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Aqui estamos nós, num novo ano.
Animados, nossa Jornada carioca está pertinho agora. Vamos trazer grandes
médicos que também são grandes pessoas para dividir o que aprenderam conosco.
Virá nosso grande amigo Pippi-Salle, que de longe de nós só tem a geografia.
Também vem Denis Jablonka, carioca exilado (na Filadélfia, onde mostra como
temos bons anestesistas por aqui), para falar de temas que afetam diretamente o
nosso trabalho. Junto com eles teremos gente boa, muito boa, do Brasil todo e daqui
do Rio, para a gente aprender e conviver. Vai ser muito bom, tenho certeza. Vamos
discutir cirurgia pediátrica, urologia pediátrica, política da especialidade, riscos
médico-legais do trabalho, anestesia pediátrica. Vamos rir juntos, comer juntos,
viver um pouco a beleza do Rio juntos. Vamos nos tornar ainda mais colegas e ainda
mais amigos.
Nossa Revista nova traz muita coisa bacana. Temos uma entrevista com dr
Lourenço Sbragia, o cirurgião pediátrico brasileiro que foi pioneiro entre nós no
campo da cirurgia fetal, antes disso ser uma realidade palpável e hoje se dedica à
pesquisa. Vai nos contar sua experiência profissional como desbravador deste
campo que se abriu como nunca recentemente, aqui e no exterior. E ainda vai
conversar um pouco com a gente sobre sua realidade de pesquisador.
Temos neste número um artigo estudando qual seria o melhor cateter a ser
usado em pieloplastias, do ponto de vista das famílias. Outro revisa os dados
disponíveis relacionando síndrome de Down e doença de Hirschsprung. Outros
excelentes relatos de caso posicionando discussões a respeito de situações clínicas
específicas, raras ou de conduta controversa.

EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE
2018 A MARÇO DE 2019

Sempre ficamos satisfeitos em divulgar casos clínicos em nossa Revista. Por
muitos motivos. Um deles, que é de fundamentação filosófica, diz respeito à
oportunidade de discutir situações incomuns (incomum é o comum em cirurgia
pediátrica, rsrsrs), situações dependentes de circunstâncias, situações controversas,
soluções adaptadas à realidade do Brasil, soluções criativas.

O conteúdo e as opiniões
expressas nos casos e artigos
aqui publicados são de
responsabilidade exclusiva de
seus autores, não expressando a
posição da revista.

Sabemos, claro, que casos clínicos não são evidência forte para determinar
condutas em grande escala. Mas também sabemos que são muito bons para dar e
mostrar idéias: casos clínicos podem perfeitamente funcionar para despertar o
questionamento e como pilotos de idéias que podem ser melhor exploradas depois.
Podem ser as únicas referências de conduta em situações incomuns.

A Revista CIPERJ é um
instrumento de divulgação de
trabalhos de interesses técnicos e
geral dos cirurgiões pediatras do
Estado do Rio de Janeiro; de
educação em Cirurgia Pediátrica
aos especialistas, médicos
trabalhando em campos
correlatos e médicos em
formação e de divulgação de
eventos e informativos da
Associação de Cirurgia Pediátrica
do Estado do Rio de Janeiro.

Mais uma vez, temos trabalhos de vários lugares do país. Agradecemos muito
a todos, e temos orgulho em espelhar a realidade dos cirurgiões pediátricos o Brasil.
Espero que gostem do nosso número 12!
PS: Gostaríamos de pedir aos autores que prestem maior atenção à modelagem dos
artigos, principalmente na sessão de referências bibliográficas, que deve obedecer
ao formato Vancouver. A uniformização dos artigos favorece a leitura da revista e a
organização das referências é importante para facilitar aos leitores a consulta aos
dados usados pelos autores. A qualidade das imagens enviadas para nossa Editoria
também é fundamental para que as figuras possam ser ampliadas a fim de
demonstrar detalhes, caso os leitores assim o queiram.
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ENTREVISTA

ENREVISTA: LOURENÇO SBRAGIA NETTO

Na entrevista dessa edição da Revista CIPERJ,
fomos atrás do Prof. Dr. Lourenço Sbragia Netto, um dos
pioneiros da Cirurgia Fetal no Brasil.
PERFIL
56 anos, professor associado de Cirurgia Pediátrica da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, com mais de 20 anos de
experiência nas áreas de cirurgias neonatal e fetal.
REVISTA CIPERJ Sabemos que você foi pioneiro em
cirurgia fetal no Brasil. Como começou este sonho?
Onde suas primeiras experiências com isto foram feitas?
Houve apoio institucional? Em algum momento o
sonho foi delírio?
LSN Eu comecei a sonhar com Cirurgia Fetal na década
de 90, principalmente quando o Professor Dr. José
Pinus, Chefe da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da
Escola Paulista de Medicina, organizou o Congresso
Brasileiro de Cirurgia Pediátrica no Hotel Maksoud Plaza
em São Paulo. Na época, o evento mostrava os avanços
da Cirurgia Pediátrica e houve uma apresentação sobre

o desenvolvimento da Cirurgia Fetal. As perspectivas
eram muito promissoras e eu fiquei extremamente
entusiasmado, pois eu estava no final da residência e
aquelas apresentações foram como se houvessem
plantado uma semente em meu coração. Foi um marco
onde passei a sonhar e dedicar-me a um projeto de
realizar Cirurgia Fetal. Eu sempre gostei de cirurgia
neonatal, dali em diante eu decidi dedicar a minha vida
ao desenvolvimento desta àrea do conhecimento
ampliando para o feto. Minhas experiências iniciais
foram na Universidade de Campinas (UNICAMP), onde
tenho enorme gratidão e honra por ter sido formado
como cirurgião pediatra, médico assistente e professor.
Minha carreira foi toda desenvolvida no Centro de
Assistência Integral à Saúde da Mulher (CAISM),
Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti,
local em que sempre tive apoio incondicional. Assim
que me tornei docente na UNICAMP (1998), fui fazer um
pós-doutorado nos Estados Unidos com o pioneiro
mundial da Cirurgia Fetal, o professor Michael Harrison,
na Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF).
Permaneci praticamente dois anos na UCSF, consegui
aprender muito, tanto do ponto de vista assistêncial
quanto do ponto de vista da pesquisa e estes
aprendizados se tornaram a base científica do meu
conhecimento sobre a fisiopatologia das doenças
congênitas, além de ter tido a vivência com inúmeros
cientistas que hoje são referências mundiais nesta área.
Voltei em 2001 para Campinas, cidade que vivo até hoje
e estava decidido a implementar a Cirurgia Fetal no
Brasil. Com o retorno, tive o maior apoio dod dirigentes
do CAISM da UNICAMP, onde ressalto os nomes dos
docentes que na época foram fundamentais para que o
projeto da Cirurgia Fetal ocorresse, foram os
professores Ricardo Barini, Luiz Carlos Zeferino, José
Guilherme Cecatti, João Luiz Pinto e Joaquim Bustorff.
Nessa época o professor Ricardo Barini era o chefe da
Medicina Fetal e uma pessoa muito sonhadora e
pioneira, ele liderou todo a logística e os cuidados
maternos. Naquela oportunidade, vivemos o sonho de
executar a Cirurgia Fetal no Brasil. Houve apoio
institucional da UNICAMP, que disponibilizou recursos
humanos e econômicos e após os tramites de comitê de
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ética e várias reuniões técnicas, partimos para o ato
operatório. A primeira Cirurgia Fetal no país, na verdade,
não foi realizada na UNICAMP em 2002, foi na Escola
Paulista de Medicina, e foi realizada pelo professor
Antônio Moron Fernandes. Nós fomos os pioneiros no
sentido de que fizemos a Cirurgia Fetal com idade
gestacional um pouco mais precoce baseados nos
parâmetros utilizado na UCSF e que após o sucesso de
2003 foi publicada na literatura. Em 2006, junto com o
professor Fabio Cleisson Peralta que na época atuava no
CAISM -UNICAMP, fomos pioneiros na colocação do
balão traqueal com a técnica de FETO (Fetoscopic
Endotracheal Occlusion) quando retornei do meu
segundo pós doutorado com professor Jan Deprest na
KU Leuven, Bélgica e também tivemos o primeiro caso
bem sucedido com a técnica de EXIT (Ex Utero
Intrapartum Treatment) para tumor cervical fetal
posteriormente relatado na literatura.
REVISTA CIPERJ Há poucos anos – uns 30, eu diria cirurgia fetal era um sonho. Muitos comentavam que
esta era uma área de pouco futuro, que demandava
iniciativas muito caras, onde as indicações de
intervenção e as oportunidades de trabalho são
relativamente raras, um investimento que não valia à
pena. A evolução tecnológica, no entanto, mudou as
coisas, e hoje medicina fetal é uma realidade.
Paradoxalmente, muitos dos que estão envolvidos com
cirurgia fetal no momento não são os pioneiros que
investiram no desenvolvimento da área. Qual é a sua
impressão a respeito desta evolução histórica, tendo
presenciado tudo isto se desenvolver?

ARTIGO

respaldo aos desenvolvimento de novas técnicas e
conhecimentos.
Eu acredito que a Cirurgia Fetal no Brasil não é
uma realidade para o paciente pobre e nem para o SUS.
Venho lutando há anos para que isso seja
implementado e ofertado às gestantes como uma
esperança diante de doenças tão devastantes para a
familia e a sociedade. A Cirurgia Fetal pode
proporcionar uma melhora parcial ou mesmo total da
evolução de um defeito congênito, além de poder
minimizar o dano da doença durante o
desenvolvimento fetal.
Por exemplo: quando se tem um feto
diagnosticado com uma Meningomielocele sabe-se
que a lesão do tubo neural irá piorar intra-útero. Se
ofertarmos adequadamente a Cirurgia Fetal, damos a
chance de melhora, diminuindo o uso de válvula de
derivação ventrículo peritoneal neonatal ou mesmo
ganhando alguns níveis neurológicos de função
motora. Outra situação é quando se tem o diagnóstico
fetal de hérnia diafragmática congênita grave, se
colocarmos um balão intra-traqueal fetal podemos
diminuir a chance do recem nascido usar equipamento
de suporte circulatório pulmonar como o ECMO
(Extracorporeal Membrane Oxygenation), pois a
oclusão traqueal promoverá aumento do crescimento
pulmonar e consequentemente a possibilidade de
sobrevivência. Há ainda outros exemplos que já são
muito bem estabelecidos relacionados a gêmeos com
diagnósticos de transfusão feto fetal e tumores fetais
que há clara indicação de cirurgia ou intervenção fetal.
Portanto, acredito que nós deveríamos ter no nosso país
centros de referência estaduais ou nacionais para
Cirurgia Fetal, como ocorre em vários países
desenvolvidos como Alemanha, França, Suíça e Estados
Unidos. Esta realidade do ponto de vista do paciente
que utiliza o sistema público ainda não chegou. É uma
luta que nós cirurgiões pediatras junto com os colegas
obstetras e neonatologsitas devemos ter na agenda e
encampar. Os centros seriam fundamentais para a
melhora dos fetos com defeito congênito, além de
otimizar e aprimorar o atendimento, economizariamos
muitos recursos para o país.

LSN Primeiramente, os ensinamento do professor
Michael Harrison deixa muito claro que para qualquer
grupo que pretenda realizar Cirurgia Fetal no Brasil e no
mundo há que possuir três pilares fundamentais: 1) ter
um centro de diagnóstico ecográfico e radiológico
altamente treinado onde se realiza ultrassom
morfológico e ressonância magnética fetal; 2) ter um
grupo multidisciplinar, ou seja, vários profissionais que
estão focados no feto com defeito congênito; e 3) ter
profissionais e cientistas dedicados a cirurgia
experimental. Esta ultima é praticamente negligenciada
aqui no Brasil, mas muitos centros americanos e
europeus que estão na liderença continuam se REVISTA CIPERJ Hoje muitas tecnologias e métodos de
fortalecendo nesta base, especialmente para dar cirurgia fetal possibilitam sucesso. Não foi sempre
5
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assim. Qual a sua lembrança dos tempos em que tudo
era muito menos garantido, do tempo em que as
chances de sucesso eram menores? Qual o balanço
entre as dificuldades e insucessos e a esperança de
futuro?
LSN Reforçando o que falei na questão anterior, hoje a
cirurgia fetal é uma realidade mas não popularizada
para o paciente do SUS, o que, no meu ponto de vista, é
uma pena. Se o sistema é único de saúde e
hierarquizado, a cirurgia fetal deveria caminhar como
centro terciário e ficar logisticamente centrada em
hospitais universitários de ponta ou pelo menos, em
centros públicos altamente especializados, ademais;
estes centros deveriam ser criados e os que já oferecem
parte do atendimento, deveriam ser fortalecidos.

ARTIGO

A minha esperança para o futuro é que a Cirurgia
Fetal seja cada vez mais popularizada com formação de
grupos consolidados e que tenha uma hierarquização
frente ao SUS, especialmente para a população
brasileira que não tem acesso. Que haja centros de
referência em Cirurgia Fetal e que as cirurgias neonatais
apoiadas pela neonatologia por meio de UTI Neonatais
Cirúrgicas e a pela Obstetrícia especializada em
medicina fetal, possam cada vez mais caminhar juntos
de modo que tenham sucesso integrado pelo bem da
criança.

REVISTA CIPERJ Você teve grande parte de sua
atividade realizada em hospitais americanos e
europeus. O que te trouxe estas experiências? Qual a
sua impressão do que podemos realizar e do que ainda
Hoje em dia esses procedimentos estão, na precisamos em termos estruturais no Brasil?
grande maioria das vezes, estabelecidos na medicina LSN Como eu disse previamente a Cirurgia Fetal tem
privada. No mundo, a maior causa de morte para as três pilares ou um tripé (cirurgia experimental, grupo
crianças menores de um ano de idade são infecções, multidisciplinar e grupo de ecografia e de ressonância
prematuridade e os defeitos congênitos, e uma parte magnética de primeira linha). Nos Estados Unidos e na
dos defeitos congênitos poderiam ser minimizados Europa esses grupos são extremamente consolidados.
Ninguém é mais importante no grupo e as pessoas
com o uso da cirurgia fetal.
O insucesso inicial da cirurgia de correção fetal entendem que cada um tem um papel. Nós temos ainda
da meningomielocele que realizamos em 2002 foi no Brasil grupos que são muito bons de diagnóstico,
pautada nos mesmos cuidados e preceitos técnicos que mas há falta da base que é a cirurgia experimental. Aqui,
foram préviamente utilizadas pelo professor Michael caminhamos não como um tripé, mas com dois pés, e
Harrison, no entanto o primeiro feto operado foi a óbito isso a meu ver é uma grande falha. Pode parecer fácil no
devido ao descolamento prematuro de placenta, Brasil, mas todo mundo quer apenas o benefício do
posteriormente publicamos esta fatalidade como Case resultado clínico, quando na verdade tem que haver um
Report. A partir daí verificamos que várias outras investimento nas três áreas. Apesar disso, acredito que
pessoas tinham vivenciado o mesmo problema. temos um grande potencial mas que precisamos de um
Durante a experiência que tive na UCSF, não tinha visto maior apoio por parte da universidade e por parte dos
nenhuma situação semelhante, mas após a publicação governos, especialmente na hierarquização desta area
de nosso primeiro insucesso vimos várias outros grupos para o SUS.
que passaram a publicar seus insucessos. Em outras
palavras, nós começamos perdendo. Mas na história da
Cirurgia Fetal, o professor Harrison, nas suas primeiras
seis ou sete cirurgias de hérnia diafragmática também
teve perdas. A crença de que no CAISM UNICAMP
estávamos fazendo tudo corretamente legal, técnico e
cientifico e que a primeira situação da cirurgia foi uma
fatalidade nos impulsionou a realização de uma nova
tentiva em 2003, e então insistimos de que a nossa
técnica era certa, o nosso modus faciendi era correto e aí
a segunda cirurgia fetal foi bem-sucedida.

Na minha opinião, cada região do país deveria
ter um grupo de cirurgia fetal, um no Norte/Nordeste e
outro no Sul/Sudeste e Centro Oeste. No Sudeste, que
conta com grande parte da população do país, talvez
houvesse a possibilidade de ter mais grupos que
deveriam ser muito bem geridos por politicas e
diretrizes governamentais. No momento, isso parece
longe de acontecer. Recordo que em 2002, o professor
Ricardo Barini e eu fomos para Brasília para uma reunião
com o então ministro da Saúde, José Serra e
conversamos com seus acessores. Nós tentamos
6
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incorporar dentro do SUS o pagamento da Cirurgia
Fetal. No momento, 17 anos já se passaram e
efetivamente nada aconteceu ou se aconteceu, são
apenas medidas pontuais. Como politica de saúde
pública, no momento já há evidencias suficientes na
literatura do sucesso e da empregabilidade da Cirurgia
Fetal que dão base para haver centros de referência
hierarquizado dentro do SUS e aplicação racional dos
recursos para o desenvolvimento nesta área.
REVISTA CIPERJ O que já é terreno firme em cirurgia
fetal? Quais os procedimentos que já são considerados
indicações clínicas indiscutíveis?

