorno de Estresse Pós Traumático (TEPT) é caracterizado por alterações orgânicas, cognitivas e comportamentais em decorrência a um trauma psicológico. O 
tratamento convencional de primeira linha para TEPT consiste em psicoterapia associada a inibidores seletivos da recaptação de serotonina (SSRIs), principalmente cloridrato 
sertralina e cloridrato de paroxetina.1 Entretanto, em alguns casos crônicos e graves de TEPT, os SSRIs atuam com redução insatisfatória dos sintomas.2 Recentemente, a anfetamina 
3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), droga recreativa conhecida como ecstasy, associada à psicoterapia, tem se mostrado uma opção para o tratamento de TEPT.2,3  Objetivos:  
Analisar as evidências científicas da efetividade do uso de MDMA no tratamento de pacientes com TEPT refratários ao tratamento convencional de primeira linha. Metodologia: Realizou-
se uma revisão bibliográfica da literatura utilizando artigos indexados nas bases de dados Scielo, Pubmed e Uptodate, em inglês e português, publicados entre 2000 e 2021. Discussão: 
Cerca de 40-60% dos indivíduos com TEPT não respondem adequadamente aos SSRIs utilizados no tratamento convencional.4-7 Já a abordagem terapêutica com o MDMA facilita 
técnicas terapêuticas por ter como alvo vários sistemas de neurotransmissores, agindo através de monoaminas (serotonina, norepinefrina e dopamina), hormônios (oxitocina e cortisol) 
e outras moléculas de sinalização que modulam os circuitos da memória emocional.1,8 Nesse contexto, resultados preliminares sugerem vantagens do MDMA sobre os medicamentos 
existentes, incluindo eficácia, tolerabilidade e duração dos efeitos terapêuticos.5 Estudo recente9 apontou resposta clínica com apenas uma dose de MDMA, enquanto SSRIs demandam 
pelo menos duas semanas de doses diárias para produzirem melhora dos sintomas de TEPT. Além disso, tanto a paroxetina como a sertralina, apresentaram varios  efeitos adversos 
que se prolongaram durante o periodo do tratamento. No caso do MDMA, os efeitos adversos foram observados no dia da administração e diminuiram progressivamente ao longo do 
tratamento.10-12 Ademais, ao contrário da paroxetina e da sertralina, o MDMA não apresenta sintomas de descontinuação.10,13-15 Considerações finais: Apesar dos aspectos legais envolvidos 
no uso clínico do MDMA, a psicoterapia associada a essa droga apresenta grande potencial como tratamento de escolha para pacientes com TEPT refratários aos medicamentos de primeira 
linha.
Palavras-chave: N-Metil-3,4-Metilenodioxianfetamina. Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. Sertralina. Paroxetina. 
Referências Bibliográficas:
1. Feduccia AA, Mithoefer MC. MDMA-assisted psychotherapy for PTSD : Are memory reconsolidation and fear extinction underlying mechanisms ? Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 Jun 8;84(Pt 
A):221-228. 
2. Lee DJ, Schnitzlein CW, Wolf JP, Vythilingam M, Rasmusson AM, Hoge CW. Psychotherapy versus Pharmacotherapy for Posttraumatic Stress Disorder: Systemic Review and Meta-Analyses to Determine First-
Line Treatments. Depress Anxiety. 2016 Sep;33(9):792-806. 
3. Mitchell JM, Bogenschutz M, Lilienstein A, Harrison C, Kleiman S, Parker-guilbert K, et al. MDMA-assisted therapy for severe PTSD: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Nat Med. 
2021 Jun;27(6):1025-1033. 
4. Bradley R, Greene J, Russ E, Dutra L, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. Am J Psychiatry. 2005 Feb;162(2):214-27. 
5. Feduccia AA, Jerome L, Yazar-Klosinski B, Emerson A, Mithoefer MC, Doblin R. Breakthrough for Trauma Treatment: Safety and Efficacy of MDMA-Assisted Psychotherapy Compared to Paroxetine and 
Sertraline. Front Psychiatry. 2019 Sep 12;10:650.
6. Brady K, Pearlstein T, Asnis GM, Baker D, Rothbaum B, Sikes CR, et al. Efficacy and safety of sertraline treatment of posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. JAMA. 2000 Apr 12;283(14):1837-
44. 
7. Davidson JR, Rothbaum BO, van der Kolk BA, Sikes CR, Farfel GM. Multicenter, double-blind comparison of sertraline and placebo in the treatment of posttraumatic stress disorder. Arch Gen Psychiatry. 2001 
May;58(5):485-92. 
