
Revista Portuguesa

de

Órgão Oficial da Sociedade Portuguesa de Cirurgia

i r u r g i a
Suplemento   •  Março 2016

xxxVI congresso nacIonal de cIrurgIa

PROGRAMA

E

RESUMOS



SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA

XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA

PROGRAMA
e

RESUMOS

3 a 5 de Março de 2016

FIGUEIRA DA FOZ



Revista Portuguesa de Cirurgia

2

Corpo Editorial  Editor Chefe – Jorge Penedo (Centro Hospitalar de Lisboa Central), Editor Cientifico – Carlos Costa Almeida 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), Editor Técnico – José Augusto Gonçalves (Centro Hospitalar Barreiro-Montijo), 
Editores Associados – António Gouveia (Centro Hospitalar de S. João) Beatriz Costa (Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra) e Nuno Borges (Centro Hospitalar de Lisboa Central), Editores Eméritos – José Manuel Schiappa (Hospital CUF 
Infante Santo) e Vitor Ribeiro (Hospital Privado da Boa Nova, Matosinhos) • Conselho Científico  A. Araújo Teixeira (Instituto 
Piaget, Hospital de S. João, Porto), Eduardo Barroso (Centro Hospitalar de Lisboa Central), F. Castro e Sousa (Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra), Fernando José Oliveira (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), Francisco Oliveira Martins (Centro 
Hospitalar de Lisboa Central), Henrique Bicha Castelo (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), João Gíria (Hospital Garcia de Orta, 
Almada), João Patrício (Hospital da Universidade de Coimbra), Jorge Girão (Hospital dos Capuchos, Lisboa), Jorge Maciel (Centro 
Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho - Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia), Jorge Santos Bessa (Hospital de  
Egas Moniz, Lisboa), Júlio Leite (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), José Guimarães dos Santos (Instituto de Oncologia 
do Porto), José Luís Ramos Dias (Hospital CUF Descobertas, Lisboa), José M. Mendes de Almeida (Hospital CUF Descobertas, Lisboa), 
Nuno Abecasis (Instituto Português de Oncologia de Lisboa – Secretário Geral da SPC), Pedro Moniz Pereira (Hospital Garcia  
de Orta, Almada), Rodrigo Costa e Silva (CHLO – Hospital Ega Moniz) • Edição e Propriedade  Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
– Rua Xavier Cordeiro, 30 – 1000-296 Lisboa, Tels.: 218 479 225/6, Fax: 218 479 227, secretariado.revista@spcir.com  
• Redacção e Publicidade  SPOT Depósito Legal 255701/07

Revis ta  Por tuguesa  de  Cirurgia  XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

Índice
ÓRGÃOS SOCIAIS DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3

PATROCINADORES DO CONGRESSO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

MENSAGEM DO PRESIDENTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

MENSAGEM DO PRESIDENTE DE HONRA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   7

EDITORIAL DA DIRECÇÃO .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   9

PROGRAMA DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

SESSÕES COMUNICAÇÃO ORAL  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   27

SESSÕES VÍDEO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

SESSÕES POSTER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

REGULAMENTO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NO CONGRESSO NACIONAL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

RESUMOS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

3

DIRECÇÃO

PRESIDENTE

Prof. Doutor Jorge Maciel

VICE-PRESIDENTES

Prof. Doutor Francisco Oliveira Martins
Prof. Doutor António Bernardes

SECRETÁRIO-GERAL

Dr. Nuno Abecasis

SECRETÁRIOS-GERAIS ADJUNTOS

Dr. Mário Mendes
Dr. Gil Gonçalves

Prof. Doutor J. Guilherme Tralhão

TESOUREIRO

Dr. Vasco Geraldes

TESOUREIRO ADJUNTO

Dr. Carlos Luz

VOGAIS

Prof. Doutor José Barbosa
Dr. Jaime Vilaça
Dr. Jorge Pereira

Dr. Eduardo Oliveira
Dr. Hugo Pinto Marques

Dr. João Coutinho

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE

Prof. Doutor J. Crespo Mendes de Almeida

VOGAIS

Dr. Carlos Casimiro
Dr. Fernando Ferreira

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE

Prof. Doutor Júlio Leite

VICE-PRESIDENTE

Dr. Vieira Amândio

VOGAIS

Dr. Jorge Pais
Dra. Lurdes Gandra

SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA

XXXVI  CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA

Órgãos Sociais



Revista Portuguesa de Cirurgia

4

PATROCINADORES DO CONGRESSO

SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA

XXXVI  CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

5

SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA

XXXVI  CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA

MENSAGEM DO PRESIDENTE

A Sociedade Portuguesa de Cirurgia, vai realizar o seu XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA, 
no mesmo local do ano passado – Cento de Congressos do Hotel Euro Stars Oasis Plaza – Figueira da Foz de 3 
a 5 de Março de 2016.

Temos como objectivo incentivar a troca de conhecimentos técnico-científicos entre pares e dessa forma 
melhorar a sua capacidade de desempenho profissional.

Vários temas foram preparados para debate, em diversas áreas da patologia com que nos deparamos no 
quotidiano e que nos suscitam dúvidas e preocupações. Aqui os trazemos a confronto de ideias, para que da 
experiência colectiva todos possamos beneficiar, muito em particular os doentes.

Haverá espaços que permitam um são convívio e estreitamento de relacionamentos pessoais, bem como para 
apresentação de trabalhos – comunicações orais, vídeos e posters, onde quem assim o entender, poderá mostrar 
as suas vivências e experiência acumulada, que muito útil pode ser para os demais. Partilhar conhecimento é 
uma obrigação.

Pretendemos também, que esta reunião seja um fórum que extravase a ciência pura e que permita a discussão 
aberta de todo outro tipo de problemas, que afectam os profissionais de saúde e que há que não escamotear.

Para levarmos a cabo a tarefa de que nos incumbimos, convidamos e temos a honra de ter entre nós, uma 
plêiade de ilustres profissionais de várias áreas do conhecimento, quer nacionais quer estrangeiros, que de uma 
forma desinteressada e com sacrifícios pessoais e profissionais, acederam a colaborar connosco. Para todos a 
nossa profunda gratidão.

Convidamos todos a estarem presentes e a partilharem connosco o vosso conhecimento

Jorge Maciel
Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia
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XXXVI  CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA

MENSAGEM DO PRESIDENTE DE HONRA

Tive o privilégio de ter sido convidado para Presidente de Honra do XXXVI Congresso Nacional de 
Cirurgia, pelo Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e por unanimidade dos seus pares. 
Esta distinção muito me sensibilizou e sinceramente agradeço.

A Associação Portuguesa de Cirurgia foi sucedida pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia (SPC) nos anos 70, 
que continua a organizar o seu Congresso, onde tem sido representada a Cirurgia Portuguesa.

Por ironia do destino, tive que abandonar a minha atividade hospitalar e docente, tendome jubilado há 
vários anos, por motivo de doença. Não obstante, tenho continuado a seguir a cirurgia e os seus progressos em 
todos os campos.

O Congresso de Cirurgia, que se realiza este ano na Figueira da Foz, será o lugar onde os cirurgiões e 
os serviços que representam, apresentarão, com a maior idoneidade casos clínicos de interesse, assim como 
estatísticas dos seus serviços e temas de investigação. Teremos também a habitual Mesa-Redonda Internacional 
patrocinada pelo lnternational College of Surgeons. Terão lugar Mesas-Redondas Nacionais integradas por 
competentes especialistas, assim como Conferências por distintos cirurgiões. Não faltará também a colaboração 
de todos os presentes com debates orais.

Recordo que não devemos esquecer a cirurgia mini-invasiva, dado o contributo e a relevância que esta pode 
ter no futuro, para o qual, principalmente os cirurgiões mais jovens, terão de estar preparados.

Entre muitos outros temas discutíveis e polémicos, temos que considerar, com especial atenção, no momento 
presente, os novos avanços no tratamento do cancro da mama.

Após estas considerações muito gerais, peço a melhor colaboração de todos os colegas para a dignidade e 
honra deste Congresso que deve e pode perfilar-se ao nível dos Congressos Europeus.

Venham todos, porque não somos demais para engrandecer a Cirurgia Portuguesa.

Prof. José Pedro Belo Soares
Presidente de Honra
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XXXVI  CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA

EDITORIAL DA DIRECÇÃO

De 3 a 5 de Março de 2016 vai-se realizar mais uma vez, na Figueira da Foz, o Congresso Nacional de Cirurgia. 
A Direcção decidiu manter o local do evento pela sua centralidade geográfica e pelas excelentes condições físicas 
do Centro de Congressos. Introduziram-se no entanto algumas alterações à estrutura da reunião em resposta a 
alguns problemas detectados na realização do ultimo Congresso e críticas que nos chegaram através dos sócios. 
Assim as sessões de posters serão realizadas cada uma na sua sala individual para evitar a excessiva aglomeração de 
pessoas e ruído verificadas no ano passado. Também na parte da tarde haverá troca da ordem do programa ficando 
as sessões de comunicações livres após a hora de almoço e as Mesas Redondas e Conferências no fim do dia.

O Programa como já é habitual foi constituido basicamente com o contributo dos vários capítulos da 
Sociedade, de sociedades congéneres que participam activamente no nosso Congresso e, desta vez, com uma 
Mesa Redonda sobre Abdomen Hostil realizada em conjunto com a Associacion Espanola de Cirurjanos, dando 
corpo a uma das alíneas do acordo de colaboração entre as duas instituições celebrado no passado mês de 
Outubro, em Granada, por altura da Reunion Nacional de Cirurjia promovida pela AEC.

Todos os orgãos da Sociedade deram o seu melhor para que o programa do Congresso seja aliciante e 
corresponda às expectativas de formação sentida pelos cirurgiões portugueses de todas as fases da sua carreira 
profissional. Teremos como é habitual a presença de convidados estrangeiros que virão contribuir com a sua 
experiência destacada em vários ramos da Cirurgia para a qualidade do programa. Mas como sempre o fundamental 
do Congresso será a apresentação sob a forma de comunicações livres, videos e posters da experiência e realidade 
de todos os Serviços de Cirurgia do país e a sua discussão empenhada e leal. Todos temos, todos os anos, muito 
que aprender uns com os outros.

É pois com todo o entusiasmo que vos convoco para a reunião magna da Cirurgia Portuguesa, esperando a 
todos rever empenhados como sempre no maior evento da vida da nossa Sociedade. Em Março. Na Figueira da Foz.

Nuno Abecasis
Secretário Geral
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QUARTA-FEIRA, 2 MARÇO
CURSOS PRÉ-CONGRESSO

08:30 - 13:00
Hospital São Teotónio - Viseu

Trauma MUSEC
Modular ultrasound ESTES Course

14:00 - 19:00
Hospital São Teotónio - Viseu

Trauma MUSEC
Módulo US in Emergence department

QUINTA-FEIRA, 3 MARÇO
CURSOS PRÉ-CONGRESSO

08:30 - 13:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Hospital
Figueira da Foz

Hospital
Figueira da Foz

Esofago Gastro
Duodenal

Doença do refluxo
gastro esofágico e

hérnia do hiato

Trauma
Controlo de Danos

Cuidados Intensivos
Aspetos práticos da

cirurgia no idoso

Hepato Bilio
Pancreático

Duodeno
pancreatectomia

cefálica

Cirurgia Vascular
Úlceras venosas e

tratamento

Cirurgia Mamária
Reunião

multidisciplinar de
casos clínicos

Cirurgia Endócrina
Introdução à
ecografia de

tiróide e
paratiróide

Parede Abdominal
Hernioplastia da

parede abdominal
por via

laparoscópica

XXXVI CONGRESSO NACIONAL
14:30 - 16:30

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala Poster Sala 5

CO-HBP-1 CO-CR-1 CO-Vários-Parede V-CR

HBP-2

V-Vários

HBP-3
EGD-1
END-2
MAMA

Trauma/Intensivos

16:30 - 17:00
INTERVALO
17:00 - 19:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6

Prova de Caras
Mesa Redonda
Terapêutica da

carcinomatose peritoneal
 

Mesa Redonda
Sepsis do ponto de
partida abdominal

  

19:00
SALA 1

ASSEMBLEIA GERAL DA SPC
20:45

COCKTAIL DE BOAS VINDAS
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QUARTA-FEIRA, 2 MARÇO
CURSOS PRÉ-CONGRESSO

08:30 - 13:00
HOSPITAL SÃO TEOTÓNIO - VISEU (2 DE MARÇO 2016)

Trauma - MUSEC (Modular ultrasound ESTES Course)
Módulo Ecografia básica em urgência
Coordenador: Jorge Pereira

Instrutores: Fernando Ferreira, Luis Filipe Pinheiro

Módulo e-fast
Knobology
Protocolo e-fast
Vídeo demonstrativo
Prática em modelos
Teste

14:00 - 19:00
Trauma - MUSEC (Modular ultrasound ESTES Course)
Módulo US in Emergence department
Revisão de conceitos
Cenários interativos
Discussão plenária de imagens
Revisão de conceitos e artefactos
Sessões teóricas
Vesícula e Rins
Aorta
Ecografia de compressão e "fraturas"
Tecidos moles
Cenários interativos
Estações práticas
Teste
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QUINTA-FEIRA, 3 MARÇO
CURSOS PRÉ-CONGRESSO

08:30 - 13:00
SALA 6

Cirurgia mamária - Reunião multidisciplinar de casos clínicos
Coordenação: José L.Fougo, Teresa Santos, Rui Alves, Isabel Rubio

Disciplinas: cirurgia, radiologia, anatomia patológica, oncologia médica, radio-oncologia e cirurgia plástica
Seis casos clínicos preparados pelo Capítulo

SALA 5
Cirurgia vascular - Úlceras venosas e tratamento
Presidente: C.M. Costa Almeida

Moderadores: Luis Filipe Pinheiro, Cristina Aniceto

Comentadores: Amélia Vieira, Augusto Lourenço, Daniel Cartucho, Eduardo Oliveira, Francisco Miranda, João Magro, Luis Filipe Gasparinho

Aspetos históricos: Luis Silveira

Fisiopatologia e diagnóstico da úlcera venosa: Luis Reis

Diagnóstico: Conceição Marques, Natália Santos

Tratamento: Pereira Alves, Aida Paulino, Pedro Vaz

Úlcera infetada: José Neves, Ana Formiga

Medicamentos veno ativos na úlcera venosa : Luis Carvalho

O tratamento cirúrgico das perfurantes na úlcera venosa: C.E. Costa Almeida

Tratamento endovascular na úlcera venosa: Amélia Estevão

Escleroterapia na úlcera venosa: Pratas Balhau

Palestra: - Pé diabético: C.M. Costa Almeida

SALA 4
Hepatobiliopancreático - Duodenopancreatectomia cefálica
Presidente: F. Castro Sousa

Moderadores: Jorge Paulino, Luis Graça

Definição e variantes: com ou sem conservação do piloro, implicações anatómicas, fisiopatológicas e prognósticas: António Bernardes

Definições de irressecabilidade pré e per-operatórias: Ana Velez

Alternativas quando a ressecção estiver contra-indicada: Silvia G. Silva

Como fazer: Incisão e vias de acesso: Tânia Almeida

O descruzamento duodenal: Manuel Oliveira

O túnel retro pancreático: Luis Bicho

A dissecção do hilo hepático: Henrique Alexandrino

A secção do pâncreas: Gil Gonçalves

Estratégias na anastomose pancreática: Tiago Machado

Estratégias na anastomose biliar: Edite Filipe

Estratégias na reconstrução digestiva: Sónia Vilaça

Acidentes intra-operatórios: soluções e consequências: Paulo Soares

Ressecções vasculares: como, quando e porquê: Emanuel Vigia

Drenagem e cuidados específicos no pós-operatório: Guilherme Tralhão

DPC: o estado da Arte: J. R. Delpero
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO
08:30 - 13:00

HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZ
Cirurgia endócrina - Introdução à ecografia de tiróide e paratiróide
Coordenação: João Capela

Monitores: Ana Oliveira, Henrique Candeias, Pedro Sá Couto, Virginia Soares

Apresentação do curso: João Capela

Módulo teórico
Introdução à Ecografia: Carla Silva

Ecografia da tireóide e cadeias ganglionares: anatomia ecográfica: Pedro Sá Couto

Ecografia da tireóide: patologia ecográfica: Ana Oliveira

Ecografia da paratireóide: indicações e anatomia ecográfica: João Capela

Indicações para biopsia guiada por ecografia: Henrique Candeias

Noções básicas de biopsia guiada por ecografia: Virginia Soares

Módulo teórico-prático
Casos clínicos: fotos e vídeos: João Capela

Módulo prático
Manuseamento do ecógrafo: Patrícia Calvinho

Tireóide normal
Casos práticos: Patologia tireoideia, paratireoideia e adenomegalias

SALA 2
Trauma - Controle de danos
Coordenação: Pedro Ramos

Moderadores: Carlos Mesquita, Luis Filipe Pinheiro, Joana Correia, Jorge Pereira, José Manuel Oliveira

Introdução: Nuno Abecasis

Conceito de controle de danos: Pedro Ramos

Controle de danos torácico: Carlos Mesquita

Controle de danos abdominal: José Manuel Oliveira

Controle de danos vascular: Luis Filipe Pinheiro

Controle de danos pélvico:
Técnicas de encerramento abdominal: Joana Correia

Casos clínicos:

SALA 1
Esofagogastroduodenal - Doença do refluxo gastro esofágico e hérnia do hiato
Presidente: Jorge Maciel

Coordenadores: António Gouveia, Manuela Baptista

Introdução: Jorge Maciel, António Gouveia

Da Epidemiologia ao Diagnóstico: António Gouveia

Estudos Funcionais Esofágicos: Manuela Baptista

Esófago de barrett - Papel da Gastroenterologia: A. Dias Pereira

Indicação e tratamento cirúrgico: Jorge Santos

Técnica cirúrgica: John Preto

Pós operatório e avaliação de resultados: Eduardo Costa

Falência terapêutica e Cirurgia Revisional: Costa Santos
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CURSOS PRÉ-CONGRESSO
08:30 - 13:00

HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZ
Parede Abdominal - Hernioplastia da parede abdominal por via laparoscópica
Coordenador: Carlos Magalhães

Monitores: Mário Marcos, Artur Flores

Introdução ao Curso (Teórico-prático)
Principais aspetos/técnicas no tratamento da hérnia inguinal e incisional
Intervenção cirúrgica com transmissão (TEP)
Prevenção da dor pós operatória pós hernioplastia
Intervenção cirúrgica com transmissão - hérnia incisional
As indicações/vantagens da abordagem laparoscópica/videoassistida
Intervenção cirúrgica com transmissão (TAPP)
Discussão

SALA 3
Curso de Cuidados Intensivos - Aspetos práticos da cirurgia no idoso
A idade como fator de risco: constatações: Nuno Carvalho

Alterações fisiológicas do envelhecimento: Bruno Pinto

Outcome e scores: utilidade na prática clínica: Rita Marques

Otimização do doente geriátrico para cirurgia: Beatriz Costa

Delírio no pós operatório: Ricardo Almendra

Pós e contras da cirurgia minimamente invasiva no idoso: Novo de Matos

Cirurgia no idoso: visão do especialista em geriatria: Teixeira Veríssimo

14:30 - 16:30
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

SALA 1
CO-HBP-1
Presidente: Américo Martins

Moderadores: Alexandre Costa, Mónica Martins, Jorge Daniel

SALA 4
Vídeo-CR
Presidente: Miguel Coelho

Moderadores: Nelson Silva, Fernando Barbosa, Luis Ferreira

SALA POSTER
Poster-HBP-2
Presidente: Fátima Bairos

Moderadores: Donzília Sousa Silva, Rui Martins, Ana Bento

Poster-HBP-3
Presidente: Jorge Campanário

Moderadores: Nuno Pignateli, Ricardo Martins

Poster-EGD-1
Presidente: Luis Cortez

Moderadores: Maria Gorete Jorge, Bela Pereira, Sacadura Fonseca

Poster-END-2
Presidente: Manuela Dias

Moderadores: José Girão, Morgado Viana, Pedro Mesquita

Poster-Mama
Presidente: Isabel Ferrão

Moderadores: Margarida Torgal, Fernanda Fernandes

Poster-Trauma/Int.
Presidente: Ângelo Figueiredo

Moderadores: Miguel Semião, Susana Graça, Ana Cristina Alves
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SALA 5
Vídeo-Vários
Presidente: Jaime Vilaça

Moderadores: Rui Moreira, Carlos Soares, Carlos Miranda

SALA 2
CO-CR-1
Presidente: Trindade Soares

Moderadores: Conceição Cardoso, Isabel Paixão, António Ferrão

SALA 3
CO-Vários/Parede
Presidente: José Maria Correia Neves

Moderadores: José Leite Vieira, Vitor Nunes, Ana Formiga

16:30 - 17:00
INTERVALO
17:00 - 19:00

SALA 4
Mesa Redonda - Sepsis do ponto de partida abdominal
Presidente: Francisco Oliveira Martins

Vice-Presidente: Mário Mendes

Moderadores: Carlos Mesquita, António Oliveira, Pedro Ramos

Caso clínico Octávio Viveiros

Sepsis, sepsis severa, choque séptico; conceito atual: Nuno Carvalho

Factores preditivos de gravidade e estratificação de doentes: Rui Moreno

Via verde da sepsis – importância: Beatriz Costa

O papel da imagiologia no controle de foco. Do diagnóstico à terapêutica: João Lourenço

Controle de dano na sepsis severa. Um conceito novo de um velho problema: Maria Veiga Macedo

17:00 - 19:00
SALA 2

Mesa Redonda: - Terapêutica da carcinomatose peritoneal
Presidente: Joaquim Abreu

Moderadores: Lúcio Santos, Cristina Sarmento , Henrique Alexandrino

Resultados atuais da terapêutica sitémica (citostáticos e biológicos) Cátia Faustino

Neoplasias mucinosas do apêndice com pseudomixoma peritoneal Renato Bessa Melo

Carcinomatose peritoneal de carcinoma colorectal J.Manuel Fernandes

Experiência portuguesa no tratamento de matestização síncrona hepática e peritoneal de CCR com HIPEC Nuno Abecasis

17:00 - 19:00
SALA 1

Prova de Caras
Presidente: Costa Maia

Vice-Presidente: Hugo Pinto Marques

Caso Clínico Norte
Apresentador: Marisa Aral

Comentadores: Gil Gonçalves, Guilherme Tralhão e Edite Filipe

Caso Clínico Centro
Apresentador: Miguel Fernandes

Discussão: Alexandre Duarte, Júlio Leite, Pedro Moniz Pereira

Caso Clínico Sul
Apresentador: Patrícia Amaral

Discussão: Luis F. Pinheiro, Carlos Neves, Gil Gonçalves

19:00
SALA 1

ASSEMBLEIA GERAL DA SPC
20:45

COCKTAIL DE BOAS VINDAS
Apresentação do livro: Hospitais da Universidade de Coimbra "Nota Histórica da Actividade Cirúrgica Assistencial e Pedagógica" Prof. JoãoPatrício
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SEXTA-FEIRA, 4 MARÇO
08:00 - 10:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala Poster Sala 5

CO-HBP-2 CO-EGD-1 CO-END V-HBP

CR-1

 
Investigação

Parede
Vários-1

10:00 - 10:30
INTERVALO
10:30 - 11:30

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala Poster Sala 5
10:30 - 11:00

mini-Mesa redonda
Tratamento sistémico
primário em cancro da

mama

mini-Mesa redonda
Cirurgia de ambulatório

(sessão da APCA)

mini-Mesa redonda
Sociedade Portuguesa de

Cirurgia de Obesidade
  

Conferência
Cirugia minimamente

invasiva para o carcinoma
da junção esofagogástrica

11:00 - 11:30

Conferência
Impacto da fast track
surgery na cirurgia

oncológica do fígado

11:30 - 13:00
SALA 1

SESSÃO DE ABERTURA
13:00 - 14:00

ALMOÇO
14:00 - 16:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala Poster Sala 5

Mesa redonda
American College of

Surgeons
Do cirurgião do banco até ao

atual chefe de equipa
cirúrgica

CO-CR-2 CO-EGD-2 V-HBP/CR

HBP-1

CO-Mama/Onc

END-1
CR-2

Vários-2
Vários-3
Vascular

16:00 - 16:30
INTERVALO
16:30 - 19:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala Poster Sala 5
16:30 - 19:00 16:30 - 18:30 16:30 - 17:30 16:30 - 18:30   

Mesa Redonda de Internos
Formação no Internato de

Cirurgia; Portugal vs
Europa

Mesa Redonda
Tratamento da colecistite

aguda.
Tempos de mudança?

Simpósio Roche
Novos Standards no

Tratamento Neoadjuvante
do CM HER2+

Mesa Redonda
Carcinoma da junção

esofagogástrica
  

 18:30 - 19:00  18:30 - 19:00   

 

Conferência
Adenocarcinoma

pancreático: aquisições
recentes e algumas

perspetivas

 

Conferência
Carcinoma da junção

esofagogástrica:
classificação,

estadiamento e
implicações terapêuticas -

estado de arte
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SEXTA-FEIRA, 4 MARÇO
08:00 - 10:00

SALA 1
CO-HBP-2
Presidente: Silvio Vale

Moderadores: Pedro Rodrigues, José António Pereira, Raquel Mega

SALA 4
Vídeo-HBP
Presidente: Paulo Mira

Moderadores: Joaquim Falcão, Mónica Rocha, Dulce Diogo

SALA 2
CO-EGD-1
Presidente: António Bettencourt

Moderadores: Pimenta da Rocha, Rosa Simão, Francisco Rodrigues

SALA 3
CO-END
Presidente: Pedro Koch

Moderadores: José Mário Coutinho, Carlos Cruz

SALA POSTER
Poster-CR-1
Presidente: Pedro Amado

Moderadores: Jorge Costa, Margarida Martins, José Manuel Rodrigues

Poster-Investigação
Presidente: Ana Brito

Moderadores: Antónia Póvoa, Carla Carneiro, César Carvalho

Poster-Parede
Presidente: José Janeiro Neves

Moderadores: Vitor Santos, Gina Melo, Ilda Barbosa

Poster-Vários-1
Presidente: João Casteleiro Alves

Moderadores: Jorge Santos, Carlos Ferreira, Carlos Santos Costa

10:00 - 10:30
INTERVALO
10:30 - 11:00

SALA 1
Conferência:  Cirurgia minimamente invasiva para o carcinoma da junção esofagogástrica
Presidente: Paulo Costa

Conferencista: Paul Schneider

11:00 - 11:30
SALA 1

Conferência:  Impacto da fast track surgery na cirurgia oncológica do fígado
Presidente: Guilherme Tralhão

Conferencista: Thomas Aloia

10:30 - 11:30
SALA 2

mini Mesa redonda:  Tratamento sistémico primário em cancro da mama
Presidente: João Leal Faria

Moderadores:  José L. Fougo, Cristina Frutuoso

Quimioterapia neo adjuvante: Isabel Rubio

Hormonoterapia neo adjuvante: André Magalhães
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10:30 - 11:30
SALA 3

mini Mesa redonda:  Cirurgia de ambulatório (sessão da APCA)
Presidente: Carlos Magalhães, Silvestre Carneiro

Moderadores: Jelena Pajic, David Andrade

Os limites da cirurgia intra-abdominal na cirurgia de ambulatório: Silvia Pereira

A realidade da cirurgia geral na CA em portugal: evolução, dificuldade e potencial de crescimento: Cláudia Borges

10:30 - 11:30
SALA 4

mini Mesa redonda:  Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade
Presidente: Rui Ribeiro, John Preto

Moderadores: Pedro Gomes, Ângelo Ferreira

A fístula pós sleeve gastrectomy Carlos Trindade

A oclusão intestinal pós by pass gástrico Jorge Santos

11:30 - 13:00
SALA 1

SESSÃO DE ABERTURA
Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia: Jorge Maciel

Conferência não Médica: Evolução sociológica e necessidades em saúde: Pedro Santana Lopes

Presidente de Honra: Belo Soares

Sua Excelª Ministro da Saúde: Adalberto Campos Fernandes

Presidente do CR Centro Ordem dos Médicos: Carlos Cortes

Convidados:
Presidente da ARS Centro: José Manuel Tereso

Presid. CM Figueira da Foz: João Ataíde

Presid. CA Hospital Figueira da Foz: Pedro Beja Afonso

Dir. Clínico Hospital Figueira da Foz: José Grilo

Dir. Serviço Cirurgia H. F. Foz: José Mário Cecílio

13:00 - 14:00
ALMOÇO

14:00 - 16:00
SALA 2

CO-CR-2
Presidente: João Corte Real

Moderadores: Pedro Leão, António Manso, Rosa Sousa

SALA 4
Vídeo-HBP/CR
Presidente: João Gíria

Moderadores: Filipe Ribeiro, Raquel Mega

SALA 3
CO-EGD-2
Presidente: Carlos Nogueira

Moderadores: José Carlos Campos, José Carlos Santos, José Paulo Freire

SALA 5
CO-MAMA/Onc.
Presidente: Jorge Caravana

Moderadores: Teresa Santos, Eugénia Granjo, Vitor Farricha

SALA POSTER
Poster-HBP-1
Presidente: Sónia Vilaça

Moderadores: António Ruivo, Júlio Constantino, Licínia Martins

Poster-CR-2
Presidente: Maria José Pinheiro

Moderadores: Cristina Martinez, Sheila Martins, Horácio Perez
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SALA POSTER
Poster-END-1
Presidente: Alexandre Alves

Moderadores: Patrícia Gilde, Nuno Pinheiro

Poster-Vários-2
Presidente: Mahomed Americano

Moderadores: Elsa Costa, Sofia Nunes, Juliana Oliveira

Poster-Vários-3
Presidente: António Gouveia

Moderadores: Tiago Ferreira, Soraia Silva, Joana Esteves

Poster-Vascular
Presidente: Pratas Balhau

Moderadores: Cristina Duarte, Aida Paulino, Eduardo Costa Almeida

14:00 - 16:00
SALA 1

Mesa redonda American College of Surgeons:  Do cirurgião do banco até ao atual chefe de equipa cirúrgica
Presidente: Francisco Castro Sousa

Vice-Presidente: Pedro Coito, João Araújo Teixeira, Luis Graça

Evolução do modelo Paulo Costa

Treinar para agir Pedro Moniz Pereira

Treinar para decidir Carlos Mesquita

O cirurgião na interface com as UC Intensivos Francisco O. Martins

O cirurgião de urgência. Especialização? Luis Filipe Pinheiro

O papel do “cirurgião geral” na urgência:
A visão dos internos Margarida Ferreira

A perspetiva dos cirurgiões Júlio Leite

As diretrizes do Colégio da Especialidade Costa Maia

Contribuição para uma mudança de paradigma Guilherme Tralhão

16:00 - 16:30
INTERVALO
16:30 - 19:00

SALA 1
Mesa Redonda de Internos:  Formação no Internato de Cirurgia; Portugal vs Europa
Presidente: Jorge Maciel, Pedro Coito

Moderadores: Donzília Brito, Jaime Vilaça, Octávio Viveiros

O Internato em cirurgia geral; visão do interno André Goulart

O Internato em Cirurgia Geral no presente; visão do especialista Taveira Gomes

Resultados dos inquéritos Cláudia Marques, Filipe Martins

Centros de referência e a formação em cirurgia geral Donald Van der Peet

16:30 - 18:30
SALA 4

Mesa Redonda:  Carcinoma da junção esofagogástrica
Presidente: Fernando José Oliveira

Moderadores: José Barbosa, Jorge Pais, Rui Casaca

Biopatologia do carcinoma da junção esofagástrica: estado atual Fátima Carneiro

Tratamento cirúrgico do carcinoma da junção esofagogástrica: extensão da resseção e linfadenectomia Hubert Stein

Terapêutica neoadjuvante do carcinoma da junção EG: papel da quimioterapia e/ou quimio-radioterapia João Freire

Abordagem das complicações pós-operatórias: o papel do gastroenterologista Pedro Pereira

18:30 - 19:00
SALA 4

Conferência:  Carcinoma da junção esofagogástrica: classificação, estadiamento e implicações terapêuticas - estado da arte
Presidente: António Gouveia

Conferencista: Hubert Stein
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16:30 - 18:30
SALA 2

Mesa Redonda:  Tratamento da colecistite aguda. Tempos de mudança?
Presidente: Francisco Castro Sousa

Moderadores: Luis Graça, Jorge Paulino, José Davide

Etiologia, factores de risco e sintomas : a profilaxia é possível Sofia Carrelha

Tratamento antibiótico na colecistite aguda : se sim, qual e por quanto tempo Renato Bessa Melo

Ainda há lugar para o tratamento conservador da colecistite aguda? Como evitar as múltiplas recidivas Vasco Ribeiro

Colecistostomia: quando? Que fazer depois Guilherme Tralhão

Colecistectomia: quando, como, tricas e segredos Ricardo Martins

A litiase sÍncrona da VBP na colecistite aguda: que fazer António Canha

Tratamento das complicações Jorge Lamelas

A colecistite aguda no idoso Marco Serôdio

16:30 - 17:30
SALA 2

Simpósio Roche:  Novos Standards no Tratamento Neoadjuvante do CM HER2+
Presidente: António Moreira, Joaquim Abreu

Vantagens do tratamento neoadjuvante na perspectiva do cirurgião e relação entre pCR e prognóstico Leal Faria

Tratamento neoadjuvante do cancro da mama HER2+ Cláudia Vieira

18:30 - 19:00
SALA 2

Conferência:  Adenocarcinoma pancreático: aquisições recentes e algumas perspetivas
Presidente: Francisco Castro Sousa

Conferencista: J.R. Delpero
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SÁBADO, 5 MARÇO
08:00 - 10:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala Poster Sala 5

CO-HBP-3 CO-Investigaçãp CO-Vascular/Trauma/Intensivos V-EGD

CR-3

 
CR-4

Vários-4
Vários-5
EGD-2

10:00 - 10:30
INTERVALO
10:30 - 13:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala Poster Sala 5
10:30 - 12:30 10:30 - 13:00 11:00 - 12:00 10:30 - 12:30   

Mesa Redonda
Cancro do recto - que
abordagem cirúrgica

Mesa Redonda SPCmin
Laparoscopia em hospitais

não universitários<
Simpósio Baxter

Nutrição Parentérica

Mesa Redonda
Asociacion Espanola

Cirugia
Abdómen aberto

  

10:30 - 13:00  12:30 - 13:00 10:30 - 12:30   

 

Conferência
Cancro do recto -

preservação de órgão
apos terapêutica

neonadjuvante. Qual a
realidade.

Conferência:
Segurança e qualidade em
Cirurgia; novos conceitos e

avanços

Conferência
Síndrome de

compartimento abdominal
hoje

  

13:00 - 14:00
ALMOÇO

14:00 - 16:00
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6

Melhores
Comunicações Orais Melhores e-Poster  Melhores Vídeos   

16:00 - 16:30
INTERVALO
16:30 - 19:00

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6

Mesa Redonda
Carcinoma da tiróide: o que

há de novo

Mesa Redonda
Problemas clínicos; como

tratar?
 

Mesa Redonda
Centros de trauma em

Portugal
  

19:00 - 19:15
SALA 1

SESSÃO DE ENCERRAMENTO E TOMADA DE POSSE DA NOVA DIREÇAO DA SPC
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SÁBADO, 5 MARÇO
08:00 - 10:00

SALA 1
CO-HBP-3
Presidente: Emanuel Furtado

Moderadores: J. Rebelo Andrade, Jorge Carrapita, João Santos Coelho

SALA 4
Vídeo-EGD
Presidente: Caldeira Fradique

Moderadores: Rui Almeida, Manuel Mega, Fernando Manata

SALA 2
CO-Investigação
Presidente: Ana Margarida Abrantes

Moderadores: Gil Faria, Nuno Figueiredo, Marta Guimarães

SALA 3
CO-Vasc./Trauma/Intens.
Presidente: Fernando Próspero

Moderadores: Beatriz Costa, Maria Jesus Dantas, Carlos Luz

SALA POSTER
Poster-CR-3
Presidente: Hermínia Oliveira

Moderadores: Teresa Santos Silva, Elsa Francisco, Pedro Vaz

Poster-CR-4
Presidente: José Cardoso

Moderadores: Rita Barroca, Liliana Cabral, Sandra Amado

Poster-EGD-2
Presidente: Artur Trovão Lima

Moderadores: Silvia Dantas da Costa, Donzilia Brito, André Lázaro

Poster-Vários-4
Presidente: Margarida Brito Melo

Moderadores: Acácio Silva, Olivia Andril, Rui Escaleira

Poster-Vários-5
Presidente: José Augusto Martins

Moderadores: Paulo Clara, Fernando Manso, Luis Valência

10:00 - 10:30
INTERVALO
10:30 - 13:00

SALA 2
Mesa Redonda SPCMin:  Laparoscopia em hospitais não universitários
Presidente: Jaime Vilaça, António Bernardes

Moderadores: Hans Heickoff, Vítor Faria, Susana Costa

Cirurgia gástrica e do hiato esofágico Carla Freitas

Cirurgia colorectal Nuno Rama

Cirurgia biliar Carlos Daniel

Cirurgia bariátrica Mário Nora

Cirurgia da parede abdominal Teresa Almeida

Cirurgia de urgência Carlos Luz
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10:30 - 12:30
SALA 4

Mesa Redonda Asociacion Espanola Cirugia:  Abdómen aberto
Presidente: Eduardo Barroso, Jose Maria Jover

Moderadores: Pedro Moniz Pereira, Jorge Pereira, Eva Barbosa

Cirurgia de Controlo de Danos (estratégia com base na Fisiologia) Jose Maria Jover

Abdómen aberto (definção, classificação, indicações, fisiopatologia e complicações) Fernando Valério

Encerramento temporário - como estamos? (Bogotá, Barker,encerramento progressivo) Felipe Pareja

Encerramento definitivo (soluções em casos extremos) Fernando Ferreira

12:30 - 13:00
SALA 4

Conferência:  Síndrome de compartimento abdominal hoje
Presidente: Francisco Oliveira Martins

Conferencista: José Aranda

10:30 - 12:30
SALA 1

Mesa Redonda:  Cancro do recto - que abordagem cirúrgica
Presidente: João Pimentel

Moderadores: Manuel Limbert, Teresa Lindo, Pedro Correia Silva

Via aberta Bill Heald

Via laparoscópica Alexandre Duarte

Via trans anal Marco Gomez Ruiz

Via robótica Marco Gomez Ruiz

12:30 - 13:00
SALA 1

Conferência:  Cancro do recto - preservação de órgão apos terapêutica neonadjuvante. Qual a realidade.
Presidente: João Gíria

Conferencista: Júlio Leite

11:00 - 12:00
SALA 4

Simpósio Baxter:  Nutrição Parentérica
Moderador: António Oliveira

Indicações e benefícios da nutrição parentérica no doente cirúrgico Nuno Carvalho

Nutrição parentérica: cinco passos para a prescrição Sónia Cabral

12:30 - 13:00
SALA 4

Conferência:  Segurança e qualidade em Cirurgia: novos conceitos e avanços
Presidente: José Schiappa

Conferencista: Thomas Aloia

13:00 - 14:00
ALMOÇO

14:00 - 16:00
SALA 4

Melhores Vídeos
Presidente: João Araújo Teixeira

Moderadores: Rodrigo Costa e Silva, Carlos Vaz

SALA 2
Melhores e-Poster
Presidente: João Coutinho

Moderadores: Lurdes Gandra; Eduardo Oliveira

SALA 1
Melhores Comunicações Orais
Presidente: Eduardo Barroso

Moderadores: Mesquita Rodrigues, Horta Oliveira
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16:00 - 16:30
INTERVALO
16:30 - 19:00

SALA 2
Mesa Redonda:  Carcinoma da tiróide: o que há de novo
Presidente: João Capela

Moderadores: José Polónia, Isabel Nascimento, Ana Oliveira

Diagnóstico Luis Raposo

Tratamento cirúrgico José Rocha

Prognóstico e estratificação do risco Jesus Villar

Terapêutica com I 131 Gracinda Costa

Seguimento Virgínia Soares

Recidiva e terapêutica João Capela

16:30 - 19:00
SALA 4

Mesa Redonda:  Centros de trauma em Portugal
Presidente: José Crespo Mendes de Almeida

Moderadores: Ricardo Pereira, Eduardo Oliveira, Vasco Geraldes

Como organizar Carlos Mesquita

Como articular com o pré hospitalar Marco Simões

Registo do Trauma em Portugal. Quando. Ernestina Gomes

Registo do Trauma na Madeira. Projeto piloto. Pedro Ramos

Registo de Trauma em Países Africanos. Tarek Rasek

Qualidade em trauma. Que requisitos José Oliveira

Formação em trauma. Experiência internacional (Israel). Maria Jesus Oliveira

Formação em trauma. Experiência Internacional (Filadélfia). Frederica Gonçalves

16:30 - 19:00
SALA 1

Mesa Redonda:  Problemas clínicos; como tratar?
Presidente: Rui Maio

Moderadores: Alberto Midões, Duarte Soares, Daniel Cartucho

Massas das partes moles; como evitar desastres. Hugo Vasques

Preparação cólica em cirurgia colorectal. J. Miguel Cardoso

CPRE emergente; quando. Dário Gomes

Fissura anal aguda; que fazer. Marisa Santos

Cirurgia das varizes dos membros inferiores; safenectomia, quando e como. José Neves

Pubalgia; diagnósticos diferenciais. Vieira Amândio

Indicações para colocação de prótese em oclusão intestinal. Luis Lourenço

Indicações para totalização de tiroidectomia Lucília Conceição

 
19:00 - 19:15

SALA 1
SESSÃO DE ENCERRAMENTO E TOMADA DE POSSE DA NOVA DIREÇAO DA SPC
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QUINTA-FEIRA, 3 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

14:30 - 16:30
SALA 1

CO-HBP-1
Presidente: Américo Martins

Moderadores: Alexandre Costa, Mónica Martins, Jorge Daniel

C001 - ID 1506675 - Relação da taxa de ressecabilidade e o intervalo de tempo entre o estadiamento pré-operatório e a ci ... (Catarina Aguiar)
C002 - ID 1525221 - Tratamento cirúrgico das metástases de cancro não colo-rectal e não-neuroendócrino: ressecção metácr ... (Henrique Alexandrino)
C003 - ID 1556077 - Transplante na polineuropatia amiloidótica familiar adquirida: indicação ou contra-indicação? (Dulce Diogo)
C004 - ID 1635030 - Exploração laparoscópica da via biliar principal - experiência acumulada (Pedro Soares Moreira)
C005 - ID 1714940 - Fatores de mau prognóstico em doentes submetidos a dpc nos adenocarcinomas ductais da cabeça do pânc ... (Diana Carina Lima Gomes)
C006 - ID 2080799 - Cirurgia de metÁstases hepÁticas no cancro colorectal: experiÊncia de 3 anos (Marta Sofia Alves dos Santos)
C007 - ID 2251555 - Duodenopancreatectomia cefálica nos idosos (Pedro Nuno Brandão)
C008 - ID 3057866 - Tumores neuro-endócrinos do pâncreas - série de casos de um centro de referência terciário (Pedro Soares Moreira)
C009 - ID 3846996 - Mini-alpps: experiência preliminar no tratamento de metástases hepáticas múltiplas e bilobares (Henrique Alexandrino)
C010 - ID 3976135 - Valor preditivo da avaliação analítica pré-operatória na ressecabilidade pancreática por neoplasia (Rui Saavedra Marinho)
C011 - ID 9637179 - O síndrome de obstrução sinusoidal aumenta a morbilidade após ressecção hepática por metástases de c ... (Henrique Alexandrino)
C012 - ID 9842482 - Transplante hepático sequencial: o fim de uma técnica cirúrgica? (Dulce Diogo)

SALA 2
CO-CR-1
Presidente: Trindade Soares

Moderadores: Conceição Cardoso, Isabel Paixão, António Ferrão

C061 - ID 1257529 - ImplementaÇÃo do processo assistencial integrado do cancro colorectal numa unidade funcional (Nuno José Gomes Rama)
C062 - ID 1531246 - Deiscência anastomótica após anastomose colo-cólica ou colo-rectal em doentes sem estoma de protecçã ... (Marta Raquel Pereira Costa)
C063 - ID 1937415 - Importância do número de gânglios obtidos na cirurgia do reto em doentes submetidos a terapêutica ne ... (Catarina Melo)
C064 - ID 1974491 - Factores de risco para recidiva na neoplasia do colon n0 (estadio i e ii) (Ricardo Rocha)
C065 - ID 2107635 - Cirurgia do recto. diferentes abordagens, iguais resultados oncológicos? (Filipa Clara Eiró)
C066 - ID 2410338 - Teste de patência e integridade de anastomose colo-rectal ? uma visão diferente experiência de um a ... (Miguel F.Cunha)
C067 - ID 2436141 - Ecog performance status e qol após cirurgia colorectal oncológica no doente idoso (Carla Carneiro)
C068 - ID 2554452 - Tumores neuroendócrinos do reto (Rita Marques)
C069 - ID 2820001 - O rácio neutrófilos/linfócitos é preditor da necessidade de cirurgia na diverticulite aguda do cólon ... (nuno carvalho)
C070 - ID 2872546 - Diverticulite aguda: a mesma doença em diferentes idades ? revisão de 5 anos (Ana Teresa Bernardo Silva)
C071 - ID 2949167 - Valor prognóstico do grau de regressão tumoral no carcinoma do recto (Antóno Manuel Canaveira Manso)
C072 - ID 7413373 - Rácio neutrófilos/linfócitos: uma ferrementa útil para a decisão terapêutica adjuvante em doentes co ... (André Emanuel da Silva Marçal)

SALA 3
CO-Vários/Parede
Presidente: José Maria Correia Neves

Moderadores: José Leite Vieira, Vitor Nunes, Ana Formiga

C108 - ID 1118236 - Tratamento de hérnias inguinais em contexto de urgência - a nossa experiência (Wilson Malta)
C109 - ID 1445802 - Tratamento cirÚrgico da hÉrnia inguinal por via laparoscÓpica tapp com prÓtese auto-adesiva ? revisÃ ... (Mário Rui Gonçalves)
C110 - ID 2322567 - Tratamento cirúrgico da hérnia inguinal recidivada (Teresa Freitas Correia)
C111 - ID 7695140 - O hemograma prevê a necessidade de ressecção de ansa intestinal na hérnia inguino-crural irredutível ... (Maria de Azevedo António Machado da Silva)
C112 - ID 8284329 - EvisceraÇÃo apÓs laparotomia mediana: fatores preditivos de re-laparotomia (Aires Martins)
C122 - ID 1557356 - Simpaticectomia toracoscópica bilateral por hiperhidrose primária: casuística do serviço ? 100 doent ... (Maria Leonor Sampaio Maia Pereira de Matos)
C123 - ID 1570758 - Interrupção súbita da nutrição parentérica total. segura? (nuno carvalho)
C124 - ID 1584582 - Quanto custa a laparoscopia com reutilizáveis? (Eduardo Lopes Coutinho)
C126 - ID 1890241 - Gangrena de fournier ? qual o valor prognóstico do score lrinec (Margarida Silva Ferreira)
C127 - ID 2031760 - Esplenectomia laparoscópica para o tratamento da púrpura trombocitopénica idiopática ? estudo retros ... (Diana Fernandes)
C130 - ID 4399969 - Atrasos na abordagem do doente cirúrgico na urgência ? um motivo de preocupação? (Carolina Catanho)
C132 - ID 8927595 - Apendicectomia laparoscópica ? experiência de um serviço de cirurgia geral (Miguel Parra Fernandes)
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SEXTA-FEIRA, 4 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

08:00 - 10:00
SALA 1

CO-HBP-2
Presidente: Silvio Vale

Moderadores: Pedro Rodrigues, José António Pereira, Raquel Mega

C013 - ID 1141281 - Será o tratamento médico uma abordagem inicial segura à colecistite aguda? (Rui Saavedra Marinho)
C014 - ID 1328755 - Impacto do shunt porto-cava em transplantação hepática (Dulce Diogo)
C015 - ID 1494279 - Colecistostomia: uma alternativa no tratamento da colecistite aguda? (Ana Sofia Oliveira)
C016 - ID 1810643 - Colecistectomia laparoscópica durante a noite por colecistite aguda: será segura? (Catarina Morais)
C017 - ID 2020663 - Ressecção pancreática em idade extrema: sim ou não? análise de um centro de referência (Emanuel Vigia)
C018 - ID 2177257 - É possivel prever a insuficiencia hepatica em doentes hepatectomizados vs metastasectomizados? o que ... (Magda Alves)
C019 - ID 2310602 - Colangiocarcinoma periférico ? impacto da invasão ganglionar na sobrevivência a longo prazo. (Susana Cristina Cardoso Rodrigues)
C020 - ID 2382192 - Carcinoma da vesícula biliar. análise comparativa da experiência de um serviço. (José Guilherme Tralhão)
C021 - ID 2536799 - Ressecabilidade em patologia hepato-bílio-pancreática: o papel actual da ressecção vascular (Susana Cristina Cardoso Rodrigues)
C022 - ID 2776711 - Eficácia do tratamento cirúrgico na litíase das vias biliares (Jessica Neves)
C023 - ID 6368874 - Clampagem do pedículo hepático como factor de pior sobrevida livre de doença após hepatectomia por c ... (Henrique Alexandrino)
C024 - ID 7553043 - Hemorragia intraoperatória significativa como factor preditivo de mau prognóstico após hepatectomia ... (Mafalda Costa Neves)

SALA 2
CO-EGD-1
Presidente: António Bettencourt

Moderadores: Pimenta da Rocha, Rosa Simão, Francisco Rodrigues

C037 - ID 1226893 - Resultados do tratamento cirúrgico do early gastric cancer (Catia Ribeiro)
C038 - ID 2002552 - Eficácia e segurança da gastrectomia vertical calibrada laparoscópica como procedimento bariátrico Ú ... (José Vieira Baptista)
C039 - ID 2107477 - Gastrectomia radical em doentes com idade superior a 75 anos (Patrícia Lages)
C040 - ID 2210989 - Tratamento minimamente invasivo de perfuraÇÕes, fÍstulas e deiscÊncias esofÁgicas com endoprÓteses (Mariana Santos)
C041 - ID 2471353 - Gastrectomia vertical calibrada - experiÊncia de uma unidade de tratamento cirÚrgico da obesidade (Marisa Tomé)
C042 - ID 2762785 - Tratamento paliativo da obstrução gástrica em doentes com neoplasia gástrica. (Cláudia Paiva)
C043 - ID 2857347 - Margem proximal (mp) como fator preditivo de recidiva na ressecção gástrica oncológica (rgo) (Rui Marinho)
C044 - ID 2961005 - Laparoscopia de estadiamento no adenocarcinoma gástrico: casuística de 5 anos (Cátia Rito)
C045 - ID 3243256 - ImportÂncia do atingimento ganglionar no prognÓstico da neoplasia do esÓfago (Alexandra Babo)
C046 - ID 7032677 - Factores preditivos de metastização ganglionar no cancro gástrico precoce (Joana da Silva Magalhães)
C047 - ID 7371082 - Perda ponderal após gastrectomia vertical laparoscópica: resultado de longo prazo (5 anos) (Patrícia Manuela Araújo da Silva)
C048 - ID 9554203 - Sleeve gástrico ? resultados a médio prazo (Henrique Morais)