ARTIGO

em cirurgia fetal para os cirurgiões pediátricos? Haverá
um momento em que seja possível ou desejável uma
sub-especialização em cirurgia fetal para cirurgiões
pediátricos?
LSN Quem faz cirurgia fetal, técnicamente e em geral, é
o cirurgião pediatra. Mas essa é uma questão que o
professor Michael Harrison, pai da cirurgia fetal, sempre
dizia" quem faz cirurgia fetal é um grupo de médicos,
pois a cirurgia fetal é feita numa mãe, que tem um
paciente que é feto". Então, há necessidade de um
obstetra, que vai operar a mãe, outro obstetra, que irá
monitorizar o feto com US e um cirurgião pediatra, que
vai executar o ato cirúrgico. Por exemplo: na
meningomielocele, o cirurgião pediatra opera junto
com neurocirurgião pediatra. Sempre se tem um grupo
multidisciplinar. Teoricamente quem realmente opera o
feto é o cirurgião pediatra e nas meningomieloceles há
o auxilio do neurocirurgião pediatra .

LSN O que é indiscutível até o momento é a correção da
meningomielocele com diagnóstico fetal abaixo de 25
semanas incompletas e sem nenhum outro defeito
associado. Neste caso, pode promover a diminuição da
utilização de valvulas ventrículo peritoneais e a
possibilidade de melhora de um ou dois níveis de lesão
As subespecializações já ocorrem no mundo
do término do defeito. Essa indicação é aceita com
evidência apenas pela via cirúrgica aberta. A cirurgia inteiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, ou mesmo na
realizada pela via laparoscópica é promissora, mas não Inglaterra, existe após a residência de Cirurgia Pediátrica
a possibilidade de fazer um ano a mais de cirurgia ligado
há ainda, nível de evidência que seja melhor.
Outra indicação inequívoca é a colocação de balão ao grupo de cirurgia fetal, são os fellows em cirurgia
intra-traqueal para crescimento pulmonar na hérnia fetal. Isso ocorre em Harvard, no Cincinnati Children's
diafragmática grave quando o feto tem uma relação Hospital, e no Childrenś Hospital of Philadelphia e no
pulmão-cabeça menor que o valor um, fígado dentro King's College of London. Geralmente o cirurgião fetal
do tórax e uma relação ajustada dessa medida está ligado não sómente a intervenção fetal mas
correlacionada entre a medida esperada e observada também a cirurgia neonatal e, portanto, creio que isso
menor que 25% durante a evolução da gestação. Nesse faz parte claramente de uma subespecialidade dentro
caso, a colocação do balão pode aumentar as chances da Cirurgia Pediátrica. Aqui no Brasil havia essa
possibilidade de fazer na UNICAMP. Atualmente as
de sobrevivência do bebê.
maiores experiências em cirurgia fetal pública
Também é indicado nas gestações gemelares
encontram-se na Escola Paulista de Medicina, ligada a
que tem diagnóstico de transfusões feto-fetais, neste
neurocirurgia pediátrica fetal e a FMUSP, onde o grupo
caso há necessidade de ablação das comunicações
da Obstetrícia com o Instituto da Criança tem bastante
arteriovenosas placentárias interrompedo a passagem
experiência na colocação de balão fetal. Fora o estado
de sangue de um feto para o outro. Tambem é indicada
de São Paulo, tambem, há grupo em consolidação no
em alguns tumores fetais que levam a hidropsia,
estado do Paraná no HC da UFPR e no Rio de Janeiro. No
especificamente na faixa etária entre 24 e 25 semanas,
Brasil há possibilidade de você estar em contato com
quando há sangramento, por exemplo, teratoma
grupos de medicina fetal estruturados, especialmente
sacrococcígeo ou quando há compressão cardíaca
em alguns hospitais privados de São Paulo. Portanto,
como no crescimento excessivo da malformação cística
isso é uma realidade no mundo e não é uma raridade no
pulmonar fetal.
Brasil, mas ainda é distante para o SUS.
REVISTA CIPERJ Quem faz cirurgia fetal? Obstetras,
REVISTA CIPERJ Tenho a impressão que em algumas
especialistas em cirurgia fetal ou cirurgiões pediátricos
instâncias cirurgia fetal tem sido apresentada como
subespecializados? Que papel terá a formação teórica
7
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ARTIGO

uma espécie de trunfo, um recurso de quem é “mais
moderno” ou “mais tecnológico”, “melhor”. Em algumas
instâncias tem sido quase um marketing para alguns. Na
sua opinião há barreiras éticas em risco?

praticamente case reports. Deve ter dois ou três casos
de morte materna, talvez, no mundo, decorrente da
intervenção fetal, mas é obvio que qualquer
procedimento existe um risco calculado.

LSN Sou um professor universitário, de uma escola
pública paulista que trabalho em tempo integral, um
funcionário público. Eu sirvo ao público. Eu não posso
dizer o que diz o privado, mas acredito que como o
procedimento tem um certo glamour, porque o médico
intervem num feto e isso de fato promove um impacto
muito grande na mídia uma vez que se "adentra o
santuário materno", então essa modernidade acaba de
alguma maneira trazendo um certo marketing aos
protagonistas. Isso não exclusividade do Brasil, ocorre
também na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, eu
acredito que se você tem um serviço público, como
alguns em São Paulo, que oferecem para a população
carente alguma intervenção fetal, eu ja não creio hoje
em dia que haja tanta modernidade. Acho que é tão
moderno quanto um transplante de medula óssea ou
quanto a utilização de um robô para fazer uma cirurgia.
Acredito, que o mais importante é sermos organizados
em grupos de trabalho em que as pessoas saibam
exatamente a importância do seu papel em prol do feto
vitimado com defeito congênito. No entanto, pode
haver um limite muito tênue de atuação entre o público
e o privado que cabe a monitorização das unidades de
classe do mesmo modo que monitoram qualquer outra
atividade médicao.

Em geral há bastante segurança da mãe. O
comprometimento obstétrico, como já foi provado, não
implica em alteração da fertilidade porque há
possibilidade de nova gravidez. Então, não há restrição
legal para isso.
Na década passada nos EUA, por exemplo, era
preferível e sugestivo que a intervenção fetal fosse feita
apenas para mulheres que já tivessem um parto prévio,
ou seja uma segunda gestação. Esse conceito caiu. Uma
mãe que é primigesta tem o mesmo direito que uma
segundigesta desde que com consentimento
informado e esclarecido dos riscos.

Obviamente a intervenção fetal tem todo um
cuidado em que a mãe não pode ter nenhuma doença
prévia e especificamente que o bebê tenha um defeito
isolado. Se o bebê tem mais de um defeito ou se o bebê
tem uma cromossomopatia é absolutamente contra
indicado operar pois o risco de óbito fetal é muito
grande. Portanto, estas questões ja estão bem
estabelecidas e asseguradas na literatura. No entanto,
ainda não se controlou o risco de trabalho de parto
prematuro, especialmente para cirurgias fetais abertas.
O risco de prematuridade é sempre colocado numa
consulta médica multidisciplinar para os familiares
antes da intervenção fetal com todo o cuidado ético e
REVISTA CIPERJ Cirurgia fetal implica riscos em um jurídico.
segundo indivíduo que não está doente – a mãe. Mais
REVISTA CIPERJ Seu presente é em cirurgia
ainda, implica em consequências perenes quanto ao
experimental e sabemos do seu enorme prazer nisso.
futuro obstétrico. Quais as atuais barreiras éticas e legais
Você é alguém de enorme talento para inovação. Você
em cirurgia fetal? As barreiras éticas se traduzem em
agora – e ainda – busca o futuro. Faz falta a atuação
regulação ou restrição legal?
clínica? Uma paixão substituiu a outra?
LSN DDe fato a cirurgia fetal tem um risco materno. Há
LSN Eu sou sempre apresentado pelos meus colegas
uma lei universal da proteção da mãe frente ao desfecho
como cirurgião de "cirurgia experimental" e todo
da gestação. Se tiver um sacrifício será o do feto quando
mundo pensa que não faço mais nada além de cirurgia
ele põe em risco a mãe.
experimental, inclusive na minha instituição.
Isso é um questionamento que já foi bastante Evidentemente, a minha vinda para FMRP-USP,
resolvido nos países europeus e nos Estados Unidos diminuiu minha atuação em centro cirúrgico e por ser o
porque tudo é indicado sobre consentimento único docente em tempo integral, eu acabo tendo que
informado e sobre júdice, dando as informações sacrificar muitas vezes o CC para ministrar aulas. Na
necessárias para que o paciente saiba dos riscos. Mortes verdade eu atuo clinicamente, especialmente na
maternas e fetais em procedimentos fetais são formação intelectual de residentes e nas discussões e
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visitas, não só dos residentes da CIPE mas da pediatria,
da neonatologia, da obstetricia e da cirugia geral
porque as pessoas creem que apenas exercendo o ato
operatório é que a gente se torna um cirurgião.

estudando dor fetal. Temos ainda uma enfermeira no
meu laboratório em pós doutorado e estamos
trabalhando em associação com a Universidade de
Toronto (Hospital For Sick Children) com a colocação de
Todos os maiores desafios da minha vida como exossoma de célula-tronco no intuito de minimizar a
cirurgião eu realizei, todos que um cirurgião pediatra hipoplasia pulmonar, com resultados promissores
possa sonhar em operar, eu consegui realizar e a vasta sobre o parenquima e a vasculatura pulmonares.
maioria deles com sucesso. De separação de gêmeos
Estamos com vários trabalhos envolvendo
conjugados a cirurgia fetal passando pelos maiores especialmente a hérnia diafragmática, no que diz
desafios de oncologia cirúrgica pediátrica ao respeito a remodelação das artérias pulmonares, no
transplante de fígado pediátrico. Só que todas essas intuito de tratamento fetal especificamente com a
paixões para mim não substituem o ato de ensinar e utilização de nitrito, que pode ter um efeito em cascata
educar os novos médicos da minha universidade. Ela é de maneira similar ao óxido nítrico, mas com uma
carente de pessoas que se dedicam à ciência e carente atuação mais potente na remodelação da musculatura
de pessoas que se dedicam à docência, além do que a da camada média pulmonar. Há ainda a formação de
medida que ficamos mais velhos vão nos dando outros alunos de iniciação científica, com projetos que
atribuições administrativas, as quais nunca me envolvem HDC e também solicitamos um Jovem
trouxeram nenhum benefício financeiro e nem Pesquisador com um projeto Fapesp, que envolve o
profissional. Eu não estou fora da clínica, só que as estudo da hipertensão pulmonar ltambem ligado a
minhas lutas na atual instituição é diferente do que HDC. Ademais, estamos estudando a remodelação das
ocorria na UNICAMP, são lutas que tentam deixar um artérias em fetos que foram a óbito por HDC focando o
legado para as pessoas de uma determinada parte do efeito da hipertrofia da camada adventicia que tem um
estado que precisa de um conhecimento que não foi papel tão importante quanto a reatividade da
alcançado e digo isso de dentro da Universidade de São musculatura da camada média do pulmão. Imagino
Paulo. Há muito a percorrer. Ou seja, é uma luta diária e grandes inovações a curto prazo na cirurgia fetal. Estou
um perfil de quem gosta de desafios. Atualmente há muito entusiasmado e se eu fosse cirurgião pediatra
bastante inovação nos meus projetos, eles aglutinam recém-formado que têm interesse em cirurgia fetal,
muitos alunos e meu papel como formador de recursos procuraria no YouTube “Artificial Womb”. Os
humanos pode um dia fazer diferença na realidade dos interessados encontrarão três vídeos mostrando o
novos médicos e por consequencia na vida dos desenvolvimento de ovelhas gerados em bolhas (útero
pacientes. Não adianta termos gente que faz e não sabe artificial), experimento publicado no letter from Nature
como, porquê ou significado daquele que realiza. Passo do grupo da Philadelphia. Uma idéia espetacular. Esse
visita acadêmica e estruturada quando os residentes vai ser a curto prazo o futuro do desenvolvimento de
estão estimulados e realizo cirurgias que me interessam. prematuros e da cirurgia fetal, ou seja, a realização da
Tenho vários projetos de pesquisa em andamento e cirurgia fetal extra-útero e colocação do bebê dentro de
ensino graduandos semanalmente com uma carga uma bolha para gestar fora do útero.
horária altissima e creio que faço com dedicação e
É tudo tão inovador que cirurgia fetal parece
seriedade que meu cargo impõeo.
velha.
REVISTA CIPERJ O que você anda fazendo? Quais os
Agradeço a CIPERJ a oportunidade de
projetos atuais em seu laboratório?
compartilhar este histórico e conclamo os cirurgiões
LSN Eu tenho trabalhado na formação de quatro pós- pediatras que gostam desta àrea a se dedicarem ao
graduandos que são três cirurgiões pediatras e uma desenvolvimento da cirurgia pediatrica em nosso país.
fisioterapeuta. Os trabalhos são sobre enterocolite Somos aquilo pelo que amamos e lutamos.
clínica e experimental, hérnia diafragmática clínica e
experimental e com a fiisoterapêuta estamos
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ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍNDROME DE DOWN E DOENÇA
DE HIRSCHSPRUNG: REVISÃO DA LITERATURA
AUTORES
Marcílio Lins Aroucha 1; Lucas M. Siqueira Campos 2; Arthur
Campos Ferreira 2; Leonardo Rufino Andrade 2; Maria Eduarda
A. de Melo 2; José Emerson P. Soares 2; Ana Gabriela S. Martins
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1 Docente de Pediatria, Centro de Ciências Médicas – UFPE.

RESUMO:
A Doença de Hirschsprung (DH) é uma
condição clínica conhecida por causar uma obstrução
funcional do intestino, principalmente na porção
distal deste, devido à aganglionose. Por décadas,
dados epidemiológicos têm sugerido que a DH e a
síndrome de Down (SD) possam ter vias
fisiopatológicas comuns, uma vez que pacientes com
SD têm 40 vezes mais chances de ter DH quando em
comparação à população em geral (1:5000). O
presente estudo consiste na revisão da literatura, cujo
objetivo visa à análise das associações clínicoepidemiológicas e fisiopatológicas entre SD e DH.
Para a composição dessa revisão, as plataformas de
base de dados PubMed, Cochrane e SciELO foram
consultadas (45 artigos encontrados e 31 utilizados).
As razões por que síndrome de Down e doença de
Hirschsprung estão conectadas ainda não foram
completamente elucidadas, mas algumas explicações
à luz da genética já foram estabelecidas envolvendo o
cromossomo 21, o gene RET e uma superexpressão de
colágeno na matriz extracelular. É reconhecido na
literatura que a associação entre DH e SD conduz não
apenas a sintomas mais severos, que aumentam a
morbidade, mas também a piores desfechos póscirúrgicos e taxas de mortalidade mais elevadas.
ABSTRACT
Hirschsprung's disease (HSCR) is a condition
known for causing a bowel functional obstruction,
mainly on its distal portion, due to aganglionosis. For
decades, epidemiologic data have been suggesting
that HSCR and Down syndrome (DS) may have some

Pós-graduando CEPEC/FMABC – SP (marciliolins@gmail.com);
2 Acadêmico de Medicina, Centro de Ciências Médicas – UFPE;
3 Mestre em Cirurgia, Centro de Ciências da Saúde – UFPE; 4
Docente de Cirurgia Pediátrica, Centro de Ciências Médicas –
UFPE.