8. Bahji A, Forsyth A, Groll D, Hawken ER. Efficacy of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assisted psychotherapy for posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2020 Jan 10;96:109735. 
9. Doblin R, Mithoefer MC. An Open-Label Proof-of-Principle Study Testing the Use of an Additional MDMA-Assisted Therapy Session in People Who Relapsed After Participating in a Phase 2 Clinical Trial of 
MDMA-Assisted Therapy to Treat Chronic, Treatment-Resistant Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) [online], Santa Cruz. CA; 2011. Disponível em: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01458327 
10. Vizeli P, Liechti ME. Safety pharmacology of acute MDMA administration in healthy subjects. J Psychopharmacol. 2017 May;31(5):576-588. 
11. Liechti ME, Gamma A, Vollenweider FX. Gender differences in the subjective effects of MDMA. Psychopharmacology (Berl). 2001 Mar 1;154(2):161-8. 
12. Mithoefer MC, Feduccia AA, Jerome L, Mithoefer A, Wagner M, Walsh Z, et al. MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD : study design and rationale for phase 3 trials based on pooled analysis of 
six phase 2 randomized controlled trials. Psychopharmacology (Berl). 2019 Sep;236(9):2735-2745.
13. Fava GA, Gatti A, Belaise C, Guidi J, Offidani E. Withdrawal Symptoms after Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation: A Systematic Review. Psychother Psychosom. 2015;84(2):72-81. 
14. Pfizer. Zoloft (sertraline) package label. New York NY: Pfizer; 2009. 
15. Glaxosmithkline. Paxil (paroxetine). Package insert. Brentwood, London, UK; 2001. 

mailto:laisalzamora@gmail.com


Rev Med Minas Gerais 2022;32 (Supl 07): S1-S82 80

UTILIZAÇÃO DA POCUS NO MANEJO DA COVID-19 COM ACOMETIMENTO PULMONAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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Introdução: A Ultrassonografia Point Of Care (POCUS) é uma ferramenta que melhora a acurácia do raciocínio clínico e da segurança do paciente e pode ser 
considerada extensão do exame físico, junto às etapas que o precedem, inspeção, palpação, percussão e ausculta. No contexto da pandemia da COVID-19, se provou 
grande aliada no manejo dos pacientes com quadros respiratórios agudos, auxiliando sua condução nos setores de cuidados críticos. Objetivo: O objetivo do presente 
trabalho é estabelecer as evidências da utilização da POCUS como método auxiliar no manejo da COVID-19. METODOLOGIA: Utilizando os termos chave 
“point-of-care’ “ultrasound”, “lung ultrasound”; “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, nas bases de dados PUBMED e Scielo foram encontrados cento e trinta artigos. 
Após aplicados os critérios de seleção, foram lidos na íntegra 9 artigos, utilizados nesta revisão. Discussão: A confirmação diagnóstica da COVID-19 é realizada 
através de testes laboratoriais, porém a tomografia computadorizada de tórax foi fundamental na tomada de decisões, por aumentar suspeição diagnóstica e avaliar 
acometimento pulmonar, diagnósticos diferenciais e complicações. A necessidade de transporte de pacientes infectados e instáveis dificulta o método, além de 
não ser inócua ou amplamente disponível. Com a emergência da pandemia, surgiram diversos estudos referentes ao manejo da doença, sendo a POCUS uma das 
ferramentas mais promissoras por permitir rastrear acometimento pulmonar, sem necessidade da exposição dos pacientes à radiação, também avaliar diagnósticos 
diferenciais, ser facilmente realizada antissepsia do produto e redução do transporte dos pacientes infectados e críticos no ambiente hospitalar. Com sensibilidade 
de 92,6% e especificidade de 85,2%, tem valor preditivo positivo de 75,8%, com identificação de linhas B pulmonares compatíveis com pneumopatia intersticial, 
o achado mais prevalente, principalmente na região posterior e associado com acometimento pleural. A literatura também descreve pequenas consolidações 
subpleurais. Além de avaliar o acometimento pulmonar dos pacientes com COVID-19, a POCUS é auxiliar no manejo intensivo destes pacientes como guia de 
procedimentos e como ferramenta de monitorização. Considerações finais: Diante da pandemia da COVID-19, a POCUS tem papel fundamental no manejo 
clínico de pacientes com lesão pulmonar como uma ferramenta auxiliar diagnóstica e de acompanhamento do quadro, principalmente nos pacientes críticos.