SALA 3
CO-END
Presidente: Pedro Koch

Moderadores: José Mário Coutinho, Carlos Cruz

C096 - ID 1068192 - Tratamento cirÚrgico actual do hiperparatiroidismo primÁrio: resultados de um inquÉrito ibÉrico (João Capela Costa)
C097 - ID 1525188 - Factores de recidiva no carcinoma diferenciado da tirÓide apÓs esvaziamento cervical (Marina Morais)
C098 - ID 1790553 - Experiência de 25 anos em adrenalectomias num serviço de cirurgia geral ? estudo retrospectivo (Manuel Rosete)
C099 - ID 1802344 - Cirurgia parotÍdea - casuÍstica de um hospital (Rita Peixoto)
C100 - ID 1853350 - Cirurgia da tiróide em ambulatório: segurança e avaliação de resultados (Artur Jorge de Barros Rocha)
C101 - ID 2088426 - Citologia aspirativa no bócio multinodular ? que outros parâmetros considerar (Henrique Morais)
C102 - ID 2464367 - Por detrás de um nódulo... (Ines Pereira Guerreiro)
C103 - ID 4156000 - 10 anos de experiência em timectomia (Maria Filomena Soares Moreira da Ressurreição)
C104 - ID 4842033 - Esvaziamento cervical no carcinoma diferenciado da tirÓide: os nossos resultados (Diana Maria de Oliveira Gonçalves)
C105 - ID 5978689 - Registo prospetivo de tiroidectomia endoscópica transaxilar ? experiência inicial (Jaime Vilaça)
C106 - ID 6175051 - Carcinoma da paratiróide: experiência de uma unidade de cirurgia endócrina (Artur Jorge de Barros Rocha)
C107 - ID 6656306 - O doseamento de hormona paratiroide às 12horas pós-tiroidectomia com fator preditor de hipocalcemia (Manuel Alexandre Barreiros Viana Fernandes Ferreira)

13:00 - 14:00
ALMOÇO
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XXXVI CONGRESSO NACIONAL
14:00 - 16:00

SALA 2
CO-CR-2
Presidente: João Corte Real

Moderadores: Pedro Leão, António Manso, Rosa Sousa

C073 - ID 1082292 - Tratamento cancro do reto: a experiênca de um centro oncológico. (Ricardo Ribeiro Nogueira)
C074 - ID 1139547 - Tratamento de fístulas enterocutâneas com cola de fibrina (Rita Peixoto)
C075 - ID 1343270 - Carcinoma pavimentocelular do canal anal: 14 anos de experiência (Mariana Sousa)
C076 - ID 1700269 - Cirurgia transanal minimamente invasiva por gelpoint path® ? a nossa experiência (Fabiana Filipa Silva de Sousa)
C077 - ID 1828275 - Diverticulite aguda cólica com ar extraluminal: sinónimo de cirurgia? (nuno carvalho)
C078 - ID 2086720 - Utilização de próteses metálicas auto-expansivas (pmae) como ponte para cirurgia nas neoplasias oclu ... (Mariana Pereira Leite)
C079 - ID 2616961 - Deiscências intestinais e suas complicações - experiência de uma unidade de cuidados intensivos cirú ... (Ana Freire Gomes)
C080 - ID 2751340 - Cirurgia de resgate no carcinoma espinocelular do canal anal (Rita Marques)
C081 - ID 3194374 - Tumores desmóides na polipose adenomatosa familiar: revisão de 17 casos (Marco Santos)
C082 - ID 4212332 - Pcr e ratio neutrÓfilo/linfÓcito: factores independentes de prognÓstico nos doentes com neoplasia do ... (Diana Maria de Oliveira Gonçalves)
C083 - ID 5729067 - Resultados da esfincteroplastia na incontinência por lesão do esfíncter anal (Ana Sofia Oliveira)
C084 - ID 8039295 - Impacto da margem de ressecção cirúrgica no cancro do cólon estadio i e ii (Ricardo Rocha)

SALA 3
CO-EGD-2
Presidente: Carlos Nogueira

Moderadores: José Carlos Campos, José Carlos Santos, José Paulo Freire

C049 - ID 1041147 - Doença do refluxo gastroesofágico (drge): visão integrada entre os cuidados de saúde primários e a c ... (Énio Afonso)
C050 - ID 1123504 - Litíase biliar em doentes submetidos a sleeve gástrico: justifica-se realizar colecistectomia simult ... (Hugo Palma Rios)
C051 - ID 1300498 - ReconstruÇÃo microcirÚrgica faringoesofÁgica (Sara Cunha)
C052 - ID 2340001 - Ultra-estadiamento no envolvimento ganglionar por carcinoma gastrico ? resultados preliminares, fase ... (Marta David Sousa)
C053 - ID 2662704 - Tumores da junção esofagogástrica: avaliação de resultados (Pedro Carvalho Martins)
C054 - ID 2670483 - Tratamento da obesidade ? status quo das derivações biliopancreáticas (Carolina Catanho)
C055 - ID 2759881 - Fundoplicaturas laparoscópicas - casuística de um hospital distrital (SOFIA CORTE REAL FERREIRA DE LIMA)
C056 - ID 3069254 - Contam-se pelos dedos de uma mão - tumores neuroendócrinos do esófago (Sofia Costa Corado)
C057 - ID 3759371 - Úlcera pÉptica perfurada ? casuÍstica de um serviÇo de cirurgia (Ana Luísa Ascenso Rodrigues)
C058 - ID 6570139 - NÚmero de gÂnglios linfÁticos ressecados no tratamento do adenocarcinoma gÁstrico ? qual o seu valor ... (Mariana Santos)
C059 - ID 8093034 - Albumina e variação da pcr como fatores preditivos de deiscência esófagojejunal na gastrectomia tota ... (Rui Saavedra Marinho)
C060 - ID 8211078 - Timing e padrÃo de recidiva no adenocarcinoma gÁstrico (Jessica Neves)

SALA 5
CO-MAMA/Onc.
Presidente: Jorge Caravana

Moderadores: Teresa Santos, Eugénia Granjo, Vitor Farricha

C114 - ID 1050405 - Cicatriz radial da mama. É possível evitar a biopsia excisional? (Ana Isabel Gomes Ferreira)
C115 - ID 1283432 - Marcadores moleculares do carcinoma da mama : caracterÍsticas clinicopatolÓgicas, resposta ao tratam ... (Lilite Barbosa)
C116 - ID 2353828 - Cdis e o papel da rm (Francisco Cabral)
C117 - ID 2402159 - Factores preditivos de metastização de gânglios não sentinela (Ana Fareleira)
C118 - ID 5665721 - Factores preditores de "axila positiva" e contributo do osna (José Miguel Presa Fernandes)
C119 - ID 9386098 - Impacto do estudo z0011 - quantas linfadenectomias axilares são possíveis evitar? (Rodrigo Oom)
C120 - ID 9820799 - Carcinoma in situ da mama ? análise de resultados (Nídia Maria Pinto Moreira)
C121 - ID 1069062 - Melanoma maligno - um olhar sobre 5 anos de seguimento (Ana Mesquita)
C125 - ID 1714537 - É aceitável uma margem de 1 cm num melanoma espesso (>2mm)? (Sara Carvalhal)
C128 - ID 2136087 - Gist ? uma raridade mais comum? (Álvaro Gonçalves)
C129 - ID 3043724 - Abordagem cirúrgica dos sarcomas - experiência de um centro oncológico (Rodrigo Oom)
C131 - ID 8561309 - Cento e cinco cirurgias por tumores retroperitoneais (Alexandre Manuel Paulo de Sousa)
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SÁBADO, 5 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

08:00 - 10:00
SALA 1

CO-HBP-3
Presidente: Emanuel Furtado

Moderadores: J. Rebelo Andrade, Jorge Carrapita, João Santos Coelho

C025 - ID 1018043 - Padrões histopatológicos de prognóstico na cirurgia de metástases de cancro colo-rectal: padrão expa ... (Henrique Alexandrino)
C026 - ID 1204570 - Abordagem da via biliar na pancreatite aguda biliar (Telma Anita Rodrigues Brito)
C027 - ID 1280464 - Carcinoma hepatocelular com mais de 10cm: devemos investir? (Sílvia Gomes da Silva)
C028 - ID 1377380 - Decisão terapêutica na colecistite aguda (Teresa Braga)
C029 - ID 1641698 - Tratamento cirúrgico das metástases hepáticas de tumores neuroendócrinos: estudo multi-institucional ... (Nádia Silva)
C030 - ID 1659278 - O curioso caso dos tumores do terço médio da via biliar: uma análise bi-institucional franco-portugu ... (Mafalda Sobral)
C031 - ID 1800081 - RadiofrequÊncia: uma alternativa no carcinoma hepatocelular (José Miguel Presa Fernandes)
C032 - ID 1937717 - Pancreatite aguda litiásica ? quando operar? (Marta Raquel Pereira Costa)
C033 - ID 1993463 - ExperiÊncia de um serviÇo em cirurgia pancreÁtica (Tiago Feiteira Fonseca)
C034 - ID 2036069 - Colecistostomia percutânea na colecistite aguda ? experiência de um serviço (Ana Logrado)
C035 - ID 2358459 - Cirurgia laparoscópica do fígado: experiência recente dum serviço (Marco Serôdio)
C036 - ID 3099551 - Neoplasias papilares mucinosas intraductais do pÂncreas: uma experiÊncia crescente (José Miguel Presa Fernandes)

SALA 2
CO-Investigação
Presidente: Ana Margarida Abrantes

Moderadores: Gil Faria, Nuno Figueiredo, Marta Guimarães

C133 - ID 2669410 - Butirato vs glicose: poderá a nossa dieta atenuar as alterações associadas ao efeito warburg nas cél ... (Telmo Gonçalves)
C134 - ID 2845792 - Terapia fotodinâmica em combinação com ácido acetilsalicílico para o tratamento de cancro coloretal ... (José Guilherme Tralhão)
C135 - ID 3079740 - Valor diagnóstico da citologia biliar aspirativa na icterícia obstrutiva de causa maligna (Mª João Koch)
C136 - ID 4695929 - Liver transplantation: evaluation of mitochondrial activity in animal model (Rui Miguel Rua Filipe Martins)
C137 - ID 5791024 - Butirato como radiossensibilizante no tratamento do cancro do cólon (Guilherme Tralhão)

SALA 3
CO-Vasc./Trauma/Intens.
Presidente: Fernando Próspero

Moderadores: Beatriz Costa, Maria Jesus Dantas, Carlos Luz

C085 - ID 1191592 - Importância de um sistema de trauma nacional inclusivo: o modelo e experiência em israel (Maria de Jesus Oliveira)
C086 - ID 1584483 - Acuidade diagnóstica da tomografia computorizada na perfuração de víscera oca por trauma abdominal f ... (Nádia Tenreiro)
C087 - ID 3675724 - Abordagem do trauma hepático: casuística de 5 anos (Ana Cristina Carvalho)
C088 - ID 9111191 - Abordagem das lesões esplénicas por traumatismo abdominal fechado ? revisão de casos de um hospital ... (Ana Teresa Bernardo Silva)
C089 - ID 1368820 - A úlcera de perna na drepanocitose ? análise de uma série (Sofia Maria Pina)
C090 - ID 2148184 - Aneurismas da artéria esplénica: tratamento cirúrgico convencional vs tratamento endovascular (Daniela Cavadas)
C091 - ID 2530801 - A importância de uma abordagem hibrida como protocolo de intervenção inicial em unidades de tratamen ... (Miguel Onofre Domingues)
C092 - ID 2639270 - Internamento do pé diabético infectado: a nossa realidade (António Carlos)
C093 - ID 3042830 - Aneurismo venoso popliteu - apresentação clínica e imagiológica de dois casos (António Miguel Pereira)
C094 - ID 6298955 - Factores preditores de trombose e infecção após colocação de catéter venoso central totalmente impla ... (David Aparício)
C095 - ID 6839093 - Pé diabético ? mudança de paradigma no tratamento da infecção moderada a grave (Vítor Neves Lopes)
C113 - ID 7845978 - Laparostomia revisitada: a experiência de um serviço de cirurgia geral (Filipe João de Castro e Borges)
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QUINTA-FEIRA, 3 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

14:30 - 16:30
SALA 4

Vídeo-CR
Presidente: Miguel Coelho

Moderadores: Nelson Silva, Fernando Barbosa, José Lima

V025 - ID 1648888 - Proctectomia reconstrutiva laparoscópica após prévia colectomia por colite aguda (Julio S Leite)
V026 - ID 1747833 - Tratamento endoscópico de fístula pilonidal sacrococcígea - epsit (Jaime Vilaça)
V027 - ID 1809355 - Cirurgia laparoscópica em doença de crohn complicada de abcesso do psoas-ilíaco. (Julio S Leite)
V028 - ID 1932394 - Sigmoidectomia laparoscópica electiva em diverticulite recurrente (Julio S Leite)
V029 - ID 2732202 - Resseção anterior do reto ? notes puro: step by step (Hugo Palma Rios)
V030 - ID 4172449 - Sigmoidectomia totalmente laparoscÓpica: uma tÉcnica de anastomose intracorporal (Inês Campos Gil)
V031 - ID 4738516 - Hemicolectomia direita totalmente laparoscopica e totalmente de mediana para lateral (Stelio Rua)
V032 - ID 5390110 - Operação de hartmann laparoscópica em peritonite fecal e reconstrução de trânsito por porta única em ... (Jaime Vilaça)
V033 - ID 6959734 - Esfincteroplastia em lesão iatrogénica do esfíncter anal (Júlio S Leite)
V034 - ID 9916466 - Ressecção anterior laparoscópica associada a exérese completa do mesorrecto por via transanal (Julio S Leite)

SALA 5
Vídeo-Vários
Presidente: Jaime Vilaça

Moderadores: Rui Moreira, Carlos Soares, Carlos Miranda

V041 - ID 2754274 - Adrenalectomia laparoscópica por pseudoquisto (Joana da Silva Magalhães)
V042 - ID 2167261 - TÉcnicas de abordagem À Úlcera no pÉ diabÉtico (Octávio Viveiros)
V043 - ID 1500083 - Fasceite necrotizante extensa numa reconstrução cólica seguida de separação de componentes (Joana Catarina Fernandes Correia)
V044 - ID 1853431 - Tapp por custo mínimo (Jaime Vilaça)
V045 - ID 2848071 - Hérnia epigástrica irredutível como manifestação de pseudomixoma peritoneal (Carina Gomes)
V046 - ID 3000864 - Tratamento cirÚrgico da hÉrnia inguinal por via laparoscÓpica tapp com prÓtese auto-adesiva (Mário Rui Gonçalves)
V047 - ID 2105724 - MarsupializaÇÃo laparoscÓpica de cisto esplÉnico (Tiago Feiteira Fonseca)
V048 - ID 2643847 - Síndrome de boerhaave (Júlio Constantino)
V049 - ID 2732839 - Colocação de cateter de derivação ventrículo-peritoneal assistida por laparoscopia (Ana Logrado)
V050 - ID 4096578 - Apendicectomia low cost e obesidade (Stelio Rua)
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SEXTA-FEIRA, 4 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

08:00 - 10:00
SALA 4

Vídeo-HBP
Presidente: Paulo Mira

Moderadores: Joaquim Falcão, Mónica Rocha, Dulce Diogo

V005 - ID 1043570 - Trissectorectomia hepática direita com abordagem anterior e ?hanging manouver? (Octávio Viveiros)
V006 - ID 1295981 - Desbridamento retroperitoneal videoassistido na pancreatite necrotizante (Joana Catarina Fernandes Correia)
V007 - ID 1593049 - Tratamento cirúrgico de hidatidose esplénica e hepática (Jorge Almeida Pereira)
V008 - ID 2982370 - Operação de frey (Mariana da Silva Costa)
V009 - ID 3011393 - OperaÇÃo de partington-rochelle (Tiago Feiteira Fonseca)
V010 - ID 3089465 - Adenoma hepático - relato de um caso (Cláudio Branco)
V011 - ID 3800483 - Ampulectomia transduodenal cirurgica (Vera oliveira)
V012 - ID 6834195 - Hepatectomia direita alargada ao segmento iv (2º tempo de mini-alpps) por mhccr (Francisco Castro e Sousa)
V013 - ID 7480549 - Hepatectomia esquerda regrada por via laparoscópica: vídeo (Mafalda Sobral)
V014 - ID 8918060 - EnucleaÇÃo laparoscÓpica de tumor neuroendÓcrino (Tiago Feiiteira Fonseca)

13:00 - 14:00
ALMOÇO

14:00 - 16:00
SALA 4

Vídeo-HBP/CR
Presidente: João Gíria

Moderadores: Filipe Ribeiro, Raquel Mega

V001 - ID 2188764 - Tratamento laparoscópico de lesão iatrogénica da via biliar principal (Jaime Vilaça)
V002 - ID 2320062 - Cistogastrostomia laparoscópica por pseudoquisto pancreático em doente com bypass gástrico com monta ... (David Aparício)
V003 - ID 2353360 - Carcinoma funcionante da supra-renal ? um caso de cirurgia extrema. (Sílvia Gomes da Silva)
V004 - ID 2743041 - Hepatectomia direita laparoscópica: uma técnica minimamente invasiva para um procedimento tecnicamen ... (Sílvia Gomes da Silva)
V035 - ID 1960247 - Oclusao intestinal resolvida por via mini-invasiva (Stelio Rua)
V036 - ID 2560917 - Volvo do sigmÓide - colectomia por laparoscopia (Silvia Pereira)
V037 - ID 3475961 - Colestomia segmentar do ângulo esplénico. abordagem laparoscopíca e dissecção de mediana para latera ... (Stelio Rua)
V038 - ID 5834167 - Hemicolectomia direita laparoscopica de urgência (Stelio Rua)
V039 - ID 6661860 - Mucocelo do apêndice ? abordagem laparoscópica (João Nobre)
V040 - ID 8021732 - Abordagem laparoscópica de uma isquemia intestinal (Bruno Miguel da Silva Santos)
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SÁBADO, 5 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

08:00 - 10:00
SALA 4

Vídeo-EGD
Presidente: Caldeira Fradique

Moderadores: Rui Almeida, Manuel Mega, Fernando Manata

V015 - ID 1237248 - Cirurgia revisional pós-bypass gástrico em y de roux (Joana da Silva Magalhães)
V016 - ID 1365835 - Cisto de duplicação gástrica - uma raridade em vídeo (Cláudio Branco)
V017 - ID 1481866 - Uma rara complicaÇÃo da cirurgia bariÁtrica (Emília Fraga)
V018 - ID 1666324 - Gastrectomia atÍpica laparoscopia por gist e pÓlipo gÁstrico (Sílvia Pereira)
V019 - ID 1690679 - Esofagectomia transhiatal laparoscópica com reconstrução com tubo de akiyama em acalásia terminal (Ana Marta Pinheiro Pereira)
V020 - ID 1885373 - Abordagem cirÚrgica revisional por refluxo gastro-esofÁgico apÓs cirurgia bariÁtrica (António Albuquerque)
V021 - ID 1939189 - Gist gástrico ? cirurgia laparoscópica em diferentes localizações (Marta Da Cruz Martins)
V022 - ID 2252881 - Abordagem transgástrica de gist da pequena curvatura por via laparoscópica (Carlos Marques Ferreira)
V023 - ID 4666455 - Volumosa hérnia do hiato (Vítor Neves Lopes)
V024 - ID 6740787 - Migração intestinal de "stent" gástrico: como proceder ? (Rui Ribeiro)
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QUINTA-FEIRA, 3 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

14:30 - 16:30
SALA POSTER

Poster-HBP-2
Presidente: Fátima Bairos

Moderadores: Donzília Sousa Silva, Rui Martins, Ana Bento

P019 - ID 2255490 - A evolução da proteína-c-reactiva nos doentes com abcessos piogénicos hepáticos (Nuno Manuel Dias Machado)
P020 - ID 2292392 - Tumor neuroendocrino do pâncreas ? a propósito de um caso clínico (Manuel Alexandre Barreiros Viana Fernandes Ferreira)
P021 - ID 2296638 - Hemoperitoneu como forma de apresentação de carcinoma hepatocelular (Ana Cristina Carvalho)
P022 - ID 2393122 - Tumor pseudopapilar do pâncreas: uma neoplasia rara em idade incomum (Ana Catarina Quintela da Silva)
P023 - ID 2627757 - Colecistite xantogranulomatosa - 3 casos em revisão. (Mariana Pereira Leite)
P024 - ID 2738501 - Hematoma esplénico: uma complicação rara da pancreatite aguda (Tatiana Mendes Queirós)
P025 - ID 2748918 - Perfuração hepática pós cpre: uma raridade potencialmente fatal (Francisco Cabral)
P026 - ID 2800914 - Pancreatite enfisematosa: uma apresentação tão rara quanto grave da pancreatite aguda (Filipe João de Castro e Borges)
P027 - ID 2842115 - Hepatectomia major como alternativa terapêutica (João Guardado Correia)
P028 - ID 2901435 - Traumatismo esplÉnico como complicaÇÃo de um tratamento estÉtico - a necessidade de legislar o acto ... (Mário Rui Gonçalves)
P029 - ID 2958181 - Um caso clínico raro de colangites de repetição em contexto de síndrome da ansa aferente (Fernando Azevedo)
P030 - ID 2968964 - Vinte anos de transplante hepático sequencial. uma dádida de portugal ao mundo. a propósito de um ca ... (Dulce Diogo)
P031 - ID 2990287 - Linfoma de hodgkin da vesícula biliar - um diagnóstico quase inédito (Maria João Lima)
P032 - ID 3042423 - Quisto do colÉdoco: a propÓsito de um caso clÍnico (Manuela Fernandes)
P033 - ID 3469814 - Intrapancreatic acessory spleen ? unforgettable and unregretfull (Marisa Aral)

Poster-HBP-3
Presidente: Jorge Campanário

Moderadores: Nuno Pignateli, Ricardo Martins

P034 - ID 3531646 - O cálculo que ficou para trás (Cristina Santos Costa)
P035 - ID 3606480 - Ileus biliar: a propósito de um caso clinico (Vanessa Capella)
P036 - ID 3915584 - Modelo multicritério de apoio à decisão na colecistite aguda (Teresa Cabral Braga)
P037 - ID 4224344 - Regressão espontânea de metástases hepáticas de adenocarcinoma colo-retal (Rodrigo Athayde Nemésio)
P038 - ID 4291438 - Tratamento médico vs tratamento cirúrgico da colecistite aguda (Maciel Ribeiro)
P039 - ID 5282673 - Características demográficas dos doentes com colecistite aguda no serviço de urgência (su) (Teresa Braga)
P040 - ID 5711838 - Estratégia oncocirúrgica de metástases hepáticas irressecáveis de neoplasia colo-rectal (Catarina Afonso)
P041 - ID 6572408 - Pancreatite da vesícula biliar? (Daniela Macedo Alves)
P042 - ID 7085589 - Em terrenos perigosos... (Susana Cristina Cardoso Rodrigues)
P043 - ID 7941038 - Ileus biliar - uma pedra no sapato do cirurgiÃo (Helga Pereira)
P044 - ID 7985704 - Quisto biliar - um achado na idade adulta (Maria do Sameiro Liberal)
P045 - ID 8690163 - Casuística do serviço sobre radiofrequência de lesões hepáticas (Mariana da Silva Costa)
P046 - ID 8723072 - Lesão quística justa-duodenal ? um desafio diagnóstico (Ana Sofia Oliveira)
P047 - ID 8948128 - Abcessos hepÁticos piogÉnicos ? anÁlise casuÍstica (Jessica Antunes das Neves)
P048 - ID 9461282 - Quistos não parasitarios do figado: a proprosito dum caso (Sílvia Sofia Rodrigues e Silva)
P049 - ID 9648292 - O papel da electroporaÇÃo irreversÍvel no carcinoma pancreÁtico (Jessica Neves)
P050 - ID 9812355 - Cisto do colédoco | relato de caso com diagnóstico na idade adulta (Ana Cristina Carvalho)
P051 - ID 9860682 - Cistoadenocarcinoma mucinoso pancreÁtico como progressÃo de ipmn de ductos acessÓrios - caso clínico (Mariana da Silva Costa)
P052 - ID 9879574 - Abcesso hepático, a propósito de um caso clínico (Catarina Aguiar)
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SALA POSTER
Poster-EGD-1
Presidente: Luis Cortez

Moderadores: Maria Gorete Jorge, Bela Pereira, Sacadura Fonseca

P053 - ID 1004269 - Abordagem de fístulas pós gastrectomia vertical laparoscópica (Nuno França)
P054 - ID 1136334 - Gist gástrico, com crescimento exofítico retroperitoneal (Rosa Matias)
P055 - ID 1233146 - A propósito de um caso clínico ? carcinoma adenoescamoso do estômago (Rita da Silva)
P056 - ID 1291414 - Neoplasia do esófago: 10 anos de casuística do serviço de cirurgia do hospital de braga (Alexandra Babo)
P057 - ID 1441115 - Carcinoma esofágico � revisão de 40 doentes operados (Rosa Maria de Lima Monteiro Saraiva)
P058 - ID 1537035 - Reconstrução do esófago cervical com retalho livre de jejuno (Ana Melo)
P059 - ID 1580203 - HÉrnia do hiato tipo i volumosa ? devo operar? (Cláudia Neves Marques)
P060 - ID 1701784 - Leiomioma do cárdia com 15 cm ? forma rara de apresentação (Ricardo Rodrigues Marques)
P061 - ID 1726578 - Factores de prognóstico no tratamento cirúrgico do adenocarcinoma gástrico: 25 anos de experiência d ... (Fernando Azevedo)
P062 - ID 1791823 - Melanoma esofÁgico (Vanessa da Costa Bettencourt)
P063 - ID 1851902 - Ingestão voluntária de corpos estranhos - a propósito de um caso clínico (Ezequiel Silva)
P064 - ID 1895224 - Volvo gástrico intratorácico (Miguel Albano)
P065 - ID 1901089 - Complicações pós sleeve gástrico e perda ponderal (Ana Catarina M Longras)
P066 - ID 2250918 - Perfuração gástrica e pancreatite aguda: caso clínico (Vanessa Liliana Rebelo dos Santos)
P067 - ID 2300820 - A rara hérnia de bochdalek bilateral no adulto (Patrícia Amaral)
P068 - ID 2541811 - PerfuraÇÃo iatrogÉnica do esÓfago em doente com impactaÇÃo alimentar ? caso clÍnico (Mariana da Silva Costa)

Poster-END-2
Presidente: Manuela Dias

Moderadores: José Girão, Morgado Viana, Pedro Mesquita

P174 - ID 2399332 - Manifestações raras de uma doença rara (Cátia Andreia Fernandes da Cunha)
P175 - ID 2399755 - Um caso de feocromocitoma (Diana Carin Lima Gomes)
P176 - ID 2465758 - Tumor neuroendócrino - síndrome atípico (Henrique Morais)
P177 - ID 2660070 - Paratiroidectomia radioguiada: experiência do serviço de cirurgia geral do chvng/e (Mariana Peyroteo)
P178 - ID 2704806 - Experiência do serviço no tratamento do carcinoma diferenciado da tiróide ? casuística de 30 meses (Ana Melo)
P179 - ID 2746730 - Linfomas da tiroide: a propósito de dois casos clinicos. (Vanessa Capella)
P180 - ID 2932974 - Taxa de malignidade em nódulos bethesda iii (Maciel Ribeiro)
P181 - ID 2985328 - Cirurgia metabÓlica ? paraganglioma familiar (Nádia Rodrigues da Silva)
P182 - ID 3505629 - Tumores funcionais do órgão de zuckerkandl (Catarina Gois Macedo)
P183 - ID 5248798 - O tratamento cirúrgico de metástases ósseas de carcinoma papilar da tiróide (Maria João Pessoa Ferreira)
P184 - ID 6229021 - Paragangliomas múltiplos: a importância da história genética (Maria João Pessoa Ferreira)
P185 - ID 6656172 - Tumefacção cervical esquerda de aparecimento súbito (Sofia Antunes)
P186 - ID 7477407 - ParatirÓide ectÓpica na baÍnha carotÍdea em doente em doente com 7 paratirÓides (João Capela Costa)
P187 - ID 8483138 - Linfoma da glÂndula tirÓide (Diana Maria de Oliveira Gonçalves)

Poster-Mama
Presidente: Isabel Ferrão

Moderadores: Margarida Torgal, Fernanda Fernandes

P222 - ID 1145353 - Angiossarcoma da mama radioinduzido, a propósito de 1 caso clinico (Alexandra Carrazedo)
P223 - ID 1157106 - Abcesso gigante da mama vs carcinoma inflamatório (Rafaela Parreira)
P224 - ID 1219624 - Carcinoma lobular da mama em portadores da mutaÇÃo do gene cdh1 (Cristina Jesus Costa Fernandes)
P225 - ID 1353653 - Cancro da mama no homem: um estudo de 14 casos (Sofia Sousa)
P226 - ID 1372798 - Siliconoma da mama ? um diagnóstico diferencial raro de cancro da mama (Ana Fareleira)
P227 - ID 1843111 - DoenÇa de paget da mama ? diferentes abordagens (Sofia Fonseca)
P228 - ID 2177539 - Adenoma do mamilo ? a propósito de um caso clínico (Ana Luísa Ascenso Rodrigues)
P229 - ID 2197702 - Mastite granulomatosa idiopÁtica : a propÓsito de um caso clÍnico (Sofia Fonseca)
P230 - ID 2244796 - Fibromatose mamÁria ? um possÍvel diagnÓstico diferencial de cancro da mama (Maria Leonor Sampaio Maia Pereira de Matos)
P231 - ID 2734104 - DistÂncia das microcalcificaÇÕes ao complexo arÉolo-mamilar e risco de invasÃo ? quando realizar exa ... (Cristina Jesus Costa Fernandes)
P232 - ID 4047020 - Pash na infância - a propósito de um caso clínico (José Miguel Presa Fernandes)
P233 - ID 7455680 - Carcinoma da mama: casuÍstica de 8 anos do serviÇo de cirurgia geral do chvng/e (Lilite Barbosa)
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SALA POSTER
Poster-Trauma/Int.
Presidente: Ângelo Figueiredo

Moderadores: Miguel Semião, Susana Graça, Ana Cristina Alves

P144 - ID 1050341 - Fractura pancreática - caso clínico (Inês Coelho Gonçalves)
P145 - ID 1467537 - FecotÓrax (Inês Alegre Marçal Santos)
P146 - ID 1656472 - Traumatismo torácico - a perspetiva de 5 anos (Rita Marques)
P147 - ID 1676832 - Reparação urgente de laceração do canal de stenon (José Pedro Pinto)
P148 - ID 2006185 - Empalamento transabdominal: relato de um caso (Sílvia Monteiro da Silva)
P149 - ID 2118621 - Mononucleose e hemoperitoneu traumático (Joana Duarte Patrício)
P150 - ID 2459696 - Traumatismo abdominal penetrante: importância do mecanismo de trauma. a propósito de um caso clínico (Diana Brito)
P151 - ID 2626761 - Traumatismo abdominal perfurante por cornada de bovino - a propÓsito de um caso clÍnico (Mário Rui Gonçalves)
P152 - ID 2749366 - OclusÃo intestinal em doente com hÉrnia diafragmÁtica traumÁtica (Mariana da Silva Costa)
P153 - ID 2832114 - Cirurgia de controlo de danos | caso clínico (Ana Melo)
P154 - ID 4703575 - Post traumatic diaphragmatic hernia - a clinical case (Miguel Eliseu)
P155 - ID 6600107 - Trombose venosa: uma complicação grave após esplenectomia (Marta Sofia Farinha Capelo de Sousa)
P156 - ID 8342508 - Rotura traumática de pseudoquisto pancreático (João Pedro Aniceto)
P157 - ID 9571636 - Empalamento da coxa - caso clínico (Ana Catarina M Longras)
P158 - ID 9794363 - Rotura diafragmática por traumatismo fechado: caso clínico (Andreia Ferreira)
P220 - ID 1206814 - A importância de uma abordagem multidisciplinar num caso de hemorragia digestiva alta (Manuel Alexandre Barreiros Viana Fernandes Ferreira)
P221 - ID 1385657 - Cirurgia intensiva ? (Miguel Morgado)
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SEXTA-FEIRA, 4 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

08:00 - 10:00
SALA POSTER

Poster-CR-1
Presidente: Pedro Amado

Moderadores: Jorge Costa, Margarida Martins, José Manuel Rodrigues

P084 - ID 1055073 - Íleus biliar - a lei das séries (Francisco Cabral)
P085 - ID 1122291 - A resposta À terapia neoadjuvante afecta o outcome no adenocarcinoma do recto? (Joana Ferreira)
P086 - ID 1181807 - Abdomen agudo por febre tifÓide...uma perfuraÇÃo intestinal (Carla Sofia de Sousa Vicente)
P087 - ID 1192381 - Um caso de fasceíte necrotizante na era da laparoscopia (Ânia Laranjeira)
P088 - ID 1233604 - Tumores do apêndice íleo-cecal (Fabiana Filipa Silva de Sousa)
P089 - ID 1254064 - Gangrena rectal aguda: um caso raro (Maria João Pessoa Ferreira)
P090 - ID 1263366 - Gist rectal ? uma abordagem perineal. (Ana Margarida Cinza)
P091 - ID 1371672 - Metástases pulmonares de cancro colo-retal: fatores de prognóstico (Hugo Louro)
P092 - ID 1497908 - Carcinoma misto do recto - entidade clínica rara (Fabiana Filipa Silva de Sousa)
P093 - ID 1516762 - Abcesso escrotal: uma complicação rara de apendicite aguda supurada (Fernando Azevedo)
P094 - ID 1600084 - Diverticulite do colon direito, um desafio diagnóstico (Nuno Mendonça)
P095 - ID 1602254 - Tuberculose intestinal - um desafio diagnóstico (Pedro Carvalho Martins)
P096 - ID 1613310 - Carcinoma do canal anal recidivado-caso clínico (Ana Raquel Martins)
P097 - ID 1675802 - Metástase isolada do recto - a importância da multidisciplinaridade. (Bruno Lima Pinto)
P098 - ID 1723789 - Perfuração cólica - quando não operar. a propósito de um caso clínico. (Pedro Soares Moreira)
P099 - ID 1821253 - Abcesso isquioanal como forma de apresentação de neoplasia colorectal (Inês Ferrer Sales)
P100 - ID 1830605 - Neoadjuvância no tratamento do cancro do recto ? casuística de 3 anos (Sara Ferreira Pinto Lourenço Sara Lourenço)
P101 - ID 1908331 - Intussuscepção ileocólica ? causa muito rara de oclusão no adulto (Ana Fareleira)
P102 - ID 1913846 - Paragem cardio-respiratória por megacólon em jovem de 19 anos (Maria João Jervis)
P103 - ID 1949162 - Pneumatosis cystoides intestinalis ? revisão de literatura, dificuldades no diagnóstico e novos desa ... (Ricardo Rodrigues Marques)

Poster-Investigação
Presidente: Ana Brito

Moderadores: Antónia Póvoa, Carla Carneiro, César Carvalho

P303 - ID 1386471 - Score histológico no modelo murino de pancreatite aguda (Pedro Silva Vaz)
P304 - ID 1393507 - Rádio-223 no tratamento do carcinoma da próstata metastático (J. Guilherme Tralhão)
P305 - ID 1705580 - Estudo experimental de modelos animais de pancreatite aguda (Pedro Silva Vaz)
P306 - ID 1722299 - AvaliaÇÃo da resposta citotÓxica da combinaÇÃo da terapia fotodinÂmica com doxorrubicina, cisplatina ... (José Guilherme Tralhão)
P307 - ID 2231901 - Análise da variabilidade da frequência cardíaca após cirurgia abdominal major (Pedro Soares Moreira)
P308 - ID 2361740 - Casuística apendicectomia- o papel da imagiologia no diagnóstico de apendicite aguda, a sua relação ... (Magda Alves)

Poster-Parede
Presidente: José Janeiro Neves

Moderadores: Vitor Santos, Gina Melo, Ilda Barbosa

P203 - ID 1064374 - Sarcoma sinovial da parede abdominal (Catia Ribeiro)
P204 - ID 1153488 - Hérnia incisional vs hernia de spiegel (Cláudia Neves Marques)
P205 - ID 1240681 - Hérnia de amyand: caso clínico e revisão da literatura (Catarina Morais)
P206 - ID 1281697 - Um caso enigmático de tumor abdominal (Joana Vieira Pereira)
P207 - ID 1625089 - HÉrnia lombar de grynfeltt (Marina Morais)
P208 - ID 1880605 - Evisceração de littré - sobre um caso clínico. (Débora da Silva Melo)
P209 - ID 2039160 - PerfuraÇÃo cecal por hÉrnia inguinal encarcerada - caso clÍnico (João Louro)
P210 - ID 2040101 - Divertículo do cólon sigmóide em hérnia inguinal encarcerada (Marta Quintas Lopes de Campos Serra)
P211 - ID 2065877 - Hernia lombar de grynfeltt (Alexandra Carrazedo)
P212 - ID 2471016 - Hérnia inguinal com conteúdo incomum (Cátia Andreia Fernandes da Cunha)
P213 - ID 2550366 - Hérnia inguinal mas não só? (Patrícia Amaral)
P214 - ID 2620743 - Linfoma difuso de grandes células retroperitoneal (Maciel Ribeiro)
P215 - ID 2698363 - Hérnia de amyand - apresentação de caso clínico (Sara Almeida)
P216 - ID 2871946 - Recidiva bilateral de hérnia inguinal ? a propósito de um caso clínico (Teresa Freitas Correia)
P217 - ID 5417982 - Hérnia de garengot, a propósito de um caso (Wilson Malta)
P218 - ID 6746674 - Um caso incomum de evisceração (Paulo Sérgio dos Santos Rocha Menezes)
P219 - ID 7607087 - Actinomicose da parede abdominal ? uma forma rara de infeção (vanessa da Costa Bettencourt)
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SALA POSTER
Poster-Vários-1
Presidente: João Casteleiro Alves

Moderadores: Jorge Santos, Carlos Ferreira, Carlos Santos Costa

P234 - ID 1045863 - Uma simples hérnia umbilcal? (Ana Lontro da Cruz)
P235 - ID 1228424 - Tumor gigante do ovário - a propósito de um caso clínico (Marta de Fátima Oliveira Lourenço Reia)
P236 - ID 1232316 - CasuÍstica dos tumores do estroma gastrointestinal no perÍodo de 2000 a 2011 do serviÇo de cirurgia ... (Maria do Sameiro Liberal)
P237 - ID 1240443 - LesÃo no mar (João Pedro Melo Neves)
P238 - ID 1244052 - Ovo cozido na cavidade pélvica - descrição de um caso clinico e revisão da literatura (Rodrigo Oom)
P239 - ID 1249557 - Sarcomas dos tecidos moles ? experiência de um serviço (Pedro Soares Moreira)
P240 - ID 1291997 - Uma causa rara de oclusão intestinal: endometriose (Carlos Sampaio Macedo)
P241 - ID 1293301 - Uso de antibióticos num serviço de cirurgia (Ana Rita Gonçalves Martins)
P242 - ID 1329736 - Um caso de oclusão intestinal por corpo estranho (Nuno Pratas)
P243 - ID 1330467 - Textiloma abdominal: 18 anos depois... (Marta M. Ferreira)
P244 - ID 1364935 - Leucemia linfocítica crónica mimetiza quadro clinico de apendicite aguda - a propósito de um caso cl ... (Rita da Silva)
P245 - ID 1366303 - Uso da energia na cirurgia - o que os cirurgiões não sabem que não sabem (Andreia Barão)
P246 - ID 1387207 - Tumor apócrino axilar - caso clínico (Joana Raquel Rodrigues Gaspar)

13:00 - 14:00
ALMOÇO

14:00 - 16:00
SALA POSTER

Poster-HBP-1
Presidente: Sónia Vilaça

Moderadores: António Ruivo, Júlio Constantino, Licínia Martins

P001 - ID 1023095 - Colangite esclerosante associada a igg4 ? a propósito de um caso clínico (Joao Coutinho)
P002 - ID 1076533 - Colecistostomia percutÂnea: tratamento definitivo da colecistite aguda nos doentes de elevado risco ... (Vânia Isabel Gomes Alves Fernandes)
P003 - ID 1141874 - Tumor de klatskin ? um desafio cirúrgico? (Tiago Feiteira Fonseca)
P004 - ID 1165685 - ResseÇao de veia porta no tumor klatskin (Mariana da Silva Costa)
P005 - ID 1219470 - Caso raro de papiloma da via biliar intra-hepÁtica (Nádia Rodrigues da Silva)
P006 - ID 1277634 - Um caso raro de cisto hepático: papel dos marcadores tumorais intra-lesionais (Fernando Silva Resende)
P007 - ID 1455411 - Síndrome de bouveret - caso raro e de elevada mortalidade (Nuno Miguel Araújo Alves Bentes)
P008 - ID 1478364 - Lições aprendidas com o tratamento cirúrgico da hidatidose hepática (Catarina Morais)
P009 - ID 1602128 - Colangite numa anastomose biliodigestiva excêntrica (Catarina Góis Macedo)
P010 - ID 1614458 - Hepatite autoimune: caso clínico (Catarina Isabel Velho Cabral Reis Moura)
P011 - ID 1695484 - Infecção de quisto hepático simples: complicação rara de uma lesão frequente (Filipe João de Castro e Borges)
P012 - ID 1748787 - Perfuração duodenal para o retroperitoneu por prótese biliar (Inês Alegre Marçal Santos)
P013 - ID 1964601 - Abcesso hepático por perfuração de corpo estranho (Débora dos Anjos Sousa Aveiro)
P014 - ID 2038480 - Dor abdominal associada a hiperamilasémia: nem sempre quem põe o ovo branco é a galinha ? caso clíni ... (Miguel Fróis Borges)
P015 - ID 2178296 - Hepatocarcinoma em adenoma hepatocelular inflamatório (Fabiana Filipa Silva de Sousa)
P016 - ID 2191989 - Quistogastrostomia laparoscópica (Ana Logrado)
P017 - ID 2195272 - No fígado??!! (Susana Cristina Cardoso Rodrigues)
P018 - ID 2225650 - Corpo estranho hepático mimetizando metástase (Débora dos Anjos Sousa Aveiro)
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Poster-CR-2
Presidente: Maria José Pinheiro

Moderadores: Cristina Martinez, Sheila Martins, Horácio Perez

P104 - ID 1995973 - Invaginação intestinal no adulto ? relato de um caso clínico (Tobias Teles)
P105 - ID 1998152 - Adenocarcinoma do cÓlon ? uma apresentaÇÃo invulgar (Joana Ferreira)
P106 - ID 2076367 - Tumor do cólon de origem inesperada (Débora Correia)
P107 - ID 2148475 - Invaginação intestinal no adulto, a proposito de um caso clinico (Alexandra Carrazedo)
P108 - ID 2156114 - Impacto da terapia neoadjuvante no adenocarcinoma do recto no serviÇo de cirurgia geral do chvng/e (Joana Ferreira)
P109 - ID 2165785 - Pseudotumor inflamatório do cólon por actinomyces mimetiza cancro (Tatiana Mendes Queirós)
P110 - ID 2238983 - Vólvulo do cego - uma entidade rara (Vânia Castro)
P111 - ID 2367476 - Doentes operados por metástases pulmonares de carcinoma coloretal: análise retrospectiva (Ana Isabel Vicente Guerreiro)
P112 - ID 2368227 - Endometriose com envolvimento intestinal ? um caso clínico (Tobias Teles)
P113 - ID 2395648 - Neoplasia mucinosa do apêndice ? a propósito de um caso clínico (Inês Ferrer Sales)
P114 - ID 2453032 - 5 anos no tratamento da doença hemorroidária - experiência do nosso hospital (Marina Duarte)
P115 - ID 2455505 - Intussusceção ileocólica no adulto (Pedro Soares Moreira)
P116 - ID 2520536 - Uma nova malformação do apêndice ileocecal ? - caso clínico (André Filipe Silva Tojal)
P117 - ID 2530378 - Cirurgia laparoscopica colo-rectal, a experiencia de um serviço de oncologia (Alexandra Carrazedo)
P118 - ID 2541204 - Uma apresentação infrequente do carcinoma do cólon ? a propósito de um caso clínico (Nídia Maria Pinto Moreira)
P119 - ID 2572070 - Apresentação rara de neoplasia do cólon: caso clínico (Ana Raquel Martins)
P120 - ID 2597786 - Leishmaniose visceral ? manifestação atípica (Ana Rita Gonçalves Martins)
P121 - ID 2625596 - Factores de risco preditivos de recidiva a curto prazo de abcesso peri-anal (Marina Morais)
P122 - ID 2646674 - Oclusão intestinal do cólon de etiologia rara (Filipa de Campos Costa)
P123 - ID 2660998 - Metástases gi de melanoma: caso clínico (Patrícia Manuela Araújo da Silva)

Poster-END-1
Presidente: Alexandre Alves

Moderadores: Patrícia Gilde, Nuno Pinheiro

P159 - ID 1154535 - Apresentação psiquiátrica de um feocromocitoma (Ana Teresa Bernardo Silva)
P160 - ID 1321711 - Hungry bone syndrome, a propósito de um caso clínico (Ricardo Viveiros)
P161 - ID 1363173 - Tumores neuroendócrinos - uma forma de apresentação atípica (Rita Alves Ribeiro Veloso de Castro)
P162 - ID 1524526 - ExperiÊncia do serviÇo em cirurgia tiroideia ? casuÍstica de 30 meses (Silvia Monteiro da Silva)
P163 - ID 1778522 - Metástase na coluna lombar de microcarcinoma papilar da tiróide ? apresentação de caso clínico (Maria Inês Coelho)
P164 - ID 1858423 - Nervo laríngeo recorrente que não recorre - um achado (Rosa Maria de Lima Monteiro Saraiva)
P165 - ID 1966786 - Tumores neuroendÓcrinos digestivos: casuÍstica de 7 anos do serviÇo de cirurgia geral do chvng/e (Sofia Fonseca)
P166 - ID 2082960 - A totalização de tiroidectomia. 20 anos. (Filipa Nogueira)
P167 - ID 2108871 - Hemangioma cavernoso da supra-renal (Celso Nabais)
P168 - ID 2112839 - NÓdulo da glÂndula parÓtida - forma rara de metastizaÇÃo (Diana Maria de Oliveira Gonçalves)
P169 - ID 2149984 - Tumores castanhos como forma de apresentação de hiperparatiroidismo primário, a propósito de um caso ... (Mariana Peyroteo)
P170 - ID 2235744 - Suprarrenalectomia laparoscópica por feocromocitoma (Débora dos Anjos Sousa Aveiro)
P171 - ID 2308950 - Carcinoma papilar da tiróide localmente avançado: gestão de conflito entre a agressividade cirúrgica ... (Rui Reis)
P172 - ID 2340722 - Cirurgia da tiroide no serviço de cirurgia geral do hospital da senhora da oliveira ? experiência nu ... (Marta Martins)
P173 - ID 2358727 - Bócio intratorácico - um incidentaloma de grandes dimensões (Daniel Martins Jordão)

Poster-Vários-2
Presidente: Mahomed Americano

Moderadores: Elsa Costa, Sofia Nunes, Juliana Oliveira

P247 - ID 1559247 - Oclusão intestinal do delgado por bridas e fitobezoares (Sara Fernandes)
P248 - ID 1634303 - Perfuração uterina - uma causa rara de pneumoperitoneu (Sara Almeida)
P249 - ID 1665527 - Schwannoma plexiforme não associado a neurofibromatose tipo-2 (Helga Natacha Pereira)
P250 - ID 1669327 - Massa retroperitoneal: de sarcoma a seminoma (Vânia Isabel Gomes Alves Fernandes)
P251 - ID 1711672 - Invaginação íleo-ileal idiopática (Filipa de Campos Costa)
P252 - ID 1726924 - Quando o cirurgiÃo parte o coraÇÃo (Lilite Barbosa)
P253 - ID 1768866 - Hemorragia digestiva de causa obscura: uma causa rara (Inês Campos Gil)
P254 - ID 1795719 - OclusÃo intestinal por diveticulo de meckel (Vanessa da Costa Bettencourt)
P255 - ID 1804713 - Lipossarcoma desdiferenciado retroperitoneal (Rui Ricardo Martins da Cunha)
P256 - ID 1833900 - Hellp (Catarina Isabel Velho Cabral Reis Moura)
P257 - ID 1864093 - Gist do intestino delgado ? metastização hepática? (Vânia Castro)
P258 - ID 1868034 - Traumatismo esplénico após colonoscopia (Mónica Laureano)
P259 - ID 1879859 - Quisto hidático da coxa: uma localização rara (Cátia Rito)
P260 - ID 1884481 - Gist e linfoma: um caso raro de uma associação invulgar (José Pedro Pinto)
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SALA POSTER
Poster-Vários-3
Presidente: António Gouveia

Moderadores: Tiago Ferreira, Soraia Silva, Joana Esteves

P261 - ID 1913097 - Tumores do estroma gastrointestinal - experiência de 5 anos (Filipa Clara Eiró)
P262 - ID 1947280 - Da bursite à fasceite (Magda Alves)
P263 - ID 1968758 - InvaginaÇÃo intestinal no adolescente - desafio diagnÓstico e terapÊutico (Joana da Silva Magalhães)
P264 - ID 1985501 - Timoma e miastenia gravis : resseção alargada com remissão da sintomatologia (Ana Catarina Quintela da Silva)
P265 - ID 1995145 - Invaginação intestinal como forma de apresentação de infecção por vih (André Gonçalves)
P266 - ID 2017048 - Apresentação atípica de apendicite aguda complicada (Manuela Romano)
P267 - ID 2062133 - Íleus biliar: uma entidade rara (Diogo Sousa)
P268 - ID 2202621 - Infeções necrotizantes de tecidos moles � revisão de casos durante 5 anos (Rita Alves Ribeiro Veloso de Castro)
P269 - ID 2248835 - Planeamento cirúrgico e cuidados pré e pós operatórios na esplenectomia a propósito de 5 casos clíni ... (David Aparício)
P270 - ID 2321163 - Schwanoma pré-sagrado, a propósito de um caso clinico (Luisa Maria Calais Pereira)
P271 - ID 2348547 - Quisto mesentérico como causa rara de dor abdominal (Sofia Valente)
P272 - ID 2355340 - Um caso de peritonite encapsulante (Miguel Parra Fernandes)
P273 - ID 2402178 - Quisto do mesentério - uma entidade rara (Margarida Silva Ferreira)
P274 - ID 2428980 - Evisceração vaginal, uma complicação rara em cirurgia pélvica. (Bruno Lima Pinto)