common physiopathologic pathways once DS
increases 40-fold risk of HSCR's development when
compared to non-affected population (1:5000). The
present study consists in a literature review which is
aimed to analyze clinical, epidemiological and
physiopathological associations between DS and
HSCR. We conducted searches on PubMed, Cochrane,
and SciELO databases (45 articles found and 31 used).
The reasons why Down syndrome and Hirschsprung
disease are linked is not completely determined, but a
few genetic explanations were established involving
chromosome 21, gene RET and overexpressed
molecules of collagen in the extracellular matrix. It is
well reported in the literature that the association
between DS and HSCR leads not only to more severe
symptoms that increases morbidity but also to poorer
postsurgical outcomes and higher mortality rates.
Palavras-chave: Doença de Hirschsprung; Síndrome
de Down; Constipação; Enterocolite.
Keywords: Hirschsprung Disease; Down Syndrome;
Constipation; Enterocolitis.
INTRODUÇÃO
A síndrome de Down (SD) ou Trissomia do
cromossomo 21 (T21) é uma anormalidade
cromossômica frequente em humanos. Ocorre em,
aproximadamente, um a cada 1000 nascidos vivos. Os
estigmas associados incluem déficit neurológico,
baixa estatura, cardiopatia congênita, anomalias do
trato gastrintestinal e um grande número de outras
expressões patológicas. [ 1 ] Uma das doenças
usualmente associada com a SD é a doença de
Hirschsprung (DH), caracterizada por megacólon
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agangliônico, que dificulta o peristaltismo colônico e
gera sintomas como constipação e enterocolite.[2] A
incidência de HD associada à SD (SD-DH) é de 2%15%, enquanto a ocorrência de HD na população geral
é de 0,15%-0,17%.[3] A T21 é, então, a anomalia
cromossômica mais associada à doença de
Hirschsprung.[4] Apesar da falta de consenso sobre as
razões etiológicas por trás dessa associação, estudos
apresentam respostas genéticas, imunológicas e
moleculares para a gênese da DH na SD.[5] Coortes
recentes sobre pessoas com SD-DH apresentam altas
taxas de enterocolite recorrente, complicações pósoperatórias e mortalidade. [6] Nesse contexto,
portanto, é necessário investigar e rever o que a
literatura científica já documentou e elucidou sobre o
tema, com o objetivo de melhorar o diagnóstico, o
tratamento e a qualidade de vida dos pacientes com
T21 e doença de Hirschsprung.
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é realizar uma revisão
da literatura sobre as associações fisiopatológicas e
clínico-epidemiológicas entre síndrome de Down e
doença de Hirschsprung.
MÉTODOS
Foi realizada uma revisão da literatura sobre a
associação clínico-epidemiológica entre SD e DH por
meio da pesquisa de artigos na base de dados
MEDLINE® (PubMed), no período de 15/08/2018 a
15/01/2019, utilizando cinco termos de busca
bibliográfica em inglês: síndrome de Down (Down
syndrome, MeSH), doença de Hirschsprung
(Hirschsprung disease, MeSH), constipação
(constipation, MeSH), enterocolite (enterocolitis,
MeSH) e megacólon congênito (congenital
megacolon). O operador booleano utilizado para
articular as buscas foi “AND”. As plataformas de base
de dados Cochrane Database e SciELO também foram
consultadas usando os mesmos termos e critérios de
busca aplicados no PubMed. Foram analisados os
artigos publicados nos últimos cinco anos cujos
estudos tratavam de humanos. Oito trabalhos com
mais de cinco anos de publicação foram utilizados por
terem marcado impacto teórico no assunto e número
importante de citações, o que variou, entre esses
artigos, de 13 a 55 citações. Todos os artigos
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selecionados foram em Inglês. Dos 45 artigos
encontrados ao final das buscas, vinte e quatro foram
selecionados e os restantes (artigos repetidos,
estudos do tipo relato de caso e trabalhos cujos
métodos excluíam os pacientes com SD associada à
DH) foram retirados da análise. Todas as listas de
referências bibliográficas foram revisadas, o que
resultou na inclusão de mais sete trabalhos e,
portanto, no total de 31 artigos utilizados.
RESULTADOS
! Epidemiologia e características gerais de SD-DH

A incidência da doença de Hirschsprung na SD
foi estimada em 2,61% e a SD é encontrada numa faixa
de 7,75% a 14% na doença de Hirschsprung,[5, 7, 8] o
que torna os neonatos com SD 40 vezes mais
suscetíveis à DH em relação à população geral. A T21 é
enquadrada como um risco relativo elevado para
megacólon congênito.[9, 10] A proporção entre os
gêneros masculino/feminino encontrada foi de 4:1 em
coortes com SD associada à DH (SD-DH), valor maior
que o de 3:1 evidenciado na DH isolada. Também foi
observado aumento nas taxas de comorbidades
adicionais em estudos com a associação SD-DH,
sendo essas principalmente de natureza
cardiovascular.[5, 11, 12]
! Patogenia da DH e sua associação com SD

O Sistema Nervoso Entérico (SNE) representa a
inervação do Trato Gastrointestinal (TGI) e é vital para
a homeostase em todos os estágios da vida pós-natal,
sendo responsável por motilidade intestinal,
funcionamento da barreira epitelial, imunidade do
trato e sua microbiota. A disfunção do SNE pode
iniciar ou propagar um ciclo inflamatório de
enterocolite.[4, 13] O que acontece na doença de
Hirschsprung é uma interrupção de vias de sinalização
no desenvolvimento do SNE, que se traduz em uma
falha da migração crânio-caudal dos neuroblastos
derivados das células da crista neural ao colonizar o
segmento distal do TGI da 4ª à 12ª semana do
desenvolvimento fetal, culminando em
aganglionose.[4, 14] A relação da fisiopatologia da SD
com a falha na colonização do segmento distal pelo
SNE na HD ainda não é completamente elucidada. No
entanto, a conexão entre esses dois processos não
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pode deixar de ser feita, uma vez que são regidos por
fatores de crescimento semelhantes. Estima-se que os
pacientes com SD tenham 40% menos neurônios
corticais e 30% menos gliais, além de falha no
desenvolvimento de dendritos e número e densidade
reduzidos de neurônios em grande parte das áreas
cerebrais, o que, de acordo com Moore,[4] pode
diminuir a quantidade de neuroblastos disponíveis
para migrar para o SNE. Existem diversos genes
envolvidos na neuropatologia do SNE e o RET é o
proto-oncogene mais associado. Esse gene, quando
sofre mutação ou deleção, interfere no
desenvolvimento do SNE. Por isso, é apontado como o
principal a causar as alterações da DH e até da relação
SD-DH, uma vez que o gene RET mutante mantém
interações com o cromossomo 21, levando à
associação das condições.[3, 4, 10] Aliado a essa
interação, o cromossomo 21 também traz uma
superprodução de glicosaminoglicanos e
proteoglicanos, especialmente, do colágeno VI, que
tornam o microambiente extracelular mais elástico e
favorável à maturação precoce dos neurônios,
resultando numa falha de colonização do intestino
terminal.[15-17] No entanto, apesar dessa relação
genética, não foi observado aumento de risco para SD
em parentes de primeiro grau de pessoas com
Hirschsprung.[9] Heuckeroth e Mannheim mostraram
que uma criança com DH tem mais de um gene
predisponente para a doença e há também a interação
entre fatores genéticos e não genéticos, como a
nutrição materna durante a gestação, e esses fatores
não genéticos podem ser considerados no
surgimento da doença.[18]
! Quadro clínico e diagnóstico da DH e da SD-DH

A DH é a causa genética mais comum de
obstrução intestinal congênita.[3] O retossigmóide é o
segmento mais acometido na DH, tanto em coortes
com SD associada, quanto em sua forma isolada.
Goldstein et al. estimam que 80% dos casos de
Hirschsprung estejam limitados ao retossigmóide,[8]
causando, além de constipação e distensão
abdominal, incontinência anal e escape fecal. Na
maioria do pacientes T21, a região de aganglionose é
limitada a esse segmento, sendo incomum encontrar
aganglionose colônica total.[5, 11] Quanto à associação
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com a SD, há uma incidência maior de constipação
grave quando comparados ao grupo com DH
isolada.[19] O diagnóstico do megacólon agangliônico
depende da acurácia clínica da equipe de assistência e
de exames complementares, como enema e biópsia.
De acordo com estudo de Khazdouz et al., somente
47% dos casos de DH foram detectados no período
neonatal e 71% durante o primeiro ano de vida,[20] o
que pode sugerir uma dificuldade de diagnóstico
precoce.
! Tratamento e resultados pós-operatórios na SD-

DH
Apesar de ser a abordagem de escolha, a
cirurgia ainda não é suficiente para restabelecer
definitivamente o trânsito e a função intestinal nos
pacientes com DH, que apresentam complicações
mesmo depois do procedimento. Os resultados
globais de um estudo retrospectivo com 136
pacientes com DH mostram que constipação (30,8%),
incontinência (19,7%), diarreia (11,7%) e enterocolite
(8%) são os principais sintomas precoces pósoperatórios. As taxas de complicações tardias após a
cirurgia são de 44,1%, 22,7%, 16,9% e 7% para
constipação, incontinência, diarreia e enterocolite
respectivamente.[20] Enterocolite pré-operatória é um
fator de risco para complicações pós-operatórias. De
acordo com Huang et al., enterocolite associada à DH
(HAEC) é a principal morbidade precoce (28,73%) e
tardia (21,37%) após a intervenção[21] e é uma das
complicações pré- e pós-operatórias mais sérias na
DH.[5] A discordância entre publicações sobre a
incidência de enterocolite pós-cirúrgica na DH pode
ser justificada pelas diferenças na definição desta
pelos autores. Estudos concluem que a ocorrência de
resultados pós-operatórios negativos, como
constipação e incontinência, não tem diferença
estatística significante entre pessoas com anomalias
congênitas associadas à DH e apenas DH.[20] No
entanto, esses dados não são específicos para
pacientes com SD e, por isso, não permitem inferir o
mesmo para indivíduos com SD-DH. Uma coorte com
66 pacientes, dos quais somente nove tinham SD,
concluiu que a incidência de complicações póscirúrgicas em pacientes com SD-DH é similar àquela
dos indivíduos sem SD. Mas a amostra curta não gerou
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dados com significado estatístico.[22] Há evidência
estatística significante de que crianças com SD-DH
sofrem mais com complicações pós-operatórias,
como sintomas obstrutivos, escapes fecais,
enterocolite crônica[2] e recorrente, e passam mais
dias no hospital do que crianças sem SD.[5, 10, 19, 23]
Enterocolite pré-operatória,[11] deiscência
anastomótica e abscessos pós-cirúrgicos também são
mais incidentes em SD-DH do que em indivíduos só
com aganglionose. Em estudo realizado com 149
pacientes com DH, dentre os quais 20 tinham também
SD, foi constatado que vazamentos da anastomose
foram muito mais prevalentes quando da associação
entre as duas doenças (25%), em relação ao grupo
controle (0,7%). Ainda, a formação de abscesso pósoperatório também foi mais prevalente em pacientes
com SD (15%) quando comparado a pacientes com
DH isolada (0%).[19]
! Mortalidade geral em DH e SD-DH

As taxas de mortalidade na DH têm decrescido.
Uma coorte populacional sueca mostrou mortalidade
geral de 3% e, no primeiro ano de vida, de 0,5%,
denotando uma sobrevida maior quando comparada
a estudos anteriores.[24] A associação SD-DH é
responsável por índices de mortalidade
significantemente maiores do que os sem SD,[5] o que
pode ser atribuído à maior incidência de mortes por
HAEC pré-operatória, [ 1 1 ] e às comorbidades
adicionais, que são mais comuns nos pacientes com
T21.[5, 25] No entanto, assim como na população geral,
um estudo retrospectivo trifásico realizado no Japão
mostrou uma mortalidade decrescente em indivíduos
com SD-DH: 26,1% na fase I (1978–1982), 11,4% na
fase II (1988–1992) e 7,8% na fase III (1998–2002),[11]
sugerindo avanços no diagnóstico e no tratamento do
megacólon agangliônico ao longo de 30 anos.
DISCUSSÃO
A doença de Hirschsprung demanda atenção
importante pelo potencial de gerar urgências
médicas[23] e pelas repercussões clínicas em longo
prazo, como falha no crescimento.[18] O quadro clínico
envolve atraso da eliminação do mecônio nas
primeiras 48h de vida, além de sintomas obstrutivos
como constipação, distensão abdominal, escape fecal,
vômitos e intolerância à ingestão de alimentos.[8, 18, 23,
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Há, também, uma maior predisposição à
enterocolite, cujos sintomas clássicos são: distensão
abdominal, diarréia, febre e, eventualmente,
letargia.[28] O diagnóstico é mais frequentemente
acessado no primeiro ano de vida do que no período
neonatal.[20] No entanto, um estudo em Bratislava
mostrou que 2 dos 5 pacientes com DH associada à SD
tinham, também, hipotireoidismo congênito,[10] o
que pode gerar um atraso diagnóstico ainda maior, já
que a constipação em crianças com SD é
frequentemente atribuída ao hipotireoidismo.[5]
Pacientes com SD são mais predispostos a
complicações pré- e pós-operatórias e são
hospitalizados por mais tempo do que aqueles sem
SD.[5, 10, 11, 19, 23] SD-DH têm mais HAEC crônica em
comparação com os demais com DH.[2] Essa maior
predisposição pode ser explicada, em parte, por
mutações nos genes da superóxido dismutase (SOD) e
da integrina β2[4] e pela deficiência luminal de IgA nos
segmentos intestinais agangliônicos,[29] o que resulta
num desenvolvimento imunológico citotóxico e
humoral anormal nas crianças com SD-DH. [5]
Sintomas obstrutivos pós-operatórios devem ser
investigados por meio dos mesmos passos
diagnósticos iniciais. Se não houver nenhuma causa
mecânica, como estenose, a biópsia deve ser
realizada, exceto na fase aguda da HAEC por risco de
perfuração. O achado histopatológico de
aganglionose indica nova abordagem cirúrgica.[13, 27]
Estudos recomendam a abordagem precoce de
sintomas obstrutivos pós-operatórios para melhorar
os resultados funcionais e evitar complicações da
enterocolite,[26] cuja incidência reduz com lavagens
retais periódicas.[13] Além disso, o desempenho
intestinal após a cirurgia na SD-DH também está
relacionado a fatores comportamentais dos
indivíduos. Uma função intestinal adequada depende
de suporte dos pais, treinamento esfincteriano,
cognição e sociabilidade dos pacientes.[4, 5] A doença
de Hirschsprung implica importante redução na
qualidade de vida (QoL) dos pacientes,[26] que sofrem
um maior dano psicossocial se comparados com
crianças saudáveis. Collins et al. mostraram que essa
condição também pode afastar os pais do trabalho
pela necessidade de assistência aos filhos com função
intestinal prejudicada. O mesmo estudo relata que
26, 27]
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anomalias congênitas associadas à DH, como a T21,
não têm impacto significante na QoL global dos
indivíduos com megacólon agangliônico. Entretanto,
a amostra de poucos casos com SD limita essa
conclusão.[30] Nesse contexto, de acordo com Sood et
al., a associação da T21 ou de anormalidades cardíacas
à DH impacta negativamente a qualidade de vida dos
pacientes.[31] Portanto, é necessário um
acompanhamento multidisplinar em longo prazo,
incluindo profissional de saúde mental, para melhorar
a qualidade de vida social e emocional desses
pacientes. [27, 30, 31]
CONCLUSÃO
Apesar de conclusões bem estabelecidas sobre
etiopatogenia e características clínicas da associação
entre síndrome de Down e doença de Hirschsprung,
ainda há questões que precisam ser analisadas. São
necessárias amostras numericamente mais
significativas para haver um arcabouço científico
sólido, como, por exemplo, sobre a qualidade de vida
dos pacientes com SD-DH, que é um fator importante
no planejamento de condutas e na mensuração do
benefício das abordagens terapêuticas. Desse modo,
diante de um tema que diz respeito a diversas áreas da
medicina, é importante que a multidisciplinaridade
seja componente do tratamento ideal e também uma
estratégia que direcione a pesquisa científica ao
melhor entendimento dessa condição.
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divide equally between double J and externalized
catheters after Pediatric pyeloplasty. Double J
PP: pediatric pyeloplasty;
catheters are preferred by parents who fear accidental
DJC: double J catheter;
catheter dislodgement and do not want to care for
TRUPS: transrenal ureteropyelic stent;
dressings. Externalized catheters are favored to avoid
LUTS: lower urinary tract symptoms
another hospital admission for general anesthetics.
ABSTRACTS
Parents´worries about the externalized catheters may
OBJECTIVE: To study whether parents prefer be overestimated, considering the simplicity of the
externalized stents or double J catheters as post- dressing and that accidental dislodgement is
uncommon.
pyeloplasty stents.
MATERIAL AND METHODS: Ninety adults
responsible for 0-14 Pediatric patients were
interviewed about their preference concerning post
Pediatric pyeloplasty stents. Demographic and social
characteristics of the interviewed adults and their
children were collected. Statistical analyses were used
to relate parents and children profiles to parents´
choices.

INTRODUCTION
Most Pediatric urologists use transanastomotic
stents in pediatric pyeloplasty (PP), but the specific
kind of stent may vary and the choice is controversial.
The majority of contemporary Pediatric Urologists use
either double J catheters (DJC) or transrenal
ureteropyelic stents (TRUPS).
DJC are more traditional. Theoretically, they are
less prone to infections, because the stent is
intracorporeal. Many believe that DJC are related to
shorter lengths of stay in hospital and those catheters
do not restrict childrenś daily activities. On the other
side, DJC are related to LUTS symptoms and need
general anesthesia to be removed.

RESULTS: Catheter choices were equally distributed
between the two types of catheter. Sex, income,
education level, age and clinical diagnosis of the child
did not influence the caregivers´choices. Not needing
re-hospitalization was important for higher income
families (p=0.0105) and for older children (p=0.0557).
Avoiding LUTS symptoms favored externalized
catheters only for younger children (p=0.0199). Fear
for catheter dislocation or the child pulling the
catheter was frequently considered by the parents, but
did not reach significance (p=0.0696).

Manufactured TRUPS were made available
recently. They are easier to insert and can be removed
in the office without anesthesia, but might be related
to a higher risk of infectious complications and
accidental displacement than DJC.

CONCLUSION: Childrenś caregiverś preferences

The choice between those two catheters
15
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depends on the surgeonś personal bias and/or
parentś choice after informed consent. Our aim is to
investigate the parentś preferences concerning stents
used after PP and to verify whether this choice is
influenced by the individual characteristics of the child
or the family.

ARTIGO

catheters were:
1.
The catheter can be removed in clinics, without
anesthesia.
2.