Palavras-chave: COVID-19. Ultrassonografia. SARS-CoV-2.
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USO DE PLAQUETAS E CRIOPRECIPITADOS PARA O TRATAMENTO DE RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS IATROGÊNICA
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Introdução: A ruptura prematura de membranas está relacionada a piores desfechos maternos e fetais como corioamnionite, hipoplasia pulmonar, síndrome de 
estresse respiratório e infecções. O avanço da tecnologia possibilitou o aumento de procedimentos invasivos intrauterinos, no qual podemos citar a fetoscopia 
e a amniocentese, em que a complicação mais frequente é a ruptura prematura de membranas. Nesse sentido, novas técnicas de vedação vêm sendo propostas 
com o objetivo de reparar as membranas fetais. Objetivos: Revisar os aspectos mais recentes da literatura relacionados ao uso de plaquetas e crioprecipitados 
(“Amniopatch”) para o tratamento de ruptura prematura de membranas. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados SciELO, PubMed 
e Medline, entre os anos 2015 e 2021 nas línguas portuguesa e inglesa. Discussão: O “Amniopatch” consiste em uma administração injetável transabdominal de 
plaquetas e crioprecipitados que ajudam a selar o defeito da membrana impedindo a saída de líquido amniótico. O mecanismo de selagem não é completamente 
compreendido, mas acredita-se que as plaquetas se aderem ao âmnio danificado, sofrendo ativação e agregação. Posteriormente, esse agregado é estabilizado pelo 
crioprecipitado, fornecendo uma superfície de adesão para células do âmnio e fibroblastos. Os artigos analisados demonstraram que dois terços dos procedimentos 
realizados foram capazes de selar completamente a ruptura e impedir o extravasamento de fluidos. Apesar do baixo índice, foram observados que os procedimentos 
bem-sucedidos apresentaram menor incidência de síndrome do desconforto respiratório e sepse neonatal precoce, maior taxa de nascidos vivos, menor incidência de 
corioamnionite, prolongamento da gravidez, maior peso ao nascer e menor admissão em unidades de terapia intensiva neonatal. Os riscos de complicação associados 
ao procedimento são de cerca de 20 a 30%, estando principalmente relacionados à presença de infecções como corioamnionite e sepse materna. Considerações 
finais: A segurança do “Amniopatch”, quando comparado ao tratamento conservador, permanece incerta, sendo necessários mais estudos randomizados que 
forneçam evidências definitivas sobre o tratamento ideal para ruptura prematura de membranas. Ainda não existem evidências suficientes que corroboram para 
implementação das técnicas de vedação de membranas na rotina clínica.  
Palavras-chave: Ruptura Prematura de Membranas Fetais. Adesivos Teciduais. Fetoscopia. Plaquetas. Amniocentese. 
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ATUAÇÃO DOS MICRORNAS NA INFECÇÃO POR COVID-19
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Introdução:  Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 200 milhões de pessoas foram infectadas pelo SARS-CoV-2. Considerando 
o impacto mundial desse vírus, torna-se imprescindível estudar os mecanismos que regulam a patogênese da COVID-19. Nesse sentido, estudos 
recentes revelam que os MicroRNAs (miRNAs) circulantes, grupo de sequências curtas conservadas de RNAs endógenos, desempenham papel 
significativo no desenvolvimento de tal doença. Eles são reguladores poderosos da expressão gênica, e participam de quase todos os tipos de 
regulação gênica. A partir disso, o estudo dos miRNAs pode melhorar detecção do COVID-19, o manejo do paciente e demais interações do 
vírus com os indivíduos infectados. Objetivo: Entender e analisar as particularidades e as funcionalidades dos MicroRNAs em sua atuação no 
vírus da COVID-19, além de contribuir para a descoberta de estratégias terapêuticas para a prevenção e tratamento da infecção por COVID-19 
e os possíveis benefícios para os doentes e infectados. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, na qual foi realizada 
uma busca bibliográfica nas bases de dados Scielo e PubMed através dos descritores “Coronavírus”, “MicroRNAs” e “SARS-CoV-2” em inglês, 
de artigos publicados em 2021. Discussão: Sabe-se que os vírus não podem se replicar por conta própria, portanto, eles utilizam o ambiente 
da célula hospedeira para sua replicação. Assim, na célula alvo, o SARS-CoV modula a expressão de vários miRNAs a seu favor. Entre eles, os 
miRNAs 27-b e 147-3p, associados aos receptores ACE2 e TMPRSS2, receptores importantes para ativação e ligação do SARS-CoV-2 possuem 
grande potencial terapêutico. A desregulação de miRNAs tem sido apresentada em pacientes com COVID-19, o que levaria à alteração dos genes 
que são regulados por eles. Como exemplo, miR-146a-5p, miR-21-5p e miR-142-3p foram consistentemente sub regulados, miR-3605-3p foi 
super regulado, miR-15b-5p, miR-486-3p e miR-486-5p foram regulados positivamente apenas em pacientes COVID-19 graves. Considerações 
finais: Os miRNAs mostram um grande potencial terapêutico em infecções virais, porém as pesquisas recentes apresentam ainda grandes desafios 
e complexidade, tais como a entrega de miRNAs nus, que está frequentemente associada à rápida degradação e efeitos-alvo inespecíficos. Portanto, 
novas pesquisas devem ser feitas com objetivo de entregar estes miRNAs com sucesso e segurança às células para exercer seus efeitos terapêuticos. 