Poster-Vascular
Presidente: Pratas Balhau

Moderadores: Cristina Duarte, Aida Paulino, Eduardo Costa Almeida

P188 - ID 1074370 - Pseudoaneurisma da artÉria esplÉnica (Aires Martins)
P189 - ID 1216136 - Veias insuficientes nas varizes dos membros inferiores (Carlos M. Costa Almeida)
P190 - ID 1354846 - Recursos alocados na preservação do pé diabético ? a propósito dum caso clínico com intervenção mult ... (Maria Margarida de Moura Antunes e Valejo Coelho)
P191 - ID 1363197 - Impacto do pÉ diabÉtico no internamento de cirurgia de um hospital: anÁlise retrospectiva 2012-2014 (Maria de Jesus Oliveira)
P192 - ID 1896902 - Lesão iatrogénica da artéria mesentérica superior durante nefrectomia radical (Jorge Almeida Pereira)
P193 - ID 2149556 - Ecografia nos cvcs com reservatório na veia jugular interna - abordagem alternativa ou preferencial? (Rodrigo Oom)
P194 - ID 2526445 - Trombose da veia jugular como apresentação de neoplasia gastrointestinal (Joana da Cruz Silva)
P195 - ID 2549550 - Tratamento endovascular de migração de cateter venoso central, totalmente implantável de longa duraç ... (Joana Raquel Rodrigues Gaspar)
P196 - ID 2593903 - PÉ diabÉtico - uma abordagem multidisciplinar na preservação funcional do membro (Rita Ramos Pinheiro)
P197 - ID 2854120 - Ir mais além no pé diabético (Catarina Aguiar)
P198 - ID 2926167 - A propósito de um caso clínico, realçar a observação do pé diabético (Catarina Aguiar)
P199 - ID 3029423 - Novas perspectivas no pé diabético, um novo futuro! (Nuno Mendonça)
P200 - ID 4012500 - Isquemia intestinal aguda:revisÃo de 50 casos (Sara Ranchordas)
P201 - ID 4332486 - Aneurisma da artéria esplénica em ruptura ? uma emergência cirúrgica. (Carlos Veiga)
P202 - ID 4523713 - Radioterapia como causa de fístula aortoentérica primária (Ana Franky Carvalho)
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SÁBADO, 5 MARÇO
XXXVI CONGRESSO NACIONAL

08:00 - 10:00
SALA POSTER

Poster-CR-3
Presidente: Hermínia Oliveira

Moderadores: Teresa Santos Silva, Elsa Francisco, Pedro Vaz

P124 - ID 2675093 - Tratamento cirúrgico da patologia hemorroidária: estudo comparativo de 2 técnicas. (Ana Vieira)
P125 - ID 2683589 - Volvo do cego - a propósito de um caso clinico. (Sílvia Borges)
P126 - ID 2709377 - Enfisema subcutâneo por perfuração do recto: caso clínico (Andreia Ferreira)
P127 - ID 2716021 - Oclusão intestinal ? causa rara (Álvaro Gonçalves)
P128 - ID 2732893 - Deiscência anastomótica após resseção anterior do recto - a nossa experiência (Filipa Clara Eiró)
P129 - ID 2773888 - Doença diverticular complicada: a propósito de um caso clínico (Cláudia Sofia Fialho dos Santos)
P130 - ID 2784755 - Abordagem controlo de dano na trombose portomesentérica (Patrícia Amaral)
P131 - ID 2784904 - Infeção do local cirúrgico em cirurgia do cólon: análise retrospectiva e medidas a implementar. (Hugo Palma Rios)
P132 - ID 2817243 - Invaginação colo-rectal - a propósito de um caso clínico (Sara Patrocinio)
P133 - ID 2848332 - Linfoma não hodgkin anorretal: relato de caso (Marta M. Ferreira)
P134 - ID 2891477 - Invaginação intestinal no adulto: um caso clínico com diagnóstico etiológico raro (Rodrigo Athayde Nemésio)
P135 - ID 2892987 - Linfangioma quístico do mesentério: apresentação rara num adulto (Miguel Carracha)
P136 - ID 2901384 - Oclusão intestinal complicada de perfuração por videocápsula em doente com enterite rádica (Lisandra de Fátima Azevedo Martins)
P137 - ID 2915075 - MediÇÃo da qualidade de vida em doentes com incontinÊncia fecal (Nuno José Gomes Rama)
P138 - ID 2985486 - Perfuração intestinal livre espontânea na doença de crohn (André Gonçalves)
P139 - ID 3001079 - Avaliação preliminar da implementação da ressecção laparoscópica na neoplasia do recto médio/baixo n ... (David Aparício)
P140 - ID 3049086 - Hérnia interna transmesentérica congénita - uma entidade rara de oclusão intestinal. (Lisandra de Fátima Azevedo Martins)
P141 - ID 3069541 - Qol após cirurgia colorectal oncológica no doente idoso e muito idoso (Carla Carneiro)
P142 - ID 3084631 - Lipoma gigante do cólon (Berta Barbosa)
P143 - ID 3237917 - Carcinomatose peritoneal: a queda de um mito (Ana Mesquita)

Poster-CR-4
Presidente: José Cardoso

Moderadores: Rita Barroca, Liliana Cabral, Sandra Amado

P309 - ID 3293651 - Invaginação intestinal - causa rara de oclusão - 2 casos clínicos (Nuno Miguel Araújo Alves Bentes)
P310 - ID 3586675 - A cirurgia do cancro do recto num serviÇo de cirurgia geral (Carlos M. Costa Almeida)
P311 - ID 5185463 - Caso clínico - fístula recto-vaginal - até onde vai a vergonha? (Catarina Aguiar)
P312 - ID 5444173 - Quando "um mal nunca vem só" - tumores síncronos (Cristina Isabel Matos Oliveira Moreira)
P313 - ID 5579751 - Perfuração intestinal de um gist: um caso clínico (Sara Ferreira Pinto Lourenço Sara Lourenço)
P314 - ID 5743603 - Neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau - a propósito de um caso clínico (Rafaela Parreira)
P315 - ID 5870610 - Melanoma anal - caso clínico (Marta Quintas Lopes de Campos Serra)
P316 - ID 5979430 - Tumor neuroendócrino do apêndice - a propósito de um caso clínico (André Santos Batista)
P317 - ID 6677809 - Apendicectomia: que abordagem? (Sónia Fortuna Martins)
P318 - ID 6832799 - Bridas pÓs-operatÓrias: o descanso do samurai? (Marina Morais)
P319 - ID 7082346 - Pseudomixoma peritoneal ? a propósito de um caso clínico (André Santos Batista)
P320 - ID 7370883 - Cancro do reto - casuística de um serviço. (Catia Marisa Alves Ferreira)
P321 - ID 7644864 - Perfuração cólica durante uma cesariana por endometriose (Marta Da Cruz Martins)
P322 - ID 7988176 - Abcesso do psoas, um caso de adenocarcinoma apendicular (Rosa Matias)
P323 - ID 8773666 - Adenoma viloso do recto ? a propÓsito de um caso clÍnico (Sofia Fonseca)
P324 - ID 9573637 - Uma feliz sequência de incidentalomas (Berta Barbosa)
P325 - ID 9794212 - Adenocarcinoma de células em anel de sinete em divertículo de meckel perfurado no contexto de doença ... (Fabiana Filipa Silva de Sousa)
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Poster-EGD-2
Presidente: Artur Trovão Lima

Moderadores: Silvia Dantas da Costa, Donzilia Brito, André Lázaro

P069 - ID 2571658 - Apresentação rara de hemorragia digestiva alta: lipoma gástrico, a propósito de 2 casos clínicos. (Marta Sofia Alves dos Santos)
P070 - ID 2819461 - Tratamento laparoscópico da hérnia do hiato (Catarina Soares Ribeiro)
P071 - ID 2898306 - Espinha de peixe inclusa na parede do estômago (Maria Inês Coelho)
P072 - ID 2999750 - SÍndrome de boerhaave ? relato de um caso clÍnico (André Graça e Magalhães)
P073 - ID 3062975 - A propósito de um tumor neuroendócrino gástrico - qual o desafio terapêutico? (Lisandra de Fátima Azevedo Martins)
P074 - ID 3080540 - Gastrectomia total por recidiva de neoplasia gástrica (ng) na gastrojejunostomia (David Aparício)
P075 - ID 3256728 - Neoplasia mesenquimatosa - um desafio diagnóstico (Bruno Lima Pinto)
P076 - ID 3451465 - Hérnia de morgagni, uma entidade rara (Pedro Nuno Brandão)
P077 - ID 3586594 - Metástase cutânea como apresentação do cancro gástrico (Luisa Maria Calais Pereira)
P078 - ID 4048380 - Impacto da perda de peso pré operatória na sobrevida de indivíduos com adenocarcinoma gástrico (Elisa Ruivo)
P079 - ID 4627434 - Perfuração gástrica por espinha ? um caso invulgar (Maciel Ribeiro)
P080 - ID 6589137 - Aumento ponderal após cirurgia bariátrica? fatores determinantes no pós-operatório da cirurgia bariá ... (Marta Martins)
P081 - ID 7380055 - Síndrome de artéria mesentérica superior ? um caso clínico. (Mikhail Costa)
P082 - ID 8990309 - Perfuração gástrica por dilatação aguda: a propósito de um caso clínico (Fernando Azevedo)
P083 - ID 9987316 - Carcinoma epidermóide primário do estômago ? caso Único numa instituição (Ana Marta Pinheiro Pereira)

Poster-Vários-4
Presidente: Margarida Brito Melo

Moderadores: Acácio Silva, Olivia Andril, Rui Escaleira

P275 - ID 2576534 - Anemia sintomática por hemorragia digestiva oculta (José Pedro Pinto)
P276 - ID 2639293 - A propósito de um caso ? gist do intestino delgado (Nádia Rodrigues da Silva)
P277 - ID 2648037 - Sub-oclusão como apresentação inicial de adenocarcinoma do jejuno (Nádia Tenreiro)
P278 - ID 2688683 - Fasceite necrotizante - uma patologia rapidamente progressiva (Bruno Lima Pinto)
P279 - ID 2770824 - Um caso complicação rara de uma patologia comum (Nuno Pratas)
P280 - ID 2859340 - Cirurgia bariátrica - um olhar para o passado pensando no futuro (David Filipe Fernandes Lopes)
P281 - ID 2963059 - Tumor neuroendÓcrino jejunal mÚltiplo ? caso clÍnico (Mariana Santos)
P282 - ID 2985466 - Íleus biliar: relato de caso (Charlène Marques Viana)
P283 - ID 2990465 - Prótese no delgado (Nuno Miguel Freitas Oliveira)
P284 - ID 3087934 - Casuística de tumores malignos de delgado - análise de 10 anos (Nádia Tenreiro)
P285 - ID 3136697 - Fitobezoar e as suas complicaÇÕes (João Pedro Melo Neves)
P286 - ID 3465340 - Hemorragia digestiva oculta (Ana Logrado)
P287 - ID 3483031 - As curvas da laparoscopia (Eduardo Lopes Coutinho)
P288 - ID 3881990 - Rotura de gravidez ectÓpica, uma emergÊncia cirÚrgica (João Louro)

Poster-Vários-5
Presidente: José Augusto Martins

Moderadores: Paulo Clara, Fernando Manso, Luis Valência

P289 - ID 4035601 - Lipossarcoma retroperitoneal gigante: um caso desafiante (Maria Margarida de Moura Antunes e Valejo Coelho)
P290 - ID 4350581 - Tumor retroperitoneal para-vertebral - o que esperar? (Cláudia Neves Marques)
P291 - ID 4584722 - Hemorragia digestiva alta ? apresentação rara de gist jejuno (Miguel F. Cunha)
P292 - ID 4950188 - Anemia de causa obscura: um desafio diagnóstico. (Maria Teresa da Costa Santos)
P293 - ID 5219419 - Oclusão intestinal por metastização de melanoma cutâneo (Carlos Sampaio Macedo)
P294 - ID 5294153 - InvaginaÇÃo Íleo-cecal (João Pedro Melo Neves)
P295 - ID 5357043 - Triagem de manchester em cirurgia geral ? estudo retrospectivo unicêntrico (Sara Tavares Nogueira)
P296 - ID 5529299 - Análise da mortalidade de um serviço de cirurgia geral (Nídia Maria Pinto Moreira)
P297 - ID 5852022 - Ileus biliar - uma causa incomum de obstrução intestinal (Rui Ricardo Martins da Cunha)
P298 - ID 6908363 - Palitite aguda (Cristina Santos Costa)
P299 - ID 7530038 - Uma causa rara de hemoperitoneu (Sara Catarino)
P300 - ID 8449874 - Tratamento nÃo cirÚrgico de apendicite aguda complicada (Ana Logrado)
P301 - ID 8594906 - Diferentes apresentações de linfoma do intestino delgado. uma série de casos. (Manuela Romano)
P302 - ID 9893507 - Ossificação heterotópica do mesentério e da parede abdominal - a propósito de um caso clinico (Cátia Marisa Alves Ferreira)
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REGULAMENTO DE APRESENTAÇÃO E SELEÇÃO DE COMUNICAÇÕES
AO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE CIRURGIA

•	 Ao congresso nacional podem ser submetidas comunicações de 3 tipos: comunicação livre, vídeo e poster. 
O primeiro autor do trabalho deve estar inscrito no congresso.

•	 Todas elas devem ser submetidas sob a forma de resumos e exclusivamente por via informática através do 
site www.spcir.com. A data limite de submissão dos resumos é 15 de novembro de 2015, às 01.00 horas.

•	 Todos os resumos devem referir: título, autores, instituição(ões) e serviço(s), autor correspondente e respetivo 
contacto (e-mail), tipo de apresentação (comunicação oral, vídeo ou e-poster), área científica a que se refere 
(cada um dos capítulos da spc e outros). Segue-se o texto do resumo que deve obrigatoriamente explicitar o 
objetivo ou introdução, material e métodos, resultados e discussão/conclusão. Neste resumo não deve ser 
incluída qualquer referência que permita a identificação do hospital de origem do trabalho. O texto 
do resumo terá um limite de 1500 caracteres.

•	 Os resumos que não cumpram estes requisitos serão recusados.

•	 Os resumos referentes a comunicação oral serão distribuídos ao júri nomeado pelos respetivos capítulos 
da área científica a que se candidatam e pela Direção da spc nas áreas não abrangidas por aqueles, por via 
eletrónica.

•	 As respetivas avaliação e classificação, serão reenviadas pela mesma via à direção até à data limite de 22 de 
dezembro de 2015.

•	 As comunicações melhor classificadas nas respetivas áreas serão apresentadas como comunicações orais 
com 7 minutos de apresentação e 3 minutos de discussão nas sessões para tal destinadas. As comunicações 
preteridas serão apresentadas sob a forma de e-poster.

•	 Os autores correspondentes serão informados da decisão do júri de aceitação ou recusa da apresentação dos 
seus trabalhos e sob que forma, até ao dia 12 de janeiro de 2016.

•	 As comunicações livres apresentadas nas sessões das respetivas áreas científicas serão classificadas pela mesa 
da sessão, que elegerá a melhor de cada sessão.
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•	 O conjunto das melhores comunicações livres apresentadas ao congresso nas diferentes áreas científicas 
serão apresentadas em conjunto na sessão final do congresso sendo premiadas as três primeiras classificadas 
(ex aqueo).

•	 Todos os vídeos submetidos para apresentação ao congresso devem ser enviados até ao dia 9 de dezembro 
de 2015. Nos vídeos submetidos para apreciação, não deve ser incluída qualquer referência que permita 
a identificação do hospital de origem do trabalho.

•	 Os vídeos serão visualizados por um júri que selecionará aqueles que serão apresentados nas sessões de vídeo 
do congresso. Cada vídeo terá 1 minutos para apresentação e 4 minutos de discussão.

•	 Os autores correspondentes serão informados da decisão do júri de aceitação ou recusa da apresentação dos 
seus trabalhos e sob que forma, até ao dia 26 de janeiro de 2016.

•	 A mesa das respetivas sessões elegerá dois vídeos por sessão que serão apresentados na sessão em conjunto 
na sessão final dos melhores vídeos, sendo premiados os três primeiros classificados (ex aqueo).

•	 As comunicações poster submetidas ao congresso serão apresentadas em formato eletrónico (e-poster). 
As comunicações orais não admitidas para apresentação neste formato (após avaliação do júri de seleção) 
serão apresentadas sob a forma de e-poster. O e-poster deve ser enviado através da página web da spc 
ou via WeTransfer para o email luis@refreshbubbles.com, conforme especificações publicadas no menu 
Poster, até ao dia 28 de Janeiro de 2016. Após esta data não serão aceites os trabalhos nem é permitida 
qualquer alteração ao conteúdo do mesmo. Organizar-se-ão sessões com os e-posters, agrupados por temas 
e discutido por um júri de peritos na área que selecionará um poster como o melhor da sessão. Esses 
e-posters serão colocados numa pasta informática dos melhores posters que ficará disponível nos monitores 
de apresentação. Um júri selecionará os 10 melhores e-posters que serão discutidos e apresentados na sessão 
dos melhores e-posters, sendo premiados os três melhores trabalhos (ex aqueo).

•	 Todas as avaliações dos resumos, vídeos, apresentação de comunicações livres, vídeos e e-posters serão 
feitas de acordo com critérios pré definidos e constantes das grelhas de classificação que se anexam a este 
regulamento.

A Direcção da SPC
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO

SALA 1 03-03-2016  14H30

 RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C001)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO:  Relação da taxa de ressecabilidade e o intervalo de 
tempo entre o estadiamento pré-operatório e a Ci-
rurgia de ressecção pancreática

 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: Na avaliação pré-operatória 
só 15 a 25% dos tumores malignos do pâncreas são 
considerados ressecáveis. No entanto, muitos são con-
siderados irresecáveis intra-operatoriamente. Um dos 
factores descritos na literatura que pode justificar este 
facto é a data entre o último exame imagiológico e a 
cirurgia. Avaliar se o intervalo de tempo entre a última 
imagiologia e a cirurgia influencia a taxa de resseca-
bilidade intra-operatória. Material e Métodos: Análise 
retrospectiva doentes operados por tumores malignos 
do pancreas entre Janeiro2013 e Junho2015. Foram 
definidos 2grupos: Grupo A, doentes com intervalo de 
tempo entre a última imagiologia e a cirurgia 1 mês. Fo-
ram analisadas como variáveis clínico-patológicas rele-
vantes a idade, estadio, Ca19.9, tipo de tumor e tempo 
entre o última imagiologia e a cirurgia. Resultados: 
Foram operados 347 doentes.No grupo A(n=104) 84 
doentes submetidos a ressecção pancreática (taxa de 
ressecabilidade 80,7%). No grupo B(n=239) 195 doen-
tes foram ressecados (taxa de ressecabilidade 81,6%). 
Na análise de regressão tendo a ressecabilidade como 
variável dependente, só o estadio mostrou significado 
estatístico(p=0.04). Em análise multivariável o interva-
lo de tempo(p=0.4), tipo de tumor(p=0.9) e o Ca19.9 
sérico(p=0.5) não influenciaram a ressecabilidade. Dis-
cussão: O factor que mais influencia a ressecabilidade 
dos tumores malignos do pancreas é o estadio. O inter-
valo de tempo superior a um mês não influenciou a taxa 
de ressecabilidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO:  Centro Hepato-bilio pancreático e Transplantação - 

Curry Cabral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES:  Catarina Aguiar, Emanuel Vigia, Jorge Paulino, Paulo 

Marcelino, Luís Bicho, Edite Filipe, Ana Marta Nobre, 
Hugo Pinto Marques, Américo Martins, Eduardo Barroso

 CONTACTO: Catarina Aguiar
 EMAIL: catarina_aguiar_99@hotmail.com

 RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C002)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO:  Tratamento Cirúrgico das Metástases de Cancro Não 
Colo-Rectal e Não-Neuroendócrino: Ressecção Me-
tácrona como Factor Independente de Prognóstico

 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: A ressecção hepática continua 
a gerar controvérsias no tratamento das metástases he-
páticas de cancro não colo-rectal e não-neuroendócrino 
(MHCNCCRNNE). Objectivo: Avaliação da nossa expe-
riência no tratamento das MHCNCCRNNE. Material 
e Métodos: Entre 1991 e Junho de 2015, 61 doentes 
foram submetidos a hepatectomia por MHCNCCRN-
NE. Idade média 60 anos (33-81), 34 do sexo feminino 
(55,7%). Localização do tumor primário: gástrico em 18 
doentes (29.5%), mama em 15 (24.6%), bilio-pancreá-
tico em 15 (24.6%), intestino delgado em cinco (8.2%), 
esófago em quatro (6.6%) e outros em quatro (6.6%). 
Apresentação clínica síncrona em 31 casos (50.8%). 
Nódulo único em 34 (55.7%). Hepatectomia (46 minor, 
15 major) síncrona com ressecção do tumor primá-
rio em 17 doentes (27.9%) e metácrona (RM) em 44 
(72.1%). Análise estatística com SPSS™ 21.0. Testes 
de sobrevivência (Kaplan-Meier, log rank e regressão 
de Cox). Significado estatístico com p<0.05. Resulta-
dos: Morbilidade major (Dindo-Clavien III/IV) em nove 
casos (14.8%) e mortalidade em três (4.9%). Sobrevida 
mediana: 38 meses. Sobrevida global (SG) aos 5 anos 
35%. Análise univariada: SG associada a diagnóstico 
metácrono, quimioterapia neoadjuvante e RM. Análise 
multivariada: RM com factor independente de melhor 
SG (HR 0.6; p<0.05). Discussão: A ressecção hepática 
é uma terapêutica aceitável em doentes seleccionados 
com MHCNCCRNNE. A RM assume-se como um factor 
independente de sobrevida, reflectindo uma biologia tu-
moral mais favorável.

 HOSPITAL:  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO:  1 - Serviço de Cirurgia A, Hospitais da Universidade de 

Coimbra 2 - Clínica Universitária de Cirurgia III, Faculdade 
de Medicina, Universidade de Coimbra 3 - Serviço de Ana-
tomia Patológica - Hospitais da Universidade de Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES:  Henrique Alexandrino1,2 , Luís Ferreira1 , Ricardo 

Martins1,2 , Rui Caetano Oliveira3 , Marco Serôdio1 , 
César Carvalho1 , Mónica Martins1,2 , Maria Augusta 
Cipriano3 , José Guilherme Tralhão1,2 , Francisco Cas-
tro e Sousa1,2

 CONTACTO: Henrique Alexandrino
 EMAIL: halexandrino123@gmail.com
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 RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C003)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO:  Transplante na Polineuropatia Amiloidótica Familiar 
Adquirida: indicação ou contra-indicação?

 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: A Polineuropatia Amiloidótica 
Familiar Adquirida (PAFA) é uma patologia iatrogénica, 
descrita após a introdução da técnica de transplante 
hepático sequencial (THS). O único tratamento para 
frenar a evolução da doença é o retransplante hepático 
(ReTH). O objectivo deste trabalho é a análise do risco/
benefício do ReTH nos doentes com PAFA. Material 
e Métodos: Realizou-se uma análise retrospectiva da 
informação dos doentes que desenvolveram clínica de 
PAFA e particularmente dos que realizaram ReTH, re-
ferentes ao período entre 10/1995 e 06/2014. Durante 
este período foram realizados 83 THS, sendo possível 
aceder aos registos clínicos de 75 doentes. Foram ex-
cluídos os ReTH por outro motivo que não a PAFA e 
os óbitos até 2 anos após o ReTH. Foram analisadas 
variáveis referentes aos dadores, receptores e inter-
venção cirúrgica. O tratamento dos dados foi realiza-
do recorrendo ao software estatístico SPSS, versão 
21. Resultados: 28 recetores (58,3%) desenvolveram 
PAFA e 10 foram submetidos ReTH (35,7% dos doen-
tes com PAFA). A PAFA apresentar um início muito mais 
precoce, também tem uma evolução muito mais rápida 
quando comparada com a verificada em doentes com 
PAF. A mortalidade aos 12 meses após ReTH por PAFA 
foi de 0% e a morbilidade pós ReTH não foi superior à 
do THS. 90% dos doentes atingiram estabilização da 
neuropatia adquirida após o ReTH. Discussão: A ele-
vada incidência e rápida evolução da PAFA, questiona 
a utilização de enxertos PAF. O ReTH por PAFA é um 
procedimento seguro e que melhora qualidade de vida 
dos doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO:  Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de 

Adultos
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Paulo Oliveira, Dulce Diogo, Emanuel Furtado
 CONTACTO: Dulce Diogo
 EMAIL: netdiogo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C004)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO:  Exploração laparoscópica da via biliar principal – 
experiência acumulada

 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: A litíase da Via Biliar Principal 
(VBP) está presente em 10-15% das colecistectomias 
por litíase vesicular sintomática. A Exploração Laparos-
cópica da VBP (ELVBP) parece permitir a litotomia da 
VBP de forma eficaz. Material e Métodos: Os autores 
realizam a análise retrospetiva da ELVBP realizada na 
sua instituição no período de 01/01/2010 a 01/11/2014 
(follow-up mínimo: 12 meses). Foram incluídos 207 do-
entes e analisadas: características demográficas, apre-
sentação clínica, procedimento cirúrgico e morbilidade. 
Resultados: A idade mediana foi de 70 (intervalo inter-
-quartis: 57-78) anos e predominou o género feminino 
(58,0%). Os critérios para realização de ELVBP foram 

maioritariamente clínicos e suportados por dados ima-
giológicos em 64,2% dos pacientes. A apresentação 
clínica foi como colangite na maioria dos casos (68%) 
seguida de pancreatite (31%). Foi realizada explora-
ção transcística em 30% e transcoledócica em 70%. 
Procedeu-se a anastomose biliodigestiva em 33% dos 
doentes. Verificou-se necessidade de conversão em 
15,1% dos doentes. Globalmente foi conseguida a lim-
peza eficaz da VBP em cerca de 90,7% dos doentes. 
A morbilidade específica foi de 14,8% e a necessidade 
de reintervenção de 5,3%. A exploração transcoledó-
cica associou-se a maior eficácia na limpeza da VBP 
[OR(IC95%): 2,9(1,1-8,0), p=0,04]. Discussão: A EL-
VBP é um procedimento muito eficaz e seguro na abor-
dagem da litíase biliar síncrona.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO:  HEBIPA - Unidade Hepatobiliopancreática, Serviço de 

Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES:  Pedro Soares Moreira, Pedro Nuno Brandão, Vítor Cos-

ta Simões, Cecília Pinto, António Canha, Paulo Soares, 
Donzília Sousa Silva, Jorge Daniel, José Davide

 CONTACTO: Pedro Soares Moreira
 EMAIL: pedrosoaresmoreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C005)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO:  Fatores de mau prognóstico em doentes submeti-
dos a DPC nos adenocarcinomas ductais da cabeça 
do pâncreas.

 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: A incidência do adenocarci-
noma do pâncreas é praticamente equivalente á sua 
mortalidade. Os doentes com neoplasia localizada 
serão os indicados para a resseção cirúrgica. A cirur-
gia é muito agressiva, pelo que a morbimortalidade 
associada é bastante elevada, estando descrito que a 
sobrevida aos 5 anos é de aproximadamente 5-25%. 
Objetivo:Determinar fatores de mau prognóstico, com 
impacto na sobrevida dos doentes submetidos a DPC. 
Material e Métodos: Estudo de coorte retrospetiva de 
32 doentes com adenocarcinoma ductal da cabeça do 
pâncreas submetidos a DPC, entre 2005-2012. Reali-
zada análise de factores de mau prognóstico e influen-
cia dos mesmos sobre a sobrevida, usando método de 
Kaplan-Meier (teste Log Rank) e regressão de Cox. Re-
sultados: Amostra de 31 doentes constituída por 56% 
de homens. 40% destes doentes apresenta idade <65 
anos, com media de idades de 67 anos. A sobrevida 
aos 5 anos foi de 25% com média de tempo estimada 
de 11.7 meses. Na análise dos vários fatores de mau 
prognóstico constatou-se que a variável ASA aproxima-
-se do significado estatístico (p<0.058) assim como a 
variável permeação das células tumorais (p<0.065). Na 
análise multivariável com regressão Cox identifica-se a 
variável ASA como sendo fator risco independente para 
a morte, usando um modelo com as variáveis (idade; 
sexo;pT; permeação; gânglios metastizados). Discus-
são: Os resultados não permitem definir correlações 
estatisticamente significativas, embora se constate que 
o valor de ASA e a presença de permeação são fatores 
que podem diminuir a sobrevida dos doentes.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

55

 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES:  Gomes D., Pereira L., Campanário J., Monteiro C., 

Gonçalves AC., Alvaro G., Brito T., Pinto D., Midões A.
 CONTACTO: Diana Carina Lima Gomes
 EMAIL: diana-gomes@hotmail.com

 RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C006)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO:  Cirurgia de Metástases Hepáticas no Cancro Colo-
rectal: Experiência de 3 Anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Cerca de 25% dos doentes 
com cancro colorectal(CCR) apresentam metástases à 
data do diagnóstico e 50% irão desenvolve-las ao longo 
da doença .A ressecção das metástases hepáticas(MH) 
é o único tratamento potencialmente curativo. Material 
e Métodos: Estudo observacional e retrospetivo de do-
entes com CCR submetidos a ressecção de MH entre 
Ag2012 e Abr2015,com seguimento mínimo de 6 meses 
após cirurgia. Procedeu-se à caracterização da popula-
ção, análise de sobrevivência livre de progressão(TTP) 
e sobrevivência global(SG). Resultados: Dos 43 do-
entes, 14(33%) do sexo masculino, mediana de idade 
68 anos. 17(40%) tumores do recto,15(35%) do cólon 
esquerdo e 11(26%) do direito. A maioria das MH eram 
síncronas (56%) e bilaterais (58%).Nos casos de apre-
sentação síncrona a estratégica cirúrgica foi síncrona 
em 13(54%),clássica em 6(25%), iterativa em 4(16%) e 
inversa em 1(4%), com ressecção R0 em 37(86%) do-
entes. As MH metácronas detectaram-se em mediana 
17 meses após o diagnóstico. Registaram-se 15 casos 
de morbilidade e 1 de mortalidade cirúrgicas. Obser-
vou-se recidiva hepática em 11 doentes e a média de 
TTP hepática foi 27 meses. A mediana de TTP (hepáti-
ca e extra-hepática) após a 1ª metastasectomia foi de 
26 meses. O FU mediano foi 23 meses com estimativa 
de SG de 81%. Discussão: A integração da cirurgia 
de MH na estratégia terapêutica dos doentes com CCR 
aumentou a SG e TTP em doentes selecionados, sendo 
essencial uma abordagem multidisciplinar e cirurgiões 
experientes. Os dados obtidos estão de acordo com a 
literatura.

 HOSPITAL: Hospital Beatriz Ângelo
 SERVIÇO: (1) Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Beatriz Ân-

gelo, (2) Serviço de Oncologia do Hospital da Luz, (3) 
Serviço de Oncologia do Hospital Beatriz Ângelo

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES:  Marta Santos (1), Filipa Silva (2), Cátia da Cunha (1), 

Francisco Branco (3), Paulo Oliveira (1), Pedro Ama-
do (1), José António Pereira (1), Rita Garrido (1), Rui  
Maio (1)

 CONTACTO: Marta Sofia Alves dos Santos
 EMAIL: santos.marta.sa@gmail.com

 RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C007)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO: Duodenopancreatectomia cefálica nos idosos
 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: O aumento da esperança mé-

dia de vida obriga à revisão e seleção cuidada de can-

didatos a cirurgias mais agressivas, anteriormente não 
elegíveis para tratamento cirúrgico. Neste sentido, im-
porta avaliar qual o impacto da idade enquanto factor 
de prognóstico na duodenopancreatectomia cefálica 
(DPC). Material e Métodos: Estudo de observância, 
retrospectivo, dos doentes submetidos a DPC no perí-
odo entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 
2014. Foram constituídos 2 grupos para análise compa-
rativa: < 75 e >= 75 anos de idade). Análise estatística 
usando SPSS Statistics 20. Considerado significativo 
p < 0,05. Resultados: Foram analisados 102 doentes 
com idade média de 66,3±11,0 anos, sendo 53,9% do 
sexo masculino. Registaram-se 27 (26,5%) doentes 
com idade >= 75 anos. As neoplasias do pâncreas fo-
ram a principal indicação para a cirurgia (48,0%, n= 49). 
A morbilidade obtida foi de Clavien-Dindo I-II 11,76% 
(n=12), Clavien-Dindo >= III 23,5% (n=24). Não se re-
gistou diferença estatisticamente significativa entre os 
2 grupos (p=0,074). Houve necessidade de re-interven-
ção em 15,6% (n=16), superior no grupo de idade >= 
75 anos (p=0,026). A mortalidade global obtida foi de 
3,9% (n=4), registando-se toda no grupo de idade >= 
75 anos (p=0,004). Discussão: O número de doentes 
com idade >= 75 anos submetidos a DPC tem vindo a 
aumentar ao longo dos anos. Apesar da selecção crite-
riosa dos doentes, parece haver um risco acrescido de 
mortalidade neste grupo de doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: HEBIPA - Unidade Hepatobiliopancreática, Serviço de 

Cirurgia Geral (Director: Dr. José Davide)
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Pedro Nuno Brandão, Vítor Costa Simões, Cecília Pin-

to, António Canha, Paulo Soares, Donzília Sousa Silva, 
Jorge Daniel, José Davide

 CONTACTO: Pedro Nuno Brandão
 EMAIL: pedronunobg@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C008)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO: Tumores neuro-endócrinos do pâncreas - série de 
casos de um centro de referência terciário

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores neuro-endócrinos 
do pâncreas (TNEP) constituem um grupo de neopla-
sias raras mas diversas e a sua abordagem terapêuti-
ca continua objeto de discussão. Os autores analisam 
os TNEP operados na sua instituição. Material e Mé-
todos: Foi realizado um estudo retrospetivo de TNEP 
submetidos a cirurgia no período de 01-01-2004 a 01-
11-2015. Foram incluídos 29 pacientes e analisadas: 
características demográficas, apresentação clínica, 
localização das lesões, abordagem cirúrgica, histo-
logia e evolução clínica. Resultados: A idade média 
foi 55,5±13,8 anos. Predominou o género feminino 
(55,2%). Doze lesões localizavam-se na cabeça e 17 no 
corpo/cauda do pâncreas. Os procedimentos cirúrgicos 
foram: duodenopancreatectomia cefálica (n=8; 27,6%), 
pancreatectomia distal (n=16; 55,2%) e enucleação 
(n=5; 17,2%). Morbilidade major específica (graus III-
-V Clavien-Dindo): fístulas pancreáticas (n=5; 17,2%) e 
uma fístula biliar. A maioria das lesões eram não-funcio-
nantes (69,0%). Entre os tumores funcionantes 5 eram 
insulinomas (17,2%), 1 gastrinoma, 1 glucagonoma, 1 



Revista Portuguesa de Cirurgia

55

somatostatinoma e 1 tumor produtor de corticotropina. 
O follow-up foi de 344(114-716) dias. A mortalidade es-
pecífica foi de 3,4%. Verificou-se recorrência/progres-
são da doença em 10% dos doentes. Discussão: O 
tratamento de eleição dos TNEP é a resseção cirúrgica 
sendo o prognóstico e atitudes subsequentes determi-
nados pelo tipo e grau histológicos. Devido à raridade 
destas lesões a sua abordagem deve ser concentrada 
em centros de referência.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: HEBIPA - Unidade Hepatobiliopancreática, Serviço de 

Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Pedro Soares Moreira, Pedro Nuno Brandão, Vítor Cos-

ta Simões, Cecília Pinto, António Canha, Paulo Soares, 
Donzília Sousa Silva, Jorge Daniel, José Davide

 CONTACTO: Pedro Soares Moreira
 EMAIL: pedrosoaresmoreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C009)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO: Mini-ALPPS: Experiência Preliminar no Tratamento 
de Metástases Hepáticas Múltiplas e Bilobares

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Muitos doentes com metásta-
ses hepáticas de cancro colorectal (MHCRC) são consi-
derados inicialmente irressecáveis. Progressos recen-
tes têm aumentado as indicações para hepatectomias 
iterativas. A associação de embolização portal com a 
secção do parênquima (ALPPS) é uma alternativa tera-
pêutica aliciante, mas com elevada morbimortalidade. 
No nosso Serviço temos recentemente utilizado uma 
variante que designámos por Mini-ALPPS. Objectivo: 
estudo da nossa experiência inicial com Mini-ALPPS. 
Material e Métodos: Três doentes (idade mediana: 65 
anos) com MHCRC (número mediano de 8 nódulos; di-
mensão média de 39 mm). Submetidos em média a 10 
ciclos (4-16) de quimioterapia neoadjuvante. O primeiro 
tempo consistiu em múltiplas subsegmentectomias do 
fígado remanescente futuro (FLR), laqueação e alcoo-
lização do ramo direito da veia porta e desvasculariza-
ção apenas do segmento 4B. O segundo tempo con-
sistiu numa hepatectomia direita alargada ao segmento 
4. Morbilidade pela classificação de Dindo-Clavien. 
Resultados: Intervalo de 3-4 semanas entre os dois 
tempos. Aumento volumétrico do FLR de 334 ± 50 cm3 
para 430 ± 81 cm3 (p<0.05). Não se registou morbilida-
de major ou mortalidade. Discussão: A nossa experi-
ência inicial sugere que o Mini-ALPPS é uma alternati-
va válida no tratamento de doentes seleccionados com 
MHCRC. Um primeiro tempo menos agressivo, com 
secção do parênquima limitada, assegura uma menor 
dificuldade técnica no segundo tempo com (nesta curta 
série) consequente redução da morbimortalidade em 
relação ao ALPPS clássico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: 1 - Clínica Universitária de Cirurgia III, Faculdade de 

Medicina, Universidade de Coimbra 2 - Serviço de Cirur-
gia A, Hospitais da Universidade de Coimbra 3 - Serviço 
de Radiologia - Hospitais da Universidade de Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Francisco Castro e Sousa1,2, José Guilherme Tra-

lhão1,2, Henrique Alexandrino1,2, Henrique Donato3, 

Fernando Azevedo1, Luís Ferreira1, Ricardo Mar-
tins1,2, Marco Serôdio1, Mónica Martins1,2

 CONTACTO: Henrique Alexandrino
 EMAIL: halexandrino123@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C010)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO: Valor preditivo da avaliação analítica pré-operatória 
na ressecabilidade pancreática por neoplasia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A relação entre a série branca e 
plaquetas como preditores de sobrevida e prognóstico 
na neoplasia maligna pancreática mantém-se incerta. 
Avaliamos o valor preditivo de alguns destes valores 
analíticos na ressecabilidade e sobrevida(SV) Material 
e Métodos: Doentes propostos para resseção por ne-
oplasia 2008-2014. Comparada relação neutrófilos(N) 
e linfócitos(L), N e plaquetas(P), albumina e CA 19.9 
no pré-op. Análise univariada e regressão logística: 
variável dependente - ressecabilidade; preditores - va-
lores analíticos supra-citados; controlado para idade, 
sexo, tamanho lesão, envolvimento ganglionar e histo-
logia Resultados: 101doentes idade média 62,9±11,6 
(71,3%masc). 21doentes(20,8%)irressecáveis; dos 
ressecáveis: R0 72,5%, 54% recidivaram; tempo mé-
dio até recidiva X=12,8±11,3meses. No estadiamento 
por TAC: tamanho tumor (X=2,4±3,1) e envolvimento 
ganglionar (27.7%) não apresentaram diferenças en-
tre ressecáveis e irressecáveis. Análise univariada e 
regressão logística: quanto maior número de linfócitos, 
menor a probabilidade de recidiva(p=0,06) e maior a de 
ressecabilidade(pCA19.9, Discussão: Na nossa amos-
tra a linfocitose foi preditor de ressecabilidade e parece 
estar associado a menor recidiva

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: 1 - Serviço de Cirurgia B, 2 - Fundação Champalimaud
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Rui Marinho1, Ricardo Rocha1, Marta Sousa1, António 

Gomes1, Marta Fragoso1, David Aparício1, Inês San-
tiago2, Carla Carneiro1, Nuno Pignatelli1, Vitor Nunes1

 CONTACTO: Rui Saavedra Marinho
 EMAIL: rui.saavedra.marinho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C011)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO: O Síndrome de Obstrução Sinusoidal aumenta a 
Morbilidade após Ressecção Hepática por Metásta-
ses de Cancro Colorectal: Associação com Quimio-
terapia, Protecção pelo Bevacizumab e Diabetes 
Mellitus e Papel Preditivo da Gama-GT Sérica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A quimioterapia (QT) neoadju-
vante pode associar-se a síndrome de obstrução sinu-
soidal (SOS), resultando em maior morbilidade após 
ressecção de metástases hepáticas de cancro colorec-
tal (MHCRC). Objectivo: avaliar os factores predititivos 
de SOS e suas consequências clínicas. Material e 
Métodos: Setenta de 140 doentes submetidos a he-
patectomia por MHCRC entre 2010 e 2013 realizaram 
QT. Revisão histológica, com ocultação dos parâmetros 
clínicos, quanto à presença e severidade de SOS. Mor-
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bilidade definida pela classificação de Dindo-Clavien. 
Análise estatística com SPS 21.0. Significado esta-
tístico com p<0.05. Resultados: Análise univariada 
revelou QT associada a dilatação sinusoidal (p=0.09), 
peliose (p=0.028) e SOS moderado a severo (p=0.004). 
A QT com bevacizumab acompanhou-se de redução do 
risco de SOS moderado e severo (p=0.045). A Diabetes 
mellitus associou-se a menor incidência de dilatação 
sinusoidal (p=0.034). Análise multivariada confirmou a 
associação do SOS com morbilidade global (p=0.02) e 
específica da cirurgia hepática (p=0.016). Valores pré-
-operatórios de Gama-GT superiores a 118.5 U/L asso-
ciaram-se a SOS moderado a severo (Área sob a cur-
va: 0.768, p<0.001). Discussão: Na nossa série o SOS 
associa-se a maior morbilidade pós-operatória. A QT 
neoadjuvante associa-se a SOS, que poderá ser par-
cialmente prevenido pelo bevacizumab e pela diabetes. 
Os níveis pré-operatórios de Gama-GT são preditivos 
de maior hepatotoxicidade e de maior morbimortalidade 
associada à QT.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: 1 - Clínica Universitária de Cirurgia III, Faculdade de 

Medicina, Universidade de Coimbra 2 - Serviço de Ci-
rurgia A, Hospitais da Universidade de Coimbra 3 - Ser-
viço de Anatomia Patológica - Hospitais da Universida-
de de Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: João Martins1, Henrique Alexandrino1,2, Rui Caetano 

Oliveira3, Daniela Falcão1, Maria Augusta Cipriano3, 
Luís Ferreira1, Ricardo Martins1,2, César Carvalho2, 
Marco Serôdio2, Mónica Martins1,2, José Guilherme 
Tralhão1,2, Francisco Castro e Sousa1,2

 CONTACTO: Henrique Alexandrino
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C012)

  SESSÃO CO-HBP-1

 TÍTULO: Transplante Hepático Sequencial: o fim de uma téc-
nica cirúrgica?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O transplante hepático sequen-
cial (THS) é um procedimento cirúrgico introduzido ini-
cialmente em Portugal em 1995 com vista a minorar a 
escassez de órgãos para transplante. Este trabalho tem 
como objetivo analisar os resultados dos THS realiza-
dos num centro de transplantação hepática. Material 
e Métodos: Análise retrospectiva da informação dos 
doentes submetidos a THS entre 10/1995 e 11/2010. 
Foram realizados 83 THS, sendo possível aceder aos 
registos clínicos de 72 doentes (74 THS). Foram ana-
lisadas variáveis referentes aos dadores, receptores e 
intervenção cirúrgica. O tratamento dos dados foi reali-
zado recorrendo ao software estatístico SPSS. Resul-
tados: A polineuropatia familiar adquirida (PFA) ocorre 
em média 7,6 anos após o THS. Este estudo reveste-se 
de particular importância uma vez que atinge um follow-
-up médio de 8,5 anos, o que permite averiguar as con-
sequências a longo prazo desta técnica cirúrgica. A 
análise das variáveis identificou fatores de prognóstico 
favorável (presença de infecção por vírus da hepatite 
C no receptor) e de prognóstico desfavorável (idade 
do receptor e consumo de álcool, doença avançada no 
dador, para o aparecimento da PFA. A sobrevida dos 

doentes após THS foi de 76,8%, 62,5% e 33,9% aos 1, 
5 e 10 anos. Discussão: A pesquisa e identificação de 
factores que facilitem o depósito de amilóide e acelere 
a neuropatia são uma mais-valia quer para a compre-
ensão do mecanismo da doença, quer para uma sele-
ção mais adequada de dadores e receptores para THS.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de 

Adultos, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Susana Pereira, Dulce Diogo, Emanuel Furtado
 CONTACTO: Dulce Diogo
 EMAIL: netdiogo@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C61)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Implementação do processo assistencial integrado 
do cancro colorectal numa unidade funcional

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A elaboração de um Processo 
Assistencial Integrado (PAI) no cancro colorectal (CCR) 
justifica-se por vários motivos, entre os quais a história 
natural da doença e a sua natureza de abordagem mul-
tidisciplinar. A criação de grupo de trabalho multidiscipli-
nar teve como objetivos principal a elaboração de uma 
via clinica que proponha um tratamento individualizado, 
centrado no doente e baseado na melhor evidência 
disponível. Os autores pretendem apresentar os prin-
cipais passos das fases iniciais de implementação do 
PAI do CCR, salientando a sua importância na melhoria 
contínua dos cuidados prestados, e o auxílio no plane-
amento estratégico da unidade funcional de coloproc-
tologia. Material e Métodos: Os autores procederam a 
um estudo retrospetivo, analítico, comparativo, de dois 
grupos de doentes com cancro do reto (CR), tratados 
por uma equipa multidisciplinar, nos períodos anterior e 
posterior à implementação do PAI-CCR. Procederam à 
auditoria clínica segundo a checklist de Heather Palmer 
e à elaboração de uma análise SWOT. Resultados: 
Foram analisados 2 grupos de doentes com CR(42 vs. 
84), sem diferenças demográficas com significado esta-
tístico, tendo-se constatado uma melhoria dos seguin-
tes critérios elegíveis para avaliação: Reporte anato-
mopatológico mencionando o estado de integridade do 
mesorreto e status da margem radial/circunferencial de 
ressecção (p < 0.05). Discussão: A análise realizada 
sugere que este processo facilita a governance clinica, 
promove a auditoria clinica e a melhoria continua da 
qualidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Serviços de Cirurgia 1 e 2 (Unidade Funcional - Colo-

proctologia)
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Nuno Rama, Paulo Alves, Paulo Clara, Sandra Amado, 

Miguel Coelho e Vitor Faria.
 CONTACTO: Nuno José Gomes Rama
 EMAIL: ramanuno@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C62)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Deiscência anastomótica após anastomose colo-
-cólica ou colo-rectal em doentes sem estoma de 
protecção

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A deiscência anastomótica 
constitui uma das complicações mais temidas na ci-
rurgia colo-rectal. A identificação prévia dos fatores 
de risco, uma boa técnica cirúrgica e a eventual con-
feção de um estoma derivativo têm sido apontados na 
prevenção da deiscência. Este trabalho tem como ob-
jetivo determinar os factores associados à deiscência 
anastomótica em doentes submetidos a anastomoses 
cólicas. Material e Métodos: Estudo retrospetivo dos 
processos de todos os doentes submetidos a anasto-
moses colo-cólicas ou colo-rectais entre Julho de 2010 
e Junho de 2015. Foram analisadas aspectos clínicos e 
pesquisados possíveis fatores de risco para deiscência 
anastomótica. Resultados: Dos 387 doentes subme-
tidos a anastomoses colo-cólicas ou colo-rectais, 18 
apresentaram deiscência anastomótica (4,65%). Todos 
os casos de deiscência ocorreram em doentes opera-
dos por lesão neoplásica. Os doentes que realizaram 
tratamento neoadjuvante, os submetidos a ressecção 
anterior do recto e que os iniciaram a dieta a partir do 
5º dia pós-operatório foram significativamente mais 
afectados que a restante amostra. O tipo de aborda-
gem cirúrgica e o tipo de anastomose (mecânica ou 
manual) não teve repercussão na taxa de deiscência. 
Discussão: A compreensão dos factores de risco para 
deiscência das anastomoses colo-cólicas ou colo-rec-
tais é fundamental para avaliar intra-operatoriamente a 
necessidade de um estoma de protecção, diminuindo a 
probabilidade de complicações.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Marta Costa, Carolina Canhoto, Cristina Camacho, Ana 

Bento, Mário Santos, Fernando Manata, Fernando José 
Oliveira

 CONTACTO: Marta Raquel Pereira Costa
 EMAIL: martarpcosta@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C63)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Importância do número de gânglios obtidos na ci-
rurgia do reto em doentes submetidos a terapêutica 
neoadjuvante

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As guidelines recomendam a 
excisão de no mínimo 12 gânglios durante a resseção 
da neoplasia do reto. Como a terapêutica neoadjuvante 
diminui o número de gânglios removidos, pretendeu-
-se avaliar o valor do número de gânglios presentes 
na peça operatória como fator prognóstico em doentes 
submetidos a tratamento neoadjuvante (RT/QT). Mate-
rial e Métodos: Foram submetidos a RT/QT seguida 
de resseção do reto 126 doentes entre 2002 e 2012. 
Avaliaram-se os fatores com impacto na sobrevivência 
global (SG) e livre de doença (SLD). Determinou-se o 
número de gânglios obtidos na peça operatória asso-

ciado a menor risco de mortalidade ou recorrência da 
doença Resultados: Foram identificados como fatores 
relacionados com a SG e SLD, com significado estatís-
tico: grau de regressão tumoral (p=0.006); invasão peri-
vascular/perineural (p Discussão: O estudo de nove ou 
mais gânglios nas peças operatórias de doentes com 
neoplasia do reto submetidos a RT/QT permite um es-
tadiamento pós-operatório adequado

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Catarina Melo, António Bernardes, Fernando Melo, 

João Pimentel, Fernando José Oliveira
 CONTACTO: Catarina Melo
 EMAIL: catarinajmcmelo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C64)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Factores de risco para recidiva na Neoplasia do Co-
lon N0 (Estadio I e II)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A metastização ganglionar é 
o mais importante factor de recidiva nos doentes com 
Neoplasia do Colon sem doença à distância (M0). No 
entanto, a taxa de recidiva dos doentes que não têm 
doença ganglionar ainda é apreciável. O nosso objecti-
vo é definir os factores de risco (FR) para recidiva nos 
doentes operados a neoplasia do cólon sem metasti-
zação ganglionar (N0). Material e Métodos: Analisa-
mos os doentes operados por ADC do Cólon, entre 
2006 e 2010, excluindo os doentes N+ e M1. Estudá-
mos parâmetros demográficos, anatomopatológicos, 
apresentação clinica, adjuvância e recidiva de doença 
num follow up de 5 anos. Realizada análise estatística 
regressão logística e linear múltipla. Resultados: Dos 
549 doentes operados por ADC do Cólon analisamos 
215, com média 70,4 anos (DP 11,7, sexo masc. em 
57,7%. 16,3% foram submetidos a cirurgia urgente, 
63% dos quais em oclus ão intestinal. 24,2% eram do 
Estadio I e 75,8 do II. A média de gânglios colhidos foi 
de 12 (DP 7). A taxa de recidiva foi de 15,8%, com tem-
po até à recidiva de 25,53 meses (DP 13,9). A invasão 
linfovascular (p 0,04; OR 2,5), componente mucinoso (p 
0,05; OR 1.7), oclusão intestinal (p 0,017; OR 2,8) e T4 
(p 0,05; OR 2,6) foram FR para recidiva de doença. O 
número total de gânglios (p 0,8) não foi preditor de re-
cidiva. Discussão: A recidiva de neoplasia do cólon N0 
é um problema para o qual devemos adaptar estraté-
gias de terapêutica adjuvante e de follow up a realizar. 
A invasão linfovascular, padrão mucinoso, T4 e oclusão 
intestinal foram FR para recidiva.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ricardo Rocha, Marta Sousa, Rui Marinho, Marta Fra-

goso, David Aparício, Carla Carneiro, Vasco Geraldes, 
Vitor Nunes

 CONTACTO: Ricardo Rocha
 EMAIL: ricardorochafmup@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C65)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Cirurgia do recto. Diferentes abordagens, iguais re-
sultados oncológicos?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A resseção laparoscópica na 
neoplasia coloretal é utilizada na maioria dos centros. 
No entanto, existem poucos estudos que comparem os 
resultados da cirurgia por laparoscopia com a cirurgia 
por laparotomia. Este estudo teve como objetivo deter-
minar a não inferioridade da cirurgia laparoscópica atra-
vés da avaliação histológica das peças de protectomia. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo observacio-
nal onde foram consultados os processos dos doentes 
operados a neoplasia do recto entre Janeiro de 2012 
e Dezembro de 2014. Foram excluídos neste estudo 
as neoplasias acima dos 12cm da margem anal e os 
doentes com um estadio clínico IV. Foram avaliadas as 
margens distal e circunferencial e a qualidade da exci-
são do mesorecto (íntegra ou com efrações). Resulta-
dos: Foram identificados um total de 94 doentes. Des-
tes, 44 (46,8%) foram operados por via laparoscópica 
e 50 (53,2%) por via laparotómica. 83% dos doentes 
foram submetidos a tratamento neoadjuvante. Em to-
dos os doentes foi atingida uma margem distal e uma 
margem circunferencial maior que 1mm. A excisão total 
do mesorecto foi íntegra em 72% dos doentes opera-
dos por laparotomia e em 68% dos doentes operados 
por laparoscopia. Discussão: Apesar de nas diferentes 
abordagens terem sido atingidas margens distais e cir-
cunferenciais negativas, a excisão total do mesorecto 
foi íntegra em 72% dos doentes operados por via aber-
ta e em apenas 68% dos doentes onde foi utilizada uma 
abordagem laparoscópica.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Eiró, F.; Albergaria, D.; Carlos, S.; Cardoso, R.; Moniz 

Pereira, P.; Corte Real, J.
 CONTACTO: Filipa Clara Eiró
 EMAIL: filipa_eiro@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C66)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Teste de patência e integridade de anastomose Co-
lo-rectal ? Uma visão diferente Experiência de um 
ano

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A deiscência da anastomose é 
a complicação mais temida na cirurgia colo-rectal. Exis-
tem múltiplos testes de patência da mesma realizados 
intra-operatoriamente. O teste realizado no nosso tra-
balho consiste na colocação de trocar de laparoscopia 
no canal anal, criando o respectivo pneumo-recto. Uti-
lizada ótica de laparoscopia, para visualização direta 
da anastomose, enquanto esta se encontra imersa em 
soro. Material e Métodos: Estudo prospectivo, obser-
vacional. Avaliação da anastomose em doentes sub-
metidos a cirurgia colo-rectal de Janeiro a Dezembro 
2015 Resultados: Foram submetidos a este teste 26 
doentes. Em 11,5% (n=3) a técnica não foi exequível, 
por dificuldades de visualização. Em 15,4% (n=4) verifi-

caram-se alterações macroscópicas da anastomose, 3 
casos de hemorragia minor e 1 caso deiscência. A taxa 
de complicações major ( Clavien-Dindo > 3) foi de 15,4 
% (n=4), correspondendo a 2 casos de complicação 
médica, 1 caso de evisceração e 1 caso de deiscência, 
que corresponde a um dos casos em que a técnica não 
foi exequível. Não existiram complicações grau V na 
amostra referida. Discussão: Apesar do tamanho da 
amostra os resultados vão de encontro aos descritos na 
literatura. Nesse sentido esta técnica poderá vir a ser 
considerada uma opção válida. Esta permite o teste de 
“ar / água” e a observação direta da anastomose com 
dispositivos acessíveis em qualquer bloco operatório e 
familiares a qualquer cirurgião, sem a presença de gas-
trenterologista durante o ato cirúrgico. É uma técnica 
nova com potencial de evolução.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Algarve, EPE
 SERVIÇO: Centro Hospitalar do Algarve - Unidade Portimão - Ser-

viço Cirurgia III
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Cunha M., Veiga D., Melo J., Hugo V., Rachadell J., 

Amorim E., Americano M.
 CONTACTO: Miguel F.Cunha
 EMAIL: miguelcunha86@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C67)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: ECOG Performance Status e QOL após Cirurgia Co-
lorectal Oncológica no doente idoso

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia colorectal oncológi-
ca pode comprometer a qualidade de vida (QOL). O 
ECOG Performance Status avalia o estado funcional, 
pode ser reportado por terceiros, o que tem relevância 
numa população que pode estar impossibilitada de ex-
pressar a sua QOL. A nossa hipótese de investigação 
é a de que o ECOG se correlaciona com a QOL. Mate-
rial e Métodos: Coorte de doentes idosos com Cancro 
colorectal (CCR) tratados na nossa UCI de Jan2008 
a Dez2013.Administramos oECOG e o questionário 
deQOL EORTC QLQ-C30(v3).Definimos 3 grupos:G1-
-Independente;G2-Autónomo com limitações;G3-De-
pendente. Utilizámos a estatística chi-square, ANOVA 
e regressão linear. Resultados: 111questionários, 
57(51,4%) Homens. Idade média 74(SD 6,9), cancro 
do cólon mais frequente 83(74,7%); cirurgia de ur-
gência 13,51%(15); 81(72,97%)doentes apresenta-
vam?3 comorbilidades. Grupo1(12 doentes(10,8%)); 
Grupo2(77d(69,36%); Grupo3(17d(15,31%). Os 3gru-
pos são semelhantes, diferindo apenas na idade e tipo 
de comorbilidade. Quanto ao questionárioQOL, os gru-
pos diferem estatisticamente na QOL Global, Funciona-
mento Físico, Desempenho de Papéis, Funcionamento 
Emocional e FSocial.Conforme vai agravando o grau de 
dependência com o ECOG, piores os scores de QOL. 
Discussão: A QOL é um constructo multidimensional, 
envolvendo dimensões para além da física. O ECOG 
avalia o funcionamento físico. Comprovámos que no 
idoso operado por CCR o ECOG se correlaciona com 
aQOL, em todas as dimensões funcionais daQOL ex-
cepto no FCognitivo.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
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 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Carla Carneiro; Ricardo Rocha; Rui Marinho, Filipa P. 