The catheter does not cause LUTS symptoms.

3.
TRUPS catheters have a higher theoretical risk
of infection than DJ catheters.

Our hypothesis was that parents would prefer
4.
TRUPS catheters may restrict some of the childś
TRUPS over DJC, in order to avoid a second
activities.
hospitalization and anesthetics in their children.
5.
TRUPS catheters may be related to longer
MATERIALS AND METHODS
hospitalizations than DJ catheters.
Ninety adults responsible for 0-14 years-old
Pediatric patients waiting for scheduled Pediatric Demographic and social characteristics of the
consultations in Pediatrics´ Clinics of Antonio Pedro interviewed adults (age, sex, relationship to the child,
University Hospital were interviewed by three family income, education level) and of the children
previously trained Medical Students (30 parents were they were responsible for (age, diagnosis, sex) were
interviewed by each researcher), in the period collected and statistical analyses were used to relate
extending between May and August 2015. After the parents´ and childrenś profiles to the parents´
informed consent the interviewer introduced the choices. Families were divided between very low
concept of post PP drainage catheters and explained income (less than 250 US$/family/month) and lower
the advantages and disadvantages of each catheter. medium class (monthly income from 250-1000
Pictures of a child drained with TRUPS, of a DJC and a US$/family/month).
Parents of children diagnosed with
radiograph showing a DJC installed in a patient were
also shown. A standardized brochure was used. Any pyeloureteral junction obstruction (PUJO) or any
doubts were clarified by the interviewers. The adult urological disease were excluded.
was then asked to choose which of the two drainage
Fischer test was chosen for statistical analysis.
methods he/she would prefer if their child needed to “P” values < 0.05 were considered significant. Calculi
be submitted to a PP and to justify his/her choice with were done using qraphpad® free software
his/her own words. The interview was intended to (http://graphpad.com/quickcalcs).
simulate a real clinician-patient encounter to get
This research project was authorized by our
informed consent from the parent for surgery.
institution's Ethics Committee (protocol 1.019.372,
The advantages and disadvantages listed for April 10th, 2015)
DJC were:
RESULTS
1.
No need to care for dressings or to monitor the
Ninety adults were addressed. None refused
child in order to avoid pulling the catheter.
the interview. There were no significant differences
2.
No restriction of the childś normal activities among the results among the three interviewers.
because of the catheter.
Eighty (92.2%) were 20-49 years-old and 82 (91.1%)
3.
Possible LUTS symptoms (frequency and were female. Seventy-seven (85.6%) were the
childrenś mothers and 8 (8.9%) fathers (5 - 5.5% of the
dysuria) and/or lumbar pain during micturition.
interviewees were grandparents or other relatives of
4.
A new hospitalization and a new anesthesia are
the child).
needed to remove the catheter.
The families were divided between very low
5.
Complications arise whenever the catheter
income and lower medium class (48 - 53.3% and 39 remains indefinitely inside the body.
46.7% families, respectively). No higher income
The advantages and disadvantages listed for TRUPS
families were involved in our research, due to the
16
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population served by our public hospital. 38 (42.2%)
and 51 (57.8%) of the interviewees had a fundamental
level or high school level/superior education,
respectively. Three interviewees did not inform their
family income and one refused to inform her
education level. Lower incomes and a lower education
level were related (23 – 60.5% parents restricted to
fundamental education were in the lower income
group versus 24 (40.1%) or the lower medium class
families, but the difference did not reach significance
(p=0.189).
Concerning the children, most were brought to our
facility for routine or low complexity consultations (69
children, 76.7%), 18 (20%) were being treated for
complex diseases and 3 (3.3%) had psychiatric
diagnoses. School-aged children predominated
(23.3% < 2 years-old, 23.3% 2-5 years-old, 53.3% ≥ 6
years-old), with a slight prevail of males (39 - 43.3%
females and 51 – 56.7% males).
No significant differences were observed when
comparing < 2 years-old with 2-5 years-old children,
and further analysis compared < 5 year-olds to ≥ 6
year-olds. Children with psychiatric diagnoses were
excluded for evaluating the influence of the diagnosis
on the parents´ choices, considering that only three
children were in this group (2/3 of those parents chose
DJC).
Catheter choices were equally distributed
between DJC and TRUPS stents. Sex, income,
education level, age of the child and whether the child
was being treated for routine/simple clinical problems
versus complex diseases did not influence the
caregivers´choices significantly (table 1). The reasons
for the choices are shown in table 2. Not needing a
second hospital stay was important for higher income
families (p=0.0105). Avoiding LUTS symptoms favored
TRUPS catheters only for younger (< 5 years-old)
children (p=0.0199). Fear for catheter dislocation or
the child pulling the catheter approached significance
against TRUPS catheter in this same age group
(p=0.0696). The desire to avoid a second hospital
admission for older children also approached
significance to favor TRUPS catheters (p=0.0557).
Other variables did not influence caregivers´ choices
significantly.
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DISCUSSION
Our initial hypothesis was not confirmed by the
results of our research. Childrenś caregivers´ choices
were divided equally between DJC and TRUPS. The
relative importance to avoid a second general
anesthesia was confirmed as the main reason to
choose a TRUPS catheter, while fear for catheter
dislodgement was the main reason to choose a DJC.
The importance given to the avoidance of a second
hospital admission among higher income families
may be related to stricter job commitments. The same
tendency for older children may be related to parents´
worries to minimize school absences, as statistically
family income was not related to the childrenś ages.
We were surprised to find out that the parents of
younger children were more concerned about the
childś eventual discomfort (expressed by LUTS
symptoms) than parents of older children. This could
perhaps be related to parents of older children feeling
more secure about their ability to control childrenś
demands than parents of younger children.
Many papers have compared DJC with TRUPS,
but none considered parents´ informed choices.
Generally speaking, TRUPS have proved either
advantageous or non-inferior to DJC in comparative
series 1-3, and show some important advantages,
especially the ease of removal. Their main
complication is, indeed, catheter dislodgement and
accidental pulling out the device, as feared by our
children´s relatives. This is, however, a rare
complication: Obermayr et al report the problem in
3.9% of the catheters in their prospective series 4. The
relative rarity of the problem is confirmed by other
authors 5-7, including in poor environments and using
a hand-made TRUPS constructed from an infant
feeding tube 8. Interestingly, DJC dislodgement is also
a possibility, reported in 8.6% of patients by Elmalik et
al 9, worse than TRUPS. This specific complication
demands ureteroscopy or other surgical retrieval
methods in case of cephalad dislocation of the stent
10-11. Also, PP with DJC is more expensive than with
TRUPS catheters by nearly one third 12, mainly because
of the need of readmission and a second anesthetic 13.
Considering the relative rarity of TRUPS catheter
accidental dislodgement and the simplicity of the
17
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Table 1: Catheter choices per group

Table 2: Reasons for the
choices presented by the
caregivers (more than one
reason may be presented by
the same person).

and compromising the patients´ quality of life 14,
including, in some cases, a period after stent removal
15. Data may be biased, as most patients studied
suffered from lithiasis and/or had previous
endoscopic treatments, which might also cause
irritative symptoms. LUTS problems caused by DJC are
less studied in children. Few data are available and this
LUTS symptoms are a frequent complaint
population shows a different nosological profile, but,
among adults, requiring pharmacological treatment
presumably, LUTS symptoms related to DJC are at
dressing (normally only an adhesive polyurethane
membrane that does not need to be changed is
enough) we believe that parents worries about those
aspects of catheter usage are overestimated and may
be addressed by providing pre-operative specific
statistical data about the device.
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least as common in children as in adults.

Paediatr Surg 2014, 11(1):18-21

Stentless PP are also possible and some would
have suggested us to include this possibility as a third
choice to be proposed in our research. However, they
are not popular among Pediatric Urologists, some
papers suggest them to be more prone to urinary
fistulae 16 and functional pyeloureteral obstruction 5.

9.
Elmalik K, Chowdhury MM, Capps SNJ. Ureteric stents in
pyeloplasty: a help or a hindrance? J Pediatr Urology 2008, 4:275-9

As our population was limited to low income
and lower middle class families, thanks to the social
profile of patients treated in our hospital, our findings
may not apply to higher income communities. Our
research was entirely based on a hypothetical
situation, but we have no reason to suppose that the
parents´choices would be different in a real situation
involving an elective procedure.
CONCLUSION
In conclusion, childrenś caregivers´preferences
divide equally between DJC and TRUPS catheters after
PP. DJC are preferred by parents who fear accidental
catheter dislodgement and do not want to care for
dressings. TRUPS are favored to avoid a new hospital
admission for general anesthetics.

10.
Lal A, Singhal M, Narasimhan KL, Mahajan JK, Singh JK, Ghai B,
Khandelwal N. Percutaneous retrieval of coiled double-J stent from renal
pelvis after Anderson-Hynes pyeloplasty: report of two cases. J Pediatr
Urol 2012, 8(3):219-22
11.
Jayakumar S, Marjan M, Wong K, Bolia A, Ninan GK. Retrieval of
proximally migrated double J ureteric stents in children using goose
neck snare. J Indian Assoc Pediatr Surg 2012, 17(1):6-8
12.
Yiee JH, Baskin LS. Use of internal stent, external
transanastomotic stent or no stent during pediatric pyeloplasty: a
decision tree cost-effectiveness analysis. J Urol 2011, 185:673-80
13.
Braga LH, Lorenzo AJ, Farhat WA, Bagli DJ, Khoury AE, PippiSalle JL. Outcome analysis and cost comparison between externalized
pyeloureteral and standard stents in 470 consecutive open pyeloplasties.
J Urol 2008, 180(4Suppl):1693-8
14.
Nazim SM, Ather MH. Alpha-blockers impact stent-related
symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controleed trial. J
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15.
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RESUMO: O presente trabalho consiste descrever o
caso clínico de uma criança diagnosticada com a
Síndrome de McCune-Albright. Dados foram colhidos
do prontuário da criança. Diante do caso, o estudo
tem com o objetivo fornecer informações que
contribuam para facilitar o diagnóstico da SMA, bem
como sua ocorrência, possíveis causas e tratamento.
Palavras-chave: Síndrome McCune-Albright,
manchas café com leite, puberdade precoce, displasia
fibrosa óssea.

Trabalho realizado no Hospital Santa Casa de Campo GrandeMS.
Declaro ausência de subsídio ou bolsa no presente estudo.
Declaro ausência de conflitos de interesse.

RELATO DE CASO:
A paciente em estudo, M.C.C.S., do sexo
feminino, natural de Terenos/MS, nascida em
08/11/2010 (6 anos de idade), foi diagnosticada
portadora da SMA. Aos três anos, a paciente
apresentou adrenarca e em agosto de 2015 (aos 5
anos) foi realizada cirurgia para retirada do cisto em
ovário direito – ooforoplastia – na Santa Casa de
Campo Grande/MS. Aos cinco anos, foi solicitada uma
cintilografia óssea de corpo inteiro, diagnosticando
lesões osteogênicas unilaterais (lado direito),
indicativas de osteodisplasia fibrosa polióstica.
Atualmente, a paciente segue realizando
acompanhamento e foi classificada na escala de
Tanner com M2P1.

ABSTRACT: This present work consists in describe a
case of a child diagnosed with McCune-Albright
syndrome. Data were collected from the child medical
records. Above the case, this study has the goal to
provide informations that is going to contribute to
facilitate the diagnosis of McCune-Albright syndrome, DISCUSSÃO:
and your occurrence, possibles causes and treatment.
Na referida síndrome, ocorrem mutações
somáticas pós-zigóticas no gene GNAS1, mais
INTRODUÇÃO:
A Síndrome de McCune-Albright (SMA) é uma especificamente a transição de guanina para arginina
doença de baixo índice de incidência na população, em um dos alelos que codificam a proteína G alfa (2,3).
caracterizada patognomonicamente pela tríade O que resultam na substituição da arginina pela
clínica: manchas de café com leite (MCCL), puberdade histidina na posição 201 da proteína G alfa madura,
precoce (PP) e displasia fibrosa óssea (DFO). Mutações levando posteriormente a uma hiperestimulação na
somáticas do gene GNAS propiciam o surgimento da via AMPc de sinalização em uma população de células
síndrome. Essas alterações ocorrem tipicamente na mosaico (2,5) . Essas células, futuramente, irão
proteína reguladora de AMPc , G, alfa (2,3). A repercutir em crescimento e aumento de função no
abrangência da patologia será estabelecida no córtex da adrenal, nos melanócitos, nos osteoblastos e
desenvolvimento embrionário pela proliferação, na tireoide (2).
As manchas café com leite (MCCL) estão
migração e persistência da célula (5). O diagnóstico é
realizado pela presença de pelo menos dois sintomas presentes desde o nascimento, porém a distrofia
fibrosa óssea (DFO) e a puberdade precoce (PP)
da tríade clássica, além de exames laboratoriais.
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apresentam maior impacto clínico por serem mais
específicas. As MCCL apresentam-se irregulares, mal
definidas e localizadas sobre o dimídio acometido. Os
melanócitos afetados pela mutação induzem um
aumento na atividade da tirosina, hiperproduzindo
melanina.

uma vez que não há cura. Portanto, o tratamento é
direcionado para cada elemento presente. A displasia
fibrosa óssea, por exemplo, é indicado tratamento
cirúrgico quando há comprometimento funcional ou
estético causado pela lesão. Entretanto, a cirurgia é
adiada o máximo possível devido o crescimento ativo
A DFO consiste numa desordem benigna do ósseo. Devem-se avaliar do sintomas e prevenir
desenvolvimento ósseo, uma substituição do osso possíveis danos futuros.
normal por uma proliferação excessiva de tecido REFERÊNCIAS:
conjuntivo fibroso celular. Sua forma monostótica não
possui predileção por sexo e afeta principalmente os 1.
McCune DJ. Osteitis fibrosa cystica, the case of a
ossos gnáticos, enquanto que a diplasia fibrosa nine year old girl who also exhibits precocius puberty,
polióstica é menos comum e com propensão ao sexo multiple pigmentation of the skin and hyperthyroidism. Am
feminino, sendo a maioria dos pacientes acometidos J Dis Child 1936,52:743-4.
Weinstein LS, Shenker A. Activating mutations of
crânio-facialmente e em um hemicorpo. A 2.
imaginologia pode reconhecer essa alteração pela the stimulatory G protein in the McCune Albright
característica marcante de “vidro-fosco”, decorrendo syndrome. New Engl J Med 1991;325:1688-1695.
Schwindinger WF. Identification of a mutation in
da sobreposição de uma miríade de trabéculas ósseas 3.
m a l c a l c i f i c a d a s , a p r e s e n t a d a s d e f o r m a the gene encoding the a subunit of the stimulatory G
protein of adenylyl cyclase in McCune-Albright syndrome.
desorganizada (6).
A PP é a alteração endócrina de maior
relevância da SMA, detectada pelo surgimento de
cistos ovarianos ou sangramento vaginal. A causa
desse quadro ainda possui etiologia imprecisa, sendo
a hiperfunção glandular múltipla decorrente da
expressão inadequada de adenilciclase nos órgãos
envolvidos a hipótese mais aceita. Outras
endocrinopatias podem estar correlacionadas com a
síndrome, como: bócio carencial, hipertireoidismo ou
síndrome de Cushing (7).

Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1992; 89 (11): 5152-5156.
4.
Farhat H. Evolução da Displasia Fibrosa Óssea na
Síndrome de McCune Albright. Arq Bras Endocrinol Metab.
1999;43(5):351-359.
5.
Sallum AC. Hipertireoidismo Relacionado à
Síndrome de McCune Albright: Relato de Dois Casos e
Revisão da Literatura. Departamento de
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), SP, Brasil. Arq
Bras Endrocrinol Metab 2008; 52(3): 556-561.

6.
Riminucci M, Fisher LW, Shenker A, Spiegel AM,
O diagnóstico da síndrome é realizado pela Bianco P, Robey PG. Fibrous dysplasia of bone in the
identificação do quadro clínico e por meio de exames McCune-Albright syndrome. Abnormalities in bone
laboratoriais, sendo que a presença de dois dos formation. Am J Pathol. 1997;151(6):1587-600
de Sanctis C, Lala R, Matarazzo P, et al. Pubertal
sintomas da tríade característica já são suficientes 7.
para identificar a doença. Quando se trata da displasia development in patients with McCune-Albright syndrome
óssea, o exame clínico deve captar a circunferência da or pseudohypo- parathyroidism. J Pediatr Endocrinol
Metab. 2003;16(2):293-298.

cabeça, o comprimento do membro, sinais de
deformidade mandibular ou assimetria facial, ademais
pode ocorrer paralisia dos nervos cranianos e
exoftalmia, além de uma revisão de sistemas e
sintomas como dor óssea, alteração da visão, perda
auditiva ou outros sinais neurológicos.
CONCLUSÃO:
A síndrome não possui tratamento específico,
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DUPLICAÇÃO CECAL COM ECTOPIA DE MUCOSA
GÁSTRICA CAUSANDO OBSTRUÇÃO INTESTINAL NEONATAL
AUTORES
Silva, CMF 1; Guerra, P 2; Izzo, P 3; Silvestre, D 4
1 – Médica do serviço de Cirurgia Pediátrica no Hospital
Universitário São Francisco (HUSF) - Bragança Paulista; 2Médica do serviço de Neonatologia no HUSF – Bragança

RESUMO
A duplicação do trato gastrointestinal está
presente em aproximadamente 1 em cada 18.000
nascidos vivos. Heterotopia gástrica é definida como a
presença de mucosa gástrica oxíntica fora do
estômago. É frequentemente observada dentro de
duplicação intestinal. Um terço dos pequenos cistos
de duplicação intestinal são sintomáticos no período
neonatal e aproximadamente 30% das duplicações
intestinais são diagnosticados no pré-natal.
Objetivamos relatar o caso de um recém nascido com
quadro de obstrução intestinal por cisto de duplicação
do ceco cujo anatomopatologico evidenciou presença
de mucosa gástrica ectópica em válvula ileocecal.
Destacamos a importância de valorizar os achados de
imagem ante-natal, visando não tardar a investigação
pós-natal afim de que esses casos sejam tratados de
maneira eletiva e oportuna evitando-se assim
complicações, como a obstrução intestinal, e os riscos
de uma cirurgia de urgência.