Palavras-chave: Coronavírus, MicroRNAs, SARS-CoV-2
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Introdução: A variante Hobnail (VH) foi recentemente descrita1,2 como uma rara e agressiva variante do Carcinoma Papilífero da Tireoide (CPT), sendo 
histologicamente caracterizada por arquitetura micropapilar, células neoplásicas com citoplasma eosinofílico, núcleo apical e perda de polaridade celular.3 A mutação 
BRAF p.V600E tem sido identificada como a alteração genética mais comum nos casos de VHCPT.4 A incidência de metástase linfonodal e distante chegam a 66% 
e 23%, respectivamente.5 O tratamento baseia-se na tireoidectomia, devido à ausência de tratamento específico. Descrição do caso: Masculino, 64 anos, hipertenso, 
encaminhado para avaliação com diagnóstico ultrassonográfico de bócio multinodular. Ao exame físico apresentava maior volume tireoidiano, de consistência 
firme e irregular. Solicitada Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) do nódulo, com resultado sugestivo de CPT. Paciente foi submetido a tireoidectomia 
total e esvaziamento cervical de compartimento central, sem complicações. O resultado anatomopatológico confirmou CPT com padrão da variante em Hobnail 
(60% do tumor) e padrão clássico (40% do tumor), sem metástase nos 11 linfonodos retirados. Posteriormente, o paciente foi submetido à radioiodoterapia 
como tratamento complementar, e a Pesquisa de Corpo Inteiro revelou apenas captação focal na região cervical anterior, sendo indicado o acompanhamento 
ambulatorial. Discussão: A VH está entre as variantes de CPT com pior prognóstico, tendo uma clínica mais agressiva, com metástase e alta taxa de recorrência6. 
Como a identificação da variante não consegue ser feita na PAAF, o diagnóstico é confirmado pela análise histopatológica. Em tumores com morfologia maior ou 
igual a 30% da VH, a chance de metástase linfonodal é maior; e pacientes com idade maior ou igual a 55 anos têm maior probabilidade de metástase distante se 
comparados com os menores de 55 anos.5 Embora incluído nesses fatores de risco, o paciente não apresentou metástase representando, possivelmente, as vantagens 
do diagnóstico precoce. Ademais, apesar dos benefícios da radioiodoterapia ainda serem desconhecidos,5 foi optado pelo uso desse tratamento devido ao histórico 
de alta agressividade do tumor. Conclusão: A VHCPT é uma condição rara, com alto risco de metástase, devendo ser colocada no diagnóstico diferencial dos CPT 
‘s. Portanto, com a ausência de um tratamento específico para essa variante, o diagnóstico precoce é fundamental para um melhor prognóstico.
Palavras-chave: Câncer Papilífero da Tireoide. Metástase Neoplásica. Glândula Tireoide. Biópsia por Agulha Fina.