Rocha; Carlos Leichsenring; Patrícia Martins; Mariana 
Marques; Daniel Matos; Vasco Geraldes; Teresa Bran-
dão; Isabel Braga; Vítor Nunes.

 CONTACTO: Carla Carneiro
 EMAIL: carlcarneiro@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C68)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Tumores Neuroendócrinos do Reto
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os Tumores Neuroendócri-

nos do Reto (TNER) representam uma entidade pou-
co frequente (5-14% TNE) com incidência crescente. 
Caracterizam-se pela expressão de cromogranina A e 
sinaptofisina sendo maioritariamente assintomáticos. 
A sobrevida global supera 80%. Pretendeu-se rever a 
casuística desta população no Serviço. Material e Mé-
todos: Análise retrospetiva de todos os processos clí-
nicos com diagnóstico histológico de TNER de Janeiro 
de 2005 a Junho de 2015. Resultados: Incluídos 35 
doentes. Distribuição equitativa de género e mediana 
de idade de 54 anos. 31% realizaram biópsia endos-
cópica e 66% resseção endoscópica (mucosa/sub-
mucosa). Um doente submetido a cirurgia (T1bN2). A 
mediana da distância à margem anal foi 6cm. 97% es-
tadiados com PET e 57% simultaneamente com TAC. 
74% efetuaram doseamento de ácido 5-hidroxindolacé-
tico e cromogranina. Na histologia 69% expressavam 
cromogranina e 86% sinaptofisina. 83% definidos como 
G1, 69% estadio I e 5 doentes estadio IV. 3 doentes re-
alizaram análogos da somatostatina de primeira linha, 
1 doente segunda linha (pós recidiva) e 5 realizaram 
quimioterapia paliativa. Tempo médio de follow-up de 
41 meses. Identificaram-se em 29% margens positivas, 
com 1 recidiva (35 meses) e taxa de mortalidade de 
11%. A sobrevivência global aos 10 anos ronda 81%. 
Discussão: A casuística apresentada enquadra-se na 
literatura, com predomínio de estadios iniciais e sobre-
vidas globais elevadas, com a análise estatística condi-
cionada pela raridade desta patologia.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirúrgica
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Rita Marques, Isabel Armas, Carlos Gonçalves Dias, 

Joaquim Abreu de Sousa
 CONTACTO: Rita Marques
 EMAIL: ritaabreumarques@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C69)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: O Rácio Neutrófilos/Linfócitos é preditor da neces-
sidade de cirurgia na diverticulite aguda do cólon 
sigmoide

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A diverticulite aguda (DA) apre-
senta um amplo espectro de manifestações, desde 
ligeiras, passiveis de tratamento em ambulatório, até 
choque séptico, com elevadas taxas de mortalidade. 

Objectivo: Avaliar a relação entre o Rácio Neutrófilos / 
Linfócitos (N/E) com a classificação de Hinchey modi-
ficada e a necessidade de cirurgia na DA do cólon sig-
moide. Material e Métodos: Estudo retrospectivo, 174 
internados por DA, confirmada por tomografia compu-
torizada, período de 3 anos (2008-2010). Determinação 
de N e L na admissão. Avaliação com classificação de 
Hinchey modificada e necessidade de cirurgia. Estatís-
tica com Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Resultados: 
17 submetidos a cirurgia. Elevação de N e do rácio N/L 
e redução de L do estadio 0 para o estadio IV (p 8,42, 
o risco relativo de cirurgia foi de 4,54. Discussão: Os 
N são marcadores de inflamação/infecção, níveis mais 
elevados surgem em situações de maior gravidade. A 
contagem de L reduz-se com a gravidade do quadro 
séptico. Assim, é previsível que o Rácio N/L aumente 
com a classificação de Hinchey e necessidade cirurgia. 
Conclusão: 1 - Elevação de Neutrófilos e do Rácio N/L 
com a classificação de Hinchey 2 - Descida L com a 
classificação de Hinchey 3 - O Rácio N/L de 8,42 é mar-
cador de necessidade de cirurgia

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: (1) Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta, 

Almada (2) Faculdade Medicina de Lisboa, Unidade 
Curricular Cirurgia I; Prof Dr. Paulo Costa (3) Service 
Geriartrie, Hôpitaux Universitaires Géneve, Suisse

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Nuno Carvalho (1,2) Gisela Marcelino (3), Gabriel Oli-

veira (1), Celso Marialva (1), Rafaela Campanha (1), 
Diogo Albergaria (1,2), Filipe Borges (1), Margarida 
Ferreira (1), Miguel Fróis Borges (1,2), Filipa Eiró (1), 
Gabriela Machado (1), Corte-Real (1,2)

 CONTACTO: nuno carvalho
 EMAIL: nunomdc@sapo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C70)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Diverticulite Aguda: a mesma doença em diferentes 
idades ? Revisão de 5 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência da diverticulite au-
menta progressivamente com a idade.Contudo,é cada 
vez mais comum em jovens,nos quais tem sido asso-
ciada a uma história natural mais agressiva.Os autores 
pretendem comparar a evolução clínica da diverticulite 
aguda entre dois grupos etários. Material e Métodos: 
Revisão retrospetiva dos doentes internados por diverti-
culite aguda entre Janeiro de 2009 e Dezembro de 2014.
Analisados dados demográficos, co-morbildades, apre-
sentação clínica, exames complementares,abordagem 
terapêutica,procedimentos cirúrgicos realizados, segui-
mento.Os doentes foram divididos em dois grupos:idade 
igual ou inferior a 50 anos (Grupo 1,n=44) e superior a 
50 anos (Grupo 2,n=106). Resultados: Registaram-
-se 150 internamentos por diverticulite aguda,com uma 
média de idades de 57,4 anos.A maioria dos doentes 
foi submetida a tratamento conservador (87,3%).A di-
ferença de género e co-morbilidades entre os grupos 
foi significativa.Não se registaram diferenças significa-
tivas na apresentação clínica e analítica entre grupos.A 
diverticulite complicada,cirurgia urgente e recorrência 
da sintomatologia foram mais frequentes no Grupo 2 
(p>0,05).Na análise multivariada a imunossupressão foi 
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identificada como factor prognóstico para diverticulite 
complicada. Discussão: A evidência recente tem vindo 
a demonstrar que a evolução clínica da diverticulite no 
jovem não está associada a uma maior gravidade,pelo 
que não devem haver diferenças na sua abordagem,o 
que é corroborado pela revisão de casos descrita.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ana Teresa Bernardo, Tiago Rama, Ana Goulart, Ricar-

do Borges, Rita Castro, Catarina Moura, Rafaela Par-
reira, Rui Quintanilha, António Silva Melo

 CONTACTO: Ana Teresa Bernardo Silva
 EMAIL: ana_teresasilva@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C71)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Valor prognóstico do grau de regressão tumoral no 
carcinoma do recto

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Tem sido demonstrado bom 
prognóstico nos casos de regressão completa após te-
rapêutica neoadjuvante no cancro do recto. É no entan-
to desconhecido o valor clínico do grau de regressão tu-
moral. Pretendeu-se avaliar o valor prognóstico do grau 
de regressão tumoral após Radioterapia Neoadjuvante 
(RT). Material e Métodos: Avaliação retrospectiva de 
todos os doentes submetidos a radioterapia (RT) ne-
odjuvante e operados de adenocarcinoma rectal entre 
2000 e 2014, com grau de regressão de Ryan (graus 0 
a 3) no estudo histopatológico. Estudo da sobrevivên-
cia global e livre de doença pelo método de Kaplan-
-Meier e análise regressiva multivariável. Resultados: 
Foram incluídos 169 dos quais 17 (10,1%) com grau 0, 
51 (30,2%) grau 1, 79 (46,7%) grau 2 e 22 (13%) grau 
3, da escala de Ryan. Não ocorreu recidiva local nos 
graus 0 e 1, mas houve 2 e 7 doentes com doença à 
distância respectivamente. A sobrevivência global aos 
5 anos foi de 100% no grau 0, 85,8% no grau 1, 63,1% 
no grau 2 e 38,1% no grau 3 (P <0,001). A sobrevivên-
cia livre de doença aos 5 anos foi 81,8% no grau 0, 
80,5%, no grau1, 63,4% no grau 2 e 35,4% no grau 
3 (P <0,01). O grau de regressão de Ryan constituiu 
factor de prognóstico independente relativamente à so-
brevivência global (P<0,01 ) e à sobrevivência livre de 
doença (P<0,01) mantendose, depois de ajustado para 
as covariaveis, como factor preditivo (P<0,05). Discus-
são: Confirmou-se o valor independente da classifica-
ção de regressão de Ryan no prognóstico oncológico 
do cancro do recto.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Clínica Universitária de Cirurgia III da FMUC Serviço de 

Cirurgia A CHUC ? Centro Hospitalar Universitário de 
Coimbra

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: António Manso, Ana Oliveira, Manuel Rosete, Maria 

João Koch, Júlio S Leite, F Castro Sousa
 CONTACTO: Antóno Manuel Canaveira Manso
 EMAIL: acmanso@netcabo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C72)

  SESSÃO CO-CR-1

 TÍTULO: Rácio Neutrófilos/Linfócitos: uma ferrementa útil 
para a decisão terapêutica adjuvante em doentes 
com adenocarcinoma colo-retal não metastático?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Atualmente, a decisão para 
submeter doentes com adenocarcinoma colo-rectal a 
terapêutica adjuvante após cirurgia de intenção curati-
va baseia-se principalmente em critérios anátomo-pato-
lógicos. Verifica-se, no entanto, progressão de doença 
em alguns doentes estratificados como baixo risco. Isto 
tem levado à procura de outros marcadores prognósti-
co. Um deles é o rácio Neutrófilos/Linfócitos que se tem 
revelado preditor de progressão de doença se superior 
a 3. O objetivo deste trabalho é determinar o papel do 
rácio Neutrófilos/Linfócitos como marcador prognóstico 
em doentes submetidos a cirurgia de intenção curativa 
de adenocarcinoma colo-retal não metastático. Mate-
rial e Métodos: Selecionou-se retrospetivamente os 
doentes passíveis de inclusão no estudo entre 2008 e 
2010 seguidos na instituição segundo os protocolos in-
ternacionais. Calculou-se o rácio Neutrófilos/Linfócitos 
a partir do último hemograma antes da cirurgia. Avaliou-
-se, através de análise estatística, se rácios Neutrófilos/
Linfócitos>3 são preditores de progressão de doença. 
Resultados: A análise estatística confirmou que um 
rácio Neutrófilos/Linfócitos >3 parece ser preditor de 
progressão da doença. Discussão: Para a amostra 
de doentes, um rácio Neutróflios/Linfócitos>3, como 
já descrito na literatura, parece identificar doentes em 
risco acrescido de progressão da doença. Este marca-
dor poderá ter interesse na decisão de realização de 
terapêutica adjuvante em doentes que tradicionalmente 
não o fariam, eventualmente aumentando a sua sobre-
vida.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral - CHTMAD Vila Real
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: André Marçal, Rita Marques, Carina Gomes, Bruno Pin-

to, António Oliveira
 CONTACTO: André Emanuel da Silva Marçal
 EMAIL: andre.s.marcal@gmail.com

SALA 3 03-03-2016  14H30

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C108)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Tratamento de hérnias inguinais em contexto de ur-
gência - a nossa experiência

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hérnia é uma das patologias 
cirúrgicas mais frequentes. O seu tratamento em con-
texto de urgência sempre foi visto como acarretando 
maior risco de morbi-mortalidade, tendo em conta a 
população geralmente mais envelhecida e suas comor-
bilidades. Os autores pretendem avaliar as principais 
complicações após correcção cirúrgica de hérnias in-
guinais em contexto de urgência. Material e Métodos: 
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Estudo retrospectivo dos doentes submetidos a correc-
ção cirúrgica urgente de hérnia inguinal nos últimos 6 
anos. Resultados: Apuramos um total de 139 proce-
dimentos, média de idades de 69 anos e 63% do sexo 
masculino. 40% eram hérnias crurais, seguindo-se as 
hérnias indirectas 39%, directas 15% e mistas 7%. 83% 
estavam encarceradas na altura da intervenção e 17% 
estranguladas. 27% dos doentes complicaram, sendo 
as mais frequentes: infecção respiratória (33%), hema-
toma (16%), infecção superficial da ferida operatória e 
íleo paralítico (11%), seroma (8%), peritonite,infecção 
por Clostridium e abcesso (5%), retenção urinária e 
hemoperitoneu (3%). Obtivemos uma taxa de mortali-
dade de 2%. Discussão: O tratamento da hérnia in-
guinal em contexto de urgência representa um desafio. 
A taxa de complicações da nossa série é sobreponível 
aos estudos publicados, mimetizando os mesmos na 
preponderância de complicações respiratórias. Assim, 
podemos perceber, que apesar da idade e comorbili-
dades dos doentes, os resultados obtidos nos últimos 
6 anos são favoráveis. Por ser um assunto de gran-
de impacto merece ser partilhado com a comunidade  
científica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Wilson Malta, Sílvia Pereira, Vítor Costa Simões, Isa-

bel Mesquita, António Canha, Paulo Soares, Donzília 
Sousa Silva, Jorge Daniel, Jorge Santos, José Polónia, 
José Davide

 CONTACTO: Wilson Malta
 EMAIL: wilsonmalta@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C109)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Tratamento cirúrgico da hérnia inguinal por via la-
paroscópica tapp com prótese auto-adesiva ? Revi-
são da literatura e a nossa experiência inicial

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A reparação de hérnia inguinal 
por via TAPP é uma técnica que se tem expandido, sen-
do usada pela sua reprodutibilidade, baixa taxa de reci-
diva e complicações. Uma das questões fundamentais 
neste procedimento é a fixação da prótese, relacionada 
com dor pós-operatória inguinal crónica. Material e Mé-
todos: Realizamos uma revisão da literatura e apre-
sentamos a nossa experiência no tratamento das hér-
nias inguinais por via TAPP com prótese auto-adesiva. 
Foram inscritos em regime de ambulatório 12 doentes, 
distribuídos por: hérnia inguinal bilateral (n=8), hérnia 
inguinal bilateral recidivada (n=1) e hérnia inguinal 
unilateral recidivada (n=3); sendo classificados como 
ASA I (n=10) e ASA II (n=2). O tempo de seguimento 
pós-operatório da amostra foi de 1 mês (n=3), 2 meses 
(n=3), 6 meses (n=3) e 8 meses (n=3). Resultados: 
Registaram-se 3 casos de complicações de grau 1 Cla-
vien Dindo (1 hematoma escrotal, 1 seroma escrotal e 1 
hematoma pélvico). Apenas 1 caso (hematoma pélvico) 
necessitou de pernoita, para vigilância (total Discus-
são: A aplicação de próteses inguinais auto-adesivas 
é recente. No nosso hospital iniciámos esta técnica 
no presente ano, com 12 casos realizados e 4 casos 
planeados até ao final de 2015. À luz dos resultados 

alcançados consideramos que a sua realização em am-
bulatório é segura, reprodutível, rápida e com poucas 
complicações, diminuindo os tempos de internamento e 
diminuindo a ocupação de camas hospitalares.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Mário Rui Gonçalves, João Lomba, Ana Cristina Rodri-

gues, Luisa Calais, Diana Gomes, Telma Brito, Fernan-
do Barbosa, Alberto Midões

 CONTACTO: Mário Rui Gonçalves
 EMAIL: marioruig@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C110)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Tratamento cirúrgico da hérnia inguinal recidivada
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O tratamento cirúrgico de re-

cidivas de hérnias inguinais é um desafio atendendo 
ao risco elevado de complicações e de re -recidiva; a 
escolha da técnica de correcção cirúrgica deve ter em 
conta uma série de factores. O objetivo deste trabalho é 
avaliar o tratamento das hérnias inguinais recidivadas. 
Material e Métodos: Estudo de observância, retros-
pectivo, dos doentes submetidos a correcção cirúrgica 
de hérnias inguinais recidivadas no período entre 1 de 
Janeiro de 2010 e 8 de Maio de 2015. Análise descriti-
va e tratamento estatístico com SPSS 19. Resultados: 
Foram analisados 100 doentes, com uma média de 
idades de 58,32 anos, 93 do sexo masculino e 7 do 
sexo feminino. Há informação disponível sobre a téc-
nica cirurgica inicial em 81% dos doente. As técnicas 
cirúrgicas utilizadas para tratamento das recidivas fo-
ram: técnica de Lichtenstein em 71 doentes, utilização 
de Plugs protésicos em 11 doentes, videoassistida por 
via totalmente extraperitoneal em 7 doentes, via lapa-
roscópica transabdominal preperitoneal em 6 doentes, 
Rutkow-Robbins em 3 doentes e rafia em 2 doentes. No 
follow up 4% dos doentes tiveram recidiva e 5 doentes 
têm dor crónica. Discussão: Há vários métodos de tra-
tamento das recidivas das hérnias inguinais mas a téc-
nica usada inicialmente na reparação da hérnia inguinal 
é um dos factores decisivos da abordagem cirúrgica da 
recidiva.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: 1 - Departamento de cirurgia, Serviço de Cirurgia Geral, 

Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto; 2 - 
Unidade Cirurgia Geral Ambulatório, Centro Integrado 
de Cirurgia de Ambulatório, Centro Hospitalar do Porto

 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Teresa Freitas Correia (1), Joana Rodrigues Gaspar 

(1), Carlos Magalhães (2), Artur Flores (2), António Neto 
(2), Ana Povo (2), Sílvia Neves (2)

 CONTACTO: Teresa Freitas Correia
 EMAIL: teresa.correia89@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C111)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: O Hemograma prevê a Necessidade de Ressecção 
de Ansa Intestinal na Hérnia Inguino-Crural Irredutí-
vel?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Vários parâmetros hematológi-
cos têm demonstrado interesse crescente no diagnós-
tico e prognóstico de patologia médica e cirúrgica as-
sociada a inflamação e isquemia. Pretende-se avaliar 
a utilidade do RDW (Red Blood Cell Distribution Width) 
e das relações neutrófilos/linfócitos (NLR) e plaquetas/
linfócitos (PLR) como marcadores de isquemia irrever-
sível (II) de ansa intestinal em hérnias inguino-crurais 
irredutíveis (HICI). Material e Métodos: Estudo re-
trospectivo observacional, Janeiro de 2011 a Junho de 
2015, doentes submetidos a cirurgia de urgência por 
HICI. Consulta de Sistema de Apoio Médico, com códi-
gos ICD-9 respectivos. Avaliaram-se dados demográ-
ficos, clínicos e analíticos. Estatística com Mann-Whi-
tney, Fisher e correlação de Spearman. Resultados: 
83 doentes, idade mediana de 72 anos, predomínio 
do sexo masculino. Isquemia em 9 doentes com res-
secção de ansa em 7. O RDW foi superior na II, mas 
sem significância estatística. O RDW correlacionou-se 
com a duração do internamento (0,32; p Discussão: 
Não se evidenciou relação entre o RDW e a isquemia 
irreversível nas hérnias inguino-crurais irredutíveis. 
O hemograma demonstrou interesse na predição da 
necessidade de ressecção de ansa e da duração do  
internamento.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta (1), 

Unidade Curricular Cirurgia I, Faculdade de Medicina 
de Lisboa. Prof Dr. Paulo Costa (2), Service de Géria-
trie, Hôpital des Trois-Chêne, CH-1226 Thônex, Suisse 
(3)

 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Maria Silva, Nuno Carvalho (1,2), Gisela Marcelino (3), 

Joana Leal (1), João Corte-Real (1,2)
 CONTACTO: Maria de Azevedo António Machado da Silva
 EMAIL: maria.aams@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C112)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Evisceração Após Laparotomia Mediana: Fatores 
Preditivos De Re-Laparotomia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os autores pretendem estudar 
a relação de determinados fatores com a ocorrência 
de evisceração em doentes submetidos a laparotomia 
mediana. Estudaram-se fatores relacionados com, o 
doente (género, patologia associada, infeção respira-
tória, infeção da ferida cirúrgica e estado nutricional, 
entre outros), a cirurgia (tempo de cirurgia) e o cirurgião 
(experiencia) Material e Métodos: Foi efetuado um es-
tudo retrospetivo de caso-controlo através da análise 
do registo clinico dos 1041 doentes submetidos a lapa-
rotomia mediana entre 2011 e 2014. Foi constituído um 
grupo de 43 doentes (casos) que complicou com evis-
ceração e comparado com um grupo de controlo. Os 
dados foram posteriormente tratados através de análi-

se estatística utilizando o método de Qui Quadrado de 
Pearson/Teste de Fisher para a análise univariada e a 
Regressão Logística para a análise multivariada Resul-
tados: A taxa de evisceração foi de 4.1%. O género 
masculino, a presença de doença coronária, a DOPC, 
a infeção respiratória, a infeção da ferida cirúrgica e o 
mau estado nutricional do doente estão significativa-
mente associados à ocorrência de evisceração, consi-
derando-se ter um valor preditivo na sua ocorrência, o 
que conduz a uma diferença estatisticamente significa-
tiva (p Discussão: A evisceração é uma complicação 
cirúrgica grave e com alta taxa de morbilidade. A identi-
ficação dos fatores de risco que lhe estão associados é 
essencial no sentido de serem tomadas medidas para 
prevenir ou minimizar as consequências desta compli-
cação

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Unidade Local de Saúde do Alto Minho - Hospital de 

Santa Luzia. Serviço de Cirurgia.
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Aires Martins (1), Manuel Ferreira (2), Álvaro Gonçal-

ves (3), Bárbara C. Lima (4), Teresa Almeida (5), Fran-
cisco Fazeres (6), Alberto Midões (7)

 CONTACTO: Aires Martins
 EMAIL: airesmartins75@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C122)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Simpaticectomia toracoscópica bilateral por hi-
perhidrose primária: Casuística do serviço ? 100 
doentes

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hiperhidrose primária(HP)é 
uma patologia que afeta cerca de 1-2% da população,e 
embora não sendo ameaçadora de vida,causa enormes 
dificuldades sociais,profissionais e psicológicas.É,porta
nto,imperativo optar precocem/pela melhor estratégia 
terapêutica,a fim de melhorar a qualidade de vida do 
doente.Considerando que o tx médico é frequentemen-
te ineficaz e com importantes efeitos adversos,a simpa-
ticectomia toracosópica(ST) assume-se,atualm/,como 
o tx de referência,apresentando resultados favoráveis e 
um elevado grau de satisfação do doente.Este trabalho 
tem como objetivos avaliar a eficácia da ST na abor-
dagem dos doentes com HP tendo por base o alívio 
dos sintomas,a hipersudorese compensatória e o grau 
de satisfação após cx.Entre 2002 e Dez/14,total de 100 
doentes(66 sexo fem,idade média 25 anos)foram sub-
metidos a ST bilateral.O período médio de seguime/o 
foi de 21,4 meses,apresentando como indicação cx 
mais frequente a hiperhidrose palmar.A taxa de sudore-
se residual foi 23% e de hipersudorese compensatória 
de 81%.Apesar deste valor,89% dos doentes repetiriam 
cx,apresentando-se mto satisfeitos c/os resultados ob-
tidos.Realizou-se um inquérito de satisfação após cx ao 
qual responderam 78 doentes.A casuística observada 
realça a importância da ST como tx adequado na abor-
dagem da HP,assim cm a necessidade de informação 
pré-op.dada ao doente sobre a elevada taxa de sudore-
se compensatória.A melhoria acentuada da qualidade 
de vida destes doentes torna evidente esta opção tera-
pêutica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
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 SERVIÇO: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Serviço de Ci-
rurgia Geral, Direção: Dr. Mário Nora

 CAPÍTULO: Cirurgia Torácica
 AUTORES: Leonor Matos, Isabel Caldas, Ana Marta Pereira, Lucia-

na Costa, Tiago Ferreira, António José Reis, Rui Ferrei-
ra de Almeida, Artur Trovão Lima, Mário Nora

 CONTACTO: Maria Leonor Sampaio Maia Pereira de Matos
 EMAIL: leonormatos@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C123)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Interrupção súbita da Nutrição Parentérica Total. 
Segura?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução A interrupção sú-
bita da NPT (Nutrição Parentérica Total)(ISNPT) pode 
levar à hipoglicémia. Algumas Sociedades consideram 
ISNPT segura. Curiosamente os estudos em que se 
baseiam têm décadas. Outras Sociedades aconselham 
redução progressiva. Objetivo: Avaliar a segurança da 
ISNPT, determinar hipoglicémia com significado clíni-
co e potenciais fatores de risco associados. Material 
e Métodos: Material/Métodos Estudo prospetivo, 48 
doentes não consecutivos. Aprovado pela comissão 
ética, consentimento informado. NPT mínimo de 5 dias. 
ISNPT, glicémia por BM Test aos -20, 0, 20, 40 e 60 mi-
nutos. O tempo zero coincide com ISNPT. Questionário 
de hipoglicémia. Hipoglicémia como inferior a 70 mg/ 
dL. Análise estatística Mann-Whitney e Qui-Quadrado 
Resultados: Resultados Homens 62 %, idade mediana 
de 70 anos. A maioria, 40 %, ASA 3. Mediana de NPT 
9,5 dias. Sobreposição com via oral, 3 dias. A maioria 
patologia colo-rectal, 40 %. Dois casos de hipoglicémia 
(4%), sem tradução clinica. Não se identificou fator de 
risco para hipoglicémia. Discussão: Discussão A lite-
ratura é controversa em relação à ISNPT. A European 
Society Parenteral Enteral Nutrition no capítulo de cirur-
gia defende ISNPT, no capítulo de pâncreas defende 
a redução progressiva, como a Sociedade Francófona 
de Anestesiologia. Conclusão A ISNPT é segura, com 
4 % de hipoglicémia, sem tradução clinica. Não foram 
identificados fatores de risco.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: 1 Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta, 

Almada, Portugal; 2 Unidade Curricular Cirurgia I, Fa-
culdade de Medicina de Lisboa. Prof Dr. Paulo Costa 3 
Service de Gériatrie, Hôpital des Trois-Chêne, CH-1226 
Thônex, Suisse

 CAPÍTULO: Interrupção súbita da Nutrição Parentérica Total.  
Segura?

 AUTORES: Nuno Carvalho1,2, Gisela Marcelino3, Diogo Alberga-
ria1,2, Filipe Borges1 ,Gabriela Machado1, Margarida 
Ferreira1, Ricardo Souto1 Filipa Eiró1, Mikhail Costa1, 
Catarina Góis1, Miguel Borges1,2, J Corte-Real1,2

 CONTACTO: nuno carvalho
 EMAIL: nunomdc@sapo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C124)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Quanto custa a laparoscopia com reutilizáveis?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Com o objectivo de calcular o 

custo do material reutilizável para laparoscopia foi reali-
zado um acompanhamento do mesmo desde o proces-
so de aquisição. Com um programa de manutenção pré 
definido, ao fim de 6 anos, obtivemos um custo médio 
de todo o instrumental por cirurgia. Material e Méto-
dos: Foram registados todos os custos referentes ao 
instrumental de laparoscopia, aquisição e manutenção, 
durante 6 anos e no final de 1800 procedimentos. Re-
sultados: Depois da análise dos resultados foi possível 
prever um resultado de 33 euros por cirurgia. Discus-
são: É inegável que o instrumental reutilizável tem uma 
relação custo/benefício muito favorável. No desenvol-
vimento deste trabalho foi possível obter a experiência 
necessária para poder organizar um bloco operatório 
quanto ao instrumental de laparoscopia. Os cirurgiões 
não devem deixar de cuidar de todos os parâmetros 
relacionados com o material cirúrgico desde a sua aqui-
sição até à decisão de lhe por um fim de utilização.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Póvoa 

de Varzim - Vila do Conde
 CAPÍTULO: Laparoscopia com instrumentos reutilizáveis
 AUTORES: Eduardo Coutinho, Diva Silva, Lídia Freitas, José Car-

los Almeida e Milheiro da Costa
 CONTACTO: Eduardo Lopes Coutinho
 EMAIL: lopescoutinho@netcabo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C126)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Gangrena de Fournier ? Qual o valor prognóstico 
do score LRINEC

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Gangrena de Fournier tem 
uma elevada taxa de morbi/mortalidade. O diagnósti-
co e desbridamento cirúrgico precoces são fundamen-
tais. O score Laboratory Risk Indicator for Necrotizing 
Fasciitis (LRINEC) é um índice de probabilidade de 
infecção necrotizante. Objectivo: Avaliar o valor prog-
nóstico do score LRINEC Material e Métodos: Estudo 
retrospetivo de Gangrena de Fournier, Janeiro 2011 a 
Junho 2015. Avaliaram-se: idade, sexo, comorbilida-
des, dias de internamento, número de desbridamentos, 
microbiologia, antibioterapia, tipo de penso e score de 
LRINEC, que inclui: hemoglobina, natrémia, glicémia, 
leucócitos, proteína C reactiva, creatinémia. Análise es-
tatística: SPSS, MannWhitney. Resultados: Incluídos 
25 doentes, 84% homens, mediana de idade 58 anos, 
diabetes mellitus em 48%, mediana de internamento: 
20 dias, mortalidade 20%. Microbiologia: flora mista 
cutânea (32%), Escherichia coli (24%), Streptococcus 
milleri (12%). A duração do internamento em diabéticos 
foi superior a não diabéticos (p 7 (= alto risco fasceíte 
necrotizante) apresentaram duração de internamen-
to significativamente superior (p Discussão: O score 
LRINEC > 7 associa-se a maior gravidade da doença. 
A utilidade do score no diagnóstico inicial de gangre-
na de Fournier é questionado pelo achado de 44% de 
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doentes com gangrena de Fournier apresentarem valor 
de score LRINEC da categoria baixo ou médio risco de 
fasceíte necrotizante.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral - Hospital Garcia de Orta - 

Almada
 CAPÍTULO: Outro
 AUTORES: M. Ferreira, N. Carvalho, F. Borges, G. Machado, A. 

Folgado, R. Branco, R. Lebre, J. C. Real
 CONTACTO: Margarida Silva Ferreira
 EMAIL: margarida.s.f@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C127)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Esplenectomia laparoscópica para o tratamento da 
púrpura trombocitopénica idiopática ? Estudo re-
trospectivo de 8 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A esplenectomia laparoscópica 
é um dos tratamentos a considerar na púrpura trom-
bocitopénica idiopática refractária a corticóides. Este 
estudo tem como objectivo demonstrar a segurança e 
eficácia da esplenectomia laparoscópica no tratamento 
desta doença. Material e Métodos: Estudo retrospec-
tivo de todos os doentes submetidos a esplenectomia 
laparoscópica electiva por púrpura trombocitopénica 
idiopática entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2014. 
Foram analisadas múltiplas variáveis entre as quais 
as complicações pós operatórias e as respostas tera-
pêuticas. Resultados: No período definido 53 doentes 
foram submetidos a esplenectomia laparoscópica elec-
tiva, 19M e 34F, com média de idade 45,0 ± 16,3 anos. 
Segundo a classificação ASA de risco anestésico, 17% 
pertenciam à classe I, 33% à classe II e 11% à classe 
III. A duração média da cirurgia foi 103,6 ± 38,1 minutos. 
A taxa de conversão para via aberta foi de 2% e houve 
5,7% de complicações major, resultando em 3,8% rein-
tervenções. O peso médio do baço foi de 163,7 ± 70,4 
g e foram identificados baços acessórios em 13,2% dos 
doentes. A mediana do tempo de internamento foi de 3 
dias. Não houve mortalidade peri-operatória. Um mês 
após a cirurgia 94,3% obtiveram resposta clínica. No 
follow-up a longo prazo, 75,5% mantiveram resposta 
completa e sustentada. Discussão: Apesar dos novos 
fármacos que surgiram para o tratamento de segunda 
linha da púrpura trombocitopenica idiopatica, este estu-
do demonstra que a esplenectomia laparoscópica per-
manece como uma opção segura e eficaz.

 HOSPITAL: Hospital Central do Funchal, SESARAM, EPE; Centro 
Hospitalar de São João, EPE

 SERVIÇO: Hospital Central do Funchal, SESARAM, EPE(1); Cen-
tro Hospitalar de São João, EPE(2)

 CAPÍTULO: Cirurgia esplénica
 AUTORES: Diana Fernandes(1), André Costa Pinho(2), Marisa 

Aral(2), Manuel Oliveira(2), Renato Bessa Melo(2), Luís 
Graça(2), J. Costa Maia(2)

 CONTACTO: Diana Fernandes
 EMAIL: dianarfernandes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C130)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Atrasos na Abordagem do Doente Cirúrgico na Ur-
gência ? Um Motivo de Preocupação?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A avaliação do doente no ser-
viço de urgência(SU) impõe-se expedita.Os algoritmos 
de Triagem permitem definir prioridades.O tempo de es-
pera é factor preditivo independente de complicações.
Os autores pretendem determinar o tempo de espera 
de doentes cirúrgicos urgentes,desde a admissão até 
à intervenção cirúrgica. Material e Métodos: Estudo 
retrospectivo de doentes avaliados no SU com diag-
nóstico de patologia abdominal cirúrgica urgente,em 
2014.Os parâmetros avaliados foram:triagem de 
Manchester,patologia,avaliação primária por cirurgia 
geral ou outra especialidade,Tempos de espera(T1-Ad-
missão no S.U. à primeira avaliação,T2-Da avaliação à 
decisão de internamento,T3-Internamento em S.O.,T4-
-Saída do S.O. e início da Cirurgia,TT-Tempo total)e as 
complicações.Excluíram-se doentes cuja avaliação pri-
mária não foi feita neste SU. Resultados: Dos 574 do-
entes avaliados,foram incluídos 294.Destes,60% foram 
primariamente avaliados pela Cirurgia Geral.Segundo 
a triagem,12% eram laranjas e 63% amarelos.A apen-
dicite aguda(n=151),colecistite aguda(n=38)e a oclusão 
intestinal(n=43) são os diagnósticos mais frequentes.A 
média de TT do doente no SU foi de 13h55,T1 de 
1h19,T2 4h29,T3 7h15 e T4 0h50,com uma taxa de 
complicações de 12.6%. Discussão: Há uma diferença 
estatisticamente significativa em T2,T3,TT na avaliação 
primária ou secundária pela Cirurgia Geral.O TT não 
tem correlação com a cor de triagem.Existe um atraso 
significativo na abordagem do doente cirúrgico no SU, 
que pode resultar em maior morbilidade e mortalidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia de Urgência
 AUTORES: Catanho C., Vieira Pereira J., Lavado C., Fernandes P., 

Caldeira J., Branco A., Mendes de Almeida J.
 CONTACTO: Carolina Catanho
 EMAIL: carolinaccatanho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C132)

  SESSÃO CO-Varios-Parede

 TÍTULO: Apendicectomia Laparoscópica ? Experiência de 
um serviço de Cirurgia Geral

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A apendicectomia é uma das 
intervenções mais frequentes em contexto de urgên-
cia. A técnica laparoscópica tem vindo a ganhar terreno 
mostrando-se uma alternativa à apendicectomia clássi-
ca com vantagens reconhecidas. Apresenta-se a expe-
riência de um Serviço de Cirurgia Geral na realização 
de apendicectomias laparoscópicas em contexto de 
urgência. Material e Métodos: Estudo retrospectivo, 
por consulta de processo clínico, de todas as apendi-
cectomias laparoscópicas realizadas em contexto de 
urgência até Outubro de 2015. Resultados: Foram 
incluídos 284 doentes, a maioria do sexo feminino 
(66,9%), com idade média de 39,7 anos. Todos foram 
sujeitos a apendicectomia laparoscópica, sendo que 
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em 22 se realizaram outros procedimentos associados. 
Os doentes apresentavam sintomas há, em média, 1,6 
dias. No pré-operatório, a maioria dos doentes realizou 
uma ecografia abdominal, sendo que, em 44% dos 
doentes, esta foi descrita como normal. O tempo da 
intervenção cirúrgica foi, em média, de 63 minutos. O 
internamento teve uma duração média de 3,87 dias. A 
taxa de complicações precoces e tardias foi de 4,9% e 
7%, respectivamente. A taxa de conversão foi de 2,1%. 
No exame anatomo-patológico 4,6% dos casos tinham 
um apêndice ileo-cecal normal. Discussão: O uso da 
laparoscopia nas apendicectomias tem vindo a aumen-
tar no nosso serviço, passando de 35% dos casos em 
2012 para cerca de 60% em 2015. Pelos dados apre-
sentados, demonstra-se que esta abordagem permite 
tempos de internamento curtos, e reduzidas taxas de 
complicações.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A ? Hospitais da Universidade de 

Coimbra ? Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra, EPE; Clínica Universitária de Cirurgia 3 ? Faculda-
de de Medicina da Universidade de Coimbra

 CAPÍTULO: Laparoscopia
 AUTORES: Miguel Fernandes, Luís Ferreira, F. Castro e Sousa
 CONTACTO: Miguel Parra Fernandes
 EMAIL: micparra@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V25)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Proctectomia reconstrutiva laparoscópica após 
prévia colectomia por colite aguda

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As vantagens da cirúrgia lapa-
roscópica na colite ulcerosa ainda não estão suficien-
temente demonstradas, sendo previsíveis dificuldades 
técnicas na proctectomia após a colectomia, bem como 
o adequado alongamento da bolsa ileal.

   Resultados: Um doente de 66 anos apresentava pan-
colite ulcerosa corticorefractária, resistente à terapêu-
tica com infliximab. Optou-se por realizar colectomia 
laparoscópica com ileostomia no 1º tempo e após 6 
meses proctectomia reconstrutiva laparoscópica com 
anastomose ileoanal e ileostomia lateral. No vídeo 
mostram-se os aspetos técnicos da colectomia e da ex-
tração da peça pelo orifício da ileostomia e no 2º tempo 
a desconexão e extracção do íleon pelo orifício da ile-
ostomia, confecção e adequado alongamento da bolsa 
em J, reintrodução da bolsa, colocação de SILS nes-
se orifício, proctectomia e secção do coto ao nível dos 
elevadores e anastomose ileoanal com CEEA 28. No 
final deixou-se ileostomia lateral no orifício da anterior 
ileostomia. Discussão: O presente vídeo sugere que 
os diversos tempos operatórios efectuados na colite 
aguda podem ser realizados por laparoscopia com se-
gurança, baixa morbilidade e mais rápida recuperação 
pós-operatória.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia A. CHUC

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Júlio S Leite, Alexandre Monteiro, Luís Ferreira, Maria 

João Koch, F Castro Sousa
 CONTACTO: Julio S Leite
 EMAIL: julio.s.leite@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V26)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Tratamento endoscópico de fístula pilonidal sacro-
coccígea - EPSiT

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os cistos pilonidais sacrococcí-
geos são frequentes na juventude e o seu tratamento é 
muitas vezes prolongado e bastante incapacitante. No-
vas abordagens para esta doença complicada de fístula 
têm aparecido. As técnicas endoscópicas descritas por 
Meinero para as fístulas sacrococcígeas e fístulas pe-
rianais têm apresentado resultados encorajadores na 
literatura. O objectivo deste trabalho é ilustrar a aborda-
gem por EPSiT (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment) 
Material e Métodos: Doente do sexo feminino com 19 
anos apresenta-se com episódios repetidos de supu-
ração da região sacrococcígea. Ao exame objectivo 
constata-se uma fístula em relação com cisto pilonidal. 
A cirurgia é feita com uso de fistuloscópio especialmen-
te concebido para a técnica. Inicia-se com remoção do 
orifício de fístula, canulação do trajecto e exploração 
endoscópica. Remoção de pelos, cauterização de toda 
a fístula. O pós operatório é praticamente indolor e 
controlável com paracetamol em sos. Faz pensos ini-
cialmente diários e posteriormente 2 em 2 dias. Resul-
tados: Encerramento da fístula às 6 semanas de pós 
operatório. Discussão: Trata-se de uma proposta revo-
lucionária para abordar esta patologia tão morbilizante 
para os jovens. O conforto no pós operatório tornam 
esta abordagem bastante atrativa. Necessita de uma 
utilização mais difundida e com avaliação de resultados 
a largo prazo para a sua completa validação.

 HOSPITAL: Hospital da Arrábida, Lus Saúde
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Jaime Vilaça, Luís Lencastre, João Moreira-Pinto
 CONTACTO: Jaime Vilaça
 EMAIL: jaimevilaca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V27)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Cirurgia laparoscópica em doença de Crohn com-
plicada de abcesso do psoas-ilíaco.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Tem-se verificado que a res-
secção ileocecal laparoscópica na doença de Crohn 
é segura, associando-se a menor morbilidade e mais 
curto internamento que na abordagem convencional. 
Não estão demonstradas estas vantagens nas situa-
ções de Crohn complicado de abcesso, fístula ou na 
recidiva da doença. Resultados: Um jovem com 2 
meses de evolução de doença de Crohn surgiu com 
febre, hidronefrose à direita e plastron na FID. Fez 
drenagem percutânea do abcesso mas após 20 dias 
reapareceu esse abcesso associado a quadro séptico. 
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No vídeo mostram-se as dificuldades técnicas para se 
ultrapassar o intenso processo inflamatório e aderen-
cial inter-ansas a nível do íleon terminal, a mobilização 
do cólon direito e a identificação do trajecto fistuloso 
com drenagem do abcesso do psoas-ilíaco. Confirmou-
-se a ausência de lesões de Crohn no restante delgado. 
Depois procedeu-se à extracção da peça por incisão 
mediana de 6 cm e à ressecção ileocecal com anasto-
mose mecânica latero-lateral funcional. Alta ao 5º dia 
sem complicações. Discussão: Conclusão: É possível 
realizar com segurança cirurgia laparoscópica nas situ-
ações complexas de doença de Crohn, destacando-se 
a necessidade de experiência em cirurgia na DII e em 
laparoscopia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia A, CHUC
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Julio S Leite, Manuel Rosete, Maria João Koch, F. Cas-

tro Sousa.
 CONTACTO: Julio S Leite
 EMAIL: julio.s.leite@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V28)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Sigmoidectomia laparoscópica electiva em diverti-
culite recurrente

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A sigmoidectomia laparoscó-
pica tem sido a opção preferencial na diverticulite re-
currente. Em presença de processo inflamatório peri-
cólico são previsíveis dificuldade na visualização do 
ureter e dos vasos gonadais, sendo discutível qual a 
melhor abordagem, lateral-medial ou medial-lateral. 
Material e Métodos: O nível da secção proximal do 
cólon proximal, a mobilização do ângulo esplénico e o 
nível da laqueação da artéria mesentérica inferior (AMI) 
são outras questões controversas. Resultados: Numa 
doente de 59 anos com 3 internamentos prévios por 
diverticulite optou-se por sigmoidectomia laparoscópica 
electiva. No vídeo mostra-se a transição entre o des-
cendente e o sigmóide com sequelas inflamatórias, a 
adequada visualização das estruturas retroperitoneais 
com a abordagem medial-lateral, a necessidade da 
mobilização do ângulo esplénico e a laqueação baixa 
da AMI com conservação da cólica esquerda. A doente 
teve alta ao 5º dia, sem complicações, e encontra-se 
sem queixas dolorosas abdominais após 6 meses. Dis-
cussão: O presente caso sugere ser recomendável a 
dissecção medial-lateral com laqueação baixa da AMI, 
conservação da cólica esquerda e mobilização adequa-
da do ângulo esplénico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia A. CHUC
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Júlio S Leite, Miguel Fernandes, Fernando Azevedo, F 

Castro Sousa
 CONTACTO: Julio S Leite
 EMAIL: julio.s.leite@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V29)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Resseção anterior do reto ? NOTES puro: step by 
step

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O conceito NOTES (Natural 
orifice transluminal endoscopic surgery ) emergiu no 
início deste século com a ambição de realizar cirurgia 
abdominal por orifícios naturais sem cicatrizes. Desde a 
primeira descrição por Kallo et al. em 2014 de uma ex-
ploração abdominal com biópsia hepática por via trans-
gástrica e de uma apendicectomia por via transgástrica 
em 2005, que muito se tem investido no desenvolvi-
mento de novas formas, mais seguras e reprodutíveis, 
de acesso endoscópico transluminal para procedimen-
tos intra-abdominais. Material e Métodos: Foram rea-
lizadas 5 resseções do reto com excisão total do me-
sorreto exclusivamente por via transanal (3 mulheres 
e 2 homens). Resultados: Neste vídeo apresentamos 
os vários passos da técnica. A plataforma utilizada foi o 
GelPath Point®. Todos os procedimentos foram com-
pletados sem assistência laparoscópica abdominal. Em 
dois casos foi realizada mobilização do ângulo espléni-
co. O mesorreto foi totalmente excisado sem qualquer 
disrupção, com margens distal e circunferencial livres. 
Discussão: A resseção do recto por via transanal (NO-
TES puro) utilizando dispositivos de acesso transanal 
sem apoio da laparoscopia abdominal é uma técnica 
cirúrgica exequível e segura. A mobilização do ângulo 
esplénico é um dos passos mais complexos deste pro-
cedimento. A seleção criteriosa dos doentes e uma me-
lhoria dos instrumentos são fatores determinantes para 
optimizar esta técnica antes de ser utilizada num maior 
número de casos.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital de Braga
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Pedro Leão, Hugo Palma Rios, Carlos Veiga, André 

Goulart
 CONTACTO: Hugo Palma Rios
 EMAIL: hugojoaorios@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V30)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Sigmoidectomia Totalmente Laparoscópica: Uma 
Técnica De Anastomose Intracorporal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Nos últimos anos, tem-se as-
sistido a um crescente interesse nas técnicas de anas-
tomose intracorporal em cirurgia coloretal, minimizando 
a invasão parietal e evitando a extração transanal do 
espécime. Simultaneamente, apresentam ainda a van-
tagem de ter um resultado cosmético superior ao obtido 
com a técnica laparoscópica mais frequentemente utili-
zada. Apresentamos uma técnica que procura atingir de 
uma forma simples e segura a sigmoidectomia laparos-
cópica com confeção de anastomose totalmente intra-
corporal. Material e Métodos: Os autores apresentam 
um vídeo destacando os principais passos da técnica, 
descritos de forma padronizada, procurando demons-
trar a experiência de uma equipa cirúrgica dedicada à 
patologia coloretal. Resultados: A técnica apresentada 
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integra vários passos dos quais se destacam: introdu-
ção intracorporal do anvil, preparação dos topos proxi-
mal e distal cólicos para anastomose, técnica de anas-
tomose coloretal e extração do espécime. Discussão: 
O vídeo pretende demonstrar a simplicidade e seguran-
ça da técnica, quando realizada de forma padronizada, 
por uma equipa cirúrgica dedicada e com experiência. 
Sublinha-se ainda a importância da avaliação dos re-
sultados, no sentido de uma contínua melhoria da qua-
lidade assistencial.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Inês Campos Gil, Nuno Rama, Rita Brásio, Inês Sales, 

Paulo Alves, Rui Garcia, Vitor Faria
 CONTACTO: Inês Campos Gil
 EMAIL: inesmcgil@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V31)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Hemicolectomia direita totalmente laparoscopica e 
totalmente de mediana para lateral

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Por ter resultados oncológicos 
sobreponíveis e múltiplas vantagens a curto prazo, a 
abordagem laparoscópica da patologia oncológica do 
cólon é hoje por muitos autores considerada como Gold 
standard. A abordagem laparoscopica do cólon direito 
permite identificar o plano de dissecção, e efetuar uma 
abordagem de mediana para lateral e de caudal para 
cranial o que vá permitir uma libertação posterior do 
ângulo hepático. A anastomose intracorporal embora 
aumentar o tempo cirúrgico permite evitar a morbilida-
de do descolamento do cólon transverso e a inevitável 
tracção sobre os mesos para permitir uma anastomose 
extracorporal com segurança. Este vídeo documenta a 
intervenção cirúrgica em um caso de neoplasia do cego 
numa mulher de 82 anos ASA III e IMC 30. 