Paulista; 3- Médica do serviço de Cirurgia Pediátrica no HUSF Bragança Paulista; 4- Médico do serviço de Cirurgia Pediátrica
no HUSF

presence of ectopic gastric mucosa in the ileocecal
valve. We highlight the importance of valuing
antenatal imaging findings to avoid a delay in
postnatal investigation so that these cases are treated
in an elective and timely manner, thus avoiding
complications such as intestinal obstruction and the
risks of emergency surgery.
KEYWORDS: intestinal duplication, mucosal
heteropia, intestinal obstruction
INTRODUÇÃO

A duplicação do trato gastrointestinal é uma
malformação congênita rara relatada pela primeira
vez em 1733. Está presente em aproximadamente 1
em cada 4.500 autópsias neonatais ou em 1 em cada
18.000 nascidos vivos. Mais de 80% dos casos são
diagnosticados em crianças menores de 2 anos. Cisto
de duplicação entérica pode ocorrer em qualquer
segmento do trato gastrointestinal, desde a boca até
ao ânus, sendo a localização mais comum o íleo (44%),
porém é de ocorrência muito rara no ceco. Sempre
PALAVRAS-CHAVE: duplicação intestinal, heteropia ocorre do lado mesentérico. As manifestações clínicas
de mucosa, obstrução intestinal
são altamente variáveis, dependendo do tipo,
ABSTRACT
tamanho, localização e revestimento da mucosa da
Gastrointestinal tract duplication is present in duplicação.1-5
approximately one in every 18,000 live births. Gastric
Mucosa heterotópica refere-se a um tecido
heterotopy is defined as the presence of oxyntic morfologicamente normal em uma localização
gastric mucosa outside the stomach. One-third of diferente, claramente demarcada a partir da mucosa
small intestinal duplication cysts are symptomatic circundante e sem conexão anatômica com o corpo
during the neonatal period and approximately 30% of principal de um órgão em que normalmente existe.
intestinal duplications are diagnosed during the Seu diagnóstico é histológico. Heterotopia gástrica é
prenatal period. We report the case of a newborn with definida como a presença de mucosa gástrica oxíntica
intestinal obstruction due to a cecal duplication cyst fora do estômago. Sua ocorrência é mais comum na
whose anatomopathological examination showed the parte superior do esôfago, no duodeno e em
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divertículo de Meckel, mas pode ser encontrado em
todas as porções do aparelho digestivo, desde a
língua até o reto, vias biliares e pâncreas. É
frequentemente observada dentro de duplicação
intestinal. 6-11
Obstruções intestinais em recém nascidos são
quase sempre congênitas e representam um enorme
desafio tanto para o neonatologista quanto para o
cirurgião pediátrico. Os recém-nascidos com
obstrução intestinal se deterioram rapidamente
devido ao aparecimento precoce de choque,
desequilibrio eletrolitico, acidose e sepse por causa de
seu status hemodinamico e fisiológico único, a menos
que seja assistido cedo. O diagnóstico precoce é de
extrema importancia no manejo bem sucedido desses
bebês.12

ARTIGO

Figura 1: Radiografia de
abdome evidenciando grande
distensão de alças de
delgado.

OBJETIVO
Relatar o caso de um recém-nascido com
quadro de obstrução intestinal por cisto de duplicação
do ceco cujo anatomopatológico evidenciou presença
de mucosa gástrica ectópica em válvula ileo-cecal.
RELATO DE CASO
Neonato do sexo masculino com 20 dias de
vida, com história de parto vaginal à termo e período
neonatal sem intercorrências, foi trazido com queixas
de vômitos alimentares há 4 dias, que se tornaram
biliosos há 1 dia, associados à hiporexia e redução na
eliminação de gazes e fezes. Uma ultrassonografia
(USG) realizada durante o pré-natal evidenciava cisto
simples em abdome, porém sem seguimento no pósnatal.
Ao exame, apresentava relevo de alças visível.
Uma radiografia de abdômen mostrava grande
distensão de alças de delgado com níveis hidroaéreos
(figura 1). Uma USG abdominal revelou lesão cística
em flanco direito. Após reanimação adequada a
criança foi levada para cirurgia. Na laparotomia
exploradora evidenciou-se lesão intraluminal palpável
em região de ceco, com distensão global de alças de
delgado e afilamento pancolônico. Realizada
colectomia direita, com confecção de ileostomia e
colostomia distal tipo fistula mucosa.

Figuras 2 e 3:
Peça cirúrgica – notar
lesão cística em área de
válvula ileocecal

com ceco, preenchida com material mucoide (figuras
2 e 3).
O recém-nascido evoluiu bem, recebendo
dieta no sexto dia pós-operatório e alta hospitalar no
décimo primeiro.

Estudo anatomopatológico evidenciou ao nível
da válvula ileocecal a presença de mucosa do tipo
Após abertura da peça cirúrgica foi percebida
gástrica, com áreas de ulceração, atrofia e fibrose.
estrutura tumoral cística com uma parede comum
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Após seguimento ambulatorial, foi submetido
a reconstrução de trânsito, evoluindo sem
intercorrências após 12 meses de acompanhamento
pós-operatório.
DISCUSSÃO
Cisto de duplicação cecal é uma das formas
mais raras de duplicação do trato alimentar.13 A
maioria das pequenas duplicações intestinais são não
comunicantes e cerca de 50% apresentam ectopia de
mucosa gástrica.3 A heterotopia gástrica não é um
achado incomum na porção proximal do trato
digestivo, especialmente no terço superior do
esôfago, duodeno e divertículo de Meckel, porém não
encontramos na literatura descrição da mesma em
região de válvula ileocecal mediante pesquisa nas
plataformas PubMed e Lilacs.
Um terço dos pequenos cistos de duplicação
intestinal são sintomáticos no período neonatal. Em
80% dos pacientes manifestam-se clinicamente antes
dos 2 anos de idade.5-14 Sugere-se predominância
masculina ligeira 5 ,à semelhança do caso relatado.
As complicações incluem perfuração,
intussuscepção, obstrução intestinal, vólvulo e
malignidade. Lahoti et al 3, Keum et al 5, Dombale et al
14 e Ijaz et al 16 relataram casos de obstrução intestinal
por duplicação de ceco, porém, ao contrário do caso
reportado, não foi descrita heterotopia de mucosa.
Aproximadamente 30% das duplicações
intestinais são diagnosticadas no período pré-natal.
Cistos de duplicação podem estar associados a outras
malformações, como vertebrais e urogenitais3, mas
nenhuma outra anomalia foi observada no presente
caso.
CONCLUSÃO
Uma vez evidenciado anormalidade em
exames de imagem durante o seguimento pré-natal,
destacamos a importância de se prosseguir com
investigação diagnóstica após o nascimento, visando
que esses casos sejam tratados de maneira eletiva e
oportuna a fim de evitar complicações, como a
obstrução intestinal e os riscos de uma cirurgia de
urgência.
A cirurgia é o tratamento de escolha para os
casos de duplicação cecal cística e estes pacientes

ARTIGO

apresentam um excelente prognóstico.
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RESUMO:
A ingesta de corpos estranhos por crianças é
motivo constante de visitas aos serviços de
emergência de hospitais. Como complicações,
encontram-se as fístulas esofágicas. No caso
apresentado, uma paciente pediátrica, após
apresentar sintomas persistentes de vômitos, tosse e
sialorreia, realiza uma radiografia que demonstra a
presença de um corpo estranho no esôfago cervical,
evoluindo com uma fístula esôfago-cutânea. Nosso
relato visa discutir as condutas perante situações
semelhantes, especialmente em relação a uma
decisão expectante ou a realização de uma
endoscopia emergencial. Além disso, objetivamos
frisar a valorização de manifestações muitas vezes
inespecíficas, porém persistentes nessa faixa etária.
ABSTRACT:
Foreign body intake by children is a constant
cause of visits to hospital emergency services.
Complications include esophageal fistulae. In the
presented case, a pediatric patient, after presenting
persistent symptoms of vomiting, coughing and
sialorrhea, performs an X-ray showing the presence of
a foreign body in the cervical esophagus, evolving to
an esophageal-cutaneous fistula. Our report aims to
d i s c u s s
s i m i l a r
s i t u a t i o n s
management, especially if its an expectant decision or
an emergency endoscopy necessity. In addition, we
aim to emphasize the value of non-specific, but
persistent manifestations at this age.

emergência de hospitais¹. Geralmente, ela ocorre de
modo acidental, especialmente na faixa dos seis
meses aos três anos de idade.² Dependendo do
material ingerido e do local de sua impactação, o
paciente apresentará diferentes manifestações
clínicas, as quais servirão de guia para a conduta
perante o acidente.3 Como complicações, encontramse as fístulas esofágicas, as quais são poucos comuns
na população pediátrica na forma adquirida 4. Ela
tende a ocorrer mais no lado esquerdo do esôfago,
acreditando-se que o motivo para tal seja seu
estreitamento fisiológico nessa área 5. Os sintomas
dessa comunicação podem ser de tosse, expectoração
durante alimentação e maior risco de pneumonia por
aspiração6. Para melhor avaliação da lesão, seja para
definir a localização, seja para definir a natureza,
recomenda-se a realização de uma endoscopia.
Também deve-se fazer broncoscopia procurando se
há dano no tecido pulmonar 7. Tradicionalmente, o
tratamento para casos que apresentam-se com lesão
pulmonar é o reparo cirúrgico 8.
RELATO DE CASO:

Paciente feminina, um ano e seis meses, é
trazida pelos pais à emergência pela segunda vez em
três dias por quadro de vômitos e persistência de
tosse e sialorréia por uma semana. No exame clínico,
apresentou-se sem hiperemia de orofaringe, ausculta
pulmonar sem estertores, realizado então radiografia
que identificou corpo estranho no esôfago cervical
(Figura 1). Após, procedeu-se com endoscopia flexível
com tentativa de retirar o mesmo, sem sucesso, pois
INTRODUÇÃO:
estava impactado. Logo, optou-se por esofagotomia
A ingesta de corpos estranhos por crianças é
(Figura 2) e foi retirado corpo estranho (uma mola),
motivo constante de visitas aos serviços de
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ainda assim com tensão, uma vez que o esôfago
estava espessado e intensamente inflamado. No
mesmo procedimento, foi colocada uma sonda
nasoenteral e mantido a paciente com dieta somente
por esta via. No sexto dia de pós operatório, a criança
evoluiu com fístula esôfago-cutânea com saída de
secreção salivar. Persistiu com drenagem salivar pelo
orifício cervical por dez dias após o início da fístula.
Permaneceu com sonda nasoenteral por 30 dias. Após
esse período, iniciou alimentação, demonstrando
disfagia para sólidos. Foi tentado, algumas vezes,
realizar esofagograma com contraste, mas a paciente
não foi colaborativa. Então, procedeu-se com
endoscopia digestiva, identificando estenose no
esôfago proximal, que foi dilatada duas vezes em
meses consecutivos, com melhora. A paciente já está a
dois anos de acompanhamento sem sintomas.

ARTIGO

Figura 1: RX evidenciando objeto (mola)

DISCUSSÃO:
A ingesta de corpo estranho é uma situação
muito comum nas salas de emergências pediátricas,
não sendo presenciada pelos pais ou cuidadores em
cerca de 40% dos casos, ela pode cursar com sintomas
ou, ainda, permanecer assintomática e ser descrita
ocasionalmente por exames de imagem. Ocorre
predominantemente na faixa etária dos seis meses aos
três anos de idade e em crianças que possuem algum
fator de risco como distúrbios neurológicos ou
musculares e estenose esofágica prévia1,2,9.
A impactação do corpo estranho no trato
alimentar ocorre mais comumente no esôfago
posterior devido ao seu estreitamento10 e seus
sintomas variam desde sialorréia, disfagia ou
odinofagia, vômitos, dificuldade respiratória, tosse e
até mesmo distúrbios comportamentais e
irritabilidade, podendo apresentar-se
assintomática1,9.
Este caso é notável, pois, apesar de ser uma
criança de apenas um ano e meio e de se tratar de um
objeto duro de metal os sintomas não foram
exuberantes o suficientes para se fazer o diagnóstico
prontamente, visto que a criança foi levada ao pronto
atendimento duas vezes até que obtivessem o
diagnóstico. Neste caso não foi relatado dificuldades
respiratórias ou de deglutição, fator que dificulta o
diagnóstico clínico.

As complicações incluem desde pequenas
lacerações da mucosa esofágica até fístulas esofágicas
com comunicação para a traqueia, brônquio, aorta e
pericárdio, sendo a perfuração esofágica a
complicação mais temida devido à alta taxa de
mortalidade¹. O risco de perfuração é maior com
objetos pontiagudos como ossos de animais, espinho
de peixe e palitos de dente¹¹. E objetos duros,
especialmente de metal, podem corroer a mucosa do
trato gastrintestinal produzindo intensa resposta
inflamatória e tecidos de granulação¹². No caso
apresentado, durante a retirada do objeto a paciente
apresentava-se com o esôfago espessado e
intensamente inflamado, possivelmente devido a uma
resposta inflamatória formação de tecido de
granulação, ambos ocasionados pela presença de um
objeto duro, neste caso a mola.
Um estudo retrospectivo feito com 161
crianças que tiveram o corpo estranho retirado
endoscópica ou cirurgicamente do trato
gastrintestinal revelou que o grupo com complicações
teve um atraso diagnóstico, seja por negligência dos
sintomas pelos pais, admissão hospitalar tardia,
história incompleta ou sinais e sintomas
gastrintestinais e respiratórios pouco valorizados pelo
médico12.
Cerca de 80 a 90% dos corpos estranhos
26

ISSN 2318-9509

Volume VII - Número I - abril de 2019

ARTIGO

Considerando a faixa etária predominante, a
impactação do corpo estranho deve fazer parte do
diagnóstico diferencial de pacientes que apresentam
queixas respiratórias e/ou gastrintestinais pouco
específicas, buscando a realização da avaliação e
manejo adequados a fim de evitar tais complicações.
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RESUMO
A Síndrome de Rapunzel é uma doença rara,
caracterizada por um tricobezoar que se estende do
estômago até o intestino delgado. O tricobezoar, por
sua vez, é definido como uma coleção de cabelo
ingerido e não digerido no trato gastrointestinal. Mais
comum em jovens do sexo feminino, associado a
distúrbios psiquia tricos, tricotilomania e tricofagia,
cursa com quadro clínico de dor abdominal, náuseas,
vômitos, obstrução intestinal, peritonite e massa
abdominal palpável. No caso clínico relatado, G.C.G.
apresentou-se com história compatível à supracitada,
sendo conduzida à realização dos dois principais
exames para diagnóstico: EDA e TC abdominal. O
tratamento de escolha se baseia na remoção completa
do tricobezoar por laparotomia exploradora, técnica
amplamente utilizada nos dias atuais. A paciente foi
tratada e estabilizada, recebendo alta hospitalar e
orientação quanto à importância do
acompanhamento psicoterapêutico. A síndrome de
Rapunzel é um tema relevante devido aos poucos
relatos na literatura disponíveis sobre o tema e por ser
um importante diagnóstico diferencial nas massas
intra-abdominais.