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USO DE INIBIDORES JAK NO TRATAMENTO DA ALOPECIA AREATA
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Introdução: Alopecia Areata (AA) é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela perda de cabelos e pelos do corpo de forma súbita e ainda sem etiologia bem definida. Clinicamente, 
a doença se caracteriza pela perda focal, de formato arredondado, sem haver lesões na epiderme ou derme sobrejacentes. O tratamento convencional da AA é baseado em corticosteroides e 
no vasodilatador Minoxidil. Recentemente novos estudos sugerem a possibilidade de tratamento via inibidores JAK (Janus Kinases). Objetivos: Realizar uma revisão de literatura a respeito 
do funcionando e da eficácia dos inibidores de JAK para o tratamento da Alopécia Areata. Metodologia: Revisão crítica da literatura científica, a partir das bases de dados encontradas 
nas plataformas Scielo e PubMed, entre os anos de 2014 e 2019. Palavras-chave: “Alopécia Areata”, “Inibidores JAK” e “doenças autoimunes”. Os idiomas selecionados para a pesquisa 
foram português e inglês. Discussão: O desenvolvimento da Alopécia Areata envolve a ativação dos linfócitos TCD8+NKG2D+ e uma cascata de retroalimentação envolvendo as JAK. 
Em pacientes com a doença, há um mecanismo autoimune caracterizado pela perda do privilégio imunológico das células dos folículos pilosos, que expressam proteínas imunossupressoras 
como CD200, inibem a produção de MHC classe I e β2 Microglobulina e realizam a repressão de APCs intrafoliculares e NKs perifoliculares, através do Fator Inibidor de Migração de 
Macrófagos (MIF). Em 87,5% dos artigos analisados, os resultados obtidos foram positivos, com a retomada do crescimento capilar nos pacientes que possuíam Alopécia Areata moderada 
à grave. Os resultados dos estudos convergem para uma alta efetividade e baixos efeitos adversos dos inibidores de JAK. Porém, após o encerramento do tratamento, as recidivas foram 
frequentes. Considerações Finais: Apesar de pouco elucidados, os fatores causadores da Alopécia Areata fornecem promissoras evidências para a formulação de medicamentos bem-
sucedidos, como os inibidores de JAK, que demonstraram alcançar boa eficácia na recuperação capilar. Concluímos, contudo, que o uso dos inibidores de JAK comprovou ser eficaz apenas 
durante o seu uso, pois os pacientes evoluíram com regressão da perda capilar após cessarem o uso desses medicamentos.
Palavras-chave: Alopécia Areata; Inibidores JAK; Doenças autoimunes.
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Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). A doença afeta milhões de pessoas em todo o planeta, 
gerando grandes impactos na saúde pública mundial1. Atualmente, existem drogas capazes de tratar indivíduos infectados, aumentando a sobrevida, porém ainda não há cura para AIDS2,3. 
Objetivo: Realizar uma análise da literatura para identificar testes in vivo que utilizem Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Interespaçadas associada à proteína 
Cas (CRISPR-Cas) como possível terapêutica para HIV. Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases PubMed e Scielo, com os descritores “CRISPR-Cas”, “HIV-1” e “in vivo”. Os 
principais critérios de exclusão foram revisões de literatura e fugas ao tema. Assim, foram selecionados três artigos correlacionando o sistema CRISPR-Cas ao HIV-1 em testes pré-clínicos. 
Discussão: O HIV é um retrovírus de RNA do gênero Lentivirus, com ampla dispersão na população mundial. Este vírus possui um complexo mecanismo de replicação e se insere no 
material genético humano4.Desse modo, há dificuldade na promoção da cura, pois as drogas antivirais disponíveis não conseguem eliminar vírus latentes3. Paralelamente, o sistema 
CRISPR-Cas é uma estratégia de defesa encontrada em procariontes e atualmente é empregada como uma ferramenta de edição gênica em diferentes organismos celulares5-8. Pesquisas 
têm sido realizadas para investigar o potencial uso deste sistema como cura para a AIDS, com ensaios pré-clínicos publicados. Um estudo de 2016 utilizou camundongos infectados com 
HIV-1 e o CRISPR-Cas associado à adenovírus como terapia9. Foi observada a redução da expressão de genes essenciais ao vírus e de reservatórios latentes. Um segundo teste in vivo em 
camundongos, também usando CRISPR-Cas associado à adenovírus, novamente demonstrou a excisão do provírus10. Um último estudo, de 2019, usou CRISPR associado à terapia de 
liberação lenta em camundongos com células humanizadas, tendo sido observada a redução da imunodeficiência destes animais11. Considerações finais: Os testes pré-clínicos realizados até 
o momento demonstraram que a retirada do provírus do genoma humano é possível, sugerindo a eficácia do sistema contra o HIV. Novos testes em animais e futuramente em humanos 
devem ser realizados, a fim de avaliar a possível aplicação dessa tecnologia na promoção de um tratamento mais eficaz contra a AIDS, e eventualmente promover a cura para a doença.
Palavras chave: HIV-1, AIDS, Sistemas CRISPR-Cas, Terapia genética.
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