 HOSPITAL: Hospital CUF Infante Santo
 SERVIÇO: 
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Stelio Rua, João Gíria
 CONTACTO: Stelio Rua
 EMAIL: ssrua@portugalmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V32)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Operação de Hartmann laparoscópica em peritonite 
fecal e reconstrução de trânsito por porta única em 
local de colostomia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução A perfuração iatro-
génica do recto por colonoscopia é uma complicação 
grave que pode ter elevada mortalidade quando o diag-
nóstico é tardio. Nessas situações críticas a abordagem 
recomendada é a cirurgia de ressecção rectosigmoi-
deia com colostomia terminal (operação de Harmann). 
A via de abordagem laparoscópica revela-se benéfica 
porque auxilia a toilette da cavidade como um todo, 
poupa a parede abdominal, não compromete tanto a 
função respiratória no pós operatório e tem menor efei-

to pro-inflamatório pelo uso de CO2. A reconstrução da 
continuidade cólica pode ser feita após 2-3 meses. A 
sua realização por porta única através do orifício de co-
lostomia é uma opção ainda menos invasiva. Objectivo 
Vídeo ilustrativo de uma operação de Hartmann por via 
laparoscópica e sua reversão com uso de porta única 
por orifício de colostomia. Material e Métodos: Mate-
rial e Método Doente do sexo feminino com 62 anos 
com perfuração iatrogénica do recto alto com peritonite 
fecaloide com 2 dias de evolução. Operação de Hart-
mann por via laparoscópica com boa evolução no pós 
operatório e alta ao 15º dia. Reconstrução de trânsito 
aos 3 meses com técnica por porta única (SILS) atra-
vés do orifício de colostomia. Resultados: Resultado 
Cirurgia de reconstrução sem dor e com ótima evolução 
no PO. Alta ao 5º dia. Discussão: Conclusão O uso 
de técnicas minimamente invasivas pode ser muito útil 
em situações complexas de sepsis abdominal como a 
perfuração e a reintervenção em cirurgia colorrectal.

 HOSPITAL: Hospital da Arrábida, Luz Saúde
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Jaime Vilaça, Luís Lencastre, Ana Fonte Boa
 CONTACTO: Jaime Vilaça
 EMAIL: jaimevilaca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V33)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Esfincteroplastia em lesão iatrogénica do esfíncter 
anal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A dissecção da região perianal 
em ambiente de fibrose residual secundária à infecção 
e ao trauma cirúrgico é difícil e hemorrágica. O bisturi 
eléctrico pode reduzir a hemorragia mas a visualização 
das estruturas anatómicas é menor podendo serem le-
sadas fibras musculares. Material e Métodos: No pre-
sente vídeo mostra-se que o bisturi “frio” constitui uma 
boa alternativa. Resultados: Uma doente de 38 anos 
referia incontinência após múltiplas cirurgias por recidi-
va de fístula perianal anterior. Fez biofeedback duran-
te 3 anos sem sucesso. Ecoendoanal revelando lesão 
do esfíncter entre as 11 e as 4 h. A pressão basal era 
87mmHg e a contracção voluntária apresentava incre-
mento de 13 mmHG. No vídeo mostra-se a dissecção 
das diversas estruturas anatómicas, a execução dos 
pontos de tipo Mayo de PDS 2/0 e o encerramento dos 
planos superficiais sem drenagem. Ocorreu apenas li-
geira infecção da sutura. Após 6 meses persiste apenas 
incontinência para gases. Discussão: Nesta patologia 
a dissecção “a frio” com bisturi e tesoura permite me-
lhor identificação das diversas estruturas anatómicas e 
menor probabilidade de as lesar.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia A. CHUC
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Júlio S Leite, António Manso, Rodrigo Nemésio, F. Cas-

tro Sousa.
 CONTACTO: Júlio S Leite
 EMAIL: julio.s.leite@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V34)

  SESSÃO V-CR

 TÍTULO: Ressecção anterior laparoscópica associada a exé-
rese completa do mesorrecto por via transanal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A exérese completa do mesor-
recto com abordagem transanal pode permitir ultrapas-
sar as dificuldades na dissecção da neoplasia rectal 
baixa e na secção do coto rectal por laparoscopia.

   Resultados: Numa doente de 22 anos com neopla-
sia da face anterior do recto, estadiada em T3N+ e a 
6 cm da margem, optou-se por radioquimioterapia 
longa e cirurgia às 8 semanas. No vídeo mostra-se a 
laqueação na origem da artéria mesentérica inferior, a 
dissecção medial-lateral do ângulo esplénico, a laque-
ação alta da veia mesentérica inferior e a dissecção do 
recto até ao seu terço médio. Na abordagem transanal 
utilizou-se o Gelpoint. Após ser efectuada uma bolsa de 
tabaco 2 cm abaixo do tumor seccionou-se a parede 
rectal e dissecou-se de baixo para cima, no plano da 
fascia mesorrectal, até se encontrar a dissecção por 
via abdominal de forma combinada. A peça foi extraída 
por via anal. Seccionou-se o sigmóide, introduziu-se a 
cabeça da máquina EEA 33 com haste longa e rein-
troduziu-se na escavação pélvica. Depois construiu-se 
bolsa de tabaco no bordo do coto rectal e procedeu-
-se à anastomose coloanal látero-terminal. Deixou-se 
uma ileostomia lateral. A doente teve alta ao 4º dia sem 
complicações. A anatomia patológica revelou ypT2N0 
sem invasão das margens. Discussão: Este caso 
reforça a hipótese de que esta abordagem facilita a 
dissecção dos tumores rectais baixos por via laparos-
cópica embora se reconheçam ainda algumas dificul-
dades técnicas na visualização através da porta única  
transanal.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia A. CHUC
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Júlio S Leite, António Manso, Luís Ferreira, Ana Olivei-

ra, F. Castro Sousa
 CONTACTO: Julio S Leite
 EMAIL: julio.s.leite@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V41)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Adrenalectomia laparoscópica por pseudoquisto
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os incidentalomas da supra-

-renal definem-se como lesões da supra-renal >1cm 
diagnosticadas acidentalmente num exame imagioló-
gico realizado no estudo de outra patologia. Os quis-
tos da supra-renal podem ser classificados de acordo 
com o seu subtipo histológico: parasitário, epitelial, 
endotelial e pseudoquisto. Os pseudoquistos são os 
mais comuns, e a sua etiologia não está totalmente 
esclarecida, mas parecem surgir após um episódio 
de hemorragia ou infecção da supra-renal. Apenas 

7% destes são malignos ou têm potencial maligno, e 
este pode estar directamente relacionado com o tama-
nho das lesões. Resultados: Os autores apresentam 
o caso de homem com 56 anos, seguido na consulta 
de Urologia por quistos renais. No estudo imagiológico 
efectuado (TC e RMN), foi detectado nódulo calcificado 
da supra-renal direita com 5cm, sugestivo de adenoma. 
Os estudos funcionais foram negativos. Neste contexto 
e dado o tamanho da lesão, o doente foi submetido a 
adrenalectomia direita laparoscópica. O exame histoló-
gico demonstrou pseudoquisto necrosado da supra-re-
nal. Discussão: Os peudoquistos são lesões raras da 
supra-renal. É fundamental o estudo criterioso destas 
lesões, a sua funcionalidade e potencial maligno, que 
irão determinar a decisão terapêutica. Nos casos com 
indicação cirúrgica, a adrenalectomia laparoscópica é 
a abordagem de eleição, tendo em conta os benefícios 
das técnicas minimamente invasivas

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Joana Magalhães, Vera Oliveira, Ana Marta Pereira, 

Tiago Ferreira, António José Reis, Rui Ferreira Almeida, 
Artur Trovão, Gil Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Joana da Silva Magalhães
 EMAIL: juana_magalhaes@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V42)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Técnicas De Abordagem À Úlcera No Pé Diabético
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Objectivo: Demonstração vi-

deográfica de diferentes técnicas de optimização local 
da úlcera no pé diabético Introdução: O sucesso diag-
nóstico e terapêutico da úlcera do pé diabético (UPD) 
depende de uma abordagem multidisciplinar/multi-
-profissional, compreendendo um modelo holístico que 
inclui: um óptimo controlo glicémico, um cuidado local 
eficaz da UPD, controlo do foco infeccioso, estratégias 
de alívio de pressão e restauro do fluxo sanguíneo. A 
optimização local da UDP constitui a etapa de maior im-
portância e compreende:a inspecção frequente, o des-
bridamento tecidular, o controlo da inflamação/infecção 
e promoção da granulação. No desbridamento da UDP, 
os autores apresentam técnicas utilizadas no quotidia-
no da enfermaria no ambito de desbridamemto cirúgico 
e de hidrodisseção. A grande morbilidade e mortalidade 
associada à infecção da UDP implica instituir antibio-
terapia sistémica de largo espectro, após colheita mi-
crobiológica e são apresentadas técnicas de realização 
do penso diário associado ou não a pensos de pressão 
negativa para optimização terapêutica. O objectivo pri-
mordial do tratamento da UDP é o seu encerramento. 
Após o controlo da inflamação/infecção é vital a promo-
ção da granulação. Os autores apresentam neste vide-
oss as técnica mais utilizadas neste grupo. Discussão: 
Um diagnóstico atempado e tratamento célere e ade-
quado evita a perda do membro, no entanto é necessá-
rio manter uma vigilância e tratamento agressivo destes 
doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Grupo de Tratamento do Pé Diabético e Ferida Crónica ?  

Hospital Santo António dos Capuchos
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 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Viveiros, Octávio; Amaral, Patrícia, Formiga, Ana; Ne-

ves, José Antunes
 CONTACTO: Octávio Viveiros
 EMAIL: octavioviveiros@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V43)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Fasceite necrotizante extensa numa reconstrução 
cólica seguida de separação de componentes

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência de hérnia incisional 
em doentes com ostomias é elevada. Estudos recentes 
confirmam a exequibilidade da correção simultânea à 
custa de maior morbilidade da ferida operatória Mate-
rial e Métodos: Homem, 45 anos, status de Hartmann 
por neoplasia cólica, submetido a reconstrução do trân-
sito intestinal e da parede abdominal com a Técnica de 
Separação de Componentes Anterior sem prótese. O 
Pós-operatório complicou com fístula anastomótica que 
apesar de reparada resultou na referenciação do do-
ente em choque séptico para a nossa Instituição com 
laparostomia e fasceíte necrotizante. Seguido um plano 
para controlo da sépsis em 2 compartimentos: desbri-
damentos sucessivos, laparostomia com tração fascial 
mediada por rede e sistema de VAC®-Abthera (intra-
-abdominal) e VAC® - Black e Silver (extra-abdominal), 
microbiologias seriadas, oxigenoterapia hiperbárica, 
analgesia epidural para desmame ventilatório, medição 
da pressão intra-abdominal e uso de tomografia para 
exclusão de focos sépticos ocultos. Resultados: Evo-
lução favorável com encerramento da aponevrose ao 
13º dia apesar da perda cutânea ventral, autonomia 
respiratória ao 19º e enxerto dermo-epidérmico expan-
dido ao 41º. Alta ao 61º dia para uma Unidade de Rea-
bilitação Funcional. Discussão: A fasceíte necrotizante 
nestes doentes é rara mas catastrófica. A contamina-
ção extra e intraperitoneal conduz a um síndrome in-
flamatório sistémico grave. Grupos dedicados parecem 
demonstrar menor morbi-mortalidade na reconstrução 
abdominal complexa no abdómen contaminado.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia Geral, Hospital Pedo Hispano, Unida-

de Local de Saúde de Matosinhos
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Joana F Correia, Rosa Saraiva, Maria João Lima, Da-

niela Macedo Alves, Rita Peixoto, Catarina Quintela, 
Eva Barbosa, Emanuel Guerreiro, Fernando Ferreira, 
António Taveira Gomes

 CONTACTO: Joana Catarina Fernandes Correia
 EMAIL: joanacfcorreia@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V44)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: TAPP por custo mínimo
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A abordagem laparoscópica da 

hérnia inguinal é hoje uma recomendação com vanta-
gens na taxa de infeção, dor local, doença bilateral ou 
recidivada. O objectivo deste tratabalho é apresentar 
um vídeo didático com a técnica de hernioplastia la-

paroscópica transperitoneal com uso de recursos míni-
mos. Material e Métodos: Técnica validada pelo grupo 
por uso consecutivo em mais de 100 casos. Três trocars 
reutilizáveis, prótese de polipropileno 10/15cm, fixação 
e encerramento do peritoneu com pontos de fio multi-
-filamentar reabsorvível. Passos da técnica em doente 
do sexo masculino: abertura arciforme do peritoneu, 
isolamento lateral ao orifício inguinal profundo e do li-
gamento de Cooper, reversão do saco herniário e isola-
mento dos elementos do cordão (canal deferente e va-
sos espermáticos), introdução da prótese e sua fixação 
com 3 pontos (Cooper, linha média e lateral aos vasos 
epigástricos), encerramento do peritoneu com sutura 
contínua. Resultados: Técnica de gastos mínimos com 
resultados excelentes e de desenvolvimento técnico re-
levante para o cirurgião laparoscópico. O tempo médio 
cirúrgico é de 45 minutos. Discussão: Numa época de 
constrangimentos económicos em que a saúde é cada 
vez mais um bem difícil de suportar socialmente, só es-
tratégias poupadoras de recursos permitem democrati-
zar as abordagens mais sofisticadas como a laparosco-
pia para o tratamento da hérnia inguinal.

 HOSPITAL: Hospital da Arrábida, Lus Saúde
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Jaime Vilaça, Luís Lencastre, Ana Fonte Boa
 CONTACTO: Jaime Vilaça
 EMAIL: jaimevilaca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V45)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Hérnia Epigástrica Irredutível como Manifestação 
de Pseudomixoma Peritoneal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O pseudomixoma peritoneal é 
uma patologia extremamente rara, estimando-se que 
surja 0.5 a 1 caso por 100 mil habitantes por ano. Face à 
sua raridade, o diagnóstico é geralmente incidental, no 
decorrer de cirurgias dirigidas a outras patologias abdo-
minais. Material e Métodos: Apresenta-se o vídeo do 
que inicialmente seria uma correção laparoscópica de 
hérnia epigástrica, numa doente de 42 anos com hérnia 
epigástrica com 3 anos de evolução, irredutível nos 3 
meses prévios à cirurgia, sem sinais de estrangulamen-
to. Resultados: Ecografia mencionava conteúdo herni-
ário intestinal. A doente não apresentava qualquer sin-
toma além de dor esporádica no local da hérnia. Após 
introdução do primeiro trocar, constatou-se a presença 
de extensa ascite mucinosa generalizada, invadindo o 
grande epiplon e a bacia de forma maciça, com aspec-
to sugestivo de pseudomixoma peritoneal. Foram colhi-
das amostras de líquido ascítico e do conteúdo herniá-
rio gelatinoso para estudo anatomopatológico, que con-
firmou o diagnóstico de pseudomixoma peritoneal, com 
imunohistoquímica compatível com origem colónica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Vila Real 

(CHTMAD)
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Carina Gomes, N. Tenreiro, R. Marques, B. Pinto, A. 

Oliveira
 CONTACTO: Carina Gomes
 EMAIL: cfdgomes@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V46)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Tratamento Cirúrgico Da Hérnia Inguinal Por Via La-
paroscópica Tapp Com Prótese Auto-Adesiva

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência de hérnia inguinal 
é muito elevada, sendo uma das patologias cirúrgicas 
mais frequentes. As hernioplastias inguinais TEP e 
TAPP são referidas, entre as técnicas video-assistidas, 
como o “gold standard” nas guidelines das sociedades 
científicas, como a Sociedade Europeia de Hérnia. No 
caso da técnica TAPP, em que ocorre incisão peritoneal 
e violação da cavidade abdominal, era indicada a fixa-
ção parietal da prótese até ao aparecimento recente das 
próteses auto-adesivas, para colocação pré-peritoneal. 
Resultados: No nosso hospital a técnica TAPP é uma 
das alternativas para tratamento das hérnias inguinais 
e é realizada em regime de ambulatório utilizando, para 
tal, uma prótese auto-adesiva. O video que apresen-
tamos pretende descrever a nossa técnica cirúrgica.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Mário Rui Gonçalves, João Lomba, Ana Cristina Rodri-

gues, Luisa Calais, Diana Gomes, Telma Brito, Fernan-
do Barbosa, Alberto Midões

 CONTACTO: Mário Rui Gonçalves
 EMAIL: marioruig@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V47)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Marsupialização Laparoscópica De Cisto Esplénico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os cistos esplénicos represen-

tam uma entidade rara na prática cirúrgica. São mais 
frequentes no sexo feminino, e normalmente só mani-
festam sintomas quando atingem dimensões superiores 
a 5 cm. A marsupialização laparoscópica é uma opção 
cirúrgica no tratamento de Cistos esplénicos, permi-
tindo uma maior preservação do parênquima espléni-
co. Contudo deve ser preferencialmente realizada em 
cistos com localização anterior e superficial do baço. 
Resultados: Os autores apresentam um caso de uma 
doente do sexo feminino com 19 anos, sem anteceden-
tes de relevo, orientada para a consulta de cirurgia ge-
ral por quadro de desconforto abdominal associado a 
tumefação palpável ao nível do hipocôndrio esquerdo. 
No estudo imagiológico foi documenta lesão cística de 
aproximadamente 15 cm de maior diâmetro na depen-
dência do baço, tendo sido efetuada punção aspirativa 
ecoguíada. Na reavaliação aos dois meses, mantinha a 
sintomatologia e a TC abdominal confirmou a existência 
da lesão prévia com 15 cm. A doente foi proposta para 
marsupialização desta lesão por via laparoscópica. O 
pós-operatório imediato decorreu sem intercorrências. 
Discussão: A marsupialização laparoscópica é um pro-
cedimento exequível, seguro e eficaz no tratamento de 
cistos esplénicos; contudo deve ser feita uma seleção 
criteriosa dos doentes tendo em conta o tipo, tamanho e 
localização da lesão.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral

 CAPÍTULO: Cirurgia Laparoscópica
 AUTORES: Tiago Fonseca, Mariana Costa, Marta Guimarães, Pe-

dro Rodrigues, Domingos Rodrigues, Jorge Costa, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Tiago Feiteira Fonseca
 EMAIL: tiagofeiteirafonseca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V48)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Síndrome de Boerhaave
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ruptura espontânea do esó-

fago, síndrome de Boerhaave, é uma entidade rara e 
com uma taxa de mortalidade de 35%, o que a torna 
a mais letal perfuração do tubo digestivo. O atraso de 
diagnóstico e tratamento é o factor mais determinante 
para um desfecho fatal. Material e Métodos: Homem 
de 62 anos, antecedentes de Op. Nissen há 15 anos 
e Hipertensão arterial. Recorre ao SU por dor toráci-
ca subita, excruciante, após episódio de vómitos, com 
menos de 12 horas de evolução. Radiografia com der-
rame pleural esquerdo. TAC com pneumomediastino. 
Drenagem torácica revelou fibras alimentares, pelo 
que se propôs tratamento cirúrgico urgente. Toracoto-
mia esquerda mostrou perfuração do esófago torácico 
distal, com conspurcação marcada da cavidade pleural, 
fibrina e necrose da pleura mediastínica. Colocado tubo 
de Kehr na perfuração, lavagem e drenagem torácica 
por instabilidade hemodinâmica. Resultados: Pós-
-operatório na Unidade de Cuidados Intensivos, com 
melhoria rápida. Alta para cuidados intermédios ao 3º 
dia. Tentativa não sucedida de colocação de prótese 
esofágica por endoscopia por incapacidade de anco-
ramento distal. Ao 7º dia, após recuperação da sépsis 
e obtenção de estado nutricional adequado, submetido 
a nova toracotomia, com rafia da perfuração e patch 
de pleura. Pós-operatório sem incidentes. Alta ao 21º 
dia de internamento. Discussão: O diagnóstico de sin-
drome de Boerhaave é dificultado pela inespecificida-
de das queixas. A suspeita clínica precoce leva a um 
diagnóstico atempado e maximiza a possibilidade de 
sobrevivência.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia de Urgência
 AUTORES: Júlio Constantino, Jorge Pereira, Ana Logrado, Catari-

na Afonso, Débora Aveiro, Milene Sá, Natália Santos, 
Conceição Marques, Luís Filipe Pinheiro

 CONTACTO: Júlio Constantino
 EMAIL: constantino.julio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V49)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Colocação de cateter de derivação ventrículo-peri-
toneal assistida por laparoscopia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colocação de cateteres de 
derivação ventrículo-peritoneal constitui um procedi-
mento cirúrgico amplamente realizado pela neurocirur-
gia em contexto de hidrocefalia sintomática, quer seja 
de causa traumática, neoplásica ou vascular. Tradicio-
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nalmente a colocação do cateter na cavidade abdomi-
nal é conseguida através de laparotomia realizada pelo 
neurocirurgião. Recentemente a abordagem abdominal 
tem vindo a ser modificada, optando-se pela técnica la-
paroscópica com a colaboração da cirurgia geral. Mate-
rial e Métodos: Os autores apresentam o caso clínico 
de um homem de 69 anos de idade submetido a de-
rivação ventrículo-peritoneal assistida por laparoscopia 
por hidrocefalia idiopática sintomática. Resultados: A 
intervenção decorreu sem incidentes. Pós-operatório 
sem complicações tendo tido alta clinicamente bem ao 
4º dia. Discussão: A utilização da técnica laparoscópica 
para colocação de cateteres de derivação ventrículo-pe-
ritoneal proporciona vantagens significativas na aborda-
gem destes doentes. Além dos benefícios evidentes da 
laparoscopia face a uma técnica com laparotomia acres-
cem outros como a visualização directa do correcto fun-
cionamento do shunt, a menor probabilidade de obstru-
ção do mesmo, assim como menos tempo de cirurgia 
e de internamento subsequentes. A laparoscopia neste 
tipo de procedimento constitui uma abordagem segura, 
válida e minimamente invasiva que acarreta vantagens 
em termos de morbilidade tanto a curto, como a longo  
prazo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia 1 (1), Serviço de Neurocirurgia (2)
 CAPÍTULO: Cirurgia Minimamente Invasiva
 AUTORES: Ana Logrado (1), Júlio Constantino (1), Ricardo Velasco 

(2), Jorge Pereira (1), Francisco Cabrita (2), Luís Filipe 
Pinheiro (1)

 CONTACTO: Ana Logrado
 EMAIL: anacristina.logrado@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V50)

  SESSÃO V-Varios

 TÍTULO: Apendicectomia low cost e obesidade
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A OBESIDADE dificulta qual-

quer tipo de intervenção cirúrgica...é preciso aumentar 
as incisões para poder ter um bom campo de visão e 
trabalhar com segurança, isso e indispensável e como 
morbilidade resultante: a taxa infeção da ferida cirúr-
gica e a possibilidade de hérnia incisionais aumentam 
drasticamente. A laparoscopia permite evitar estas 
complicações oferecendo ao doente e a sociedade as 
vantagens de uma abordagem mini invasiva e um re-
gresso ao trabalho mais rápida. Perante as dificulda-
des económicas é indispensável trabalhar com custos 
mínimos: o controlo da artéria apendicular é realizado 
com energia bipolar ou seja reutilizável, a secção da 
base apendicular entre nós intracorporais e a extração 
da peça operatória num dedo de luva. Estes pormeno-
res permitam ser eficaz e de minimizar os custos da 
cirurgia. E importante nunca esquecer a formação de 
elementos mais novos: esta apendicectomia low cost 
representa um excelente treino para começar na sutura 
intracorporal laparoscopica.

 HOSPITAL: Hospital Jose de Almeida CASCAIS
 SERVIÇO: 
 CAPÍTULO: Outro
 AUTORES: RUA Stelio; TOMAZ Sónia; MIRA Paulo
 CONTACTO: Stelio Rua
 EMAIL: ssrua@portugalmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P53)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Abordagem de Fístulas Pós Gastrectomia Vertical 
Laparoscópica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Gastrectomia Vertical Lapa-
roscópica (GVL) é um dos principais procedimentos 
cirúrgicos utilizados no tratamento da Obesidade Mór-
bida. Tida como uma cirurgia segura não é isenta de 
complicações. Uma das mais graves são as fístulas. Os 
autores apresentam a análise da casuística da Equi-
pa de Obesidade Mórbida do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte (CHLN) no que respeita a fístulas do tubo gástri-
co, com ênfase na sua detecção e tratamento. Material 
e Métodos: Análise retrospectiva dos processos de 
1110 doentes submetidos a GVL, selecionando casos 
complicados de fístulas do tubo gástrico. Foram ana-
lisados dados antropométricos, técnica cirúrgica, diag-
nóstico e tratamento implementado. Resultados: Fo-
ram identificados 21 casos de fístulas, correspondendo 
a uma taxa de incidência de 1,9%. A taxa de mortalida-
de é de 0,2%. A população é constituída por 81% de in-
divíduos do sexo feminino, a idade média é 42 anos e o 
IMC médio é 42 anos. A clínica predominante são a dor 
abdominal e aumento dos parâmetros inflamatórios. 
O tempo médio de diagnóstico foi 4,7 dias. A maioria 
das fístulas são altas e diagnosticadas precocemente. 
O tratamento preferencialmente utilizado foi a rafia e 
drenagem ou o tratamento endoscópico. Discussão: 
As fístulas do tubo gástrico são complicações raras na 
série apresentada e não têm em geral desfecho ad-
verso. As técnicas de prevenção não têm resultados 
comprovados para esse efeito. Há uma grande varie-
dade de tratamentos possíveis sendo a sua utilização 
determinada pelo tempo de diagnóstico, o local e a  
clínica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Centro Hospitalar Lisboa Norte
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: França, N.; Figueira, A.; Brito, M.; Pestana Marques, P.; 

Chiado, A.; Chiado, C.; Nunes, J.L.; D´Almeida, J.R.; 
Mendes de Almeida, J.

 CONTACTO: Nuno França
 EMAIL: nunojfranca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P54)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: GIST gástrico, com crescimento exofítico retroperi-
toneal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do estroma gas-
trointestinal são neoplasias pouco comuns, de origem 
mesenquimatosa, cuja localização anatómica mais fre-
quente é o estômago. A maioria dos doentes apresenta 
mutações no gene c-KIT. O prognóstico nos casos de 
ressecção completa é determinado pela localização, di-
mensão e o número de mitoses do tumor. Este trabalho 
relata um caso clínico de GIST gástrico de grande di-
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mensão. Material e Métodos: Mulher de 82 anos, com 
antecedentes de neoplasia maligna da mama operada 
há 17 anos e cardiopatia isquémica. Recorreu à consul-
ta por intolerância alimentar e progressivo aumento do 
diâmetro abdominal. Apresentava abdómen ocupado 
por tumor de consistência elástica e aderente ao pla-
no profundo. A TC abdominopélvica mostrava massa 
de 23x16cm, heterogénea, hipervascular à periferia e 
em contacto com a face posterior do estômago, duo-
deno, ansas jejunais e colon transverso. Resultados: 
Foi realizada laparotomia mediana, procedendo-se a 
gastrectomia vertical com excisão do tumor em bloco 
e hemicolectomia direita. O resultado anatomopatoló-
gico revelou GIST gástrico com crescimento exofítico 
retroperitoneal, grupo prognóstico 3b. Imunohistoquí-
mica: CD117 negativo, DOG1 positivo, CD34 negativo. 
Discussão: A ressecção cirúrgica é o tratamento indi-
cado para os GISTs ressecáveis ou que responderam 
à terapêutica neoadjuvante. Doentes com mutação do 
c-KIT, de risco intermédio/alto de recorrência, devem 
ser tratados com inibidores da tirosina cinase tendo em 
atenção os efeitos adversos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia 2
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Rosa Matias, Carlos Vitorino
 CONTACTO: Rosa Matias
 EMAIL: rosa.rosamatias@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P55)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: A propósito de um caso clínico ? Carcinoma adeno-
escamoso do estômago

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma adenoescamo-
so do estômago é extremamente raro, representando 
menos de 0,4% dos tumores gástricos. Relata-se um 
caso de carcinoma adenoescamoso primário do estô-
mago . Material e Métodos: Homem de 66 anos, que 
recorreu ao Serviço de Urgência por quadro de vómitos 
alimentares recorrentes, sensação de enfartamento e 
tonturas com uma semana de evolução. Abdomen mole 
depressível indolor à palpação. Analiticamente apre-
sentava anemia microcítica e hipocrómica, sem outras 
alterações de relevo. Endoscopia digestiva alta revelou 
neoformação ulcerada com envolvimento e estenose 
do piloro. Biópsia demonstrou tratar-se de carcinoma 
pavimento celular do antro gástrico. O doente foi sub-
metido a laparoscopia de estadiamento, tendo-se cons-
tactado neoplasia volumosa do antro gástrico, sem pla-
no de clivagem com a face inferior do lobo esquerdo do 
fígado e do cólon transverso, com múltiplos implantes 
peritoneais. A biópsia dos implantes peritoneais reve-
lou metástases de carcinoma gástrico pouco diferen-
ciado correspondendo a carcinoma adenoescamoso. 
Em reunião multidisciplinar optou-se por realização 
de quimioterapia com intuito paliativo. Discussão: O 
carcinoma adenoescamoso do estômago, é um tumor 
raro,de grande agressividade, habitualmente com mau 
prognóstico muito reservado.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia 1, CHLC
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica

 AUTORES: Rita da Silva, Octávio Viveiros, Luísa Quaresma, J. Sa-
cadura Fonseca, Vasco Vasconcelos, Gualdino Silva, 
Guedes da Silva, Caldeira Fradique

 CONTACTO: Rita da Silva
 EMAIL: anasilvarita@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P56)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Neoplasia do esófago: 10 anos de casuística do 
Serviço de Cirurgia do Hospital de Braga

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Conhecer a realidade do Servi-
ço, comparar com o estado da arte e propor eventuais 
melhorias. Material e Métodos: Estudo retrospetivo 
dos doentes operados de 2005 a 2014 a tumores do 
esófago proximal, médio e distal e cárdia tipo I e II. Re-
sultados: Foram operados 80 doentes (48 carcinomas 
epidermoides, 25 adenocarcinomas, 2 displasias alto 
grau e 1 GIST, 68 homens e 12 mulheres, idade média 
61 anos. A distância proximal média do tumor à AD foi 
31 cm (30% da JEG, 41.25% do esófago inferior, 27.5% 
do médio). 37 dos 39 doentes que realizaram ecoendos-
copia tinham indicação para tratamento neoadjuvante. 
A média de espera para cirurgia foi 27.9 dias. Quando 
à cirurgia, 52 doentes foram submetidos esofagectomia 
transhiatal com anastomose cervical, 21 a cirurgia de 
Iwor-Lewys, 4 a cirurgia de McKeown, 2 doentes a gas-
trectomia com esofagectomia distal (91.25% das plas-
tias feitas com estômago, 6.25% com colon e 2.5% com 
jejuno). O tempo médio de internamento foi 18.9 dias. 
20 doentes tiveram complicações pós-operatórias de 
grau III ou IV de Clavien-Dindo e 5 grau V. 15 doentes 
foram reinternados e 9 reintervencionados. 5 cirurgias 
tiveram uma ressecção R1 (das quais 2 foram cirur-
gias sem intuito curativo).Na peça histológica 52.5% 
dos doentes tinham carcinoma espinocelular, 33.75% 
adenocarcinoma e 11.25% com outros. O numero mé-
dio de gânglios invadidos foi 1.32 numa média de 11.9 
dissecados. 52 doentes fizeram adjuvância. 43 doentes 
recidivaram, em média 16.2 meses após a cirurgia. A 
sobrevida média foi 32.8 meses.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Braga; Serviço 

de Cirurgia Geral do Hospital Pêro da Covilhã (Centro 
Hospitalar da Cova da Beira)

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Alexandra Babo (1), Sofia Jardim Neves (2), Elsa  

Silva (1), Teresa Carneiro (1), Dina Luís (1), António 
Gomes (1)

 CONTACTO: Alexandra Babo
 EMAIL: alexandrababo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P57)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Carcinoma Esofágico – Revisão de 40 doentes ope-
rados

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Cancro de esofago pode ser 
classificado nos dois grupos histológicos mais preva-
lentes em carcinoma de células escamosas ou adeno-
carcinoma, este parece estar associado a um melhor 
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prognóstico pós ressecção cirúrgica. O adenocarcino-
ma da junção gastro-esofágica (JGE) constitui um tema 
de confusão e debate. Siewert classificou-o em 3 tipos, 
baseado na localização anatómica do epicentro do tu-
mor. De acordo com a classificação AJCC, os tumores 
Tipo 1 e 2 da classificação de Siewert devem devem 
ser classificados como adenocarcinoma esofágico, 
enquanto que os tumores Tipo 3 devem ser integra-
dos no sistema de estadiamento do cancro gástrico. A 
esofagectomia é a terapêutica primária preferencial em 
doentes com tumores ressecáveis não cervicais e um 
bom estado geral. As estratégias cirúrgicas aceitáveis 
nos tumores do esófago e JGE dividem-se entre técni-
cas com toracotomia (Ivor Lewis e Mckeon) e a esofa-
gectomia transhiatal. As dissecções ganglionares mais 
extensas parecem estar associadas a um aumento da 
sobrevida, sendo o número de gânglios removidos um 
factor de melhor prognóstico. Material e Métodos: 
Apresentamos estudo retrospectivo em 40 doentes 
submetidos entre 2001 e 2010 a esofagectomia por 
carcinoma esofágico, com ou sem quimio e radiotera-
pia pós-operatórias, e com ou sem terapêutica neoadju-
vante. Discussão: Discutir os factores que contribuem 
para pior prognóstico, condicionando ao aumento da 
morbilidade ou pioria da sobrevida global.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Esófago Gástrica
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Rosa Saraiva; Catarina Quintela; Joana f Correia; Rita 

Peixoto; Maria João Lima; Daniela Macedo Alves; Bru-
no Silva; Fernando Ferreira; Emanuel Guerreiro; Antó-
nio Taveira Gomes.

 CONTACTO: Rosa Maria de Lima Monteiro Saraiva
 EMAIL: rsaraivabox@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P58)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Reconstrução do esófago cervical com retalho livre 
de jejuno

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O esófago cervical é uma re-
gião anatómica muitas vezes sujeita a resseções seg-
mentares por carcinoma da orofaringe, hipofaringe e 
laringe. A estenose esofágica resultante da radioterapia 
é outra etiologia frequente que leva à impossibilida-
de de deglutição. A reconstrução do esófago cervical 
com retalho livre de jejuno descrita por Seidenberg em 
1959 é uma das técnicas preferenciais na Microcirurgia 
Reconstrutiva. Resultados: Homem, 53 anos, subme-
tido a laringectomia total e esvaziamento ganglionar 
cervical bilateral por carcinoma espinocelular da larin-
ge. Por apresentar doença residual, realizou quimior-
radioterapia adjuvante com boa resposta terapêutica, 
mas complicada por estenose esofágica. Os exames 
complementares de imagem não evidenciaram recidiva 
ou doença secundária. Foi realizada reconstrução do 
esófago cervical com retalho livre de jejuno, com anas-
tomoses microvasculares entre as artérias da arcada 
mesentérica superior e a tiroideia superior, e entre as 
veias da arcada mesentérica superior e a jugular in-
terna. O pós-operatório decorreu sem complicações. 
Iniciou dieta oral líquida ao 9º dia de pós-operatório 
com progressão gradual e tolerância. Alta clínica ao 

17º dia de internamento. Discussão: A possibilidade 
de alimentação oral implica uma melhoria significativa 
da qualidade de vida. A Microcirurgia Reconstrutiva na 
patologia oncológica apresenta a vantagem de permitir 
uma abordagem excisional mais alargada e reconstru-
ção anatomofuncional do esófago cervical com baixa 
taxa de morbilidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Plástica Reconstrutiva, Crânioma-
xilofacial e Unidade de Microcirurgia (1), Serviço de Ci-
rurgia Geral (2)

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Ana Melo(1), Tiago Guedes(1), João Martins(1), Nuno 

Gomes(1), Sara Cunha(1), Horácio Zenha(1), Horácio 
Costa(1), Mariana Peyroteu(2), Susana Graça(2), Car-
los Soares(2), Antónia Póvoa(2), Cassilda Cidade(2), 
Pimenta da Rocha(2), Jorge Maciel(2)

 CONTACTO: Ana Melo
 EMAIL: anadreiamelo@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P59)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Hérnia Do Hiato Tipo I Volumosa ? Devo Operar?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Mulher de 70 anos, sem an-

tecedentes pessoais relevantes. Recorreu ao Serviço 
de urgência por dor retroesternal de novo. Objetivada 
volumosa hérnia do hiato esofágico em RX tórax. TC 
de tórax confirmou volumosa hérnia do hiato tipo I, 
com orifício herniário de 28mm. EDA sem alterações. 
PHmetria/Manometria em curso. Perante este caso, 
propomos discutir as indicações cirúrgicas e formas de 
abordagem das hérnias do hiato volumosas (>2cm). 
Discussão: A hérnia do hiato tipo I (deslizamento) 
constitui um espectro de deslocamento cefálico da jun-
ção gastro-esofágica. A principal indicação cirúrgica é 
a existência provada DRGE, em particular se sintomas 
obstrutivos agudos ou volvulus. A taxa de recorrência 
após cruroplastia aberta é variável (15-25%). A utiliza-
ção de próteses (i.e. PTFE, polipropileno ou biológicas) 
na reparação de hérnias do hiato volumosas apresenta 
resultados favoráveis. A reparação pode ser realizada 
por via transabdominal ou transtorácica. A morbilida-
de associada à abordagem laparoscópica é menor do 
que a associada à abordagem laparotómica, sendo a 
indicada para a maioria das reparações cirúrgicas de 
hérnias do hiato. Não existem estudos comparativos e 
multicêntricos prospectivos que permitam recomenda-
ção a favor ou contra a utilização rotineira de prótese, 
devendo a decisão basear-se nos achados cirúrgicos e 
experiência do cirurgião.

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Vila Franca de Xira
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Cláudia Neves Marques, Carlitos Malú, Nádia Gonçal-

ves, João Morais, Francisco Rodrigues
 CONTACTO: Cláudia Neves Marques
 EMAIL: claudianevesmarques@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P60)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Leiomioma do cárdia com 15 cm ? forma rara de 
apresentação

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: Os leiomiomas são 
tumores benignos do tubo digestivo, de localização sub-
mucosa, outrora classificados como tumores mesen-
quimatosos. Material e Métodos: Material e Métodos: 
Caso clínico. Resultados: Resultados: Homem, 42 
anos, que recorre ao Serviço de Urgência por hemorra-
gia digestiva alta com repercussão hemodinâmica. Fez 
Endoscopia Digestiva Alta que revelou volumosa lesão 
da submucosa da transição esófago-gástrica, ulcerada. 
Foi internado após estabilização hemodinâmica, para 
cirurgia electiva. O diagnóstico histológico revelou vo-
lumoso leiomioma submucoso do cárdia envolvendo 
o fundo gástrico, com 15 cm. Discussão: Discussão/
Conclusão: Os leiomiomas esofágicos correspondem 
a 10% do total de leiomiomas do tubo digestivo. En-
volvem a transição esófago-gástrica e o estômago 
proximal em 6,8% dos casos. A maioria são pequenos, 
sendo que 50% apresentam menos de 5 cm e 93% me-
nos de 15 cm. São mais frequentes no sexo masculino, 
entre os 30 e os 50 anos de idade. Têm um crescimento 
lento, habitualmente assintomáticos e muito raramente 
adquirem potencial maligno. Quando sintomáticos po-
dem cursar com disfagia e dor torácica. A hemorragia 
digestiva é rara. A imunohistoquímica é fundamental 
para o diagnóstico, sendo que se distinguem dos res-
tantes tumores submucosos, em particular dos GIST, 
pela ausência de expressão de CD117. O tratamento 
destas lesões é cirúrgico, podendo a abordagem ser 
endoscópica ou convencional.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia II - Hospital Egas Moniz
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Marques, Ricardo R.; Rafael, Ana A.; Xió, Carlos; Fer-

nandes, Luis V.
 CONTACTO: Ricardo Rodrigues Marques
 EMAIL: rm.rodriguesmarques@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P61)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Factores de prognóstico no tratamento cirúrgico do 
adenocarcinoma gástrico: 25 anos de experiência 
de um serviço

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma gástrico é a 5ª ne-
oplasia mais frequentemente diagnosticada, sendo que 
95% dos tumores são adenocarcinomas. O prognóstico 
dos doentes com esta patologia é afectado por uma sé-
rie de factores, sendo que o diagnóstico muitas vezes 
é tardio dada a clínica inespecífica. Pretende-se com 
este trabalho avaliar quais os factores que influenciam 
a sobrevida dos doentes submetidos a gastrectomia 
por adenocarcinoma gástrico. Material e Métodos: Es-
tudo retrospectivo de 643 doentes operados no Serviço 
de Cirurgia III/A dos HUC por adenocarcinoma gástrico, 
entre 1990 e 2014. Resultados: Amostra com idade 
média de 67 ± 13 anos, 57% do sexo masculino. Efec-
tuadas 535 gastrectomias (58% sub-totais, 35% totais, 

7% outros), tendo nos restantes casos sido efectuadas 
intervenções de derivação ou com intuito explorador. 
Quanto à localização tumoral, 59% encontravam-se no 
antro, 23% no corpo, 11% no cárdia, 4% no coto gás-
trico e 3% no fundo. Tipo histológico de acordo com a 
classificação de Lauren: 56% intestinal, 23% difuso e 
22 % misto. A sobrevida média foi de 57% e 29% aos 
primeiro e quinto anos. Verificou-se uma correlação 
entre o ratio de gânglios linfáticos invadidos e o esta-
diamento TNM como factores de prognóstico após te-
rapêutica cirúrgica. Discussão: Os resultados obtidos 
encontram-se de acordo com o descrito na literatura. 
O ratio de gânglios linfáticos invadidos é o factor de 
prognóstico mais importante após ressecção cirúrgica 
gástrica com intuito curativo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A dos HUC (CHUC) e Clínica Uni-

versitária de Cirurgia III da FMUC
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Fernando Azevedo, Marisa Tomé, Juliana Oliveira, Go-

rete Jorge, F. Castro e Sousa
 CONTACTO: Fernando Azevedo
 EMAIL: fjcr.azevedo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P62)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Melanoma Esofágico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O melanoma maligno primário 

do esófago é uma entidade rara.Correspondendo a 
0,1-0,2 de todos os tumores malignos do esófago.Mais 
frequênte no sexo masculino(2:1), entre a 6º e a 7º dé-
cada de vida.Em 90% dos casos,localiza-se no esófa-
go médio e distal, como lesão solitária e em apenas 
12% por lesões múltiplas. A disfagia a forma de apre-
sentação mais comum. Material e Métodos: Homem, 
73 anos, enviado ao IPO por apresentar em EDA, re-
alizada por disfagia, duas lesões no esófago médio e 
distal, cujas biópsias revelaram melanoma.Realizado 
PET sem evidência de metástases e broncofibroscopia 
sem evidência de infiltração da árvore traqueobrôn-
quica.Decidido, em grupo multidisciplinar, tratamento 
cirúrgico. Submetido a esofagectomia total radical tipo 
McKeown com jejunostomia de alimentação. A anato-
mia-patológica da peça operatória: melanoma primá-
rio do esófago, com melanoma in situ de componente 
lentiginoso. Excisados 34 gânglios, entre os quais, 6 
metastizados.No pós-operatório imediato, apresentou 
estase do tubo gástrico em relação com edema do pilo-
ro documentado imagiologicamente, resolvido conser-
vadoramente.Sem outras intercorrências, teve alta ao 
17º dia pós-operatório.Aguarda-se decisão terapêutica 
pós-operatória da consulta de grupo multidisciplinar. 
Discussão: Até 2011, estavam descritos apenas 340 
casos.A esofagectomia radical é o tratamento de es-
colha, permitindo sobrevidas médias de 10 a 14 me-
ses e sobrevidas aos 5 anos de 4%. A eficácia da qui-
mioterapia, radioterapia ou imunoterapia permanece  
incerta.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco 

Gentil, EPE; Hospital Amato-Lusitano, ULS Castelo 
Branco, EPE
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 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Bettencourt, V.; Fernandes, P.; Rego, L.; Abreu de Sou-

sa, J.; Santos, L.
 CONTACTO: Vanessa da Costa Bettencourt
 EMAIL: vcbettencourt@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P63)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Ingestão voluntária de corpos estranhos - a propó-
sito de um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ingestão de corpos estranhos 
ocorre mais frequentemente em idade pediátrica. Nos 
adultos está associada a distúrbios psiquiátricos, atra-
so cognitivo, alcoolismo ou prisioneiros. Na maioria dos 
casos os objetos ingeridos atravessam o trato digestivo 
sem complicações, mas em até 20% dos casos existe 
necessidade de remoção endoscópica e em 1% dos 
casos o tratamento passará por cirurgia. O objetivo 
desde trabalho é reportar o caso clínico de uma doen-
te do sexo feminino de 61 anos com antecedentes de 
esquizofrenia que recorreu ao Serviço de Urgência com 
queixas inespecíficas de edema dos membros inferio-
res e distensão abdominal. No decorrer da investigação 
clínica realizou estudo imagiológico que revelou múlti-
plos objetos radiopacos conglomerados aparentemente 
no estômago. Após tentativa endoscópica de remoção 
dos mesmos decidiu-se por laparotomia exploradora e 
realização de gastrotomia com extração de dezenas de 
objetos metálicos, nomeadamente moedas, chaves, 
parafusos, colheres e corta-unhas, com um peso total 
acumulado de 1.94kg. O pós-operatório decorreu sem 
complicações.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Ezequiel Silva, Berta Barbosa, Silvia Neves, Mário Mar-

cos, Maria das Dores Pombinho
 CONTACTO: Ezequiel Silva
 EMAIL: ezequielfsilva88@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P64)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Volvo gástrico intratorácico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O volvo gástrico é raro e con-

siste na rotação anómala do estômago superior a 180º 
sobre os seus eixos, que poderá ter uma apresentação 
aguda ou crónica e criar uma obstrução com conse-
quente encarceramento. Descrito pela primeira vez em 
1866, sem predileção em termos de sexo e raça, com 
maior incidência na quinta década e de etiologia primá-
ria ou secundária, sendo esta última mais comum. Cli-
nicamente caracterizado pela tríade de Borchardt (epi-
gastralgia, ânsia de vómito e dificuldade em introduzir 
sonda nasogástrica. Material e Métodos: Os autores 
apresentam um caso de volvo gástrico intratorácico. 
Resultados: Mulher de 85 anos, com quadro súbito de 
epigastralgia. Ao exame objetivo com abdómen dolo-
roso no epigastro. Radiografia de abdómen com hipo-
transparência do terço inferior do hemitórax esquerdo. 