Pediátrica da Universidade Unigranrio; 4 Chefe do Serviço de
Cirurgia Pediátrica do Hospital Municipal Jesus, Professora da
disciplina de Cirurgia Pediátrica da Universidade Unigranrio e
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trichotillomania and trichophagia and courses with
abdominal pain, nausea, vomiting, intestinal
obstruction, peritonitis and abdominal mass. In this
reported case, G.C.G. presented with a history
compatible with Rapunzel Syndrome. CT scan of the
abdomen and upper gastrointestinal endoscopy were
requested for diagnosis. The treatment of choice
consists on the complete removal of the trichobezoar
by laparotomy, a widely used technique nowadays.
She was treated, stabilized and was discharged from
the hospital after orientation on how important the
psychotherapeutic follow-up is. Rapunzel Syndrome is
a disease of great relevance due to its few reports in
the literature available on the subject and because it is
an important differential diagnosis of intra-abdominal
masses.
Keywords: Rapunzel Syndrome; Trichobezoar;
Tricophagia; Abdominal pain; Abdominal mass.
INTRODUÇÃO

Bezoar é o acúmulo de matéria exógena não
digerível no tubo digestivo, sendo classificado com
base na sua composição predominante e no local em
que se aloja.1 Os primeiros relatos datam de 1000 a.C.
quando foram encontrados no aparelho digestivo de
Palavras-chave: Síndrome de Rapunzel; Tricobezoar; ruminantes.2, 3
Tricofagia; Dor abdominal; Massa abdominal.
Estão mais comumente associados a pacientes
ABSTRACT

com condições gástricas hipocinéticas hiposecretoras, ressecções gástricas e a pacientes
com distúrbios psiquiátricos. A doença é característica
do sexo feminino, acometendo predominantemente
crianças e adolescentes.4, 5

The Rapunzel Syndrome is a rare disorder
characterized by a trichobezoar that extends itself
from the stomach to the small bowel. A trichobezoar is
defined as a mass of ingested and undigested hair in
the gastrointestinal tract. Commonly found in young
A sintomatologia do bezoar é inespecífica e
women, it is associated with psychiatric disorders, progressiva, dependendo da localização, tamanho e
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grau de comprometimento funcional do segmento
afetado. A apresentação clínica mais comum é a dor
abdominal, seguida de náuseas e vômitos. Outros
sinais e sintomas são perda de peso, anorexia,
hematêmese, anemia, halitose e alopécia. O exame
clínico costuma evidenciar massa palpável móvel, em
região epigástrica, podendo haver fina crepitação.6 ,7

ARTIGO

de cabelo e linhas de costura.

No momento da admissão a paciente se
apresentava em regular estado geral, com abdome
distendido, peristáltico, doloroso à palpação profunda
em regiões epigástrica e hipocôndrio esquerdo, com
massa palpável de aproximadamente 6 cm e sem
A tricotilomania pode resultar em graves sinais de peritonite.
complicações. A mais comum é a obstrução intestinal,
Paciente realizou TC de abdome que
mas perfurações do estômago e intestino delgado evidenciou importante espessamento parietal em
também podem ocorrer.8, 9, 10
estômago e duodeno, estendendo-se até jejuno
A abordagem se inicia com uma descrição das proximal com resíduos sólidos em seu interior. Diante
queixas do paciente e um exame físico focado na dor e do exposto, a hipótese diagnóstica foi de suboclusão
massa palpável em região epigástrica. A grande intestinal por provável TB. A paciente foi submetida à
inespecificidade das manifestações clínicas dificulta o laparoscopia exploradora, sendo convertida para
diagnóstico definitivo, tornando necessária a laparotomia devido à extensão do bezoar. Foi
realização de exames complementares. Os mais realizada gastrotomia com retirada completa do
solicitados são a radiografia de abdome e, mesmo.
posteriormente, a ultrassonografia (USG) e/ou a
tomografia computadorizada (TC) abdominais, para
confirmação diagnóstica. O exame padrão ouro para o
diagnóstico de bezoares gástricos é a endoscopia
digestiva alta (EDA) que constitui um método
terapêutico em casos selecionados.11
O tratamento pode ser instituído através da
remoção por fragmentação endoscópica ou
dissolução enzimática do bezoar e, quando esses
falharem, aborda-se cirúrgica através de
videolaparoscopia ou laparotomia exploradora. A
endoscopia é ideal para bezoares menores que 6 cm
que estejam localizados dentro do estômago ou
proximais a ele. Estudos mostram que bezoares
maiores que 6 cm têm indicação de abordagem
cirúrgica. O tratamento da síndrome de Rapunzel visa
à eliminação completa do tricobezoar (TB) do trato
gastrointestinal.11, 12

Após completar 14 dias de antibioticoterapia a
paciente recebeu alta hospitalar com
encaminhamento ambulatorial para
acompanhamento multidisciplinar.
DISCUSSÃO
O termo bezoar deriva do árabe badzeh ou do
persa padzahn, significando antídoto. Os primeiros
relatos são do século 12 A.C., porém coube a
Baudamant, em 1779, a primeira descrição como
achado ocasional na necropsia de um paciente.3,9
O TB com extensão até o ID foi chamado
Síndrome de Rapunzel, em analogia à heroína de
longos cabelos, tendo sido descrita pela primeira vez
por Vaughan e col., em 1968.8

Neste trabalho é relatado um caso de TB
extenso afetando uma criança de apenas 3 anos de
idade. TB não são comuns em pré-escolares, pois o
hábito de comer cabelos ocorre raramente nesta faixa
RELATO DE CASO
etária. Além disso, é necessário um longo período de
Paciente G.C.G., sexo feminino, 3 anos, foi tempo desde o começo da ingesta até a formação de
admitida no Hospital Estadual Albert Schweitzer em massa com tamanho suficiente para formar a
março de 2014, com quadro, iniciado há 15 dias, de tumoração compatível com a síndrome de Rapunzel.
dor abdominal, vômitos recorrentes, fezes
A história clínica, incluindo o comportamento
amolecidas, prostração e febre não aferida. Paciente
social, é essencial para a suspeita diagnóstica. As
previamente hígida, exceto por investigação de
principais manifestações clínicas são dor abdominal,
autismo devido à dificuldade de interação social,
náuseas, vômitos e perda de peso. Tricofagia,
atraso no desenvolvimento verbal e ingesta freqüente
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alopecia, halitose e distúrbios psiquiátricos estão
frequentemente associados. No exame físico, pode
ser detectada massa palpável, endurecida, móvel e
indolor na região epigástrica, moldando o estômago,
localização mais frequente dos bezoares. No entanto,
os pacientes podem ser assintomáticos, apenas com
antecedentes de distúrbios psiquiátricos.5,13 No caso
relatado, a paciente apresentava além de
sintomatologia clássica, distúrbio psiquiátrico em
investigação.
Para a confirmação do diagnóstico podem ser
realizadas radiografias simples e contrastadas,
endoscopia, USG e TC. A EDA é considerada padrãoouro para o diagnóstico de TB, mas não comprova a
existência da síndrome de Rapunzel. A TC abdominal é
o exame de imagem de maior acurácia, mostrando o
TB como uma massa heterogênea, hipodensa e com
aprisionamento de ar, além de conseguir demonstrar
com mais detalhes a extensão da cauda do TB pelo
trato gastrointestinal. A USG abdominal e o exame
contrastado com bário, com a característica de “favo
de mel”, podem ser úteis.13 A TC foi utilizada para o
diagnóstico do caso, não havendo indicação de EDA,
pois a história e imagem foram altamente sugestivas
de TB, não havendo dúvida por parte da equipe
médica assistente.

ARTIGO

Figura 1: Tricobezoar gastrointestinal removido durante
cirurgia

A importância do diagnóstico precoce do
bezoar está na prevenção de complicações e na
abordagem multidisciplinar para o completo
restabelecimento do paciente. Desta forma, diminuise o índice de recidivas que estão mais associadas a
baixas condições socioeconômicas e ao curto
seguimento clínico destes pacientes.9
Ressaltamos a necessidade da educação de
médicos, principalmente pediatras e cirurgiões, em
conhecer o assunto para considerá-lo como uma de
suas hipóteses diagnósticas mediante um caso de dor
abdominal com massa palpável.

Em relação ao tratamento, a abordagem
cirúrgica por laparotomia ou laparoscopia, deve ser
reservada para os casos de falência no tratamento
endoscópico, para casos complicados com oclusão ou
perfuração ou hemorragia, ou quando houver REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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RESUMO

ray confirms the correction of the embryonic
O quadro de volvo gástrico pode ser definido malformation.
por uma rotação anômala do estômago superior a 180 Keywords: Volvo gastric. Poor intestinal rotation.
graus, que condiciona uma oclusão intestinal alta, Polysplenia. Malformation.
sendo considerada uma entidade relativamente rara e INTRODUÇÃO
de alta mortalidade quando não tratada
Volvo gástrico é uma entidade relativamente
precocemente. No presente estudo de caso,
rara em idade pediátrica, podendo se apresentar de
relatamos o caso de um lactente de 5 meses de idade
forma aguda ou crônica. A forma aguda é bastante
apresentando sinais de sub-oclusão do trato digestivo
rara, surgindo como uma emergência cirúrgica,
alto, com achado intra-operatório de volvo gástrico
enquanto que a forma crônica é diagnosticada com
associado a poliesplenia e má rotação intestinal.
maior frequência, podendo se manifestar com
O paciente foi submetido a tratamento sintomas abdominais e torácicos inespecíficos. A
cirúrgico com boa evolução clínica e melhora imediata principal consequência desta é uma obstrução,
dos sintomas. Realizou-se exame contrastado de trato existindo, ainda, o risco de estrangulamento, que
digestivo alto no pós-operatório, confirmando a poderá resultar em necrose, perfuração e choque
correção da má-formação embrionária.
hipovolêmico. A abordagem cirúrgica é o tratamento
Palavras-chave: Volvo gástrico. Má-rotação de escolha na maioria absoluta dos casos.
intestinal. Poliesplenia. Malformação.
A má-rotação intestinal é uma anomalia do
ABSTRACT

intestino médio decorrente de defeitos nas suas
etapas embriológicas de herniação, rotação e fixação.
Pode se apresentar como não rotação, rotação
incompleta, rotação reversa e hérnia mesocólica. Tais
alterações anatômicas podem ser assintomáticas ou
se apresentar na forma de obstrução intestinal, com
intensidade variável causando diferentes graus de
oclusão.

Gastric volvulus can be defined as an
anomalous more than 180o rotation of the stomach,
which leads to occlusion of the upper intestine. This is
a relatively rare pathology with high mortality rates
when not treated early. The present study reports the
case of a 5-month-old infant with signs of intestinal
sub-occlusion. Intraoperative findings reveal a gastric
volvulus associated with polysplenia and intestinal
O volvo gástrico requer elevado índice de
malrotation.
suspeita para o diagnóstico, sendo muito úteis a
The patient underwent surgical treatment with Tomografia Computadorizada e o estudo contrastado
good clinical outcome and significant relief of the de trato digestivo alto. Após a confirmação
previous symptoms. Further postoperative contrast X- diagnóstica, a abordagem recomendada é sempre
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c i r ú r g i c a , p e r m i t i n d o e v i t a r r e c o r r ê n c i a s e gástrico, poliesplenia e má-rotação intestinal neste
complicações futuras.
lactente e foi indicada uma abordagem cirúrgica.
RELATO DO CASO
Paciente lactente do sexo masculino, com
acompanhamento pré-natal sem intercorrências,
parto cesáreo, peso 3330 gramas, gestação a termo,
peso adequado para idade gestacional, apgar 9/10. A
mãe com 30 anos de idade apresentando sorologias
para HIV e sífilis negativas durante a gestação.
Até os 5 meses de idade paciente
assintomático com ganho de peso satisfatório e boa
aceitação da dieta, em aleitamento materno exclusivo.
Iniciou quadro de vômito alimentar (não bilioso)
intermitente, de grande intensidade após introdução
de fórmula infantil e papas de frutas, procurando a
unidade de emergência da sua cidade. Durante a
internação foi adotada conduta expectante, sendo
prescrita medicação antiemética venosa, com melhora
do quadro. Recebeu alta médica com orientação para
retorno do aleitamento materno exclusivo até a
melhora dos sintomas. O lactente evoluiu bem, porém
ao serem reintroduzidas fórmula complementar e
frutas pastosas ambulatorialmente apresentou novos
episódios de vômitos, com maior intensidade,
necessitando de nova internação hospitalar e
investigação diagnóstica.

O inventário da cavidade abdominal revelou
rotação do estômago e duodeno à direita, jejuno à
esquerda, cólon ascendente não fixado, baços
acessórios à direita e diversas bandas de Ladd
próximas à parede posterior do estômago. Não
observamos qualquer alteração no fígado, que se
encontrava anatômico. Foi realizada então a liberação
das bandas de Ladd, retificação do duodeno, desfeita
a rotação gástrica, colocado todo o intestino médio à
direita e intestino grosso à esquerda da cavidade
abdominal, bem como gastropexia (fixando a grande
curvatura à parede abdominal com pontos alternados
de fio absorvível) e apendicectomia.
No pós-operatório optou-se por Cefalotina por
3 dias e Ampicilina + Gentamicina durante 7 dias e
nutrição parenteral total devido ao tempo prolongado
de jejum. A sonda nasogástrica foi retirada no sétimo
dia de pós-operatório, após redução do resíduo
gástrico (alto nos primeiros dias), com aceitação da
reintrodução do leite materno pelo lactente.
A criança recebeu alta hospitalar no décimo
sexto dia de pós-operatório, com boa aceitação de
dieta oral pastosa e melhora absoluta do quadro préoperatório. Após 1 mês de pós-operatório foi
realizado novo estudo contrastado de trato digestivo
alto para controle, apresentando-se dentro do padrão
da normalidade (Figura 2). O paciente apresentava
ganho de peso aceitável

No dia da internação o paciente recebeu
medicação antiemética venosa, protetor de mucosa
gástrica e procinéticos. Foram realizadas uma triagem
para exclusão de doenças infecciosas, Radiografia de
Tórax, Ultrassonografia de Abdome total e DISCUSSÃO DO CASO
Tomografia de Abdome, que evidenciou o estômago
O termo volvo gástrico foi apresentado em
em posição anômala no hipocôndrio direito, bem 1866, por Berti1, após necrópsia de uma mulher de 61
como a presença de poliesplenia.
anos, e é definido por uma obstrução completa do
Devido ao quadro clínico favorável, sem sinais lúmen gástrico devido a rotação do estomago
sistêmicos de sepse ou de maior gravidade, o paciente superior a 180º.2
foi encaminhado para estudo contrastado de trato
O estômago está fixado pelo cárdia e por vários
digestivo alto, diagnosticando um volvo gástrico l i g a m e n t o s p e r i t o n e a i s ( g a s t r o d u o d e n a l ,
organoaxial (Figura 1). O jejuno ocupava o gastrohepático, gastroesplênico, gastrocólico) e vasos
hipocôndrio esquerdo. Realizou-se também curtos, que em condições normais não permitem a sua
ecocardiograma, que não observou alterações mobilização. 2,3
cardíacas (afastando presença de isomerismo
O volvo gástrico pode estar relacionado a
cardíaco/ síndromes heterotáxicas).
malformações embrionárias/anomalias dos
Confirmou-se, então, a associação do volvo ligamentos de fixação gástrica ou alterações da
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Figura 1: Seriografia evidenciando estômago em
hipocôndrio direito
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O diagnóstico clínico é difícil e se baseia
frequentemente nos estudos contrastados do trato
gastrointestinal. 7
O tratamento do volvo gástrico varia conforme
a apresentação clínica. Na presença de um volvo
gástrico agudo, a colocação de sonda nasogástrica
pode permitir a descompressão gástrica, resolvendo
muitas vezes o volvo e deixando o doente
assintomático. Na forma crônica na grande maioria
das vezes o tratamento é a laparotomia exploradora,
com redução do volvo, reparação dos fatores
predisponentes e gastropexia anterior com fixação da
grande curvatura à parede anterior do abdome.

anatomia ou função gástrica (como retração da
pequena curvatura por úlcera péptica, hérnia do hiato,
hérnia diafragmática por traumatismo, eventração do
hemidiafragma esquerdo por lesão do nervo frênico,
obstrução pilórica com dilatação crônica do
estômago, cirurgia gastroesofágica prévia e bridas),
bem como alteração dos órgãos adjacentes, como,
por exemplo, o baço.

A má rotação intestinal engloba as alterações
anatômicas da rotação e fixação do intestino durante
o período embrionário, podendo ser assintomática ou
causar diferentes graus de obstrução, ocasionando
inclusive isquemia intestinal e até necrose, com perda
de segmentos intestinais variáveis e prognóstico
reservado. 8 Apesar da maioria dos vômitos na má
rotação intestinal serem biliosos, há relatos de
vômitos não-biliosos, de forma que este sintoma não
exclui a possibilidade de má rotação. 9 Os exames
radiológicos contrastados são de grande valia, já que
auxiliam na visualização do grau de obstrução, bem
como a localização dos segmentos intestinais
comprometidos.

A classificação mais usada distingue os tipos de
acordo com o eixo de rotação: Tipo 1 ou organoaxial
(59%) – é a rotação que ocorre sobre uma linha
traçada desde o piloro até à união esôfago-gástrica,
Esses pacientes têm sido tradicionalmente
presente em nosso presente caso; Tipo 2 ou
mesenteroaxial (29%) – a rotação verifica-se sobre um tratados usando a técnica de Ladd, a qual inclui
eixo que liga a grande curvatura e o hilo hepático; Tipo inspeção da raiz mesentérica, rotação em sentido anti3 (3%) – que combina os tipos 1 e 2 e as formas não
Figura 2: Seriografia contrastada com um mês de pósenquadráveis nos tipos anteriores, em cerca de 10%
operatório, evidenciando sucesso terapêutico
dos doentes. 4,5 .
Clinicamente o volvo gástrico pode se
apresentar de forma aguda, bastante rara, ou crônica,
diagnosticada com maior frequência.6 Na forma
aguda pode manifestar-se com dor súbita e intensa
nos quadrantes superiores do abdome, à esquerda ou
na porção inferior e esquerda do tórax. Na forma
crônica o quadro clínico é inespecífico com queixas de
epigastralgias, disfagia, saciedade precoce ou
dispnéia, podendo ser diagnosticados
acidentalmente durante a realização de exames
radiológicos por outros motivos.
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horário do intestino médio quando este se encontrar
volvulado, liberação das bandas de Ladd,
reposicionamento do ceco no quadrante inferior
esquerdo do abdome e apendicectomia. 10 As
vantagens da videolaparoscopia são maiores quando
comparada ao procedimento tradicional de Ladd com
cirurgia aberta, já que pode ser usada também para o
diagnóstico 11.
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1992; 215:172-8.
9. El-Chammas K, Malcolm W, Gaca AM, Fieselman K,
Cotten CM. Intestinal malrotation on neonates with
nonbilious emesis. J Perinatol. 2006; 26: 3757.
10. Ming-Hsun W, Wen-Ming H, Wen-His L, HongShiee L, King-Jen C, Wei-Jao C. Lapa- roscopic Ladd's
procedure for intestinal mal- rotation: report of three
cases. J Formos Med Assoc. 2002; 101: 152-5.

A intervenção cirúrgica proporciona alívio
11. Gross E, Chen MK, Lobe TE. Laparoscopic
satisfatório dos sintomas e deve ser implementada o
evaluation and treatment of intestinal mal- rotation in
quanto antes em pacientes portadores de volvo
infants. Surg Endosc. 1996; 10: 936-7.
gástrico e/ou má rotação intestinal.
CONCLUSÃO
A associação do volvo gástrico, poliesplenia e
má rotação intestinal é incomum e requer elevado
índice de suspeita para diagnóstico. Tais alterações
decorrem de má formação embrionária e necessitam
de intervenção cirúrgica precoce, a fim de evitar
complicações.
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RELATO DE CASO: HIPERPLASIA TÍMICA IDIOPÁTICA
RESISTENTE A CORTICOTERAPIA
AUTORES
GABRIELA DE AGUIAR DOS SANTOS a, EMANUELLA ZOMER
COAN a, PROF. MSC. CHRISTIAN DE ESCOBAR PRADO b
a Acadêmicas Medicina da Universidade do Extremo Sul
Catarinense (UNESC), membros da Liga Acadêmica de Cirurgia

RESUMO
Os tumores primários de mediastino são
incomuns na faixa etária pediátrica. A hiperplasia
tímica idiopática é defenida por um aumento do timo
sem a distorção da sua arquitetura. Pode se apresentar
com tosse, dispneia, dor torácica, disfagia, ortopneia,
cefaleia, ou ainda, ser assintomática. A melhor
avaliação de lesão em mediastino é a tomografia
computadorizada (TC), enquanto a biópsia está
indicada para confirmação do diagnóstico. Alguns
beneficiam-se do uso de corticoide no tratamento,
mas a conduta de escolha na maioria é a retirada
cirurgica.

Pediátrica – UNESC; b TE-CIPE, Mestre em Ciências da Saúde,
professor do curso de Medicina da UNESC e do programa de
residência médica em Cirurgia Geral do Hospital São José de
Criciúma

Os tumores de mediastino anterior, localização da
hiperplasia tímica, podem se apresentar com tosse,
dispneia, dor torácica, disfagia, ortopneia, cefaleia, ou
ainda, ser assintomáticos. Nesse caso, aparecem em
exames de rotina, como a radiografia de tórax.[1]

A melhor avaliação de lesão em mediastino é a
tomografia computadorizada (TC).[1,3] A biópsia está
indicada para confirmação do diagnóstico[4] e pode
ser realizada juntamente com o tratamento de
escolha, baseado na retirada cirúrgica total do
tumor.[5] Porém, como o tumor pode apresentar
grande volume e a hiperplasia tímica tem relação com
algumas doenças autoimunes, pode-se fazer uso de
corticoterapia pré cirurgia, com possível redução de
ABSTRACT
Primary mediastinum tumors are uncommon in volume.[6]
A hiperplasia de timo é uma condição rara e
the pediatric age group. Idiopathic thymic hyperplasia
is defined as an increase of the thymus without tem como marco o crescimento difuso, simétrico e
distortion of its architecture. It may present as cough, maciço do órgão, sem causa definida, podendo causar
dyspnea, chest pain, dysphagia, orthopnea, headache, efeito de massa, por compressão de órgãos
or be asymptomatic. The best image evaluation adjacentes. Enquanto que na neoplasia tímica o timo
m e t h o d o f t h e m e d i a s t i n u m i s c o m p u t e d cresce de maneira focal, assimétrica e tem presença de
tomography, while a biopsy is indicated to confirm the calcificações, neovascularização e necrose, estas
diagnosis. Some patients benefit from the use of características estão ausentes nos casos de
corticosteroid therapy, but the treatment in the hiperplasia.[6, 7]
majority is surgical.
RELATO DE CASO
INTRODUÇÃO
Os tumores primários de mediastino são
incomuns na faixa etária pediátrica. [1] Como
diagnósticos diferenciais, o linfoma se apresenta
como o tumor mais comum, representando 45% dos
casos, seguido pelos tumores de células germinativas
(24%) e o timoma (16%). As outras causas de massa
em mediastino, onde se enquadra a hiperplasia tímica
idiopática, correspondem a 15%.[2]

Paciente masculino, 10 meses, encaminhado
ao serviço de oncologia pediátrica para investigação
de massa mediastinal, evidenciada em radiografia
solicitada devido a desconforto respiratório. Na
admissão, ao exame físico: foi detectada assimetria de
tórax anterior, dificuldade respiratória com piora
quando em decúbito dorsal, tiragem supraclavicular e
subcostal, batimento de asa do nariz, com o paciente
em uso de oxigênio por óculos nasal a 03
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Figura 1: Radiografia de tórax demonstrando a lesão
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DISCUSSÃO:
Próximo ao manúbrio, o timo é um órgão
localizado no mediastino anterior.[8] Ele tende a
aumentar de tamanho da infância a puberdade e, a
partir dessa fase, sofre regressão.[9] O paciente do caso
ainda se encontrava na faixa de crescimento
fisiológico do órgão, com dez meses no momento da
afecção.
A hiperplasia tímica idiopática é definida por
um aumento do timo sem a distorção da sua
arquitetura.[10] Com etiologia desconhecida,[9] deve
ser diferencida de outras causas de massas
mediastinas anteriores, em especial neoplasias.[11]
Esta situação ocorreu com nosso paciente que, após
evidência de massa mediastinal em radiografia de
tórax, foi encaminhado para o serviço de oncologia
pediátrica para investigação. Aradiografia de tórax,
apesar de geralmente ser o exame inicial, é inferior a
tomografia computadorizada de tórax (TC), e mesmo
esta última sendo o exame de escolha, não é capaz de
categorizar os diferentes tipos de tumores.[12]

litros/minuto, saturando 94%, com frequência
respiratória de 60 incursões/min. Foram mensuradas
alfa-feto proteína, beta HCG, VMA e ferritina férricas,
que estavam dentro da normalidade. A tomografia de
tórax mostrou formação expansiva com densidade de
partes moles, medindo 7,9x2,7x10,1cm compatível
com neoplasia de mediastino anterior, linfonodos
De uma maneira geral, massas mediastinais são
axilares aumentados em número. No ecocardiograma
a fração de ejeção era normal e havia uma massa raras, especialmente na infância.[13] Como já dito
anteriormente, no mediastino, as neoplasias malignas
adjacente ao coração, sem compressão de vasos.
estão presentes em maior frequência. Logo, devem ser
O paciente foi submetido a uma incisão de
sempre consideradas entre as hipóteses diagnósticas.
Chamberlain e biópsia incisional e permaneceu em
No caso relatado, a principal suspeita era de linfoma,
UTI após cirurgia por 36h, por dificuldade respiratória.
uma vez que sua porcentagem entre os tumores
O resultado histopatológico foi compatível com
mediastinais é de 45%, respondendo pela maior parte
hiperplasia tímica e foi instituída então corticosterapia
(inicialmente dexametasona 1mg/kg e após,
Figura 2: Tomografia computadorizada, corte axial
prednisona 40mg/m2/dia). Após 1 semana o paciente
persistia com tiragem, taquipnéia, e estridor
inspiratório e expiratório, dependente de oxigênio. Foi
repetida a TC, sem diminuição significativa da lesão,
optando-se então por realizar timectomia por
esternotomia. No histopatológico, confirmou-se
hiperplasia tímica idiopática resistente a
corticosteroides. Permaneceu na UTI por 48h em
ventilação mecânica, mais 4 dias em CPAP nasal, com
alta no 9º dia de pós-operatório ainda com alguma
tiragem supraesternal, porém sem taquipneia ou
necessidade de oxigênio.
No seguimento de 30 dias, paciente
assintomático, sem alteração ventilatória.
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dos casos.[14]

[8] Hussain A, Burns B. Anatomy, Thorax, Wall.
e m :
As manifestações clínicas, quando presentes, D i s p o n í v e l
são decorrentes da compressão de órgãos adjacentes. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535414/>
Por exemplo, ao comprimir a traquéia e as vias . Acesso em: 09 dez. 2018.
respiratórias o tumor tende a causar dispnéia e tosse. [9] Weis CA. Marki B, Schuster T, Vollert K, Strobel P,
Quando atinge o esôgafo, há possibilidade de Marx A. „Echte Thymushyperplasie“. Der Pathologe
disfagia, enquanto se tratantando da veia cava, causa 2017, 38:286-293.
síndrome da veia cava superior. [15] O paciente [10] Linegar AG, Odell JA, Fennell WM, Close PM,
estudado apresentava assimetria de tórax anterior e DeGroot MK, Casserly DR, Perold JI. Massive thymic
dificuldade respiratória, com uso de musculatura hyperplasia. Ann Thorac Surg 1993, 55:1197-1201.
acessória, típico de tumores de localização anterior,
[11] Toret E, Demirag B, Koker SA, Doyurgan O, Ergin
como sugerido em sua tomografia de tórax.
M, Genc S et al. Aplastic Anemia as an ImmuneGrande parte dos pacientes, devido ao mediated Complication of Thymoma. J Pediatr
componente imunológico da massa mediastinal, se Hematol Oncol 2018, 40: 464-466.
benefeciam do uso de corticóides pré cirúrgicos, a fim
[12] Sharma P, Jha V, Kumar N, Kumar R, Mandal A.
de diminuir as medidas do tumor. Apesar da tentativa
Clinicopathological analysis of mediastinal masses: a
do uso dessa medicação no paciente, não houve o
mixed bag of non-neoplastic and neoplastic
resultado esperado e a cirurgia foi realizada para
etiologies. Turk J Pathol 2016, 33: 37-46.
retirada da massa, tratamento de escolha em 80% do
[13] Tadiotto E, Clemente M, Pecoraro L, Piacentini G,
pacientes.[13]
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PSEUDOCISTO PANCREÁTICO PÓS TRAUMÁTICO EM
CRIANÇA TRATADO COM DRENAGEM PERCUTÂNEA:
RELATO DE CASO
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PALAVRAS CHAVE:

demonstrado viabilidade e facilidade no tratamento
Pancreatite, pseudocisto pancreático, criança, trauma, com drenagem percutânea em crianças saudaveis.
KEY WORDS
bicicleta
RESUMO

Pancreatitis, pancreatic pseudo cyst, child, trauma,
OBJETIVO: Relatar o caso de uma criança que, após bicycle
trauma abdominal fechado, evoluiu com pancreatite SUMMARY
aguda e formação de pseudocisto pancreático, o qual OBJECTIVE: The aim of this assessment is to report
foi tratado com drenagem percutânea.
the case of a child who, after closed abdominal
trauma, evolved with acute pancreatitis and
pancreatic pseudo cyst formation, which was treated
with percutaneous drainage. METHODS: Data
collection in medical records. CASE REPORT: An 8year-old boy was admitted after a cycling accident.
Laboratory tests on the second day of admission
revealed an amylasemia of 1560 U / L (reference value
up to 100 U / L) and lipase levels of 1702 U / L
(reference value up to 60 U / L). On the ninth day after
hospital admission, a ultrasonography showed the
presence of a pancreatic cyst measuring about 7.4 x 5 x
3.7 cm. We then opted for expectant management of
the pancreatic pseudo cyst (PP), beginning with an
enteral diet with hydrolyzed protein and amino acids
through a probe placed in the jejunum. In 35 days of
abdominal trauma, the patient evolved with intense
nausea and vomiting, CT with cyst of dimensions 12.3 x
7.6 x 9.5 cm, with mass effect, and was chosen
percutaneous drainage guided by USG With PigTail
catheter, with immediate exit of 200 mL of cloudy
C O N C L U S Ã O : N o p a s s a d o a m a i o r i a d o s liquid. Drain was removed after 15 days.
pseudocistos pancreáticos traumaticos em crianças CONCLUSION: In the past, most traumatic pancreatic
eram tratados cirurgicamente, porém tem se pseudo cysts in children were surgically treated, but
MÉTODOS: Levantamento de dados em prontuário.
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 8
anos de idade, deu entrada após acidente ciclistico. Os
exames laboratoriais colhidos no segundo dia de
internação revelavam uma Amilasemia de 1560 U/L
(valor de referencia até 100 U/L) e Lipasemia de 1702
U/L (valor de referência até 60 U/L). No nono dia após
admissão hospitalar ultrassonografia evidenciou a
presença de cisto pancreático medindo cerca de 7,4 x
5 x 3,7 cm. Optado então por conduta expectante do
pseudocisto pancreático (PP), com início de dieta
enteral com proteina hidrolisada e aminoácidos
através de sonda posicionada no jejuno. Em 35 dias do
trauma abdominal, o paciente evoluiu com quadro de
náuseas e vomitos intensos, TC com cisto de
dimensões 12,3 x 7,6 x 9,5 cm, com efeito de massa,
tendo sido optado por drenagem percutanea guiada
por USG com cateter de PigTail, com saíde imediata de
200 mL de líquido turvo. Dreno foi retirado após 15
dias.
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viability and ease of treatment with percutaneous
drainage in healthy children has been demonstrated
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Figura 1: Pseudocisto pancreático

INTRODUÇÃO
Pancreatite aguda (PA) é definida como a
presença histológica de inflamação do parênquima
pancreático. É uma doença incomum em crianças e as
etiologias usuais são diferentes da população adulta.
Apesar de tratar-se de doença bem conhecida em
seus aspectos clínicos e de tratamento na população
adulta, a maioria das recomendações em pediatria
referentes ao diagnóstico e a pontos fundamentais do
manejo clínico da PA são derivadas de estudos
envolvendo exclusivamente adultos. O diagnóstico de
PA em crianças vem recebendo crescente atenção nos
últimos anos, com tendência a aumento no número de
casos e com grandes diferenças em relação à doença
na população adulta, tanto em aspectos etiológicos
quanto em manifestações clínicas e tratamento. 1, 2
Em crianças, as causas mais importantes de PA
na literatura são, em ordem de frequência: doença
biliar, medicamentos, idiopática, doença sistêmica,
trauma, doenças metabólicas, doenças hereditárias e
causas infecciosas. A presença de trauma, mais
especificamente secundário a acidentes
automobilísticos, esportivos, atropelamentos, quedas
e abuso sexual em crianças, pode representar de 10 a
40% da etiologia dos quadros de PA. 1, 3
Pseudocistos são uma consequência de
inflamação aguda significativa com algum grau de
necrose do tecido pancreático. A ausência de um
epitelio verdadeiro na parede dos pseudocistos está
relacionada com a sua natureza e é uma de suas
principais características. 4

quadro algico abdominal importante e vômito. Sem
patologias clinicas conhecidas. Ao exame,
apresentava se em bom estado geral, corado,
hidratado, com frequencia cardíaca de 95 batimentos
por minuto, pressão arterial em 110 por 80 mmHg,
com abdome doloroso à palpação de quadrante
superior esquerdo, sem sinais de peritonite. A
tomografia computadorizada (TC) evidenciava
pequena quantidade de líquido livre peri-esplênico,
entre o pâncreas e o estômago, no espaço de
Morrison e na pelve. Os exames laboratoriais de
entrada eram normais e os colhidos no segundo dia
de internação revelavam uma Amilasemia de 1560 U/L
(valor de referencia até 100 U/L) e Lipasemia de 1702
U/L (valor de referência até 60 U/L), com níveis de
colesterol e triglicérides dentro da normalidade. Foi
levantada a hipótese diagnóstica de pancreatite

OBJETIVO
Relatar o caso de um paciente do sexo
masculino que, após trauma abdominal fechado,
evoluiu com pancreatite aguda e formação de
pseudocisto pancreático, o qual foi tratado com
drenagem percutânea.