Perante manuntenção da clínica apesar de terapêutica 
médica, marcadores cardíacos negativos e ECG nor-
mal, realiza AngioTC abdominal que revela a existên-
cia de hérnia paraesofágica volumosa complicada com 
volvo gástrico. A incapacidade de colocação de sonda 
nasogástrica motiva realização de endoscopia digesti-
va alta, que confirma o diagnóstico mas sem sucesso 
terapêutico e é posteriormente submetida a laparoto-
mia com redução herniária e rafia do hiato esofágico. 
À data de alta encontrava-se clinica e radiologicamen-
te bem. Discussão: O volvo gástrico, apesar de raro, 
pode constituir uma emergência de clínica inespecífica, 
que implica uma rápida abordagem terapêutica médica 
e/ou cirúrgica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia C, Hospital Geral do Centro Hospi-

talar e Universitário de Coimbra
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Miguel Albano, Luis Reis, Guillermo Martinez, Maria 

Inês Coelho, Prof. Doutor Carlos Costa Almeida
 CONTACTO: Miguel Albano
 EMAIL: miguelalbano@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P65)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Complicações pós Sleeve Gástrico e perda ponderal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Sleeve gástrico apresen-

ta baixa morbilidade e a complicação mais temível é 
a fístula. Temos como objectivo avaliar o impacto das 
complicações após Sleeve gástrico na perda ponderal. 
Material e Métodos: Revisão retrospectiva dos do-
entes submetidos a Sleeve Gástrico de 2009 a 2011 
com follow-up de 4 anos. Registo das complicações 
ocorridas e sua abordagem. Comparação do índice de 
massa corporal (IMC) e da percentagem excesso de 
peso perdido (%EPP) entre o grupo com complicações 
e o grupo sem complicações 1, 4 , 24, 36, e 48 meses 
após a cirurgia. Resultados: No período compreendido 
entre 2009 e 2011 foram submetidos a Sleeve Gástrico 
159 doentes. Ocorreram complicações em 8 doentes 
(5%): 2 fístulas; 1 hemoperitoneu; 1 abcesso ferida 
operatória com abcesso intra-abdominal e úlcera gástri-
ca perfurada; 2 abcessos intra-abdominais; 1 trombose 
da veia mesentérica superior e 2 hérnias incisionais. A 
abordagem das complicações foi individualizada e in-
cluiu tratamento médico de suporte, abordagem cirúrgi-
ca e/ou imagiologia de intervenção e/ou gastrenterolo-
gia de intervenção. O IMC médio inicial era semelhante 
entre os dois grupos e verificou-se uma evolução da 
%EPP durante os 48 meses também semelhante entre 
os dois grupos. Ocorreu um aumento da %EPP duran-
te os primeiros 12 meses, com perda média de 72,5% 
nos doentes sem complicações e 70,7% nos doentes 
com complicações, tendo esta estabilizado após este 
período. Discussão: Na nossa amostra a ocorrência 
de complicações no pós-operatório não teve impacto 
na perda ponderal.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Senhora da Oliveira
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Catarina Longras, Marta Martins, Ana Cristina Carvalho, 

Diana Brito, André Magalhães, Vânia Castro, Teresa  
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Santos, Rui Pinto, Washington Costa, Ricardo Moreira, 
Pinto Correia

 CONTACTO: Ana Catarina M Longras
 EMAIL: aclongras@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P66)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Perfuração gástrica e pancreatite aguda: Caso  
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A perfuração gástrica é uma 
complicação rara da pancreatite aguda e com eleva-
da morbi-mortalidade. Os autores descrevem um caso 
clínico de um doente do sexo masculino, 85 anos, an-
tecedentes de HTA, hipercolesterolémia, HBP e com 
internamento há 3 meses por pancreatite aguda litiá-
sica moderadamente grave. Recorre ao Serviço de 
Urgência por quadro séptico com anterior diagnóstico 
de ponto de partida respiratório. Após observação, 
verificou-se a existência de sépsis grave com provável 
ponto de partida abdominal, motivo pelo qual foi soli-
citada TC-abdominopélvica para esclarecimento. A TC 
revelou perfuração gástrica em relação com processo 
de pancreatite. Tendo em conta os achados clínicos, 
analíticos e imagiológicos presumiu-se perfuração gás-
trica secundária a processo de pancreatite aguda. Foi 
submetido a cirurgia de urgência, onde se observou 
extensa necrose retroperitoneal, perfuração da face 
posterior da pequena curvatura e peritonite localizada. 
Procedeu-se a antrectomia, necrosectomia, drenagem 
e optou-se por manter o doente em laparostomia (Cho-
que séptico com disfunção multi-orgânica). Melhoria do 
quadro clínico, às 48h realizou gastrojejunostomia BII 
e encerramento de laparostomia. A evolução no pós-
-operatório foi favorável.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Santos, V.; Felício, C.; Lages, P.; Branco, A.; Mendes de 

Almeida, J.
 CONTACTO: Vanessa Liliana Rebelo dos Santos
 EMAIL: vvassaa@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P67)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: A rara hérnia de Bochdalek bilateral no adulto
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Hérnia de Bochdalek é um 

tipo de hérnia diafragmática congénita, muito rara nos 
adultos, com clínica variável. O seu diagnóstico pode 
ser incidental, relacionada com sintomatologia respira-
tória ou gastrointestinal, ou por complicações. Sempre 
que diagnosticada a hérnia de Bochdalek deve ser cor-
rigida cirurgicamente. Material e Métodos: Doente do 
sexo feminino, de 68 anos, com hérnia de Bochdalek 
esquerda de grandes dimensões, sintomática.Reali-
zada toracotomia esquerda com lise de aderências, 
por dificuldade na redução herniária foi realizada la-
parotomia. Realizada quelotomia, redução herniária 
(estômago, grande epíploon e cólon transverso) e ra-
fia diafragmática com prótese.Ao 6º dia de pós-ope-

ratório, sob dieta ligeira, observada dor retroesternal 
súbita. Por evidência de rutura do esófago médio foi 
submetida a esofagostomia cervical com agrafagem 
esofágica distal, derivação do local de perfuração 
esofágica, drenagem mediastínica, jejunostomia de 
alimentação e gastrostomia. Nesta intervenção foi ob-
servado defeito diafragmático direito (7cm) compatível 
com hérnia de Bochdalek bilateral. Resultados: Pós-
-operatório com melhoria gradual. Discussão: A pre-
valência de hérnia de Bochdalek no adulto é 0.17%, 
das quais 2% a 14% são bilaterais. Conclui-se que 
apesar de extremamente raro, deve ser sempre pes-
quisada a bilateralidade. A rutura do esófago pode ser 
uma complicação desta correção (múltiplas aderên-
cias) sendo importante o seu diagnóstico, a intervenção 
precoce e o conhecimento cirúrgico para as múltiplas  
abordagens.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: (1) Unidade de Patologia Esófago-Gástrica, (2) Serviço 

de Cirurgia Torácica, Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Patrícia Amaral, Catarina Bispo, Joana Figueiredo, 

João Sacadura Fonseca (1), Luísa Quaresma (1), Vas-
co Vasconcelos (1), Gualdino Silva (1), Pedro Baptista 
(2), Guedes da Silva (1), Caldeira Fradique (1)

 CONTACTO: Patrícia Amaral
 EMAIL: pf_amaral@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P68)

  SESSÃO P-EGD-1

 TÍTULO: Perfuração Iatrogénica Do Esófago Em Doente Com 
Impactação Alimentar ? Caso Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A impactação alimentar pode 
ocorrer em todo o TGI, mas em 75% dos casos, ocorre 
a nível do esófago (maioritariamente a nível cervical). A 
maioria dos corpos estranhos impactados atravessam 
o TGI sem danos à excepção de 10-20% dos casos 
em que pode ser necessária terapêutica endoscópi-
ca. Esta última e a instrumentalização a ela associada 
resultam num risco de 5% de perfuração iatrogénica. 
Material e Métodos: Caso de uma mulher de 62 anos 
com carcinoma da mama em 2006, submetida a MRM 
e QT+RT+HT. Por metastização visceral, em 2014, 
proposta QT paliativa. Em Julho/2015 inicia quadro de 
disfagia aguda após ingestão alimentar. Fez fibroscopia 
rígida: sem identificação do corpo estranho e EDA: obs-
trução distal por alimento que não foi possível remover. 
Durante vigilância inicia quadro de dor torácica direita. 
Resultados: Fez TAC tórax com gastrografina: perfura-
ção esofágica com extravasão de contraste e defeito da 
parede PL direita da parede esofágica, 1-2 cm acima da 
carina com pneumomediastino homolateral. Submetida 
a exclusão esofágica cervical e abdominal (esta vídeo-
-assistida) com TA, gastrostomia e drenagem torácica 
direita. Internamento sem complicações. Discussão: 
Doente tem alta ao 21ºdia com esófago a recanalizar 
espontaneamente (tolerava dieta líquida oral). No pós-
-operatório foi realizado controlo imagiológico: passa-
gem de contraste através de locais de exclusão, sem 
extravasamentos ou retenção de contraste, fístulas ou 
obstrução.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
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 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Mariana Costa; Tiago Fonseca; Vera Oliveira; Tiago 

Ferreira; Marta Guimarães; Florinda Cardoso; Pedro 
Rodrigues; Domingos Rodrigues; Gil Gonçalves; Mário 
Nora

 CONTACTO: Mariana da Silva Costa
 EMAIL: mariana87costa@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P174)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Manifestações Raras de Uma Doença Rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores neuroendócrinos 

(TNE) gastro-entero-pancreáticos são um grupo hete-
rogéneo de neoplasias raras, de crescimento lento com 
localização mais frequente no intestino delgado. São 
habitualmente pequenos e assintomáticos. Quando 
sintomáticos, encontram-se geralmente com invasão 
local ou metastizados. Material e Métodos: Descrição 
de dois casos clínicos de TNE do intestino delgado 
cujas manifestações são raras: hemorragia digestiva e 
metástase cutânea. Resultados: Caso 1 - Doente de 
58 anos, sexo masculino, internado por melenas, as-
tenia e lipotímia, que apresentava hemoglobina de 5 g/
dl e sem lesão identificada em endoscopia alta e baixa. 
A video-enteroscopia revelou pequena lesão ulcerada 
no intestino delgado. Efectuou-se exploração cirúrgica, 
identificação de lesão com 1 cm no jejuno e ressecção 
segmentar de delgado. A histologia foi compatível com 
TNE (G2). Caso 2 - Doente de 87 anos, sexo feminino, 
referenciada por dermatologista por excisão de nevus 
cutâneo, com o diagnóstico de metastização cutânea 
de TNE. O estudo complementar revelou TNE no íleon 
com metastização ganglionar. Realizou-se ressecção 
segmentar de delgado, confirmando-se o diagnóstico 
de TNE (G1). Em nenhum dos casos coexistiam sin-
tomas sistémicos, síndrome carcinóide ou alteração do 
trânsito intestinal. Ambos se mantêm assintomáticos 
após cirurgia. Discussão: Os TNE podem ser assinto-
máticos ou terem queixas inespecíficas. Os casos apre-
sentados mostram o amplo espectro de manifestações 
possíveis destes tumores raros.

 HOSPITAL: Hospital Beatriz Ângelo
 SERVIÇO: Cirurgia Geral (1); Endocrinologia (2); Gastroenterolo-

gia (3); Anatomia Patológica (4); Medicina Nuclear (5); 
Anatomia Patológica (6); Imagiologia (7); Oncologia 
Médica (8); Cirurgia Geral (9); Cirurgia Geral (10); Ci-
rurgia Geral (11).

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Cunha, C (1); Costa, J (2); Glória, L (3); Madureira, R 

(4); Martins, T (5); Oliveira, H (6); Strecht, J (7); Teixeira, 
J (8); Roque, R (9); Féria, L (10); Maio, R (11).

 CONTACTO: Cátia Andreia Fernandes da Cunha
 EMAIL: catiacunha_2@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P175)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Um caso de feocromocitoma
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Felix Frankel descreveu pela 

primeira vez um caso de feocromocitoma, em 1886. 
Este tumor tem origem nas células neuroectodérmicas 
da medula suprarrenal, produzindo catecolaminas que 
levam ao aparecimento de sintomas. Estudos recentes 
confirmam que aproximadamente 25% dos doentes 
com feocromocitoma apresentam mutações genéticas 
(NF-1, VH, RET) características dos síndromes neoplá-
sicos de transmissão autossómica dominante. O que 
mais frequentemente se associa a este tipo de tumo-
res é a Neurofibromatose tipo 1. Material e Métodos: 
Mulher de 22 anos, seguida em consulta de NRL por 
apresentar mutação do gene NF1 e alterações cutâ-
neas e musculoesqueléticas características da NF1. 
Apresentou queixas de palpitações, tremor e cefaleias 
de tipo paroxístico. ECD: Ecografia renal: “presença de 
nódulo da suprarrenal direita (adenoma incidental)”; 
TCsuprarrenais: “exuberante nódulo das suprarrenal 
direita com aproximadamente 56 mm compatível com 
feocromocitoma”;Doseamento de metanefrinas: AVM 
9.18mg/24h com elevação de metanefrinas urina; 
MIBG: hipercaptação na suprarrenal direita. Resulta-
dos: Doente submetida a adrenalectomia direita por via 
laparoscópica. Anatomia patológica: “Fragmentos de 
parênquima adrenal com proliferação neuroendócrina, 
de características morfológicas e imunohistoquímicos 
compatíveis com FEOCROMOCITOMA, não se obser-
vam imagens de invasão vascular ou extra-adrenal.” 
Discussão: Os casos de feocromocitoma familiar ma-
nifestam-se a idades mais precoces e com frequência 
são multifocais. A cirurgia é curativa em 90%.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Gomes D., Gomes R., Gonçalves MR., ; Brito T., Rodri-

gues AC; Pereira L.; Pinto D.; Midões A.
 CONTACTO: Diana Carin Lima Gomes
 EMAIL: diana-gomes@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P176)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Tumor neuroendócrino - síndrome atípico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A abordagem do doente em 

oclusão intestinal do delgado está intimamente depen-
dente da severidade da sua apresentação e respectiva 
etiologia. Material e Métodos: Doente A, homem de 65 
anos - diarreias aquosas com 4 meses de evolução e 
perda de peso. Doente B, mulher de 54 anos - perda de 
25% do peso corporal em 8 meses e anorexia. Quadros 
previamente estudados - sem diagnóstico etiológico. 
Doente A Contexto de sub-oclusão - TAC: “espessa-
mento parietal e retracção mesentérica de ansa ileal, 
imagens nodulares peri-lesionais”. Cromogranina-A, 
NSE e ácido 5-HIAA - normais. Sem resolução do quan-
do sub-oclusivo - laparotomia exploradora: estenose 
cerrada de ansa ileal, retracção do meso e adenome-
gálias peri-lesionais: enterectomia segmentar. Doente 
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B Contexto de sub-oclusão - TAC: “espessamento focal 
do ileon terminal com obliteração parcial do lúmen, ade-
nomegálias peri-lesionais”. Colonoscopia total com ile-
oscopia: “mucosa ileal congestionada e edemaciada”. 
Admitida etiologia inflamatória Cromogranina-A e NSE 
- normais Sem reposta ao tratamento médico - laparo-
tomia exploradora: neoformação estenosante centrada 
na válvula ileo-cecal e adenomegálias peri-lesionais: 
ressecção ileo-cólica. Resultados: Os doentes evoluí-
ram favoravelmente e tiveram alta ao 8º pós-operatório. 
Exame anátomopatológico: tumor neuroendócrino. 
Discussão: O tratamento do tumor neuroendócrino em 
oclusão é consensual, contudo o seu diagnóstico nem 
sempre é simples pelo que é imprescindível manter um 
elevado grau de suspeição clínica.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Morais, H; Neves, J; Ribeiro, M; Ferreira, M; Santos, 

AF, Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; 
Fonseca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J

 CONTACTO: Henrique Morais
 EMAIL: henriquemcm@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P177)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Paratiroidectomia radioguiada: experiência do Ser-
viço de Cirurgia Geral do CHVNG/E

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia de paratiroides tem 
sofrido um desenvolvimento significativo através de 
métodos de localização pré e peri operatórios mais pre-
cisos, novas abordagens cirúrgicas e utilização de mé-
todos adjuvantes intraoperatórios. Material e Métodos: 
Revisão de processo clínico de doentes submetidos a 
paratiroidectomia entre Janeiro de 2004 e Setembro de 
2015. Resultados: Foram realizadas 50 paratiroidecto-
mias neste período, sendo 17 destas radioguiadas. Dos 
doentes submetidos a cirurgia radioguiada 14 tinham 
diagnóstico pré-operatório de Hiperparatiroidismo pri-
mário e 3 de Hiperparatiroidismo persistente. A média 
de idades foi 61 anos com predomínio do género fe-
minino (81%). Foi alcançado o diagnóstico histológico 
pós-operatório de adenoma em 15 casos, hiperplasia 
em 1 caso e 1 caso de ausência de tecido paratiroideu. 
A percentagem de cura foi 82% com 1 caso de Hiperpa-
ratiroidismo recorrente e 2 casos de Hiperparatiroidismo 
persistente. Foi utilizada concomitantemente ecografia 
intraoperatória em 11 cirurgias e doseamento de iPTH 
em 11 cirurgias, com utilização de ambos os métodos 
em 8 cirurgias. O tempo médio de internamento foi 3 
dias, com apenas um caso de disfonia transitória, sem 
outras complicações documentadas. Discussão: Tem-
-se verificado um aumento do número de doentes sub-
metido a paratiroidectomia radioguiada ao longo deste 
período, tendo-se mostrando uma intervenção segura 
e eficaz, associada a internamentos curtos e poucas 
complicações.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral IPO Porto (1), Cirurgia Geral IPO Coim-
bra (2), Cirurgia Geral CHVNG/E (3)

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço

 AUTORES: Peyroteo M(1), Louro H(2), Graça S (3), Póvoa A(3), 
Soares C(3), Maciel J(3)

 CONTACTO: Mariana Peyroteo
 EMAIL: mariana.peyroteo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P178)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Experiência do serviço no tratamento do carcinoma 
diferenciado da tiróide ? Casuística de 30 meses

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma diferenciado da 
tiróide (CDT) constitui uma neoplasia maligna frequen-
te e, na sua maioria, potencialmente curável. Os auto-
res propõem-se a analisar a experiência do serviço no 
tratamento cirúrgico dos carcinomas diferenciados da 
tiróide. Material e Métodos: Estudo retrospectivo com 
amostra obtida através do GDH do Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, dos anos de 2013 e 
2014, e do primeiro semestre de 2015. Realizada aná-
lise estatística relativa à caracterização da população, 
percentagem de ambulatorização, diagnóstico, trata-
mento cirúrgico, adjuvante e complicações. Resulta-
dos: Durante o período em estudo, foram submetidos 
a tratamento cirúrgico 264 doentes com patologia tiroi-
deia. O diagnóstico pré-operatório de carcinoma foi re-
alizado em 22% destes doentes por citologia aspirativa, 
com realização de tiroidectomia total. Contudo, o diag-
nóstico histológico definitivo foi de CDT em 82 doentes 
(31%), sendo 83% carcinomas papilares, 15% carci-
nomas foliculares e 2% carcinomas medulares. Cerca 
de 38% destas cirurgias por CDT foram realizadas em 
regime de ambulatório. Verificou-se 13% de complica-
ções, na sua maioria hipocalcemias transitórias (55%). 
Necessidade de totalização de tiroidectomia em 19 do-
entes e tratamento adjuvante em 77%. Discussão: A 
existência de uma equipa dedicada à cirurgia tiroideia 
permite uma orientação mais adequada do doente, a 
realização de um maior número de cirurgias em regime 
de ambulatório e uma diminuição da taxa de complica-
ções.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Ana Melo, Sílvia Silva, Cátia Ferreira, Ana Esteves, 

Luís Madureira, Herculano Moreira, Paulo Roberto, 
Paulo Avelar, Carlos Santos, António Oliveira

 CONTACTO: Ana Melo
 EMAIL: anadreiamelo@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P179)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Linfomas da Tiroide: A propósito de dois casos cli-
nicos.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os linfomas da tiróide repre-
sentam 1 a 5% das neoplasias da tiróide e menos de 
2% dos linfomas extraganglionares. Apresentam um 
pico de incidência aos 60 anos e predominam no sexo 
feminino. Os Não-Hodgkin tipo B representam 98% 
dos linfomas da tiróide, sendo que destes os difusos 
de grandes células são os mais comuns. Material e 
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Métodos: Apresento dois casos clínicos, o primeiro 
trata-se de uma doente do sexo feminino, 67 anos, 
com BMN com CAAF benigna mas crescimento rápi-
do, submetida a tiroidectomia total, o resultado histo-
lógico foi de Linfoma B composto por Linfoma Difuso 
de Grandes Células B e MALT (Ki67 80%). O segundo 
é o de uma doente de 92 anos, com BMN com anos 
de evolução com CAAF compatível com tiroidite linfo-
cítica, internada por queixas de disfagia para sólidos e 
líquidos, sialorreia e tumefação cervical de crescimen-
to rápido. Realizou EDA verificando-se compressão 
extrínseca da parede direita da hipofaringe e extremi-
dade proximal do esófago. A TC cervical evidenciava 
lobo direito da tiroide com 11.2x8.2 cm condicionando 
marcado desvio da traqueia para a esquerda e estrei-
tamento da jugular interna. Submetida a tiroidectomia 
total cujo resultado histológico foi de Linfoma Difuso de 
Grandes Células B (Ki67 90%). Discussão: Apesar de 
ser uma entidade rara, de se apresentar normalmente 
com sintomas “assustadores” e de nem sempre o diag-
nóstico “a priori” ser fácil, o seu prognóstico é favorá-
vel e o seu tratamento é com base na radioterapia e  
quimioterapia

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Hospital Egas Moniz
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Vanessa Capella; Ana Virginia Araújo; Fátima Borges 

Coelho; Rui Mendes; Carlos Costa
 CONTACTO: Vanessa Capella
 EMAIL: capellavanessa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P180)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Taxa de malignidade em nódulos Bethesda III
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Estudos recentes sugerem 

que o risco de malignidade dos nódulos com citologia 
Bethesda III é superior ao originalmente estimado (5-
15%). Objectivo: determinação da taxa de malignidade 
para carcinoma da tiróide em doentes submetidos a ti-
roidectomia total ou lobectomia com citologia aspirativa 
categorizada como Bethesda III. Material e Métodos: 
Estudo retrospetivo baseado na consulta do processo 
clínico de todos os doentes submetidos a cirurgia tiroi-
deia por nódulo tiroideu ou BMN com citologia aspirati-
va Bethesda III num serviço de Cirurgia Geral. O estudo 
compreende o período entre 1 de Janeiro de 2007 e 
30 de Junho de 2015. Submissão dos dados a análi-
ses estatística univariada e multivariada. Resultados: 
Estudo retrospetivo baseado na consulta do processo 
clínico de todos os doentes submetidos a cirurgia tiroi-
deia por nódulo tiroideu ou BMN com citologia aspirati-
va Bethesda III num serviço de Cirurgia Geral. O estudo 
compreende o período entre 1 de Janeiro de 2007 e 30 
de Junho de 2015. Submissão dos dados a análises es-
tatística univariada e multivariada. Discussão: Os re-
sultados deste estudo sugerem que o risco de maligni-
dade nos nódulos com citologia aspirativa categorizada 
como Bethesda III é superior ao descrito pela literatura. 
Não foram encontrados neste estudo fatores preditivos 
de malignidade.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Ribeiro, M; Morais, H; Neves, J; Ferreira, M; Santos, 

AF, Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; 
Fonseca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J

 CONTACTO: Maciel Ribeiro
 EMAIL: hugo.maciel.ribeiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P181)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Cirurgia Metabólica ? Paraganglioma Familiar
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os paragangliomas são tumo-

res com localização predominantemente abdominal, 
com incidência de 1-2/1.000.000 habitantes e associa-
ção familiar até 25% dos casos; esta última com forte 
potencial de malignização. Material e Métodos: Doen-
te de 36 anos de idade, sexo masculino, com diagnósti-
co de paraganglioma familiar metastizado com queixas 
de hipertensão arterial de difícil controlo medicado com 
Fenoxibenzamina, alfa-metil-tirosina e Diltiazem. Sub-
metido a ressecção de paraganglioma retroperitoneal 
interaorto-cava, com controlo da sua tensão arterial. 
Discussão: A cirurgia ainda que não curativa é impor-
tante para o controlo sintomático e para a terapêutica 
futura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Rodrigues da Silva, N.; Santos Coelho, J.; Martins, A.; 

Barroso, E.
 CONTACTO: Nádia Rodrigues da Silva
 EMAIL: nadiasrsilva@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P182)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Tumores funcionais do órgão de Zuckerkandl
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os paragangliomas são muito 

semelhantes ao feocromocitoma, podendo se apre-
sentar com hipertensão arterial, cefaleias, sudorese e 
taquicardia. Os paragangliomas simpáticos têm origem 
em qualquer localização fora da glândula supra-renal, 
sendo que aproximadamente 75% dos paragangliomas 
simpáticos têm origem no abdómen, mais frequente-
mente na junção da veia cava e das veias renais, ou 
no órgão de Zuckerkandl, que reside acima da bifur-
cação aórtica, perto da origem da artéria mesentérica 
inferior. O tratamento destes tumores têm resultados 
excelentes quando estas lesões são excisadas. Os au-
tores apresentam um caso clínico de uma mulher de 
25 anos, com antecedentes de paraganglioma latero-
-aortico esquerdo, operada em 2004, onde se consta-
tou que a doente apresentava uma mutação familiar 
de deleção do gene SDHB, tendo estado desde então 
assintomática e sem sinais de recidiva. Em Junho de 
2015 a doente foi internada por um quadro de colecisti-
te aguda, tendo sido submetida a uma colecistectiomia 
laparoscópica de urgência, onde a doente apresentou, 
no intra-peratório, um pico hipertensivo de 200 mmHg 
de difícil controlo, acompanhado de taquicardia. Dado 
os antecedentes da doente, foi realizada nova investi-
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gação, onde se constatou que a doente apresentava 
uma recidiva de paraganglioma em múltiplas localiza-
ções: retroesplénica em contacto com o pilar do dia-
fragma; infra-renal esquerda; lomboaorticas de L2 a L4; 
e 3 lesões retrovesicais

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia digestiva e hepato-biliar do Hospital 

Civil de Estrasburgo
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Catarina Góis Macedo, António Durso, Carlos Luz, 

João Corte Real
 CONTACTO: Catarina Gois Macedo
 EMAIL: catarinagois@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P183)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: O tratamento cirúrgico de metástases ósseas de 
carcinoma papilar da tiróide

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma bem diferenciado 
da tiróide apresenta lesões secundárias extra-cervicais 
em 5-10% dos casos. As metástases ósseas ocorrem 
em cerca de 1% dos doentes com carcinoma papilar. 
A disseminação ocorre por via linfática, e mais tarde há 
metastização pulmonar e óssea. O papel do tratamento 
cirúrgico é controverso. Existem poucos casos descri-
tos de exérese de metástases esternais. Material e Mé-
todos: Apresentamos o caso de um doente de 48 anos 
de idade, que foi submetido a tiroidectomia total cujo re-
sultado da anatomia patológica revelou tratar-se de um 
carcinoma papilar variante folicular, pT3G1NxMx. Não 
apresentava evidência de doença secundária. Realizou 
terapia ablativa com I131. Aos cinco anos de seguimen-
to apresentou elevação de tiroglobulina. Realizou nova 
terapêutica ablativa. A cintigrafia após este tratamento 
mostrava hipercaptação no manúbrio. O doente foi sub-
metido a manubriectomia e esvaziamento do compar-
timento VII. Manteve-se assintomático e com exames 
de seguimento normais até aos dezoito meses após a 
segunda intervenção altura em que realizou TC torácica 
que revelou lesão secundária do terço medial da claví-
cula e primeira articulação costo-esternal. O doente foi 
submetido a ressecção em bloco do terço medial da 
clavícula e primeira costela. Sem evidência de recidiva 
seis meses após a terceira intervenção. Discussão: A 
cirurgia de resseção de metástases ósseas pode ser 
feita com segurança e permite potenciar o efeito da te-
rapêutica ablativa, bem como diminuir os sintomas de 
invasão local.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia de cabeça e pescoço, IPO de Coimbra e Cirur-

gia 2 do Centro Hospitalar Tondela-Viseu
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: MJ Ferreira, C Cruz, JP Mesquita, I Portela, A Neves, P 

Gilde, H Oliveira
 CONTACTO: Maria João Pessoa Ferreira
 EMAIL: mjp_ferreira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P184)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Paragangliomas múltiplos: a importância da histó-
ria genética

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os paragangliomas simpáticos 
são tumores neuroendócrinos raros e podem encontrar-
-se na glândula suprarrenal ou noutras localizações. Os 
paragangliomas simpáticos funcionais (PG) produzem 
catecolaminas, originando sinais e sintomas adrenér-
gicos. O diagnóstico é feito através do doseamento de 
metanefrinas plasmáticas e urinárias. A maioria dos PG 
são benignos, no entanto, o tamanho e localização do 
tumor, a história genética e uma grande elevação de 
metanefrinas são factores associados a maior proba-
bilidade de doença metastática. Material e Métodos: 
Apresentamos o caso de um doente de 25 anos, pre-
viamente saudável, com hipertensão arterial refractária 
à medicação. O doseamento de metanefrinas era muito 
elevado. A TC abdominal revelou feocromocitoma bila-
teral. Foi submetido a adrenalectomia total bilateral mas 
manteve elevação de metanefrinas. Foi detectada for-
mação intra-torácica esquerda. Procedeu-se a excisão 
de tumor da cadeia simpática torácica esquerda, cuja 
histologia revelou paraganglioma. Manteve hipertensão 
no pós-operatório. PET revelou captação intensa no 
segmento 7 do fígado. O doente foi submetido a excisão 
dessa lesão, confirmada como metástase hepática. Re-
sultados: O doente apresenta-se assintomático há dois 
anos. O teste genético mostrou mutação rara, herdada 
do pai, no exão 4 do gene SDHD. Discussão: A cirurgia 
é o único tratamento curativo para os PG múltiplos. Um 
terço dos doentes apresenta factor genético. A detecção 
precoce do PG familiar permite o tratamento atempado 
de um tumor maligno.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia de Cabeça e Pescoço, IPO de Coimbra e Cirur-

gia 2 do Centro Hospitalar Tondela Viseu
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: MJ Ferreira, C Cruz, JP Mesquita, I Portela, A Neves,  

P Gilde, H Oliveira
 CONTACTO: Maria João Pessoa Ferreira
 EMAIL: mjp_ferreira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P185)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Tumefacção cervical esquerda de aparecimento sú-
bito

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os quistos branquiais corres-
pondem à causa congénita mais comum de tumefacção 
cervical, podendo surgir apenas na idade adulta. Têm in-
cidência desconhecida, sendo que a maioria (90%) tem 
origem na 2ª fenda branquial. O objectivo deste traba-
lho é o de apresentar o caso clínico de um doente com 
quisto da 3ª fenda branquial. Sexo masculino, 39 anos, 
antecedentes pessoais irrelevantes, que recorre ao ser-
viço de urgência por tumefacção cervical esquerda, de 
aparecimento súbito após movimento cervical brusco, 
indolor, sem outros sintomas associados (febre, perda 
de peso, suores nocturnos). Realizou estudo ecográfico 
que revelou formação hipoecogénica de provável natu-
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reza quística (42x29mm), lateral a topografia juguloca-
rotideia. Realizou posteriormente TC cervical que con-
firmou nodularidade ovóide quística (48x33mm), com 
possível dependência em quisto branquial complicado 
de processo inflamatório/abcesso. Realizou aspiração 
de conteúdo lesional, com microbiologia negativa e cito-
logia compatível com quisto branquial. Foi avaliado por 
ORL que excluiu lesões detectáveis por laringoscopia. 
Foi submetido a exerése de lesão cervical, com ruptura 
intraoperatória e saída de pús. Realizou antibioterapia 
empírica, tendo tido alta ao 3º dia pós-operatório, clini-
camente bem. Exame histológico confirmou tratar-se de 
quisto branquial. Doente actualmente assintomático. O 
tratamento definitivo baseia-se na excisão cirúrgica, com 
recurso a antibióticos em caso de infecção/abcesso.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Antunes S., Rito C., Santos C., Félix R., Ribeiro S., Ma-

chado A., Cinza A., Silva A., Caravana J.
 CONTACTO: Sofia Antunes
 EMAIL: cucuxi@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P186)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: Paratiróide Ectópica Na Baínha Carotídea Em Doen-
te Em Doente Com 7 Paratiróides

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A identificação das paratiróides 
é o objectivo central da cirurgia do hiperparatiroidismo 
(HPT). A probabilidade de existirem gândulas ectópicas 
é de 15 a 20%, devido ao seu desenvolvimento embrio-
nário, às forças de gravidade e de atracção negativa do 
tórax e também porque os movimentos de deglutição 
podem deslocar as glândulas superiores. Resultados: 
Os autores apresentam o caso clínico de um doente 
com HPT secundário a insuficiência renal crónica sub-
metido em 22/1/97 a paratiroidectomia total e implante 
no antebraço direito que se manteve funcionante. Em 
2002 teve recidiva cervical localizada por cintigrama e 
foi submetido em 24/4/03 a paratiroidectomia biglandu-
lar à direita (hiperplasias de 13 e 7 mm) e lobectomia 
direita da tiróide por bócio nodular. Por persistência do 
HPT repetiu cintigrama e ecografia que evidenciaram 
outra paratiróide júgulo-carotídea direita. Foi efectuada 
com sucesso exérese glandular radioguiada com do-
seamento per-op de PTH em 2/6/04. O exame histoló-
gico confirmou hiperplasia de paratiróide com 2,3cm e 
2,96g. Nenhuma das intervenções teve complicações. 
O doente teve alta da consulta 3 anos depois com PTH 
de 145,4 pg/mL e calcemia de 9,0 mg/dL. Actualmente 
mantém-se bem clínica e analiticamente. Discussão: 
Os autores salientam neste caso: - A viabilidade do 
implante no antebraço. - A recidiva cervical tardia. - O 
número de paratiróides (7) e a ectopia júgulo-carotídea 
glandular. - A estratégia utilizada para a resolução da 
persistência do HPT por paratiróide ectópica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Endócrina e Cervical do Serviço de 

Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: João Capela Costa, Matos Lima, José Costa Maia
 CONTACTO: João Capela Costa
 EMAIL: joaocapela@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P187)

  SESSÃO P-END-2

 TÍTULO: LINFOMA DA GLÂNDULA TIRÓIDE
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O linfoma tiroideu compreende 

menos de 1-5% das neoplasias malignas da tiróide, com 
maior incidência no sexo feminino. Caracteriza-se por 
uma massa cervical de crescimento rapidamente pro-
gressivo, associada a sintomas compressivos. Caso clí-
nico: Doente do sexo feminino, de 76 anos, com queixas 
de dispneia e sensação de aperto cervical em decúbito 
dorsal. Ao exame objectivo, apresentava glândula tirói-
de palpável, globosa, indolor. Os exames imagiológicos 
revelaram exuberante bócio multinodular, mergulhante 
à esquerda, e a citologia por biópsia aspirativa de nódu-
lo revelou componente linfóide polimórfico de provável 
natureza reativa, sendo, assim, proposta para cirurgia. 
Foi submetida a tiroidectomia total, sendo o exame 
anatomo-patológico compatível com linfoma tiroideu do 
tipo linfoma B da zona marginal. Caso clínico discutido 
em Reunião de Grupo Oncológico, tendo sido decidido 
manter vigilância clínica, dada a ausência de sintomas 
B e a doença estar confinada à glândula. Discussão: 
Trata-se de um caso particular, pela sua raridade. O 
tratamento depende do subtipo histológico e do esta-
dio da doença. Nos casos de linfoma difuso, os doentes 
devem ser submetidos a quimioterapia, enquanto que, 
na doença agressiva, mas localizada, a escolha será a 
radioterapia, associada a quimioterapia. A cirurgia não 
está indicada na doença disseminada. O prognóstico é 
favorável, com uma taxa de mortalidade inferior a 5%.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Diana Gonçalves, Luís Sá Vinhas, Tiago Pimenta, Ma-

rina Morais, Cristina Fernandes, Luís Matos-Lima, J. 
Costa-Maia

 CONTACTO: Diana Maria de Oliveira Gonçalves
 EMAIL: dianamgoncalves@gmail.com

SALA POSTER 03-03-2016  14H30

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P019)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: A evolução da Proteína-C-Reactiva nos doentes 
com abcessos piogénicos hepáticos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os avanços nos meios auxilia-
res de diagnóstico e na terapêutica têm permitido uma 
diminuição da mortalidade associada aos abcessos he-
páticos (AH). Apesar de não existirem guidelines bem 
estabelecidas, a proteína-C-reactiva (PCR) tem assumi-
do um papel importante na avaliação e orientação des-
tes doentes. O objectivo deste trabalho foi o de avaliar a 
evolução da PCR nestes doentes. Material e Métodos: 
Foi elaborado um estudo observacional de coorte dos 
pacientes internados entre Janeiro 2013 e Fevereiro 
2015 com AH. Avaliou-se os valores de PCR na admis-
são, antes da instituição de antibioterapia de largo es-
pectro, antes da realização de drenagem e o número de 
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dias de PCR >100mg/L. Resultados: Foram incluídos 
no estudo 30 doentes. 73% apresentavam dor abdomi-
nal na admissão e 53% febre. Analiticamente 20% dos 
doentes não apresentava leucocitose na admissão, mas 
apenas um paciente não apresentava PCR > 100mg/L. 
O tempo de internamento médio foi de 22 dias. O nú-
mero médio de dias de PCR > 100 mg/L foi de 10 e o 
número de dias de PCR > 100 mg/L apresentou-se es-
tatisticamente relacionado com o tempo até à realização 
de drenagem (r = 0.44; p Discussão: Os AH constituem 
uma causa de internamento prolongado apresentando 
taxas de mortalidade não insignificantes. O número de 
dias de PCR elevada parece estar relacionado com o 
tempo até à realização da drenagem percutânea. O 
diagnóstico precoce e a terapêutica multimodal permi-
tem uma melhoria da morbi-mortalidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: N Machado, C Soares, M Rocha, J Pinto-de-Sousa
 CONTACTO: Nuno Manuel Dias Machado
 EMAIL: nuno.dias.machado@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P20)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Tumor neuroendocrino do pâncreas ? A propósito 
de um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores pancreáticos neuro-
endócrinos (TPNE) são neoplasias pancreáticas raras 
cuja incidência tem vindo a aumentar por incidentalo-
mas devido ao progressivo uso de exames de imagem 
e/ou endoscópicos. Material e Métodos: Os autores re-
latam um caso de um tumor neuroendocrino pancreático 
e efetuam uma revisão da literatura de forma a destacar 
algumas questões que envolvem o tratamento desta 
patologia. Resultados: Doente, sexo feminino, 76anos, 
seguida em consulta de Cirurgia Geral por suspeita de 
“early gastric cancer”. Nos exames de imagem, é dete-
tada uma formação intra-abdominal com 36mm, entre o 
polo superior do rim esquerdo, baço e pâncreas. A do-
ente realiza ressonância magnética que não consegue 
predizer se consiste numa lesão renal ou pancreática 
exofitica. Biópsia ecoguiada inconclusiva. Procede-se a 
laparotomia exploradora, com pancreatectomia distal. A 
histologia revelou um tumor neuroendocrino bem dife-
renciado do pâncreas. Pós-operatório complicado por 
abcesso subfrénico. Discussão: O prognóstico varia 
com grau histológico, diferenciação e estadiamento. A 
cirurgia é realizada quando é possível ressecar pelo me-
nos 90% do tecido neoplásico. Em TPNE diferenciados 
com sintomas de hipersecreção hormonal, devem ser 
administrados agentes direcionados à sintomatologia 
dominante, nos casos menos diferenciados a quimiote-
rapia é o tratamento de eleição.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Manuel A.V. Ferreira; Barbara Lima; Aires Martins; Dia-

na Gomes; Mario Gonçalves; Francisco Fazeres; Alber-
to Midões

 CONTACTO: Manuel Alexandre Barreiros Viana Fernandes Ferreira
 EMAIL: manuel.alexandre.ferreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P21)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Hemoperitoneu como forma de apresentação de 
carcinoma hepatocelular

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ruptura espontânea do carci-
noma hepatocelular(HCC) é um evento raro;ocorre em 
3-15% dos casos e cursa com mortalidade de 10%.A 
doença é geralmente acompanhada de cirrose e a rup-
tura é consequência do aumento da tensão no tumor, 
necrose central ou liquefação.Não há consenso quanto 
à abordagem; parece depender da reserva funcional 
hepática e estadiamento do tumor, mas também dos 
meios técnicos e experiência da equipa cirúrgica. Re-
sultados: Apresenta-se caso clínico de homem de 63 
anos, admitiu no Serviço de Urgência por dor abdomi-
nal epigástrica súbita associada a sinais de hipovole-
mia.Após estabilização hemodinâmica, a tomografia 
computorizada revelou hemoperitoneu associado a 
massa dos segmentos hepáticos II/III.Decidida aborda-
gem cirúrgica. Identificada massa de 6cm nos segmen-
tos II e III com hemorragia activa, sem evidência de cir-
rose.Por controlo hemostático difícil, realizada biopsia 
incisional da lesão e packing hepático que foi removido 
48 horas depois.No pós-operatório foi identificada infe-
çao crónica pelos vírus da hepatite B(HBV).O estudo 
anatomopatológico revelou carcinoma hepatocelular.
Após estadiamento adequado, o doente foi submetido 
a lobectomia hepática esquerda. Discussão: A infec-
ção crónica por HBV é causa de cerca de um terço dos 
casos de cirrose hepática e mais de três quartos dos 
casos de HCC.Embora sem evidência de cirrose, este 
caso mostra uma causa rara de hemoperitoneu espon-
tâneo associada a alta taxa de mortalidade.O diagnós-
tico e abordagens precoces são essenciais.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral - Hospital Senhora da Olivei-

ra, Guimarães
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Ana Cristina Carvalho, Diana Brito, Catarina Longras, 

Marta Martins, André Magalhães, Salete Ferreira, Ri-
cardo Moreira, Lima Terroso, Jorge Magalhães, Pinto 
Correia

 CONTACTO: Ana Cristina Carvalho
 EMAIL: anacarvalho.braga@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P22)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Tumor Pseudopapilar do Pâncreas: Uma Neoplasia 
Rara em Idade Incomum

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O tumor pseudopapilar do pân-
creas é uma neoplasia rara, com baixo potencial de 
transformação maligna e maior incidência em mulhe-
res jovens, entre a segunda e terceira décadas de vida. 
Tem um crescimento indolente sendo detectado, muitas 
vezes, incidentalmente. O diagnóstico é baseado em 
características imagiológicas. A citologia de aspiração 
por agulha fina, embora permita o diagnóstico citoló-
gico pré-operatório, não é essencial. O diagnóstico fi-
nal é apoiado no exame microscópico e a imunohisto-
química da peça operatória. A abordagem cirúrgia é o 
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tratamento de escolha, sendo curativa na maioria dos 
casos. Material e Métodos: Apresentamos um caso de 
uma mulher, 50 anos, com lesão hipodensa e hipocap-
tante no corpo do pâncreas na TC realizada. A RMN 
mostrou lesão cística pancreática em provável contacto 
com o Wirsung. Resultados: Foi submetida a pancre-
atectomia parcial corpo caudal e esplenectomia, sem 
intercorrências intra e no pós-operatorio, com alta ao 
sexto dia. Os exames, histológico e imunohistoquímico, 
evidenciaram neoplasia sólida pseudopapilar do pân-
creas (pT2N0MxR0). Discussão: Tumor pseudopapilar 
do pâncreas, numa doente de 50 anos, submetida a 
cirurgia de ressecção que foi curativa. O follow-up deve 
ser longo dado o potencial de aparecimento tardio de 
metástases hepáticas. Salienta-se a apresentação fora 
da idade fora do intervalo mais comum de incidência 
desta neoplasia rara.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: S. Cirurgia, Hospital Pedro Hispano (ULS Matosinhos); 

(2) S. Anatomia Patológica, Hospital Pedro Hispano 
(ULS Matosinhos)

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Catarina Quintela (1); Daniela Macedo Alves (1); Jorge 

Valverde (1); João Correia Pinto (2); Carlos Raposo (1); 
Ana Teixeira (1); Francisco Cocco (1); Joana F. Correia 
(1); Maria João Lima (1); Rosa Saraiva (1); Rita Peixoto 
(1); A. Taveira Gomes (1)

 CONTACTO: Ana Catarina Quintela da Silva
 EMAIL: anacatarina_quintel@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P23)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Colecistite xantogranulomatosa - 3 casos em revi-
são.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: INTRODUÇÃO: A colecistite 
xantogranulomatosa constitui uma entidade benigna 
rara, caracterizada por um processo inflamatório difuso 
associado à acumulação de tecido fibroso e macrófa-
gos ricos em lipídios. O seu diagnóstico constitui um 
desafio. Material e Métodos: MÉTODOS: Neste traba-
lho são revisitados, retrospectivamente, os casos diag-
nosticados no Serviço de Cirurgia Geral do CHVNG/E, 
entre 2011 e 2015. Resultados: RESULTADOS: 3 
casos foram identificados; 2homens:1mulher. Idade 
média: 66 anos. Todos os casos foram referenciados 
como suspeita de neoplasia vesicular, tendo sido re-
alizada colecistectomia para exame extemporâneo 
intra-operatoriamente que estabeleceu o diagnóstico 
de colecistite xantogranulomatosa. Em 2 dos 3 casos 
foram observadas complicações pós-operatórias, Cla-
vien-Dindo I e IIIa. Concomitante litíase vesicular nos 3 
casos. Discussão: DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: A falta 
de especificidade dos metódos de imagem atualmente 
disponíveis no que se refere ao diagnóstico desta pa-
tologia tornam a análise anatomopatológica intra-ope-
ratória indispensável ao correcto diagnóstico. Apesar 
do número limitado de casos, constata-se que todos os 
casos tiveram evolução favorável.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do CHVNG/E
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática

 AUTORES: Leite, M; Liberal, M; Queirós, T; Ferreira, A; Costa, A; 
Carrapita, J; Maciel-Barbosa, J.

 CONTACTO: Mariana Pereira Leite
 EMAIL: marianaleite85@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P24)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Hematoma esplénico: uma complicação rara da 
pancreatite aguda

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A proximidade anatómica da 
cauda do pâncreas com o hilo esplénico está na base 
das potenciais complicações hemorrágicas na pancrea-
tite. Estas podem incluir a formação de pseudoaneuris-
mas arteriais, trombose venosa, pseudocistos hemorrá-
gicos e fractura esplénica com formação de hematoma. 
Resultados: Nós descrevemos um caso de um doente, 
recentemente colecistectomizado por via laparoscópi-
ca, que recorre ao Serviço de Urgência com queixas 
de dor abdominal, astenia e anorexia. Analiticamente, 
apresentava elevação dos marcadores inflamatórios e 
das enzimas pancreáticas. A tomografia computorizada 
abdomino-pélvica revelou sinais de pancreatite aguda 
focal ao nível da cauda, pseudocistos, um deles peri-
-esplénico e hemorrágico, notando-se pequena fractura 
esplénica associada a volumoso hematoma subcapsu-
lar. Em estudo de imagem subsequente, foi evidente a 
presença de um pseudoaneurisma volumoso na depen-
dência da artéria esplénica que foi eficazmente emboli-
zado com microcoils. Estudos de controlo revelaram di-
minuição do hematoma. Discussão: As novas técnicas 
de radiologia de intervenção nas mãos de profissionais 
experientes podem obviar técnicas mais invasivas na 
abordagem destes doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral(1), Serviço de Cirurgia Vascu-
lar(2), Serviço de Radiologia(3)

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Tatiana Mendes Queirós(1), Gandra D?Almeida(1), An-

dreia Coelho(2), Mariana Leite(1), Antónia Póvoa(1), 
Miguel Mendes(1), Tiago Pereira(3), João Miguel Car-
doso(1), Professor Doutor Jorge Maciel(1)

 CONTACTO: Tatiana Mendes Queirós
 EMAIL: tatianaqueiros@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P25)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Perfuração hepática pós CPRE: uma raridade po-
tencialmente fatal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Este poster apresenta um caso 
clínico de um doente com o diagnóstico de peritonite 
biliar 48h após realização de CPRE. Apesar da CPRE 
ser uma técnica usada em larga escala nomeadamen-
te para diagnóstico e tratamento de patologias biliares 
e pancreáticas, a sua utilização está associada a uma 
taxa de morbilidade considerável. A perfuração do pa-
rênquima hepático periférico com o fio guia é uma enti-
dade rara, que exactamente por ser rara a sua suspeita 
diagnóstica é baixa. Não obstante é uma situação po-
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tencialmente fatal, nomeadamente pelo risco de desen-
volvimento de peritonite biliar como foi o caso do nosso 
doente. Discussão: A perfuração hepática pós CPRE é 
uma complicação rara mas potencialmente fatal. O seu 
diagnóstico deve ser suspeitado idealmente na altura 
da realização do procedimento. Quando tal não acon-
tece e o doente evolui para um quadro de abdómen 
agudo, a abordagem cirúrgica é mandatória.

 HOSPITAL: Hospital Beatriz Ângelo
 SERVIÇO: Hospital Beatriz Ângelo- serviço cirurgia geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Cabral, Francisco; Cunha, Cátia; Amado, Pedro; Olivei-

ra, Paulo; Maio, Prof Rui
 CONTACTO: Francisco Cabral
 EMAIL: francisco.cabrall@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P26)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Pancreatite enfisematosa: uma apresentação tão 
rara quanto grave da pancreatite aguda

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A pancreatite enfisematosa 
(PE) é uma apresentação rara da pancreatite aguda 
(PA), caracteriza-se pela presença de gás livre retrope-
ritoneal e tem elevada taxa de mortalidade.Descrever 
caso clínico de pancreatite aguda enfisematosa Mate-
rial e Métodos: Mulher de 78 anos, que recorreu ao 
SU com quadro de dor abdominal difusa, 24 horas de 
evolução, epigastro com irradiação dorsal. Amilasémia 
de 585 U/L. ECO: litíase vesicular, pâncreas globoso. 
Admite-se pancreatite aguda associada a litíase vesicu-
lar. Ao 2º dia de internamento apresentou agravamento 
do quadro clínico com necessidade de suporte aminér-
gico. A Tomografia Computorizada (TC) abdominal re-
velou extenso retropneumoperitoneu com dissecção da 
retroactividade dos epíploons e circunscrevendo o pân-
creas ao longo da fáscia para-renal esquerda. Subme-
tida a necrosectomia. Microbiologia: Escherichia coli, 
Enterococcus casseliflavus e anaeróbios. A evolução 
clínica favorável, alta ao 31º dia de internamento. Dis-
cussão: A PE é uma forma extremamente rara de PA, 
associada a infeção necrotizante por micro-organismos 
produtores de gás, da flora intestinal, como a E. Coli. É 
uma situação de extrema gravidade com taxa de mor-
talidade elevada. A TC é o método diagnóstico de elei-
ção, demonstra a presença de ar intra-parenquimatoso 
pancreático e espaços peripancreáticos. O tratamento 
envolve medidas de suporte e antibioterapia, drenagem 
com procedimentos minimamente invasivos. No entan-
to, a maioria dos doentes necessita de desbridamento 
cirúrgico.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: 1 Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta, 

Almada, Portugal; 2 Unidade Curricular Cirurgia I, Fa-
culdade de Medicina de Lisboa. Prof Dr. Paulo Costa

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Filipe Borges 1, Nuno Carvalho1,2, Diogo Alberga-

ria1,2, Margarida Ferreira1, Gabriela Machado1, Miguel 
Borges1,2, Antonio Folgado 1, João Corte-Real 1

 CONTACTO: Filipe João de Castro e Borges
 EMAIL: fcastroeborges@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P27)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Hepatectomia major como alternativa terapêutica
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: GIST é o tumor mesenquima-

toso mais comum do tracto gastrointestinal, que ocorre 
maioritariamente em adultos entre a quinta e a sexta 
décadas de vida. O tratamento cirúrgico continua a ser 
a única opção terapêutica capaz de oferecer a cura per-
manente, sendo o procedimento inicial para GIST pri-
mário e localizado. A maioria dos casos (54%) apresen-
ta metastização hepática à altura do diagnóstico sendo 
o tratamento com Imatinib a terapêutica de primeira 
linha para doença inoperável, metastizada ou recorren-
te. As metástases hepáticas são geralmente múltiplas, 
grandes e bilobares, no entanto cerca de 26% dos do-
entes são candidatos a cirurgia. Material e Métodos: 
Doente do sexo feminino de 25 anos, com clínica de 
emagrecimento, astenia e náuseas com um ano de 
evolução. Por esse motivo realizou ecografia abdomi-
nal que identificou uma volumosa lesão hepática de 
12 x 5 cm. Estudos complementares caracterizaram a 
lesão cuja histologia foi compatível com metástase de 
GIST. Resultados: Iniciou terapêutica neoadjuvante 
com Imatinib 400 mg sendo posteriormente subme-
tida ressecção do tumor primário (jejuno), hepatecto-
mia esquerda alargada a S4 e metastasectomia de S6. 
Teve alta hospitalar ao 7º dia de pós-operatório sem 
intercorrências. Discussão: O tempo de ressecção e 
a selecção de doentes de acordo com a resposta pré-
-operatória ao imatinib parece ser factor determinante 
do resultado. No entanto, em casos selecionados de 
doentes que apresentem resistência focal ao imatinib a 
ressecção cirúrgica pode ser uma opção terapêutica.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral - IPOFG Coimbra
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: João Guardado Correia, Rui Martins, Henrique Ferrão, 

Emanuel Furtado
 CONTACTO: João Guardado Correia
 EMAIL: joaocorreia86@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P28)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Traumatismo Esplénico Como Complicação De Um 
Tratamento Estético - A Necessidade De Legislar O 
Acto Médico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Recentemente observa-se 
um crescimento exponencial de estabelecimentos co-
merciais que executam procedimentos e tratamentos 
“estéticos” e “médicos”, sem terem essa certificação. 
Além disso, nem sempre são realizados por profissio-
nais com formação adequada e especializada. Material 
e Métodos: Apresenta-se o caso de uma doente de 
51 anos de idade que recorre ao serviço de urgência 
por dor abdominal no hipocôndrio e flanco esquerdo 
associada a omalgia esquerda. Negava qualquer tipo 
de traumatismo e referia realização de um “tratamento 
para emagrecimento” (pressoterapia) no mês prévio. 
Encontrava-se hemodinamicamente estável e apiréti-
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ca. Analiticamente, com leucocitose e amilase ligeira-
mente aumentada (121). A TC abdominal revelou “es-
plenomegalia com 3 imagens hipodensas de paredes 
espessadas, a maior com 5.1cm, sugestivas de abces-
sos esplénicos”. Realizada drenagem “com emissão de 
liquido escuro - hematoma eventualmente infectado.” 
Colhida amostra para cultura e hemoculturas, ambas 
negativas. Resultados: Optou-se por uma atitude con-
servadora de vigilância. Teve alta ao 6º dia, orientada 
para a consulta realizando ecografias abdominais aos 
5 e 10 meses que se revelaram normais. Discussão: 
Este caso levanta quatro problemas: a) a existência de 
complicações neste tipo de tratamentos; b) o licencia-
mento e regulação dos estabelecimentos que oferecem 
tratamentos estéticos/médicos; c) a responsabilidade 
legal sobre a prestação destes serviços, os seus resul-
tados e as suas complicações; d) a regulamentação da 
publicidade em saúde.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mário Rui Gonçalves, Ana Cristina Rodrigues, Luisa 

Calais, Diana Gomes, Telma Brito, Fernando Barbosa, 
Alberto Midões

 CONTACTO: Mário Rui Gonçalves
 EMAIL: marioruig@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P29)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Um caso clínico raro de colangites de repetição em 
contexto de síndrome da ansa aferente

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O síndrome da ansa aferente 
é uma complicação rara após gastrectomias com re-
construção em Bilroth II ou Y de Roux. Esta síndroma 
associa-se, por vezes, a colangites de repetição (CR). 
Apresenta-se a descrição de um caso clínico demons-
trativo desta entidade nosológica, complicada com CR. 
Material e Métodos: Homem de 52 anos, submetido 
a gastrectomia sub-total em Y de Roux há 19 anos por 
doença ulcerosa péptica. Quadro de choque séptico 
em contexto de colecistite aguda litiásica há 3 anos, 
com necessidade de realização de colecistostomia. Por 
posteriores quadros clínicos de CR, efectuou ecografia 
abdominal e CPRM, que revelaram dilatação das VBIH 
e VBEH, com presença de 2 cálculos obstrutivos na 
VBP. Realizada colecistectomia, exploração da VBP, 
coledocolitotomia e coledocoduodenostomia. Três me-
ses após a intervenção, iniciou vários episódios de CR. 
Efectuou TC abdominal que diagnosticou hérnia interna 
de ansa de jejuno proximal. Cintigrafia com HIDA com-
patível com atraso no fluxo biliar. Foi submetido a ente-
rectomia segmentar, com resolução do quadro clínico. 
Nova cintigrafia com HIDA revelou normalização do 
fluxo do radiofármaco. O pós-operatório complicou-se 
com pneumopatia nosocomial. Catamnese sem inter-
corrências. Discussão: A estase biliar causada por um 
quadro obstrutivo relacionado com o síndrome da ansa 
aferente é uma causa rara de CR. A cintigrafia hepa-
tobiliar é útil no diagnóstico e na avaliação da eficácia 
terapêutica do tratamento cirúrgico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A dos HUC (CHUC) e Clínica Uni-

versitária de Cirurgia III da FMUC

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Fernando Azevedo, Miguel Fernandes, J. Guilherme 

Tralhão, F. Castro e Sousa
 CONTACTO: Fernando Azevedo
 EMAIL: fjcr.azevedo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P30)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Vinte Anos de Transplante Hepático Sequencial. 
Uma Dádida de Portugal ao Mundo. A propósito de 
um caso clínico.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A 26 de Outubro de 1995 rea-
lizava-se em Coimbra, pelas mãos do Prof. Linhares 
Furtado o primeiro transplante hepático (TH) sequen-
cial (THS), técnica que rapidamente foi adotada por ou-
tros centros. Até 31/12/2013 foram realizados em todo 
o mundo 1112 THS, em 63 centros de 21 países (dados 
da FAPWTR). Apresenta-se um caso clínico demons-
trativo da aplicabilidade do THS. Material e Métodos: 
Doente com Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF), 
36 anos (score PAF-18%) (A); TH de dador cadáver e 
simultaneamente dadora para doente com metástase 
hepática única irressecável de carcinoma colorretal 
(MHCCR) (B). A doente B foi submetida a sigmoidec-
tomia a 02/2008 por adenocarcinoma bem diferencia-
do (pT4N1m1). Quimioterapia adjuvante com eficácia 
terapêutica (QTRT) e hepatectomia esquerda alargada 
em 06/2008. Recidiva MHCCR justa hilar em 2012, com 
QTRT. Re-laparotomia a 07/2012 sem sinais macros-
cópicos, nem ecográficos (com contraste) ou histológi-
cos de MHCCR. A 05/2015 diagnosticada nova recidiva 
justa hilar de MHCCR e QTRT. THS a 10/2015 -duplo 
Piggyback. Resultados: O pós-operatório de A e B de-
correram sem morbilidade major. O estudo anatomo-
patológico de B revelou nódulo único com 2,5 cm, com 
tumor viável (5-10%-TRG4 de Rubbia-Brandt). Discus-
são: De acordo com os resultados a longo prazo da 
utilização dos enxertos PAF e com os resultados dis-
poníveis da transplantação hepática em doentes com 
MHCCR, este é um caso clínico demonstrativo aplicabi-
lidade desta opção terapêutica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de 

Adultos, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: D Diogo1 H Alexandrino2 M Serôdio2 R Martins1 L 

Pereira3 C Seco3 H Vieira3 N Silva1 MA Cipriano4 JG 
Tralhão2 E Furtado1

 CONTACTO: Dulce Diogo
 EMAIL: netdiogo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P31)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Linfoma de Hodgkin da Vesícula Biliar - Um diag-
nóstico quase inédito

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O trato gastrointestinal é o lo-
cal extraganglionar mais comum de linfoma. O linfoma 
primário da vesícula biliar é uma entidade nosológica 
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rara e geralmente apresenta-se com quadros que mi-
metizam uma colecistite aguda. O linfoma não-Hodgkin 
é mais prevalente, sendo que o de Hodgkin muito ra-
ramente acomete o trato gastrointestinal. Material e 
Métodos: Homem, 85 anos. História de HBP, patologia 
osteoarticular (não deambula), ex-fumador (150UMA) e 
hábitos etílicos marcados no passado. Em estudo há 
2 anos por pancitopenia de etiologia não esclarecida. 
No último ano, 3 internamentos por colangite e pan-
creatite aguda. Ecografia e ColangioRM com coledo-
colitíase, adenomiomatose focal e litíase vesiculares. 
Dado o risco cirúrgico, proposto inicialmente tratamento 
conservador da litíase sintomática. No 3º episódio de 
internamento, realizou CPRE tendo-se excluído cole-
docolitíase. Submetido a colecistectomia laparoscópi-
ca. Resultados: Na Anatomia Patológica, linfoma de 
Hodgkin da vesícula biliar. Neste momento, em fase 
de estadiamento da doença. Biópsia da medula óssea, 
sem envolvimento pela neoplasia. Programada PET-TC 
e orientação em Consulta de Grupo Oncológico. Dis-
cussão: O caso clínico descrito reveste-se de especial 
relevância dado tratar-se dum linfoma primário da vesí-
cula biliar. O linfoma de Hodgkin da vesícula biliar é ex-
tremamente raro, havendo apenas um caso publicado 
na literatura mundial.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia, Hospital Pedro Hispano
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Maria João Lima, Bruno Ribeiro da Silva, Rita Peixo-

to, Ana Catarina Silva, Daniela Macedo Alves, Joana F 
Correia, Rosa Saraiva, Ana Teixeira, Francisco Cocco, 
Cabral Correia, Artur Silva, Mrinalini Honavar, Taveira 
Gomes

 CONTACTO: Maria João Lima
 EMAIL: mariajoaortlima@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P32)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Quisto Do Colédoco: A Propósito De Um Caso  
Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os quistos do colédoco são 
uma patologia congénita na qual ocorrem dilatações 
da via biliar, podendo atingir qualquer um dos seus 
segmentos. A sua manifestação clínica ocorre frequen-
temente durante a infância. No entanto, em cerca de 
20% dos casos, surge na idade adulta sendo o quadro 
clínico inespecífico (dor abdominal, icterícia, colangite 
ou pancreatite). São estratificados, segundo a classifi-
cação de Todani modificada, em V tipos, o que permi-
te a sua orientação terapêutica. Material e Métodos: 
Apresentação de um caso clínico sobre quisto do co-
lédoco. Resultados: Doente do sexo masculino de 42 
anos com internamento recente por icterícia obstrutiva. 
Realizou ecografia abdominal que revelou vesícula bi-
liar preenchida por lamas e litíase, e dilatação da via 
biliar principal mais acentuada na sua porção mediana. 
Para esclarecimento fez colangiopancreatografia por 
ressonância magnética (CPRM) que mostrou dilatação 
fusiforme de 49x15mm da via biliar principal acima da 
confluência do canal cístico, compatível com quisto do 
colédoco do tipo IB. Foi submetido a colecistectomia, 
excisão de quisto do colédoco e hepaticojejunostomia. 

Teve alta ao 6º dia pós-operatório. Discussão: Os 
quistos do colédoco são uma etiologia rara de icterícia 
obstrutiva no adulto. A CPRM permite ao cirurgião uma 
avaliação imagiológica não invasiva, essencial para 
planear o tratamento. Perante o risco de malignização, 
a completa excisão do quisto com colecistectomia e re-
construção biliodigestiva é o tratamento de escolha nos 
quistos extra-hepáticos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia 2, CHTV
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Manuela Fernandes, Aline Gomes, Carlos Daniel, Cé-

sar Prudente, Maria João Ferreira, Mafalda Couto, Rita 
Loureiro, André Tojal, Adriano Marques, Horta Oliveira

 CONTACTO: Manuela Fernandes
 EMAIL: manuelamgf@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P33)

  SESSÃO P-HBP-2

 TÍTULO: Intrapancreatic Acessory Spleen ? Unforgettable 
And Unregretfull

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: The tail of the pancreas is the 
second most common anatomical site for accessory 
spleens. Intrapancreatic Acessory Spleen (IPAS) may 
be difficult to differentiate from some pancreatic neo-
plasms such as solid pseudopapillary tumor, mucinous 
cystic neoplasm, pancreatic endocrine neoplasm, pan-
creatic adenocarcinoma and metastasis. Difficult cases 
shall be discussed in multidisciplinary groups.

   Resultados: A 50 year-old female was admitted due 
to several episodes of symptomatic hypoglycaemia. 
Elevated insulin levels were demonstrated and sectio-
nal imaging studies revealed a 2cm nodule in the distal 
pancreas that was avid for somastostatin receptors on 
scintigraphy. The patient was submitted to laparoscopic 
distal pancreatectomy with splenic preservation for the 
treatment of the presumed pancreatic neuroendocrine 
tumour (PNET). Pathology revealed an IPAS without 
any evidence of neoplastic tissue. Discussão: Small 
pancreatic nodules are a challenging diagnose des-
pite of the improved accuracy of modern imaging and 
functional studies. As the place of preoperative biopsy 
is unclear, surgery must be considered whenever a ma-
lignancy cannot be ruled out.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: General Surgery Department
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Marisa Aral; André Pinho; Manuel Oliveira; Renato Bes-

sa Melo; Luís Graça; J. Costa Maia
 CONTACTO: Marisa Aral
 EMAIL: marisammaral@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P34)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: O cálculo que ficou para trás
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A litíase residual da via biliar prin-

cipal (VBP) é uma complicação possível após colecistec-
tomia, com uma incidência de cerca de 10 por cento. Ma-
terial e Métodos: Realizou-se uma revisão da literatura 
acerca do tema litíase residual da VBP. Apresenta-se 
um caso clínico no âmbito desta revisão. Resultados: 
Doente do sexo masculino, 80 anos, recorre ao Servi-
ço de Urgência 8 anos após ter sido colecistectomizado 
por via aberta, com quadro clínico de colangite aguda. 
Analiticamente apresentava elevação dos parâmetros 
inflamatórios e enzimologia hepática e icterícia obstruti-
va. Realizou ecografia abdominal que revelou dilatação 
das vias biliares, colédoco de 12mm de diâmetro, sem 
evidência inequívoca de litíase intracanalicular. Durante 
internamento efectuou CPRE que confirmou dilatação 
das VBP e intra-hepáticas que apresentavam pequenos 
cálculos no seu interior, e detectou cálculo de 20mm no 
coto cístico a condicionar obstrução intermitente da VBP. 
Feita papilotomia e extracção dos cálculos das vias bi-
liares e colocada prótese biliar temporária. Mais tarde é 
submetido a exploração cirúrgica das vias biliares com 
coledocolitotomia, coledocoscopia, encerramento da 
VBP sobre tubo em T e colangiografia intra-operatória 
sem alterações. Pós-operatório (PO) sem intercorrên-
cias. Colangiografia PO “normal”, tendo retirado o tubo 
em T ao 12º dia PO. Sem registo de complicações até à 
data. Discussão: Em doentes colecistectomizados, a li-
tíase residual da VBP pode ser responsável por quadros 
de patologia aguda das vias biliares.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Doutor José Maria Grande - 

Portalegre
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Cristina Costa, David Salvador, Nuno Pratas, Ana Go-

mes, Marta Reia, Beatriz Mourato, Filipa Taré, Guilher-
me Fialho, Amélia Coelho, João Magro, Ilda Barbosa

 CONTACTO: Cristina Santos Costa
 EMAIL: c.s.s.santos.costa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P35)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Ileus Biliar: A propósito de um caso clinico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Ileus biliar é uma causa rara 

de oclusão intestinal mecânica, afetando mais frequen-
temente doentes idosos, do sexo feminino e com várias 
co-morbilidades associadas. A sua etiologia tem por 
base a impactação de um cálculo biliar geralmente no 
intestino delgado por fistula bilio-entérica e mais rara-
mente por passagem pela papila. Material e Métodos: 
Apresento o caso de uma doente, do sexo feminino, 88 
anos, com antecedentes de internamento um mês an-
tes por colecistite aguda litiásica, admitida no serviço de 
urgência por quadro compatível com oclusão intestinal. 
No decorrer da investigação verificou-se aumento dos 

parâmetros inflamatórios, aerobilia no raio x do abdó-
men. Realizou TC abdominal que demonstrou distensão 
do estômago, arco duodenal e jejuno com evidência de 
imagem sugestiva de cálculo biliar no jejuno com cerca 
de 3 cm e outro no arco duodenal com 24 mm. Sub-
metida a cirurgia na qual se efetuou enterotomia com 
remoção do cálculo do jejuno e gastrotomia com remo-
ção do cálculo duodenal. Discussão: Trata-se de uma 
entidade por vezes de difícil diagnóstico, dai que um alto 
índice de suspeição seja necessário. A sintomatologia é 
variável e depende do local de impactação do cálculo. O 
tratamento precoce é fundamental e passa pela cirurgia

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral Hospital Egas Moniz
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Vanessa Capella; Fátima Borges Coelho; Rui Mendes: 

Carlos Costa
 CONTACTO: Vanessa Capella
 EMAIL: capellavanessa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P36)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Modelo multicritério de apoio à decisão na colecis-
tite aguda

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Existem orientações bem como 
uma extensa bibliografia sobre a colecistite aguda, que 
norteiam a decisão na maior parte das situações clíni-
cas. No entanto, existe uma importante variabilidade na 
decisão inter-médico que tem sido reportada na litera-
tura. Material e Métodos: Foram utilizadas entrevistas 
com 10 cirurgiões para estudar os factores tidos em 
consideração para as opções terapêuticas. Foi utilizada 
a abordagem MACBETH (Measuring Attractiveness by 
a Categorical Based Evaluation Technique) para cons-
truir modelos multicritério para avaliação do estado dos 
doentes: numa 1ª fase foi utilizada uma plataforma web 
para construir um modelo individual que reflete os pon-
tos de vista de cada cirurgião; e numa 2ª fase todos os 
cirurgiões participaram numa conferência de decisão 
onde foi criado um modelo com base na perspectiva do 
grupo. Foram utilizados 2 casos clínicos para testar o 
uso do modelo Resultados: Foram aplicados métodos 
multicritério que exploram a forma como se avaliam os 
doentes, que é o ponto de partida para a decisão do tra-
tamento; foi construído um modelo de apoio à decisão. 
Os resultados deste estudo mostram evidência sobre 
a variabilidade inter-cirurgião e de que forma o uso de 
métodos participativos de grupo promove a convergên-
cia entre cirurgiões. O modelo de grupo conseguiu pre-
ver os resultados esperados. Discussão: Este estudo 
constitui um primeiro passo para desenvolver um novo 
modelo para apoiar a decisão de tratamento para os 
doentes com colecistite aguda

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: (1) Departamento de Centro de Estudos de Gestão do 

Instituto Superior Técnico (2) Departamento de Cirurgia, 
Hospital de Santa Maria, Centro Hospital Lisboa Norte

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: L Freitas (1), T Cabral Braga (2), J Coutinho (2), M Oli-

veira (1), J C Mendes de Almeida (2), C Bana e Costa (1)
 CONTACTO: Teresa Cabral Braga
 EMAIL: teresacabralbraga@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P37)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Regressão espontânea de metástases hepáticas de 
adenocarcinoma colo-retal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Regressão espontânea de 
cancro é o completo desaparecimento ou diminuição 
parcial do tamanho de uma massa neoplásica sem que 
se tenha submetido o doente a um tratamento ade-
quado para a sua cura ou cito-redução das lesões. É 
um evento extremamente raro, aparentemente mais 
comum em casos de carcinoma de células renais, lin-
fomas não-Hodgkin, neuroblastomas e melanomas. 
Material e Métodos: Mulher de 51 anos submetida em 
29/07/2008 a hemicolectomia esquerda por adenocar-
cinoma (pT3N1M0), seguida de quimioterapia adjuvan-
te (Folfiri 12 ciclos). Em 2014 (seis anos depois) foram 
diagnosticados por TC toraco-abdominal e RM hepática 
dois nódulos hepáticos sugestivos de metástases com 
5,5 e 2 cm de maior eixo, localizados no lobo direito do 
fígado. Os marcadores tumorais eram normais. Perante 
o número e a ressecabilidade das lesões metastáticas, 
a doente foi submetida a hepatectomia direita. Resul-
tados: O pós-operatório decorreu sem complicações. 
Alta ao 7º dia pós-operatório. O estudo anatomopato-
lógico revelou dois nódulos totalmente necrosados sem 
tumor viável. A doente fez quimioterapia adjuvante ao 
tratamento cirúrgico (FOLFIRI); encontra-se no 10º mês 
pós-operatório, livre de recidiva. Discussão: Os Auto-
res descrevem um caso clinico muito raro de regressão 
espontânea de metástases hepáticas de carcinoma 
colo-retal. Estão descritos apenas 21 casos de regres-
são espontânea de carcinomas colo-retais de 1900 até 
2005, dos quais nove de metástases hepáticas. São 
desconhecidos os mecanismos fisiopatológicos que es-
tão na sua origem.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A, CHUC(1), Clínica Universitária 

de Cirurgia III, Faculdade de Medicina, Universidade de 
Coimbra(2), Serviço de Anatomia Patológica, CHUC(3), 
CIMAGO, Faculdade de Medicina, Universidade de 
Coimbra(4)

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Rodrigo Athayde Nemésio(1,2), Mónica Martins(1,2), 

Ricardo Martins(1,2), Maria João Koch(1,2), Maria Au-
gusta Cipriano(3), J. Guilherme Tralhão(1,2,4) e F. Cas-
tro Sousa(1,2,4)

 CONTACTO: Rodrigo Athayde Nemésio
 EMAIL: rnemesio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P38)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Tratamento médico vs tratamento cirúrgico da cole-
cistite aguda

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colecistectomia precoce é o 
tratamento de referência da colecistite aguda (CA). No 
entanto, doentes com mau estado geral ou medicação 
antiagregante e/ou anticoagulante são muitas vezes 
admitidos para tratamento médico. Objectivos: com-
parar o resultado tratamento médico com o tratamento 
cirúrgico precoce na CA. Material e Métodos: Análise 

retrospetiva do processo clínico dos doentes internados 
com o diagnóstico de CA num Serviço de Cirurgia Ge-
ral, entre Janeiro de 2011 e Dezembro de 2014. Foram 
selecionados apenas os doentes que cumpriam os cri-
térios de diagnóstico definitivo para CA de Tóquio. Os 
doentes foram então estratificados em 2 grupos: grupo 
M - doentes admitidos para tratamento médico; grupo 
C - doente submetidos a cirurgia até 72h após a admis-
são. Obteve-se uma amostra de 157 doentes (Grupo M: 
45,9%; Grupo C: 54,1%) Resultados: Os grupos C e M 
são homogéneos em relação à idade, sexo, tempo de 
evolução, gravidade da doença e co-morbilidades, com 
exceção da diabetes, que é significativamente superior 
no grupo C (p=0,042). No que diz respeito aos outco-
mes pós-internamento ou cirurgia, não existem diferen-
ças significativas entre os dois grupos no tempo de in-
ternamento, no número de eventos adversos e na taxa 
de mortalidade. No entanto, a taxa de reinternamento é 
significativamente superior no grupo M (p=0,03). Dis-
cussão: A terapêutica médica apresenta-se como uma 
alternativa segura ao tratamento cirúrgico, no entanto, 
está associada a uma maior taxa de reinternamento.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Ribeiro, M; Morais, H; Neves, J; Ferreira, M; Santos, 

AF, Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; 
Fonseca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J

 CONTACTO: Maciel Ribeiro
 EMAIL: hugo.maciel.ribeiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P39)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Características demográficas dos doentes com co-
lecistite aguda no Serviço de Urgência (SU)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Um Serviço de Urgência poliva-
lente permanente sofreu, nos últimos 10 anos, múlti-
plas alterações das áreas de referenciação alterando 
a demografia da população que a este recorre. Com 
estes estudo pretende-se caracterizar estas alterações. 
Material e Métodos: Levantamento dos processos dos 
doentes com diagnóstico de colecistite aguda entre Ja-
neiro de 2012 e Julho de 2015 e das suas característi-
cas demográficas. Resultados: 313 doentes com diag-
nóstico de colecistite aguda, com idades que variaram 
entre 20 e 97 anos e em que 44% dos doentes tinham 
mais de 70 anos, 154 do sexo feminino e 159 do sexo 
masculino, 71,4% chegaram com 72h ou menos de 
evolução sintomática 28,6% com mais de 72h de evo-
lução. 44% dos doentes apresentava patologia hepato-
biliar prévia conhecida, 25% não apresentava patologia 
hepatobiliar conhecida e 31% não temos informação. 
Pelo menos 45% dos doentes apresentava anteceden-
tes de cirurgias prévias, sendo que 20% apresentava 
cirurgias abdominais prévias. Destes doentes 21,1% 
encontravam-se antiagregados, 3,5% anticoagulados 
e 51,4% medicados com outros fármacos. Discussão: 
Verificou-se a presença de uma população envelheci-
da, que recorre precocemente ao SU, muito frequente-
mente polimedicada, em que 20% dos doentes tinham 
antecedentes de cirurgias abdominais prévias ou se en-
contravam antiagregados. Esta é uma população com-
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plexa com especificidades com implicação na decisão 
terapêutica

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Departamento de Cirurgia, Hospital de Santa Maria, 

Centro Hospitalar Lisboa Norte
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: M Brochado, FS Cruz, M Santos, T Cabral Braga, A Ba-

rão, J Coutinho, J Mendes de Almeida
 CONTACTO: Teresa Braga
 EMAIL: teresacabralbraga@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P40)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Estratégia Oncocirúrgica de metástases hepáticas 
irressecáveis de neoplasia colo-rectal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O termo Oncocirurgia foi intro-
duzido por Henri Bismuth na década de 1990 e referia-
-se a uma estratégia multidisciplinar que aliava a cirur-
gia outras metodologias capazes de tornar ressecáveis 
metástases hepáticas de neoplasia colo-rectal prima-
riamente irressecáveis. Material e Métodos: Os auto-
res apresentam o caso clinico de um doente do sexo 
masculino de 73 anos, submetido a ressecção segmen-
tar do cólon em Julho de 2011, por neoplasia obstrutiva 
do cólon transverso e metastização hepática bilateral 
irressecável, com estadiamento T4N2M1. Iniciou qui-
mioterapia com intuito paliativo em Agosto de 2011. 
Após a terapêutica, constatou-se redução significativa 
da doença metastática, planeando-se a sua ressecção 
em 2 tempos. Em Maio de 2014 o doente foi submetido 
à ressecção das metástases do lobo esquerdo, ablação 
por radiofrequência de uma lesão à esquerda e em-
bolização portal direita. Em Julho do mesmo ano, foi 
submetido a hepatectomia direita, com remoção da do-
ença restante. Resultados: Em follow-up após um ano, 
apresenta-se imagiologicamente sem sinais de doença 
hepática de novo e com estabilidade dimensional da 
lesão submetida a ablação. Discussão: A sobrevida 
dos doentes com cancro colo-rectal com metastização 
hepática é determinada pela possibilidade de ressec-
ção do tumor primário e das metástases. Atualmente 
doentes que inicialmente não seriam candidatos a res-
secção curativa, podem tornar-se elegíveis após o tra-
tamento sistémico com quimioterapia agressiva com ou 
sem adição de agentes biológicos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: 1 - Serviço de Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Catarina Afonso (1); Jorge Pereira (1); Júlio Constanti-

no (1) Luís Filipe Pinheiro (1)
 CONTACTO: Catarina Afonso
 EMAIL: catarina1afonso@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P41)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Pancreatite da vesícula biliar?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A heterotopia pancreática é de-

finida como a presença de tecido pancreático localiza-
do fora da glândula, sem ligação anatómica ou vascular 

à mesma. A localização mais frequente de ectopia pan-
creática é o trato gastrointestinal, sendo o estômago e 
o duodeno as mais comuns. Material e Métodos: Apre-
sentamos o caso de um doente do sexo masculino, de 
62 anos, ex-fumador, com antecedentes de HTA, DM 
tipo 2, cardiopatia isquémica e litíase vesicular, medica-
do de acordo com as suas patologias. O doente foi ad-
mitido pelo Serviço de Urgência por um quadro de dor 
epigástrica com irradiação para os restantes quadran-
tes do abdómen, hipersudorese, náuseas e vómitos. A 
avaliação conjunta do quadro clínico, perfil analítico e 
exame de imagem realizado permitiu concluir tratar-se 
de uma pancreatite aguda de etiologia litiásica, com 2 
critérios de Ranson na admissão. Resultados: O do-
ente foi internado para tratamento médico. Atendendo 
à evolução rápida e favorável foi decidida a realização 
de colecistectomia laparoscópica no mesmo interna-
mento, que ocorreu no 11º dia. O pós-operatório teve 
evolução favorável e o doente teve alta no dia seguinte. 
A histologia da vesícula biliar revelou a presença de le-
sões de colecistite crónica litiásica. No tecido conjuntivo 
da subserosa foi identificado de tecido acinar e ductal 
pancreático, compatível com heterotopia pancreática. 
Discussão: A pertinência deste caso prende-se com 
a raridade do heterotopia pancreática ao nível da ve-
sícula biliar, existindo apenas 31 casos descritos na  
literatura.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Daniela Macedo Alves; Maria João Lima; Joana F. Cor-

reia; Rita Peixoto; Rosa Saraiva; Catarina Quintela; 
João Pinto; Ana Teixeira; Taveira Gomes

 CONTACTO: Daniela Macedo Alves
 EMAIL: danielamacedoalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P42)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Em terrenos perigosos...
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Cerca de 80% dos tumores re-

troperitoneais são malignos. Os sarcomas retroperito-
neais são relativamente raros, representando apenas 
10-15% de todos os sarcomas. Sendo os lipossarco-
mas os mais frequentes, podendo ser bem diferencia-
dos ou desdiferenciados, tendo estes últimos um prog-
nóstico mais reservado. Material e Métodos: Doente 
do sexo feminino, 73 anos. História pessoal de neopla-
sia mama bilateral e neoplasia do endométrio. Quadro 
de dor abdominal com 5 dias de evolução e emagreci-
mento (20Kg em 2 meses). Realizou ecografia abdomi-
nal e TC que mostraram lesão hepática sólida e hete-
rogénea com 20cm. A biópsia mostrou tratar-se de um 
lipossarcoma retroperitoneal. Resultados: Submetida 
a cirurgia a 10/09/2015. Constatou-se lesão retroperi-
toneal volumosa com envolvimento do diafragma, hilo 
renal direito e contacto intimo com a veia cava inferior, 
tendo-se procedido a ressecção de massa retroperito-
neal com excisão parcial de diafragma e preservação 
do rim. A histologia confirmou o diagnóstico de lipos-
sarcoma desdiferenciado e sarcoma fusocelular com 
áreas mixóides. Alta ao 6º dia pós-operatório. Encontra-
-se actualmente sem queixas e sem sinais de recidiva. 
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Discussão: A ressecção cirúrgica é o único tratamento 
potencialmente curativo destes tumores, sendo a res-
secabilidade inicial o factor prognóstico mais impor-
tante. Desta forma, estes doentes devem ser tratados 
em Centros com equipas especializadas, uma vez que 
muito frequentemente são necessárias ressecções em 
bloco com outros órgãos, assim como ressecções vas-
culares major

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação ? 

Hospital Curry Cabral ? Centro Hospitalar Lisboa Cen-
tral

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Susana Rodrigues, Jorge Lamelas, Sofia Carrelha, 

João Santos Coelho, Américo Martins, Eduardo Barro-
so

 CONTACTO: Susana Cristina Cardoso Rodrigues
 EMAIL: susana.ccr@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P43)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Ileus Biliar - Uma Pedra No Sapato Do Cirurgião
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O ileus biliar é uma complica-

ção rara e potencialmente fatal de litíase vesicular, mais 
frequente em mulheres e acima dos 65 anos. Ocorre por 
formação de fístula bilio-entérica e a impactação ocor-
re, em frequência decrescente, na válvula ileo-cecal, 
íleon proximal, jejuno, estômago e duodeno. A Tríade 
de Rigler é formada por pneumobilia, obstrução intesti-
nal e presença de cálculo biliar em localização aberran-
te e a presença de 2 destas características é conside-
rada patognomónica de íleus biliar. O seu diagnóstico é 
intra-operatório em 50% dos casos e o seu prognóstico 
depende principalmente da duração da obstrução, ida-
de e co-morbilidades do doente. Material e Métodos: 
Os autores apresentam um caso de uma doente de 78 
anos, com AP de litíase vesicular e FA, que recorreu 
ao SU por quadro de oclusão intestinal com 24 horas 
de evolução. O exame imagiológico evidenciou corpo 
estranho jejunal, com 3,5 cm x2,5 cm, como causa de 
oclusão. Resultados: A doente foi submetida a entero-
tomia com extracção de cálculo biliar volumoso. O pós-
-operatório decorreu sem intercorrências. Discussão: 
A resolução cirúrgica do íleus biliar continua a ser alvo 
de debate, sendo que o procedimento mais frequente 
é a enterotomia e extracção de cálculo, devido à me-
nor incidência de complicações pós-operatórias e baixa 
taxa de recidiva do íleus biliar. Em doentes selecciona-
dos, pode optar-se por enterotomia, colecistectomia e 
encerramento da fístula, no mesmo tempo operatório.

 HOSPITAL: Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Pereira, Helga; Subotin, I.; Silva, L.; Santos, R.; Sousa, 

M.; Costa Neves, M.; Menezes, F.; Viveiros, R.; Rocha, 
F.; Silva, S.;

 CONTACTO: Helga Pereira
 EMAIL: helganatacha@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P44)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Quisto Biliar - Um Achado Na Idade Adulta
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Quistos biliares são ectasias 

ductais congénitas da árvore biliar envolvendo a porção 
intrahepática, extrahepática ou ambas. São de etiologia 
desconhecida e o diagnóstico na idade adulta é raro. 
Têm uma incidência estimada de 1/100000. De acordo 
com os quistos e a presença da junção pancreatobiliar 
anormal são classificados em 5 tipos segundo a clas-
sificação de Todani. As complicações são várias, entre 
elas o risco de malignização. O tratamento é cirúrgico. 
Os autores apresentam o caso de uma mulher de 60 
anos de idade com antecedentes de pâncreas divisum 
e colecistectomia por litíase vesicular. No âmbito de 
uma mastocitose sistémica foi encaminhada à consulta 
de Cirurgia Geral após a realização de TAC que revelou 
dilatação das vias biliares. À data da consulta encon-
trava-se assintomática. Analiticamente sem alterações 
de relevo e marcadores tumorais normais. A CPRM 
revelou um quisto biliar tipo IC, pelo que foi proposta 
para excisão da via biliar. Foi submetida a exérese da 
via biliar extrahepática e anastomose hepaticojejunal 
em Y de Roux. O pós-operatório complicou com biloma 
tratado com drenagem percutânea ecoguiada e com 
TEP pelo que ficou hipocoagulada. Na consulta de se-
guimento encontrava-se assintomática e clinicamente 
bem. Os quistos biliares geralmente são achados na 
vida adulta. A exérese da via biliar reduz mas não elimi-
na o risco de malignidade, por conseguinte, a vigilância 
deve ser feita ao longo da vida.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Liberal M.; Leite M.; Carrapita J.; Vale S.; Pereira B.; 

Maciel J.
 CONTACTO: Maria do Sameiro Liberal
 EMAIL: maria.liberal@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P45)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Casuística do Serviço sobre Radiofrequência de Le-
sões Hepáticas

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ablação de tumores hepáti-
cos primários e metastáticos é um método efetivo na 
destruição de células tumorais, destacando-se a ra-
diofrequência (RF) como a modalidade utilizada pela 
maioria das instituições. A resseção é o tratamento 
standard para a doença hepática, mas pode não ser 
possível quer por o doente não apresentar condições 
cirúrgicas, as lesões serem irressecáveis, o fígado re-
manescente ser insuficiente ou o doente apresentar 
múltiplas cirurgias hepáticas prévias. A RF pode ser 
ponte para o transplante, como no hepatocarcinoma. 
Material e Métodos: Os autores demonstram a expe-
riência com RF na Instituição. Trata-se de um estudo 
retrospetivo com 31 doentes (35 sessões), realizadas 
entre 01/2010 e 06/2015. Resultados: A média de ida-
de foi 64,9 ±13,6. Em 54,5% (18) foi detetado estadio 



Revista Portuguesa de Cirurgia

55

IV inicialmente, sendo que em 10, o fígado era o único 
local de metastização. Em 32 % foi possível uma cirur-
gia síncrona hepática como abordagem inicial, funcio-
nando a RF como complemento intra-operatório em 6 
destas. As lesões hepáticas radiofrequentadas mediam 
entre 10-30mm. A mesma lesão foi radiofrequentada 
em 4 doentes (12% de falência técnica). A taxa de com-
plicações foi de 28% (5 abcessos, 1 hemorragia e 1 
biloma).Verificou-se uma sobrevida média de 13 me-
ses após radiofrequência neste estudo. Discussão: 
Embora a ablação seja uma opção viável no controlo 
da doença hepática, existem incertezas do seu carác-
ter curativo, tendo em conta a taxa de recidiva elevada 
que apresenta, devendo limitar-se a doentes altamente  
selecionados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Ente Douro e Vouga
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mariana Costa, Tiago Fonseca, Vera Oliveira, Marta 

Guimarães, Florinda Cardoso, Pedro Rodrigues, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Mariana da Silva Costa
 EMAIL: mariana87costa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P46)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Lesão quística justa-duodenal ? um desafio diag-
nóstico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As lesões quísticas justa-duo-
denais (LQJ) representam um desafio diagnóstico ape-
sar dos progressos da imagiologia e endoscopia, cujo 
diagnóstico diferencial envolve: quistos de duplicação 
duodenal (QDD), coledococelos, divertículos duode-
nais, degenerações quísticas de tumores sólidos, he-
terotopias pancreáticas, entre outros. Os autores des-
crevem um caso de LQJ. Material e Métodos: Mulher 
de 45 anos, com epigastralgia com semanas de evolu-
ção, enfartamento e emagrecimento. Provas hepáticas 
normais. Ecografia e TC abdominal: coleção líquida 
de estrutura digestiva na cabeça do pâncreas; Colan-
gioRMN: quisto entre bolbo duodenal e a cabeça do 
pâncreas, fazendo procidência para o interior do duo-
deno, sugestão de movimentos peristálticos. A ecoen-
doscopia descreveu uma volumosa formação polipoide 
de origem duodenal, anecogénica, parede estratificada/
digestiva - sugestiva de QDD. Resultados: Foi subme-
tida a uma duodenotomia com extensão para o piloro: 
encontrou-se uma lesão sub-epitelial em D1 com 4cm 
proximal à papila de Vater, que fazia procidência para o 
lúmen duodenal e se invaginava pelo piloro. Procedeu-
-se à sua excisão e posterior encerramento duodenal. 
Alta ao 4º dia. O estudo histológico revelou uma lesão 
hamartomatosa quística com epitélio de tipo biliar. Dis-
cussão: As LQJ são uma entidade rara, com uma apre-
sentação clínica variada, que coloca várias dificuldades 
ao seu correto diagnóstico e consequente tratamento; 
persistindo a dúvida diagnóstica, a abordagem cirúrgica 
é mandatória.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: (1) Serviço de Cirurgia A (2) Serviço de Anatomia Pato-

lógica
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática

 AUTORES: A. Oliveira(1), M. Serôdio(1), M.M. Meruje(2), M.A. Ci-
priano(2), C. Mesquita(1), J.G. Tralhão(1), F. Castro-
-Sousa(1)

 CONTACTO: Ana Sofia Oliveira
 EMAIL: ana_soliveira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P47)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Abcessos Hepáticos Piogénicos ? Análise Casuís- 
tica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O abcesso hepático piogénico 
é uma patologia pouco frequente mas grave e poten-
cialmente fatal. O tratamento é composto pela antibio-
terapia idealmente associada à drenagem. É de impor-
tância o conhecimento da microbiologia local para a 
escolha adequada da antibioterapia empírica. Material 
e Métodos: Foi feita análise retrospectiva de proces-
sos clínicos de um período de 5 anos, com diagnóstico 
de abcesso hepático não amebiano. Resultados: No 
total, foram analisados 72 processos. A idade média 
dos doentes era de 61,8 anos, 68,1% eram do género 
masculino. Em 66,7% dos casos eram abcessos solitá-
rios. A maioria localizava-se no lobo direito (62,5%). O 
diâmetro médio dos abcessos foi 6,79cm. Quanto à sin-
tomatologia, mais de metade dos doentes apresentava 
febre (58,3%), sendo a dor (29,2%) e a sépsis (25%) 
manifestações frequentes. O tratamento de eleição 
foi a antibioterapia associada à drenagem percutânea 
guiada por exame de imagem que foi realizada em 75% 
dos casos. Das 59 culturas de pus, 33,9% foram nega-
tivas, sendo 36,6% polimicrobianas. Isolaram-se micro-
organismos Gram positivos em 52,5% e anaeróbios em 
25,4% das culturas. Verificou-se uma mortalidade glo-
bal de 12,5% e uma taxa de reinternamento de 5,6%. 
Discussão: Este trabalho reforça a necessidade da te-
rapêutica eficaz, no abcesso hepático. A drenagem per-
cutânea é a modalidade preferida, pois permite diminuir 
o inóculo e realizar cultura do exsudato colhido; trata-se 
simultaneamente de uma modalidade minimamente in-
vasiva.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, 

EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Jessica Neves, Vera Oliveira, Tiago Fonseca, Mariana 

Costa, Marta Guimarães, Pedro Rodrigues, Domingos 
Rodrigues, Gil Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Jessica Antunes das Neves
 EMAIL: sicaneves1987@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P48)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Quistos não parasitarios do figado: a proprosito 
dum caso

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O cistoadenoma biliar constitui 
menos de 5% dos quistos não parasitários do fígado. 
Através dum caso clínico, pretende-se discutir o diag-
nóstico e tratamento destas lesões. Resultados: M, 80 
anos, caçador. Recorre ao SU por epigastralgias, enfar-
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tamento, pirose, eructação frequente, perda ponderal e 
aumento do volume abdominal por tumefacção volumo-
sa dolorosa ocupando o andar supramesocólico. Eco 
abdominal complementada por TC: volumosa imagem 
quística de conteúdo não puro com 20x18cm, densida-
de superior à hídrica, parede não espessada e definida, 
com escassas calcificações parietais e septais, finas e 
lineares, condicionando desvio e moldagem das estru-
turas adjacentes. ColangioRM: VBIH e VBP não dilata-
das. Apesar de Serologias negativas para amebíase e 
hidatidose, por forte suspeita em TC, iniciou terapêutica 
com albendazol. Submetido a quistectomia laparoscó-
pica. Anatomia patológica: cistoadenoma biliar Discus-
são: Os quistos hepáticos apresentam ratio F/M de 9:1, 
predomínio na 5ª década, prevalência no lobo direito 
e sintomatologia indolente que resulta do crescimento 
lento e efeito massa nas estruturas adjacentes. O diag-
nóstico resulta da conjugação dos achados imagioló-
gicos, bioquímicos e serológicos, diferenciando assim 
o quisto simples, do mucinoso e do parasitológico. A 
fenestração ou excisão estão indicadas nos quistos 
sintomáticos, apresentando baixa taxa de recorrência. 
Na suspeita de malignidade a recessão hepática deve 
ser considerada. Só a histologia permite o diagnóstico 
definitivo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia II, Hospital Egas Moniz, Centro Hospi-

talar Lisboa Ocidental
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Silva, Silvia; Rafael, Ana; Marques, Ricardo; Fernan-

des, Luis V.
 CONTACTO: Sílvia Sofia Rodrigues e Silva
 EMAIL: silviasrsilva@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P49)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: O Papel Da Electroporação Irreversível No Carcino-
ma Pancreático

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma pancreático (CP) 
é uma das neoplasias mais agressivas e de pior prog-
nóstico. A Electroporação Irreversível (EI) é uma moda-
lidade ablativa usada em doentes com CP irressecável. 
Resultados: O caso clínico trata-se de um homem de 
30 anos, sem antecedentes pessoais ou familiares de 
relevo que apresentava queixas inespecíficas de dor 
abdominal com 2 meses de evolução. Neste contexto, 
foi identificada massa do corpo pancreático com 6x3cm 
e de nódulo hepático que correspondia a metastiza-
ção à distância. A biopsia da massa pancreática evi-
denciou adenocarcinoma, iniciando quimioterapia com 
Folfirinox. Posteriormente, apresentava progressão da 
doença local e à distância, realizando 4 ciclos de Gen-
citabina e Abraxane. Em TC de reavaliação havia esta-
bilidade da doença. Onze meses depois do diagnóstico, 
foi submetido a EI de CP e de metástase hepática do 
segmento VIII e biopsia excisional de metástases dos 
segmentos II e III, por laparotomia. O pós-operatório foi 
complicado de insuficiência hepática com melhoria com 
tratamento médico. Cinco meses depois da intervenção 
por ter icterícia obstrutiva, foi colocada prótese metáli-
ca na via biliar principal. O doente acabou por falecer, 
tendo uma sobrevida de 20 meses. Discussão: A EI é 

uma terapêutica paliativa com benefício na sobrevida 
global de doentes com CP irressecável. É uma arma 
promissora em CP com doença locorregional avança-
da, podendo levar à regressão da doença e assim via-
bilizar o tratamento curativo.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Jessica Neves, Vera Vieira, Marta Guimarães, Pedro 

Rodrigues, Domingos Rodrigues, Gil Gonçalves, Mário 
Nora

 CONTACTO: Jessica Neves
 EMAIL: sicaneves1987@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P50)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Cisto do colédoco | Relato de caso com diagnóstico 
na idade adulta

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Cistos biliares são ectasias 
ductais congénitas que envolvem a via biliar(VB).A 
etiologia não está esclarecida,tendem a ocorrer as-
sociados a anomalias da VB.A inicidência é de 1:100 
000,com predomínio do sexo feminino(3-4:1).Cerca de 
60% são diagnosticados na primeira década de vida.
Na infância a tríada clássica de dor, icterícia e massa 
abdominal está presente em 85% dos casos;na idade 
adulta em 20%,sendo o sintoma mais comum a dor 
abdominal. Resultados: Apresenta-se caso clínico de 
doente do sexo feminino de 29 anos, sem anteceden-
tes de relevo,referenciada a Consulta de Cirurgia.Des-
crevia períodos de dor nos quadrantes superiores do 
abdómen que cedia a analgesia.Do estudo etiológico,a 
ecografia abdominal sugeria estrutura quística adja-
cente ao hilo hepático;a colangioressonância mostrou 
formação quística de 42x46x44mm com comunicação 
com a VB principal e múltiplos focos litiásicos sugesti-
va de cisto do colédoco tipo I(Classificação de Todani).
Atendendo à sintomatologia e ao risco de malignização 
foi proposta para cirurgia.Submetida a colecistectomia 
com ressecção da VB e hepticojejunostomia em Y de 
Roux.O estudo anatomopatológico confirmou o diag-
nóstico e excluiu patologia neoplásica. Discussão: O 
diagnóstico de cisto do colédoco em idade adulta é 
raro,embora facilitado pela melhoria dos meios ima-
giológicos.Está descrita uma taxa de malignização de 
3-26% para os tipos I e IV.Nesta doente a cirurgia não 
só permitiu a resolução sintomática como a redução da-
quele risco.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Senhora da Oliveira 

- Guimarães
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Ana Cristina Carvalho, Marta Martins, Diana Brito, Ca-

tarina Longras, Vânia Castro, André Magalhães, Ricar-
do Moreira, Jorge Magalhães, Pinto Correia

 CONTACTO: Ana Cristina Carvalho
 EMAIL: anacarvalho.braga@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P51)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Cistoadenocarcinoma Mucinoso Pancreático Como 
Progressão De Ipmn De Ductos Acessórios - Caso 
Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As lesões císticas pancreáti-
cas são detetadas incidentalmente em cerca de 13,5% 
dos doentes. Incluem neoplasias epiteliais produtoras 
de mucina (PanIN, IPMN ou MCN), com potencial de 
degeneração maligna. Tem-se verificado um aumento 
na identificação destas lesões associado sobretudo à 
melhoria dos meios complementares de diagnóstico. O 
diagnóstico é baseado na colangioRMN e na ecoendos-
copia com punção, para análise do conteúdo do cisto 
(mucina , CEA e citologia). Material e Métodos: Caso 
de um homem de 74 anos com sintomas constitucionais 
inespecíficos com 3 meses de evolução. Resultados: 
Faz TAC abdominal, colangioRMN e PET-FDG: lesão 
cefalopancreática (41x26 mm), hipodensa, cística, em 
contacto com 2ºporção do duodeno, comunicando com 
o ducto pancreático principal e acessório. Apresentava 
ainda lesão sólida, captante de contraste no mesogas-
tro (31x22 mm), inespecífica.Para esclarecimento fez 
ecoendoscopia (incluindo biopsia lesão pancreática - 
histologia: carcinoma em anel de sinete). Submetido a 
DPC e exérese de lesão cólica em Maio/2015. Histo-
logia: Pancreas- cistoadenocarcinoma mucinoso, bem 
diferenciado, com células em anel de sinete, pT2 G3 
N1. Colon - lesão inflamatória crónica, sem displasia.
Proposto para QT adjuvante Discussão: Podemos in-
ferir a origem desta lesão em IPMN subtipo gástrico, 
normalmente associado a um baixo potencial maligno.A 
deteção de lesões percussoras (PanIN, IPMN e MCN)
criam a oportunidade de impedir a progressão para ne-
oplasia invasiva.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mariana Costa; Tiago Fonseca; Jéssica Neves; Vera 

Oliveira; Marta Guimarães; Florinda Cardoso; Pedro 
Rodrigues; Domingos Rodrigues; Gil Gonçalves; Mário 
Nora

 CONTACTO: Mariana da Silva Costa
 EMAIL: mariana87costa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P52)

  SESSÃO P-HBP-3

 TÍTULO: Abcesso hepático, a propósito de um caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O abcesso hepático resulta 

de uma infecção bacteriana do parênquima hepático 
e subsequente infiltração por neutrófilos, polimorfo-
nucleares e formação de pús. Pode ter origem biliar, 
portal, arterial, pós trauma, por extensão directa ou 
criptogénica. A febre e dor abdominal são os sintomas 
mais frequentes. O tratamento do abcesso pode ser 
médico, minimamente invasivo por abordagem percu-
tânea ou cirúrgico dependendo da extensão da doen-
ça, da sintomatologia apresentada e falha de tratamen-
tos anteriores. Apresentação caso clínico de abcesso 
hepático como complicação pós-operatória 4 meses 

após colecistectomia convertida. Material e Métodos: 
Doente submetida a colecistectomia por laparoscópia 
em dez 2014, convertida por processo inflamatório. A 
doente foi re-internada 5 dias após a alta por quadro 
febril e extenso abcesso hepático lobo hepático direito. 
Durante 3 meses esteve internada, sendo submetida 
a drenagem percutânea por TAC e antibioterapia ev, 
documentando-se imagiológicamente persistência do 
abcesso hepático e falência terapêutica. Resultados: A 
doente foi transferida e submetida a sectorectomia pos-
terior direita e antibioterapia ev durante 17 dias. Evoluiu 
clínica, analitica e imagiologicamente favorável no pós-
-operatório com alta ao 20º dia pós-operatório. Discus-
são: A primeira linha de tratamento é a antibioterapia, 
podendo ser necessária a drenagem percutânea. O 
tratamento cirúrgico é opção se falência dos anteriores, 
persistência ou recidiva e na impossibilidade técnica de 
tratamento percutâneo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia Hepato-bilio-pancreática e Transplantação do 

Hospital Curry Cabral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Catarina Aguiar; Sofia Carrelha; João Santos Coelho; 

Luís Bicho; Américo Martins; Eduardo Barroso
 CONTACTO: Catarina Aguiar
 EMAIL: catarina_aguiar_99@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P222)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Angiossarcoma da mama radioinduzido, a propósi-
to de 1 caso clinico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O angiossarcoma é uma neo-
plasia maligna,com origem no revestimento endotelial 
dos vasos sanguíneos, representando 1% dos sar-
comas de tecidos moles.O angiossarcoma da mama, 
8% de todos os angiossarcomas, pode dividir-se 
em:angiossarcoma primário e secundário.O primeiro, 
extremamente raro,é um tumor primário da mama,afeta 
sobretudo mulheres jovens.O angiossarcoma secundá-
rio é mais frequente em mulheres idosas e associa-se 
sobretudo a radioterapia mamária e linfedema crónico 
após esvaziamento axilar.Ambos se manifestam por 
nódulos cutâneos com descoloração ou hiperpigmen-
tação arroxeada associada ou não a massa mamária,o 
seu diagnostico é difícil e para tal é essencial um anato-
mopatologista experiente e analise imuno-histoquimica 
da peça.O tratamento do angiossarcoma da mama in-
dependentemente do subtipo é a cirurgia com margens 
negativas,que frequentemente termina em mastectomia 
total Material e Métodos: Os autores apresentam caso 
clinico de uma doente de 89anos com antecedentes de 
cirurgia conservadora da mama e radioterapia por car-
cinoma em 2007.Durante o followup,8 anos após o tra-
tamento inicial e 2biopsias foi-lhe diagnosticado um an-
giossarcoma rádio-induzido,tendo sido proposta para 
mastectomia total Discussão: Tendo em conta o au-
mento da cirurgia conservadora associada a radiotera-
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pia no tratamento do cancro da mama,o angiossarcoma 
radio-induzido tem aumentado de incidência.O objetivo 
dos autores é alertar para uma patologia agressiva,com 
incidência crescente,de diagnostico e abordagem com-
plexa e desafiante

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirurgica Instituto Português de Oncologia 
do Porto FG, EPE (IPO-Porto)

 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Alexandra Carrazedo, Cláudia Araújo, Rui Barbosa, 

Mariana Afonso; Abreu Sousa
 CONTACTO: Alexandra Carrazedo
 EMAIL: alex_carrazedo@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P223)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Abcesso gigante da mama vs Carcinoma Inflama- 
tório

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Abcesso mamário corresponde 
a uma colecção de pus localizada no tecido mamário. 
Desenvolve-se quando a mastite ou celulite não res-
ponde à terapêutica antibiótica. Comumente diagnos-
ticados nas mulheres jovens que estão a amamentar 
embora também possam surgir nas mulheres em pré 
menopausa. O reconhecimento precoce é fundamental 
para prevenir a evolução para uma infecção grave ou 
sépsis. Material e Métodos: Caso clínico de mulher 
com 44 anos, história familiar positiva para neoplasia 
da mama (irmã), que recorre ao serviço de urgência por 
dor e extensos sinais inflamatórios da mama esquerda 
com uma semana de evolução. Ecografia mamária re-
velou abcesso com cerca de 50mm localizado no qua-
drantes internos. Realizada drenagem cirúrgica. Fez 
antibioterapia e penso com sistema de pressão negati-
va (PICO) com cicatrização completa. Estudo anatomo-
patológico da biópsia cutânea foi negativo para neopla-
sia (importante para estabelecer diagnóstico diferencial 
com carcinoma inflamatório).