Figura 2:
Pseudocisto pancreático
exercendo efeito de
massa

RELATO DE CASO
Trata-se de paciente de 8 anos de idade, sexo
masculino, que deu entrada em nosso serviço 6 horas
após acidente ciclistico no qual o guidão da bicicleta
teria colidido contra seu abdome. Apresentava
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Figura 3:
Pseudocisto pancreático
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do tratamento com drenagem percutanea, o dreno
apresentava-se sem debito, nova USG sem evidenciar
coleção peri pancreática ou lesões císticas, sendo
optado pela retirada do mesmo. O paciente evoluiu
sem intercorrências, com ausencia de sinais ou
sintomas, com boa tolerancia alimentar, recebendo
alta hospitalar após 52 dias do trauma. Segue em
acompanhamento ambulatorial, sem intercorrências
até o momento.
DISCUSSÃO

aguda traumática, sendo então optado por
manutenção do jejum com hidratação endovenosa.
Quatro dias após admissão hospitalar referia melhora
álgica importante, com níveis séricos de amilase e
lipase em 452 e 228, respectivamente. A USG não
apresentava alterações morfologicas e de ecotextura
pancreática, tendo-se iniciado dieta oral hipolipídica e
hipoproteica. No nono dia após admissão hospitalar
negava queixas álgicas porém ao exame físico
apresentava um abdome tenso a palpação, tendo sido
indicado novo exame de imagem. A USG evidenciou a
presença de cisto pancreático medindo cerca de 7,4 x
5 x 3,7 cm. Optado então por conduta expectante do
pseudocisto pancreático (PP), com início de dieta
enteral com proteina hidrolisada e aminoácidos
através de sonda posicionada no jejuno. O paciente
evoluia sem intercorrências, porém no 15º dia do
tratamento conservador de PP, desenvolveu uma
massa visível em quadrante superior esquerdo
(hipocondrio esquerdo e epigastrio). Nova
ultrassonografia evidenciava aumento das dimensões
do cisto, medindo cerca de 10,1 x 9,9 x 9,6 cm, volume
estimado em 500 cm³. Devido paciente estar
assintomático, foi optado por manutenção do
tratamento clínico pois o cisto apresentava paredes
finas, o que dificultaria abordagem cirúrgica
adequada. Em 35 dias do trauma abdominal, o
paciente evoluiu com quadro de náuseas e vomitos
intensos, TC (figuras 1,2 e 3) com cisto de dimensões
12,3 x 7,6 x 9,5 cm, com efeito de massa, tendo sido
optado por drenagem percutanea guiada por USG
com cateter de PigTail, com saída imediata de 200 mL
de líquido turvo. Após 9 dias da drenagem, foi reintroduzida dieta oral devido baixo debito e ausencia
de sintomas clínicos. Depois de 15 dias da instituição

O pseudocisto pancreático é um saco repleto
de líquido relacionado ao pâncreas, que não possui
epitélio e contém enzimas pancreáticas, sangue e
tecido necrótico. A formação de pseudocistos é
incomum na infância. Em meados da década de 1970,
Cooney e colaboradores revisaram a literatura e
identificaram em todo o mundo somente 60 bem
documentados casos pediátricos. Nos EUA, o trauma é
responsável por 15-37% dos casos. 5, 6
O prognóstico da criança com pancreatite
aguda é excelente na maioria dos casos, porém tem
sido relatada incidencia de complicações com
formação de pseudocisto em 10-23% dos episódios
agudos. 5
Crianças com pseudocistos de pâncreas se
apresentam com dor abdominal, massa epigástrica
palpável ou plenitude abdominal, a semelhança do
caso reportado. Os sintomas adicionais incluem
icterícia, dor no peito, náuseas, vômitos, anorexia,
perda de peso, febre, ascite e, raramente, hemorragia
gastrointestinal. A magnitude da elevação das
enzimas amilase e lipase não se correlaciona com a
gravidade da lesão.
Ultra-sonografia (USG) e tomografia
computadorizada (TC) de abdomen podem confirmar
o diagnóstico de pseudocisto pancreático. Os
pseudocistos pancreáticos agudos menores que 5 cm
de diâmetro são observados por 4-6 semanas pois a
maior parte deles resolve-se espontaneamente. Os
maiores que 5 cm de diâmetro geralmente necessitam
de intervenções cirúrgicas, como drenagem
percutânea guiada por USG/TC, drenagem
endoscópica ou drenagem interna
laparostomica/laparoscópica, como
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cistogastrostomia ou cistoenterostomia. No entanto,
antes de uma intervenção, um período conservador
de cerca de 4-6 semanas de observação é necessário
para permitir que a parede do cisto amadureça. 10,11

ARTIGO

prospectivos em crianças, comparando os efeitos dos
diferentes tipos de terapêutica em pseudocistos
pancreatico: conservadora ou intervencionista
(drenagem endoscópica, percutanea e cirurgica),
comparando o sucesso técnico, as taxas de
complicação e o tempo médio de internação, para que
as melhores medidas sejam implantadas, visando a
completa e mais rápida forma de recuperação dos
pacientes, com menores indices de morbimortalidade.

O tratamento cirúrgico dos pseudocistos de
pâncreas é tradicionalmente cirúrgico, considerado
como tratamento de escolha. A interveção cirúrgica
geralmente é realizada em PP com parede de
espessura maior que 1 mm.12 Porém, embora a
cirurgia seja eficaz, pode estar associada a
complicações em até 25% dos casos e com REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Esse relato de caso demonstrou viabilidade e
facilidade no tratamento com drenagem percutânea
em criança previamente saudável, devendo ser
considerado em casos semelhantes.
Se faz necessária a realização de estudos
41

ISSN 2318-9509

Volume VII - Número I - abril de 2019

ECONOMIA

RENDIMENTO DO FUNDO X RENDIMENTO DO INVESTIDOR
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Quando um investidor faz aportes periódicos
em um fundo de investimento, o rendimento não
acompanha necessariamente o rendimento do fundo.
Dependerá de como o fundo chegou ao resultado no
final do período.

rendimento final de 12% para o fundo, porém como a
curva de crescimento foi diferente, o rendimento para
quem distribuiu seus aportes igualmente nos
intervalos, foi de 13,20% neste exemplo. Em resumo,
como o investidor comprou cotas por preços mais
No gráfico abaixo (gráfico 1), o ganho após o baixos durante boa parte da evolução do fundo, ele
período, para quem investiu tudo no primeiro conseguiu até um rendimento maior do que se tivesse
intervalo, foi de 12%. Como foi feito apenas um aporte colocado todo o valor no início do período..
No próximo gráfico (gráfico 3), a situação é
no início, o investidor comprou suas cotas pelo valor
de 100 e agora elas valem 112. O resultado do outra. Como as cotas subiram e depois baixaram,
investimento, portanto acompanhou a valorização apesar do rendimento final também chegar aos 12%, o
das cotas do fundo, salvo eventuais taxas, impostos ou investidor as comprou por valores maiores,
adquirindo bem menos cotas, durante boa parte do
“come-cotas”.
Quem, no entanto, investiu o mesmo valor, mas tempo. No exemplo, o rendimento ficou até negativo
o distribuiu igualmente nos intervalos do período, em 0,08%.
Em resumo, não é suficiente observar o
rendimento dos fundos durante o período de
investimento, A forma como eles se movimentam é
importante para quem faz aportes periódicos. Confira
a lâmina do fundo, mas também acesse seu portal
O segundo gráfico (gráfico 2) mostra o mesmo individual para ver como estão seus investimentos

obteve um rendimento de apenas 6,28%, porque a
cada aporte ia adquirindo cotas com valores cada vez
maiores e, portanto, ele ficou com menos cotas ao
final do período, comparando com o caso anterior
quando as obteve todas com valor menor.
Gráfico 1

Gráfico 3

Gráfico 2
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URODINÂMICA: O QUE EXISTE E O QUE OFERECE
AO PACIENTE PEDIÁTRICO?
1) AGENDA MICCIONAL
O que é?

Curva excretora (intermitente, interrompida,
senoidal, prolongada, plana), fluxo máximo (Qmax),
Registro da frequência e volume das micções e fluxo médio (Qmed), duração do fluxo (seg), tempo
evacuações num determinado período de tempo, até o fluxo máximo, volume do fluxo (ml).
acrescida de dados específicos (episódios de Vantagens:
i n c o n t i n ê n c i a , i n c l u s i v e e n u r e s e , u r g ê n c i a , Child-friendly, não invasiva, fácil de repetir.
circunstâncias específicas, etc). Em lactentes é Desvantagens:
substituída por um período de simples observação
Depende de colaboração do paciente, inviável antes
das micções, com a criança sem fraldas (em geral por
de treinamento em toilette (estão sendo estudados
6h).
métodos de avaliação por ultrassom nesta faixa de
Como é feita?
idade), inválido com volumes vesicais pequenos (ideal
O responsável, ajudado pelo paciente na > 60% da capacidade), resultados questionáveis com
medida de sua maturidade e capacidade cognitiva, repleção vesical extrema. Pode variar muito entre uma
registra num formulário (padronizado ou não) os coleta e outra (reprodutibilidade não é ideal e o exame
dados buscados, em geral por um período de 48h.
deve ser repetido ou corroborado através de outros
exames em caso de anormalidade ou dúvida).
Quais dados fornece?
Dados fisiológicos realistas a respeito da 3 ) F L U X O M E T R I A A S S O C I A D A À
funcionalidade do trato urinário baixo e hábito ELETROMIOGRAFIA PERINEAL
O que é?
intestinal.
Vantagens:

Avaliação do volume urinário/tempo em uma
Child-friendly, não invasiva, fácil de repetir, pode ser ou mais micções, simultânea com a avaliação da
utilizada como motivação para tratamentos atividade da musculatura do assoalho perineal.
Como é feita?
comportamentais e educativos.
Desvantagens:

O paciente urina livremente em local
Depende de colaboração do paciente e de um adulto determinado (que pode ser privativo). A atividade da
responsável. Pode ser de difícil execução dependendo musculatura perineal é avaliada através de dois
das circunstâncias sócio-familiares ou limitações eletrodos de superfície instalados próximo ao ânus
(existe a possibilidade de avaliação com eletrodos de
cognitivas ou de educação formal prévia.
agulha, raramente indicados em crianças).
2) FLUXOMETRIA LIVRE
O que é?

Quais dados fornece?

Todos os dados fornecidos na fluxometria mais
Avaliação do volume urinário/tempo em uma
a correlação com a atividade da musculatura perineal
ou mais micções
durante a micção (o padrão normal é de relaxamento
Como é feita?
durante a micção) e o tempo de latência entre o
O paciente urina livremente em local relaxamento fisiológico da musculatura perineal e o
determinado (que pode ser privativo), sem início da micção (lagtime): o prolongamento desta
i n t e r v e n ç ã o o u m a n i p u l a ç ã o p o r q u a l q u e r medida sugere incoordenação do esfíncter urinário
instrumental e o fluxo é mensurado pelo interno, eventualmente correlacionado a
equipamento, que elabora medidas e constrói curvas. disautonomia. É parte integrante da urodinâmica
Quais dados fornece?
completa.
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Vantagens:

As mesmas da fluxometria com eletromiografia
Ainda child-friendly, minimamente invasiva, fácil de perineal, além de exigir a disponibilidade de
repetir.
equipamento de ultrassonografia com operador
Desvantagens:
treinado para uso.
As mesmas da fluxometria livre. A avaliação da 5) CISTOMETRIA
atividade da musculatura perineal é tecnicamente O que é?
difícil e não está disponível em muitos laboratórios de
Avaliação da resposta pressórica da
urodinâmica.
bexiga/atividade muscular do detrusor durante o ciclo
4) URODINÂMICA NÃO INVASIVA
de enchimento, e da capacidade e complacência
(fluxometria livre + eletromiografia perineal + vesicais.
avaliação de esforço abdominal/Valsalva + avaliação Como é feita?
ultrassonográfica incluindo resíduo pós miccional)
O paciente precisa ser cateterizado com um
O que é?
cateter de duplo lumen ou com dois cateteres através
Avaliação do volume urinário/tempo em uma da uretra ou através de cistostomia. Um lumen
ou mais micções simultânea com a avaliação da (alternativamente um dos cateteres) serve para o
atividade a musculatura do assoalho perineal, enchimento vesical (feito com solução salina em
adicionada de dados ultrassonográficos capazes de temperatura corporal, em geral até um máximo de
fornecer volume vesical antes da micção, espessura da 10% da capacidade vesical calculada/min) e o outro
parede vesical e resíduo pós miccional e avaliação de serve para a mensuração das pressões intravesicais
esforço abdominal compensatório durante a micção. pelo equipamento de urodinâmica. Um terceiro
cateter (balonado) é inserido no reto para avaliar as
Como é feita?
O paciente é examinado com ultrassonografia pressões intra-abdominais durante o exame.
e depois urina livremente em local determinado, sem
intervenção ou manipulação por qualquer
instrumental . A atividade da musculatura perineal é
avaliada através de dois eletrodos de superfície
instalados próximo ao ânus (existe a possibilidade de
avaliação com eletrodos de agulha, raramente
indicados em crianças). Outros eletrodos podem ser
instalados para avaliar a atividade da musculatura
abdominal. Imediatamente depois a ultrassonografia
é repetida e o resíduo pós miccional é mensurado.

Quais dados fornece?

Vantagens:

Muito invasivo e não fisiológico. Alterada pelo stress
do paciente, enchimento rápido da bexiga,
enchimento vesical com líquidos frios, inadequação

Gráfico da atividade muscular da bexiga
durante um ou mais ciclos de enchimento, inclusive
ocorrência de contrações não fisiológicas (contrações
não inibidas do detrusor). Medida da capacidade
vesical (inclusive medida da capacidade vesical com
relação à capacidade teórica normal que é calculada
através de fórmulas disponíveis).
Volume e pressão de perda (volume e pressão em que
ocorre perda involuntária de urina) e volume de
segurança (volume em que a pressão vesical atinge 40
Quais dados fornece?
T o d o s o s d a d o s d a f l u x o m e t r i a c o m cm H2O). Complacência vesical.
eletromiografia, adicionando dados quanto à Vantagens:
capacidade vesical, resíduo pós miccional e atividade Preciso e capaz de oferecer medidas preditoras de
da musculatura abdominal. Caso disponível a risco ao trato urinário alto. Pode ser feita em
ultrassonografia pode ser mais sofisticada e fornecer pacientes antes do treinamento de toilette ou sem
dados sobre afecção secundária do trato urinário alto micção voluntária fisiológica (bexiga neurogênica).
(hidroureteronefrose, alteração secundária das Faz parte da urodinâmica completa.
medidas da cortical renal).
Desvantagens:
Child-friendly, não invasiva, fácil de repetir.
Desvantagens:
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do ambiente, não cooperação do paciente, presença
de cateteres intravesicais. A capacidade de
demonstrar atividade fásica do detrusor e capacidade
vesical está prejudicada em casos de insuficiência
esfinctérica. O cálculo de complacência está
prejudicado em presença de refluxo grave,
insuficiência esfinctérica ou divertículo vesical amplo.

CLASSIFICAÇÕES

Quais dados fornece?
Todos os fornecidos pela urodinâmica clássica mais a
presença e o momento de episódios de refluxo
vesicoureteral ou sequestro urinário por estruturas
anatômicas durante o ciclo de enchimento e
esvaziamento.Associa morfologia e função.

Vantagens:
6) AVALIAÇÃO DE PRESSÃO-FLUXO (parte da
u r o d i n â m i c a c o m p l e t a – a v a l i a ç ã o d e Precisão e associação anatomia-função.
Desvantagens:
esvaziamento/fase miccional)
As mesmas da cistometria completa, associadas à
O que é?
A v a l i a ç ã o d a r e s p o s t a p r e s s ó r i c a d a exposição à radiação da equipe e paciente e à
bexiga/atividade muscular do detrusor durante o ciclo necessidade de equipamento de raios X disponível na
sala de urodinâmica, com operadores
de esvaziamento vesical (micção).
correspondentes e cadeira de urodinâmica
Como é feita?
radiotransparente.
O paciente persiste cateterizado após a
cistometria e o exame é feito durante a
micção/esvaziamento vesical.
Quais dados fornece?
Gráfico da atividade muscular da bexiga
durante a micção, curva de fluxo, volume urinado,
volume residual. Pode ser associado à eletromiografia
perineal, com vantagens para diferenciar fluxo
obstrutivo fixo (por doença anatômica) ou funcional
(por espasmo esfinctérico e incoordenação vesicoesfincteriana).
Vantagens:
Precisão e multiplicidade de informações possíveis. É
parte da urodinâmica completa
Desvantagens:
As mesmas da cistometria. Em uretras infantis os
cateteres podem alterar o esvaziamento da bexiga
(por suboclusão) e prover números duvidosos com
relação ao volume e pressão de perda.
7) VIDEOURODINÂMICA
O que é?
Cistometria e avaliação pressão-fluxo
associadas à avaliação radiológica simultânea do trato
urinário baixo (cistouretrografia) em tempo real.
Como é feita?
A bexiga é cheia com contraste iodado para a
urodinâmica e registro radiológico intermitente é feito
em momentos adequados do exame.
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