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Divíno Espírito 
Santo de Ponta Delgada

 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Rafaela Parreira, Luís Bernardo, Vítor Carneiro, Antó-

nio Silva Melo
 CONTACTO: Rafaela Parreira
 EMAIL: rafaelaparreira89@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P224)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Carcinoma Lobular Da Mama Em Portadores Da Mu-
tação Do Gene CDH1

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Mutações germinativas no 
gene da E-caderina (CDH1) originam carcinoma gás-
trico difuso hereditário, que pode associar-se a carci-
noma lobular da mama. Resultados: Mulher, 61 anos, 
referenciada à Consulta de Oncogenética após detec-
ção de mutação patogénica do gene CDH1 na irmã, 

diagnosticada com carcinoma lobular da mama. Ante-
cedentes familiares de carcinoma gástrico. O estudo 
genético confirmou ser portadora da mutação e foi refe-
renciada à consulta de Alto Risco de Cancro da Mama 
e de Tumores Digestivos. Imagiologia da mama sem al-
terações, excepto a Ressonância Magnética que detec-
tou formações ganglionares suspeitas na axila direita, 
a maior com 27mm. A microbiópsia revelou metástase 
de carcinoma, com origem em provável tumor mamário 
oculto. Em Reunião de Grupo Multidisciplinar decidiu-
-se mastectomia bilateral, esvaziamento axilar direito e 
biópsia de gânglio sentinela à esquerda. Histologia da 
peça operatória direita com carcinoma lobular invasor 
de 11 mm metastizado em 6 gânglios (pT1c N2 R0). 
À esquerda, foco de neoplasia intraepitelial lobular e 
gânglio sentinela negativo. Posteriormente submetida a 
quimioterapia, hormonoterapia e radioterapia. Aguarda 
gastrectomia total profiláctica, sem evidência de recidi-
va. Discussão: Destaca-se: o desafio na abordagem 
do carcinoma oculto, a decisão terapêutica com base 
na suspeita de localização primária dado o elevado ris-
co de desenvolvimento de carcinoma lobular da mama 
em portadores de mutação do gene CDH1 e o papel 
decisivo da consulta de Alto Risco.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: C. Fernandes, S. Costa, F. Sousa , I. Amendoeira, S. 

Castedo, J. L. Fougo, J. Costa Maia
 CONTACTO: Cristina Jesus Costa Fernandes
 EMAIL: cris87ster@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P225)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Cancro da mama no homem: um estudo de 14  
casos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O cancro da mama no homem 
é uma doença rara, correspondendo a cerca de 1% do 
total dos casos de cancro da mama. Apesar da litera-
tura relativa à epidemiologia e abordagem do cancro 
da mama na mulher ser extensa, pouco é conhecido 
acerca da etiologia e abordagem ótima desta doença 
no homem. O objetivo deste trabalho é apresentar to-
dos os casos de cancro da mama ocorridos no Hospital 
de Portimão nos últimos 10 anos. Material e Métodos: 
Foram analisados todos os casos decorridos no perío-
do de 1 de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 2015, 
perfazendo um total de 14 casos, com idades compre-
endidas entre 49 e 88 anos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Algarve, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia III
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Sofia Sousa, Fernanda Bastos, Ana Fazenda, Maho-

mede Americano
 CONTACTO: Sofia Sousa
 EMAIL: a.s.a.sousa@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P226)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Siliconoma da mama ? um diagnóstico diferencial 
raro de cancro da mama

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A injecção de materiais es-
tranhos (IME) como silicone líquido foi uma técnica 
popular para aumento mamário, sendo actualmente 
condenada. Apresenta diversas complicações tardias 
como infecção, inflamação, migração de silicone (por 
via linfática ou invasão directa) dor ou necrose cutânea, 
podendo inclusive mimetizar cancro da mama (CM) 
Material e Métodos: Apresenta-se o caso clínico de 
uma mulher com siliconomas mamários bilaterais Re-
sultados: Mulher, 47 anos, com antecedentes de Asma 
e de injecção de silicone para aumento mamário há 15 
anos. Referenciada a consulta por nódulos palpáveis 
bilateralmente, com fragilidade cutânea nos quadrantes 
inferiores e internos e dor. Objectivamente com pele ru-
borizada, assimetria mamária e nódulos salientes. Rea-
lizou ecografia e mamografia, sem alterações e foi sub-
metida a Mamoplastia de redução bilateral com enxerto 
de complexo areolo-mamilar (CAM), sem intercorrên-
cias pós-operatórias. O exame histológico confirmou a 
presença de reacção gigantocelular de corpo estranho, 
com espaços de tamanhos variáveis, fibrose intersticial 
e calcificações distróficas, compatível com siliconomas 
Discussão: A incidência da IME é desconhecida e em-
bora as doentes sejam referenciadas maioritariamente 
por complicações, é de primordial importância excluir a 
presença de CM. A RMN pré-operatória pode aumentar 
a acuidade diagnóstica nestas doentes, apesar da falta 
de guidelines. O tratamento é cirúrgico nos casos sin-
tomáticos (mastectomia com preservação do CAM se 
possível e reconstrução imediata ou diferida)

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de S. 

João, E.P.E.
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Ana Fareleira, Susy Costa, André Magalhães, Fernan-

do Osório, José Luís Fougo, J. Costa Maia
 CONTACTO: Ana Fareleira
 EMAIL: ana_ct_fareleira_@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P227)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Doença De Paget Da Mama ? Diferentes Aborda-
gens

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Doença de Paget da Mama 
(DPM) é uma forma rara de carcinoma in situ que se 
manifesta por lesões crónicas no mamilo e normalmen-
te é unilateral. As lesões podem variar desde lesão es-
camosa, eczematosa, vesicular ou até ulcerativa. Está 
associada em 85-88% dos casos a uma neoplasia ma-
ligna do parênquima mamário subjacente, invasor ou 
in situ, sendo fundamental, na orientação terapêutica a 
exclusão da mesma. Resultados: A propósito do tema, 
os autores apresentam dois casos clínicos nos quais a 
DPM não estava associada a carcinoma mamário. No 
primeiro caso a doente, pelo seu biótipo, foi submetida a 
cirurgia conservadora da mama, com excisão do CAM, 

redução mamária bilateral e reconstrução mamilar com 
retalho de pele. No segundo caso a doente foi proposta 
para mastectomia simples dada a extensão da lesão 
mamilar, que recusou. Iniciou terapia fotodinâmica em 
consulta de Dermatologia, tendo realizado 6 sessões, 
com melhoria significativa. Discussão: A DPM que 
não se associa a carcinoma mamário, é rara, deve ser 
classificada com Tis (Paget). As opções terapêuticas 
incluem a mastectomia ou a cirurgia conservadora da 
mama, devendo esta ser considerada, apenas, se a 
exérese do complexo aréolo-mamilar e a tumorectomia 
puder ser realizada com bons resultados estéticos e 
obtenção de margens de segurança. Existem, contudo, 
outras opções terapêuticas, em situações particulares, 
podem ser consideradas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do CHVNG/E (1); Serviço 
de Cirurgia Plástica, Reconstructiva e Craniomaxilofa-
cial do CHVNG/E (2); Serviço de Dermatologia (3) do 
CHVNG/E

 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Fonseca, S.(1); Ferreira, J.(1); Campos, M.(3); Costa, 

D.(2); Esteves, J.(1); Carvalho, C.(1);Barroso, M. (2); 
Fernandes, F.(1); Maciel, J.(1)

 CONTACTO: Sofia Fonseca
 EMAIL: sophia_ffonseca@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P228)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Adenoma Do Mamilo ? A Propósito De Um Caso  
Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O adenoma do mamilo é um tu-
mor mamário raro, que faz diagnóstico diferencial com 
a Doença de Paget do mamilo e muitas vezes inter-
pretado erradamente como carcinoma ductal invasivo. 
Material e Métodos: Os autores apresentam um caso 
clínico de adenoma do mamilo, cujo diagnóstico foi con-
firmado por biópsia incisional, com posterior excisão do 
mamilo. Discussão: O adenoma do mamilo é um tu-
mor benigno, difícil de distinguir do carcinoma ductal 
invasivo e cujo diagnóstico definitivo é crucial de forma 
a evitar uma abordagem terapêutica mais agressiva. 
Contudo, devido ao seu comportamento recidivante o 
tratamento preconizado é a excisão cirúrgica completa 
da lesão.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Oeste
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Rodrigues, A.; Ferreira A.; Melo M.
 CONTACTO: Ana Luísa Ascenso Rodrigues
 EMAIL: ana.l.ascenso@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P229)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Mastite Granulomatosa Idiopática : A Propósito De 
Um Caso Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Mastite Granulomatosa Idio-
pática (MGI) é uma doença inflamatória crónica rara, 
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benigna e auto-limitada, cuja etiologia é desconheci-
da. Geralmente afecta mulheres em idade fértil com 
história recente de gravidez e amamentação. Clinica 
e radiologicamente pode mimetizar cancro da mama. 
Resultados: A propósito do tema, os autores apresen-
tam o caso clínico de uma doente de 44 anos com his-
tória de mastites recidivantes com múltiplos abcessos 
da mama esquerda com cerca de 4 meses de evolu-
ção. Não tinha história de gravidez ou amamentação 
recentes. A biópsia histológica revelou um processo 
inflamatório crónico granulomatoso, que colocava 
como diagnósticos diferenciais: sarcoidose, granulo-
mas associados a neoplasia ou a etiologia infecciosa 
e mastite lobular granulomatosa. Após exclusão destes 
diagnósticos, a doente iniciou ciclo de corticoterapia 
com resposta clínica favorável. Discussão: MGI é uma 
doença crónica inflamatória, que pode mimetizar neo-
plasia ou abcessos mamários. A histologia confirma o 
diagnóstico na presença de granulomas não-caseosos 
e é critério diagnóstico após a exclusão de outras cau-
sas infecciosas e não infecciosas. Embora a etiologia 
seja desconhecida a resposta favorável aos corticóides 
e imunossupressores apoia a hipótese da sua base  
auto-imune.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de V. N. 
De Gaia / Espinho, E.P.E.

 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Fonseca, S.; Barbosa, L.; Esteves, J.; Carvalho, C.; 

Fernandes, F.; Vale, S; Maciel, J.
 CONTACTO: Sofia Fonseca
 EMAIL: sophia_ffonseca@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P230)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Fibromatose Mamária ? Um Possível Diagnóstico 
Diferencial De Cancro Da Mama

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A fibromatose agressiva(FMA)
ou tumor desmóide mamário é uma entidade rara,com 
predomínio sexo fem,correspondendo a menos de 
0,5% dos tumores mama.Caracteriza-se pela agressi-
vidade local,ausência p/metastização e alta recidiva.
Clinicam/apresenta características que podem simular 
Ca.mama.O dx é por bx e histologicam/não apresenta 
características malignidade.A RMN tem um papel impor-
tante na avaliação do envolvim/o da parede torácica.O 
tx de escolha é ressecção cx c/margens livres.Outras 
opções terapêuticas incluem RT,vigilância e QT que 
fica reservada p/um pequeno número de doentes.Re-
latamos um caso de uma mulher,36 anos,antecedentes 
de endometriose,s/medicação habitual.Em Set/15 
foi enviada à consulta por aparecimento de uma le-
são nodular,palpável na TQS da mama direita,c/2,6 
cm,heterogénea,ecograficam/suspeita,com indicação 
p/exérese.Realizou CBA-proliferação celular sem ati-
pia.Foi realizada tumorectomia.Ex. Histológico “proli-
feração fusocelular com características de Fibroma-
tose mamária.A proliferação encosta/atinge o plano 
cirúrgico profundo.Restantes planos cirúrgicos s/evi-
dência de proliferação.Imunofenotipagem positiva p/
vimentina e beta-catenina”.Foi decidido,em conjunto 

com a doente,vigilância apertada em consulta.A FMA 
apresenta-se como um tumor benigno da mama,com 
alta de taxa de recidiva e clinicamente semelhante a 
Ca.mama.Este caso realça a importância da suspeição 
clínica,bx e decisão conjunta com a doente perante as 
diversas atitudes terapêuticas possíveis na FMA.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Direção: Dr. Mário Nora
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Leonor Matos, Luciana Costa, Teresa Santos, Florinda 

Cardoso, Alexandre Alves, Joseph Silva, Gil Gonçalves, 
Mário Nora

 CONTACTO: Maria Leonor Sampaio Maia Pereira de Matos
 EMAIL: leonormatos@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P231)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Distância Das Microcalcificações Ao Complexo Aré-
olo-Mamilar E Risco De Invasão ? Quando Realizar 
Exame Extemporâneo?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A preservação do complexo 
aréolo-mamilar (CAM) na mastectomia poupadora de 
pele (MPP) melhora o resultado estético e diminui a 
morbilidade psicológica da cirurgia. Inerente tem o risco 
de recidiva local (0,9-3,4%) e o risco de invasão oculta, 
implicando reintervenção. Ainda assim, a menor distân-
cia do tumor ao CAM considerada segura para se pres-
cindir de exame extemporâneo do tecido retro-areolar 
continua por definir. Objetivo: Identificar a relação entre 
a distância do tumor, representado por microcalcifica-
ções, ao CAM e a sua invasão. Material e Métodos: 
Estudo retrospectivo envolvendo 27 doentes diagnos-
ticadas com carcinoma da mama, radiologicamente re-
presentado por microcalcificações, submetidas a MPP, 
com ou sem preservação do CAM, divididas em dois 
grupos - as que no exame histológico da peça operató-
ria apresentavam invasão do CAM e as que apresenta-
vam CAM livre de doença. Variáveis estudadas: dimen-
são do tumor, menor distância ao CAM, tipo histológico 
e grau de diferenciação. Mamografias reavaliadas por 
um radiologista dedicado a patologia mamária. Análise 
de dados com SPSS Statistics 22. Resultados: Não foi 
encontrada relação estatisticamente significativa entre 
a distância do tumor ao CAM (0 e 44mm), as restantes 
variáveis e a invasão do CAM. Realizados 8 exames 
extemporâneos, sem falsos negativos ou positivos. 
Sem recidivas. Discussão: Não foi possível definir uma 
distância segura do tumor ao CAM para preterir exame 
extemporâneo do tecido retro-aeolar, pelo que conside-
ramos mais prudente a sua realização.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: C. Fernandes, A. T. Magalhães, A. Carneiro, F. Sousa, 

S. Costa, F. Osório, J. L. Fougo, J. Costa-Maia
 CONTACTO: Cristina Jesus Costa Fernandes
 EMAIL: cris87ster@gmail.com



Revista Portuguesa de Cirurgia

44

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P232)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: PASH na infância - a propósito de um caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Hiperplasia Estromal Pe-

sudoangiomatosa (PASH) é uma lesão benigna da 
mama, que se caracteriza por uma proliferação estro-
mal miofibroblástica. É uma lesão pouco frequente e 
que foi descrita pela primeira vez por Vuitch em 1986. 
Frequentemente descrito como uma massa indolor de 
crescimento lento em mulheres pré-menopausicas en-
tre a 3ª e 4ª décadas de vida, sendo raros os casos 
descritos em mulheres adolescentes. Com este traba-
lho propomo-nos a apresentar um caso clínico de PASH 
numa jovem do sexo feminino de 11 anos. Resultados: 
Trata-se de uma jovem do sexo feminino de 11 anos, 
transplantada renal, que se apresentou com uma assi-
metria marcada do desenvolvimento da mama direita, 
de crescimento rápido (3 meses) com um tamanho cer-
ca de 6 vezes a mama contra-lateral e alguns sinais in-
flamatórios locais. O estudo radiológico pré-operatório 
foi inconclusivo, no entanto, dado o rápido crescimento 
e a suspeita de malignidade, foi decidido tratamento 
cirúrgico - submetida a mastectomia segundo técnica 
de Thorek, a 14 de Janeiro 2015. O procedimento de-
correu sem complicações assim como o período pós-
-operatório. O estudo anatomopatológico mostrou um 
tumor benigno, com cerca de 1708g e com característi-
cas compatíveis com diagnóstico de PASH. Até à data 
a doente encontra-se bem e sem sinais de recidiva da 
lesão

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral ? Centro Hospitalar do Porto (1); Gineco-

logia-Obstetrícia ? Centro Materno Infantil do Porto(2); 
Radiologia (3); Anatomia Patológica (4); Cirurgia Plásti-
ca (5)

 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: José Presa Fernandes (1), Daniela Almeida (2), Sara 

Magalhães (3), Filipa Moreno (4), Susana Marta (2), 
Abel Mesquita (5), José Polónia (1);

 CONTACTO: José Miguel Presa Fernandes
 EMAIL: zemiguelpreza@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P233)

  SESSÃO P-Mama

 TÍTULO: Carcinoma Da Mama: Casuística De 8 Anos Do Ser-
viço De Cirurgia Geral Do CHVNG/E

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma da mama re-
presenta cerca de 12% de todos os novos casos de 
cancro a nível mundial, sendo o cancro mais comum 
nas mulheres. É responsável por 25% da patologia 
maligna sendo a principal causa de morte por doença 
oncológica na mulher. Apresentar a casuística dos do-
entes com patologia maligna da glândula mamária do 
Serviço de Cirurgia Geral do CHVNG/E num período 
de 8 anos. Material e Métodos: Análise retrospecti-
va dos 700 doentes com diagnóstico de carcinoma da 
mama no Serviço de Cirurgia Geral entre 01/01/2006 e 
31/12/2013. Resultados: Dos 700 casos de carcinoma 
da mama, 674 foram submetidos a cirurgia. O sexo fe-
minino representa 98% da amostra com idade média de 

61 anos. A histologia mais prevalente foi de carcinoma 
invasor STE em 76% dos casos. Em 69% dos casos 
demonstrou-se um estadio precoce ao diagnóstico (I e 
II) e em 23.4% um estadio mais avançado (III e IV). A 
sobrevida global ao 1º, 3º e 5º ano foi respectivamente 
98.9%, 96.2% e 90%. Verificou-se uma sobrevida ao 5º 
ano para o estadio I de 91.6% e de 52.4% para o es-
tadio IV. Discussão: O tratamento do cancro da mama 
tem evoluído ao longo dos anos e, apesar do aumento 
da incidência nas últimas décadas, a mortalidade está 
a diminuir. Os progressos tanto ao nível do diagnósti-
co precoce do cancro da mama, como da eficácia dos 
meios de tratamento, têm contribuído para uma sobre-
vida global e sobrevida livre de doença cada vez maior. 
Os dados obtidos assemelham-se com a literatura de-
monstrando uma adequação do tratamento oferecido a 
estes doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral do CHVNG/E,EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Barbosa L; Ferreira J; Santos M; Francisco E; Tavares 

A; Esteves J; Fernandes F; Póvoa A; Maciel J.
 CONTACTO: Lilite Barbosa
 EMAIL: lilitebarbosa@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P144)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Fractura Pancreática - Caso Clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A fractura pancreática é uma le-

são rara no traumatismo abdominal fechado. Contudo, 
está associada a morbimortalidade considerável, pela 
associação a lesões vasculares e do duodeno e pelas 
complicações intrínsecas: pancreatite/necrose pancre-
ática/fístula. Resultados: Apresentamos o caso de um 
homem de 71 anos,anti-agregado, que deu entrada no 
Serviço de Urgência após queda de telhado, da qual 
resultou TCE com hematoma subdural e hemorragia 
subaracnóideia agudos, traumatismo torácico, da co-
luna lombar e abdominal. À entrada, apresentava-se 
hemodinamicamente estável, com palpação dolorosa 
no epigastro e sem defesa. A TC abdominal mostrou 
hematoma retroperitoneal (150x85mm) e pâncreas nor-
mal com lâmina líquida na gordura adjacente. Por ins-
tabilidade hemodinâmica, foi submetido a laparotomia 
exploradora constatando-se hemoperitoneu de 2000cc, 
múltiplas aderências, hematoma retroperitoneal e frac-
tura pancreática. Após realizado controlo hemostáti-
co com packing e suturas pancreáticas, optou-se por 
aplicar TachoSil no leito pancreático, patch epiploico e 
drenagem. O pós-operatório foi lento, com necessidade 
de internamento nos Cuidados Intensivos, mas favorá-
vel, sem evidência de fístula pancreática ou colecções 
intra-abdominais. Discussão: O traumatismo abdomi-
nal fechado, sobretudo em doentes com antecedentes 
cirúrgicos abdominais, pode condicionar lesões ines-
peradas. O diagnóstico de fractura pancreática requer 
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um elevado índice de suspeição, sendo a maioria das 
vezes detectada apenas na laparotomia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 2 do Centro Hospitalar de Leiria
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Gonçalves I., Couceiro A., Capelão G., Laureano M., 

Nobre J., Marinho R., Hilário S., Torgal M., Aniceto C., 
Coelho dos Santos M.

 CONTACTO: Inês Coelho Gonçalves
 EMAIL: inescoelhogoncalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P145)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: FECOTÓRAX
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Lacerações diafragmáticas 

ocorrem em 4,5-6% dos traumas toraco-abdominais 
fechados ou politraumas. Pelo seu difícil diagnóstico 
e parca sintomatologia precoce, a apresentação inicial 
das hérnias diafragmáticas pós-traumáticas decorre 
muitas vezes das suas complicações. Material e Mé-
todos: Apresentamos o caso de um homem de 85 
anos admitido no SU por dispneia e dor dorso-lombar 
esquerda, com história de politrauma 4 meses antes. 
Apresentava-se com sinais de choque séptico e ausên-
cia de murmúrio vesicular à esquerda na auscultação 
torácica. Os exames complementares de diagnóstico 
revelaram uma solução de continuidade do hemidia-
fragma esquerdo e herniação intratorácica de parte do 
cólon. O doente foi submetido a cirurgia urgente, con-
firmando-se a presença de hérnia diafragmática com 
estrangulamento do ângulo esplénico do cólon que se 
encontrava perfurado. Realizada resseção segmentar 
do cólon, encerramento da laceração diafragmática e 
drenagem torácica. Apesar de reintervencionado por 
deiscência da ferida operatória, o doente teve alta pas-
sados 2 meses. Discussão: Os traumatismos toraco-
-abdominais fechados são mais propícios à ocorrência 
de lacerações diafragmáticas com herniação intratorá-
cica de vísceras abdominais que os traumas penetran-
tes. Além dos sintomas abdominais, muitos doentes 
apresentam-se com sintomas respiratórios e cardíacos. 
Embora nem sempre a radiologia convencional permi-
ta o diagnóstico, pode levantar a suspeição suficiente 
para uma investigação e tratamento atempados e ade-
quados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral I - Hospital São Francisco Xavier
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Inês Alegre, Jorge Rebanda, Zacharoula Sidiropoulou, 

Carlos Resende, Carlos Neves
 CONTACTO: Inês Alegre Marçal Santos
 EMAIL: i.alegresantos@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P146)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Traumatismo torácico - a perspetiva de 5 anos
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O traumatismo torácico repre-

senta inúmeros episódios de urgência de gravidade 
variável e até 25% da mortalidade do trauma global. 

Pretendeu-se rever a casuística do Serviço nesta po-
pulação. Material e Métodos: Estudo retrospetivo com 
análise de todos os internamentos por traumatismos 
torácicos em adultos de Janeiro de 2009 a Dezembro 
de 2013. Resultados: Incluídos 415 doentes, com dis-
tribuição crescente (25.3% em 2013). A média de ida-
des situou-se nos 60 anos, 75% do sexo masculino e 
internamento médio de 14.7 dias. 96.9% correspondem 
a mecanismos fechados (quedas e acidentes de via-
ção) versus 3.1% de traumatismos penetrantes (arma 
branca). 42.9% apresentavam hemotórax e 22.2% he-
mopneumotórax (1 toracotomia de emergência e 36.9% 
drenagens torácicas). Identificadas 14.7% lesões bila-
terais. Pneumomediastino ocorreu em 4.1% dos doen-
tes e lesão cardíaca em 1.9%. Fratura de arcos costais 
diagnosticada em 87.2% e 7.7% fraturas do esterno. 
Reconhecida contusão pulmonar em 43.6%. Realizada 
antibioterapia em 60% dos doentes. 69.4% apresenta-
vam lesões associadas: Traumatismo Musculo-Esque-
lético 38.3%, Traumatismo Craneo-encefálico 15.9% e 
Traumatismo Abdominal fechado 15.2%. Efetuadas 30 
transferências para Centros de Referenciação. Interna-
mento nos Cuidados Intensivos em 90 doentes (75 com 
ventilação mecânica). Taxa de mortalidade de 3.6% (15 
doentes). Discussão: A casuística reflete a elevada 
incidência desta entidade bem como a evolução favo-
rável com baixas taxas de mortalidades em centros es-
pecializados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Rita Marques, Mariana Peyroteo, Carina Gomes, André 

Marçal, Carlos Santos, Paulo Jorge Sousa, António Oli-
veira

 CONTACTO: Rita Marques
 EMAIL: ritaabreumarques@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P147)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Reparação urgente de laceração do canal de  
Stenon

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os traumatismos faciais po-
dem atingir o canal de Stenon de diversas formas. Este 
conducto com cerca de 15cm por 3mm de largura con-
torna o musculo masseter, perfurando o bucinador até 
ao vestíbulo oral. Lesões não identificadas atempada-
mente podem gerar complicações graves, como fistu-
las salivares ou mucocelos. Assim sendo, a reparação 
precoce destas lesões é fundamental. Material e Mé-
todos: Relato de caso clínico e revisão de publicações 
sobre o tema. Resultados: Homem, 46 anos, admitido 
na sala de emergência agitado e com laceração trau-
mática na hemiface esquerda, desde a arcada malar 
até ao nível do bordo anterior do masséter. Apresenta-
va exposição parotídea e hemorragia activa. Submetido 
a cirurgia de urgência, tendo sido realizada hemóstase 
e identificação de secção do lobo superficial parotideo 
com exposição e secção parcial do canal de Stenon. 
Realizada rafia com vicryl 5-0 e colocação de dreno as-
pirativo. Pós-operatório sem complicações com alta ao 
4º dia. Reavaliado em Consulta Externa revelando boa 
cicatrização da ferida, sem sinais de infecção ou saí-
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da de saliva. Apresentava assimetria da mimica facial, 
sobretudo na região bucal, sendo referenciado para 
tratamento fisiátrico. Discussão: A dificuldade na iden-
tificação deste tipo de lesão só pode ser contornada por 
um elevado grau de suspeição quando é abordada uma 
lesão da face e uma atitude mais intervencionista, em 
equipas experientes conforme a exploração da ferida 
em contexto de bloco no caso descrito.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital de Braga - Director: Dr. Mes-

quita Rodrigues
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: José Pedro Pinto, Charlène Viana, Ricardo Pereira
 CONTACTO: José Pedro Pinto
 EMAIL: josepedropinto@msn.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P148)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Empalamento transabdominal: Relato de um caso
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O traumatismo abdominal resul-

tante de empalamento tem alta incidência de lesões vis-
cerais e vasculares. Material e Métodos: Apresenta-se 
o caso clínico de um empalamento transabdominal. Re-
sultados: Género masculino, 45 anos,vítima de empa-
lamento transabdominal.À admissão na sala de emer-
gência estava hemodinamicamente normalizado, com 
ECG de 15.No exame físico apresentava empalamento 
transabdominal,com mangueira de compressor,com 
porta de entrada periumbilical à esquerda e porta de 
saída no flanco do mesmo lado. Submetido a laparo-
tomia emergente.Intraoperatoriamente foi constata-
do hemoperitoneu de cerca de 1L.Retirado o corpo 
estranho,sem identificação de lesões vasculares major. 
Apresentava laceração mesentérica a 30cm do ângulo 
de Treitz e perfuração intestinal a esse nível, bem como 
perfuração do colon sigmoide.Realizada enterectomia 
segmentar, anastomose entero-entérica e Operação 
tipo Hartman. Politransfundido.Pós-operatório imediato 
em UCI,complicado com infeção superficial da ferida 
operatória,tratada com cuidados de penso.Transferido 
para o serviço de cirurgia ao 10 dia pós-operatório e 
para o hospital da área de residência ao 16 dia pós-
-operatório para continuação de cuidados. Discussão: 
As lesões por empalamento transabdominal constituem 
um desafio.O trauma por empalamento geralmente 
causa lesões extensas e envolvimento multiorgânico.O 
tratamento cirúrgico é mandatório em todos os doentes.
Se possível o objeto empalado deve ser retirado sob 
visualização direta,após laparotomia,para prevenir he-
morragias massivas

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Sílvia Silva, Nádia Tenreiro, Carina Gomes, José Dias, 

João Gaspar, José Lage, António Oliveira
 CONTACTO: Sílvia Monteiro da Silva
 EMAIL: silvia.monteiro29@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P149)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Mononucleose e Hemoperitoneu Traumático
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As fraturas esplénicas corres-

pondem a cerca de 50% das lesões viscerais conse-
quentes ao Trauma Abdominal Fechado. Quando existe 
esplenomegália por Mononucleose o risco de rotura es-
pontânea ou por trauma minor aumenta. Resultados: 
Doente sexo masculino, 16 anos, com traumatismo 
toraco-abdominal esquerdo em jogo de basquete. Re-
correu ao SU por dor torácica e abdominal, sem outras 
queixas. À observação: hemodinamicamente estável, 
sem alterações à auscultação, com distensão abdo-
minal e dor à palpação do hipocôndrio esquerdo, sem 
defesa. Análises: Hb 12g/dL, com elevação das transa-
minases. Radiograma de Tórax e Abdómen sem alte-
rações. Ecografia complementada por TC Abdominal: 
volumoso hemoperitoneu com fractura esplénica justa-
-hilar. Apesar de hemodinamicamente estável por agra-
vamento da distensão e dor abdominal foi submetido a 
laparotomia exploradora tendo-se constatado volumo-
so hemoperitoneu por laceração de vasos gastro-epi-
ploicos e 2 lacerações esplénicas, tendo-se procedido 
a esplenectomia e laqueação dos vasos sangrantes. 
Por esplenomegália foi feito estudo de mononucleose 
com Monoteste que se revelou positivo, confirmando-
-se queixas prévias de odinofagia. O pós-operatório 
decorreu sem complicações major. Discussão: Na 
maioria dos casos a abordagem do hemoperitoneu por 
fractura esplénica é conservadora, procedendo-se a 
esplenectomia sobretudo quando há instabilidade he-
modinâmica. As doenças que cursam com esplenome-
gália aumentam a probabilidade de esplenectomia.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo 

de Évora
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: J. Patrício, A. Oliva, J. Travassos, M. Bento, J. Carava-

na
 CONTACTO: Joana Duarte Patrício
 EMAIL: joana.duarte.1@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P150)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Traumatismo abdominal penetrante: importância  
do mecanismo de trauma. A propósito de um caso 
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O trauma abdominal é uma 
causa importante de morbi-mortalidade. Divide-se em 
fechado e aberto- este em penetrante e não penetrante, 
consoante haja ou não lesão do peritoneu parietal. O 
penetrante engloba lesões por arma branca e arma de 
fogo. Nestas o dano é maior devido à maior extensão 
da trajetória e maior energia cinética dissipada, afetan-
do principalmente o intestino delgado, cólon, fígado e 
estruturas vasculares. Resultados: Apresenta-se o 
caso clínico de um jovem de 37 anos avaliado no SU 
por traumatismo lombar esquerdo por arma de fogo, 
com projétil alojado na região justa-xifóidea. Encontra-
va-se estável, com ventre em tábua. Decidida laparoto-
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mia exploradora, em que se identificou hemoperitoneu 
e conteúdo entérico na cavidade abdominal, por duas 
perfurações de jejuno, perfuração da face posterior do 
antro e anterior do corpo gástrico, perfuração do lobo 
esquerdo do fígado com hemorragia autolimitada, abra-
são do bordo inferior do pâncreas e laceração do polo 
inferior do rim esquerdo com hematoma não expansi-
vo. Foram realizadas 2 gastrorrafias e 2 enterorrafias 
com sutura mecânica, lavagem e drenagem abdominal. 
Teve permanência na UCI e alta clínica ao 7º dia pós-
-operatório. Discussão: O trauma abdominal penetran-
te tem vindo a aumentar na última década. O sucesso 
do manejo depende da eficiência da avaliação inicial, 
com diagnóstico e abordagem terapêutica precoces, 
influenciados por fatores como mecanismo da lesão, 
região afetada e o estado hemodinâmico e neurológico 
do doente.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Diana Brito, Teresa Santos, Jorge Magalhães, Ricardo 

Moreira, Washington Costa, Pinto Correia
 CONTACTO: Diana Brito
 EMAIL: dianasoutobrito86@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P151)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Traumatismo Abdominal Perfurante Por Cornada 
De Bovino - A Propósito De Um Caso Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A etiologia dos traumatismos 
abdominais é variada. Os traumatismos perfurantes 
por corno de bovino são frequentes nos países do sul 
da Europa, principalmente na Península Ibérica, onde 
estes animais são utilizados nos meios rurais e nas 
festas populares. As feridas resultantes têm caracterís-
ticas específicas e gravidade muito variável. Material 
e Métodos: Apresenta-se o caso de um doente de 54 
anos, vítima de traumatismo abdominal perfurante por 
uma cornada de boi. Apresentava-se consciente e he-
modinamicamente estável, apresentando uma ferida 
linear com 10 cm na região inguinal esquerda, com he-
morragia em toalha, sem evisceração. Referia dor num 
trajecto desde a região inguinal até ao bordo costal 
esquerdo. Resultados: Após laparotomia constatou-
-se apenas laceração dos músculos abdominais e do 
peritoneu no bordo sub-costal esquerdo, junto do extre-
mo medial da 9ª e 10ª costelas, com fractura. Realizou-
-se ressecção parcial das costelas e encerramento do 
defeito parietal. Após 12 meses de seguimento não se 
registou morbi-mortalidade. Discussão: A localização 
dos ferimentos de traumatismo por cornada de bovino 
é variável, mas é nos membros inferiores e no abdó-
men que a sua incidência é maior. Pelo mecanismo de 
lesão e características destes animais, a vítima deve 
ser avaliada inicialmente como um doente politraumati-
zado, com realização de laparotomia exploradora sem-
pre que exista qualquer suspeita de lesão de estruturas 
intra-abdominais já que o indice de suspeição deve ser 
elevado nestes casos.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Trauma

 AUTORES: Mário Rui Gonçalves, Ana Cristina Rodrigues, Luisa 
Calais, Diana Gomes, Telma Brito, Fernando Barbosa, 
Alberto Midões

 CONTACTO: Mário Rui Gonçalves
 EMAIL: mariorgoncalves@me.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P152)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Oclusão Intestinal Em Doente Com Hérnia Diafrag-
mática Traumática

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As hérnias diafragmáticas (HD) 
traumáticas são raras. Ocorrem no trauma penetrante 
ou fechado, sendo o último mais frequente. O hemidia-
fragma direito é afetado em 10-20% dos casos, sendo 
o seu diagnóstico mais difícil, dependendo do índice 
de suspeição e avaliação imagiológica. Pelos riscos de 
complicações imediatas e tardias, envolvidas no atraso 
do diagnóstico, a reparação cirúrgica está indicada pre-
cocemente. Material e Métodos: Os autores relatam 
o caso de um homem de 62 anos de idade, paraplégi-
co em consequência de queda em altura aos 18 anos. 
Resultados: Em Julho/2015 inicia quadro insidioso de 
suboclusão. Realiza radiografia do tórax e TAC abdo-
mino-pélvico: hérnia diafragmática direita com conglo-
merado de ansas no hemitórax direito. Por evolução 
desfavorável é submetido a reparação de hérnia com 
prótese (redução de estômago, delgado e colon direito 
para cavidade abdominal) mais drenagem do hemitó-
rax direito. Por perda do domicílio do conteúdo abdo-
minal fica com saco de Bagotá. Necessidade de várias 
abordagens cirúrgicas para resolução do problema ab-
dominal. Inicialmente com penso de pressão negativa 
seguida de colocação de prótese de dupla face que foi 
ajustada em dois tempos cirúrgicos até ser possível en-
cerramento da parede. O doente tem alta ao 49º dia de 
internamento clinicamente bem e com trânsito intestinal 
mantido. Discussão: O atraso no diagnóstico e no tra-
tamento de hérnias diafragmáticas traumáticas pode ter 
consequências deletérias, logo a sua correção precoce 
associa-se a um melhor prognóstico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Mariana Costa; Tiago Fonseca; Jéssica Neves; Vera 

Oliveira; Tiago Ferreira; Marta Guimarães; Florinda 
Cardoso; Pedro Rodrigues; Domingos Rodrigues; Gil 
Gonçalves; Mário Nora

 CONTACTO: Mariana da Silva Costa
 EMAIL: mariana87costa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P153)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Cirurgia de Controlo de Danos | Caso Clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Em contexto de trauma, a cirur-

gia de controlo de danos é definida como sendo a abor-
dagem cirúrgica inicial que visa o controlo rápido da 
hemostase e da conspurcação. A esta abordagem se-
gue-se a estabilização hemodinâmica do doente numa 
unidade de cuidados intensivos. Quando restabelecido 
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o equilíbrio fisiológico, dever-se-á realizar a relaparo-
tomia e o tratamento cirúrgico definitivo. Resultados: 
Mulher de 42 anos, vítima de esmagamento, dá entra-
da na sala de emergência. Apresentava traumatismo 
torácico e abdominal, com instabilidade hemodinâmica, 
sem resposta a ressuscitação volémica, requerendo 
protocolo de transfusão maciça e drenagem de hemo-
tórax à esquerda. Decidida laparotomia exploradora 
com identificação de hemoperitoneu volumoso, ruptura 
da cúpula diafragmática esquerda, fractura esplénica 
grau IV, avulsão do rim esquerdo, fractura da cauda do 
pâncreas, ruptura da artéria cólica esquerda e hemato-
ma rectroperitoneal. Realizada cirurgia de controlo de 
danos. Pós-operatório na Unidade de Cuidados Inten-
sivos com estabilização hemodinâmica. Laparotomia 
revisitada às 24 horas com avaliação da viabilidade es-
plâncnica e hemóstase. Boa evolução clínica com alta 
ao 16º dia de internamento. Discussão: A decisão de 
realização de cirurgia de controlo de danos deve ser 
tomada precocemente, de forma a prevenir a depleção 
das reservas fisiológicas e consequentemente a tríade 
letal - coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica 
- que contribui para um aumento marcado da taxa de 
mortalidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Ana Melo, Cátia Ferreira, Rita Marques, Bruno Pinto, 

Herculano Moreira, António Oliveira
 CONTACTO: Ana Melo
 EMAIL: anadreiamelo@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P154)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Post traumatic diaphragmatic hernia - a clinical 
case

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Approaching a multiple trauma 
patient requires care and focus while still maintaining 
some speed of action. Material e Métodos: We present 
the case of a 21-year-old male, who was brought to the 
emergency department after a traffic collision with multi-
ple injuries including blunt chest and abdominal trauma. 
Resultados: At the time of admission the patient pre-
sented with a GCS of 14. There was dullness on percus-
sion and absence of breath sounds in the left hemi-tho-
rax. The abdomen was diffusely tender on palpation. A 
FAST ultrasound uncovered a splenic injury and a left 
pulmonary contusion with left hemopneumothorax, with 
subsequent placement of a chest tube. Because the-
re was still dullness and absence of breath sounds on 
the bottom two thirds of the left hemi-thorax, the patient 
had a CT of the thorax and abdomen, which showed 
the presence of a diaphragmatic rupture, with thoracic 
herniation of the stomach and partly the spleen. He un-
derwent a laparotomy with reduction of the herniated 
content, splenectomy and closure of the diaphragmatic 
tear with suture. After 11 days the patient was dischar-
ged. 2 months later he presented with normal X-ray, 
CBC and free of symptoms. Discussão: This case me-
ans to illustrate how a serious condition may be masked 
behind other clinical features of chest and abdominal 
trauma, and how the FAST ultrasound has difficulty with 

the identification of a traumatic diaphragmatic hernia in 
the presence of pulmonary contusion.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia B, Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra (2), Serviço de Urologia e Transplantação 
Renal, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (1)

 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: M. Eliseu (1), M. Costa (2), C. Canhoto (2), L. Dias (2), 

M. Santos (2), F.J. Oliveira (2)
 CONTACTO: Miguel Eliseu
 EMAIL: mgl.nobre@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P155)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Trombose venosa: uma complicação grave após 
esplenectomia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A trombose venosa pode ocor-
rer em cerca de 5% dos doentes submetidos a esple-
nectomia. Esta ocorre mais frequentemente no sistema 
porta. A trombocitose tem sido implicada como factor 
de risco, apesar do seu papel permanecer pouco cla-
ro. Resultados: Os autores apresentam o caso clínico 
de um doente do género masculino, de 19 anos, que 
sofreu um acidente de viação, com um traumatismo es-
plénico grau IV. Foi submetido a uma esplenectomia de 
emergência, com boa evolução clínica, tendo tido alta 
após 12 dias. Foi antiagregado pela trombocitose. Após 
um mês e meio da cirurgia, recorreu à urgência por dor 
abdominal, tendo sido diagnosticada por TC, uma ex-
tensa trombose das veias esplénica, mesentéricas e 
porta, sem sinais de enfarte hepático ou de sofrimento 
intestinal. Realizou terapêutica com enoxaparina, com 
boa evolução clínica, tendo alta após 15 dias. Ficou 
medicado com dabigatrano etexilato e foi encaminhado 
para a consulta para estudo de trombofilias. Discus-
são: O estado de hipercoaguabilidade verificado após 
esplenectomia por trauma pode potenciar complicações 
graves, como uma extensa trombose venosa profunda, 
que deverá ser reconhecida e tratada precocemente. O 
despiste de trombofilias nestes doentes é essencial.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Marta Sousa, Pedro Fidalgo, Carlos Ascensão, Cristina 

Santos, Vitor Pereira
 CONTACTO: Marta Sofia Farinha Capelo de Sousa
 EMAIL: Martacapelosousa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P156)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Rotura Traumática de Pseudoquisto Pancreático
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Pseudoquisto pancreático é 

uma coleção de fluido, delimitada por uma parede não 
epitelizada. Surge como complicação da pancreatite 
aguda ou crónica. Dentro das complicações possíveis 
a rotura traumática é bastante rara, havendo apenas 
2 casos descritos na literatura. Material e Métodos: 
Apresentamos o caso de um doente do sexo mascu-
lino, 70 anos, com antecedentes de HTA, litíase vesi-
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cular, pancreatite aguda em 2011, hábitos etanólicos. 
Admitido na sala de trauma por traumatismo abdominal 
fechado, na sequência de acidente de automóvel, re-
ferindo dor e distensão abdominal, sem vómitos e dor 
na anca direita. À observação: hemodinamicamente 
estável, abdómen distendido, dor intensa e defesa à 
palpação, com sinais de irritação peritoneal e dor à mo-
bilização da coxa. Analiticamente sem alterações. TC 
Abdomino-pélvica a revelar massa quística, em conti-
nuidade com a cauda do pâncreas. Líquido livre peri-
-esplénico. Fratura do acetábulo e ramo isquiopúbico à 
direta. Resultados: Proposta laparotomia exploradora. 
Intra-operatoriamente constatou-se líquido livre intra-
-peritoneal (hemático/achocolatado) e pseudoquisto da 
cauda do pâncreas roto. Efectuou-se lavagem peritone-
al e drenagem externa do quisto. Pós-operatório sem 
formação de fístula pancreática ou outras intercorrên-
cias. Discussão: A rotura traumática de um pseudo-
quisto pancreático é uma entidade rara. Está geralmen-
te associada a complicações hemorrágicas, requeren-
do intervenção cirúrgica urgente. O tratamento cirúrgico 
passa pela drenagem externa ou interna.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral - Hospital de Curry Cabral
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: João Aniceto, Tânia Almeida, Danielle Magalhães, Ra-

fael Coêlho, Raimundo Lopes, Edite Filipe, Hugo Pinto 
Marques, Américo Martins, Eduardo Barroso

 CONTACTO: João Pedro Aniceto
 EMAIL: joaoptaniceto@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P157)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Empalamento da coxa - Caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As lesões de empalamento 

são um tipo específico de trauma em que um objec-
to alongado penetra num local do corpo e permanece 
nesse local. Pode resultar em contaminação da ferida, 
atingimento de órgãos profundos e de grandes vasos. 
O corpo estranho pode tamponar a lesão devendo ser 
mantido no local até correta avaliação, devendo ser 
obtidas todas as informações sobre o corpo estranho, 
mecanismo da lesão e se possível realizados os exa-
mes que permitam definir o melhor plano para a sua 
abordagem. Material e Métodos: Relatámos um caso 
de empalamento da coxa com um ramo de árvore. Re-
sultados: Homem, 32 anos, com queda de 2 metros 
da qual resultou empalamento da coxa esquerda com 
um ramo de árvore de 2 cm de diâmetro. O doente foi 
transportado para o Serviço de Urgência e foi de ime-
diato administrada analgesia, antibioterapia e realizada 
vacinação antitetânica. O doente encontrava-se hemo-
dinamicamente estável e realizou estudo inicialmente 
com raio-x e seguidamente com angiotomografia com-
putadorizada que revelou corpo estranho com cerca de 
10 cm junto dos vasos femorais, sem extravasamento 
de contraste, e com aparente integridade da parede 
dos vasos. Foi efectuada exploração cirúrgica com re-
moção cuidadosa do corpo estranho, lavagem e drena-
gem da ferida, tendo o pós-operatório decorrido sem in-
tercorrências. Discussão: As lesões de empalamento 
são relativamente infrequentes e o estudo imagiológico 

apresenta grande utilidade na sua abordagem permitin-
do um melhor planeamento da cirurgia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Senhora da Oliveira
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Catarina Longras, Ana Cristina Carvalho, Marta Mar-

tins, Diana Brito, André Magalhães, João Moura, Artur 
Castro, Lima Terroso, Maria La Salete, Jorge Maga-
lhães, Ricardo Moreira, Pinto Correia

 CONTACTO: Ana Catarina M Longras
 EMAIL: aclongras@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P158)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Rotura diafragmática por traumatismo fechado: 
caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A rotura do diafragma é uma 
entidade nosológica pouco frequente, com taxas de 
incidência variando entre 0.8 e 3% de todos os poli-
traumatizados, sendo mais frequente à esquerda (cer-
ca de 70% dos casos). A radiografia de tórax é o meio 
complementar mais significativo na marcha diagnóstica 
destes casos e o tratamento é cirúrgico. Material e Mé-
todos: Apresentamos o caso de um doente de 81 anos, 
vítima de acidente de viação de que resultou traumatis-
mo torácico, cuja radiografia do tórax revelou provável 
rotura diafragmática à esquerda. Apresentava também 
fractura do 9º e 10º arcos costais posteriores à esquer-
da e fractura da bacia. Foi submetido nesse dia a la-
parotomia exploradora que confirmou a presença de 
rotura diafragmática esquerda com herniação da quase 
totalidade do estômago e de parte do baço. Procedeu-
-se a redução do conteúdo herniado para a cavidade 
abdominal, rafia diafragmática e drenagem torácica 
esquerda. O doente foi internado na Unidade de Cui-
dados Intensivos, tendo sido posteriormente submetido 
a reparação cirúrgica das fracturas da bacia por parte 
da Ortopedia. Teve alta após 32 dias de internamen-
to, assintomático do ponto de vista toraco-abdominal. 
Discussão: A rotura diafragmática traumática tem indi-
cação cirúrgica, sendo a abordagem por via abdominal 
geralmente a eleita no caso de traumatismo toraco-
-abdominal pela possível presença de outras lesões 
abdominais associadas. Esta associação é frequente, 
aumentando a sua morbilidade e mortalidade.

 HOSPITAL: Hospital Litoral Alentejano, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia Geral - ULSLA (1)
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Ferreira, A. (1); Gameiro, H. (1); Cruz, A. (1); Marinho, 

D. (1); Sousa, D. (1) Santos, D. (1); Colaço, M. (1); Mar-
tins, J. (1)

 CONTACTO: Andreia Ferreira
 EMAIL: andreiasiferreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P220)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: A importância de uma abordagem multidisciplinar 
num caso de Hemorragia Digestiva Alta

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As malformações arteriove-
nosas (MAVs) são causas importantes de hemorragia 
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gastrointestinal obscura e intermitente e podem ser ca-
racterizadas como congénitas ou adquiridas, pela loca-
lização e idade de apresentação. Material e Métodos: 
Os autores relatam um caso múltiplas MAVs com shunt 
porto-cava e aneurismas esplâncnicos associada a he-
morragia massiva. Resultados: Homem,33anos com 
quadro de epigastralgia e retorragia com 5meses de 
evolução. Iniciou estudo em ambulatório com EDA que 
revelou lesão subendotelial duodenal. TC abdominopel-
vica revelou shunt entre a veia porta e veia supra-he-
pática direita e imagens hepáticas sugestivas de shunts 
vasculares. A 25/9 deu entrada no Su em choque hipo-
volémico com Hg 5,8g/dL. Inicia mediadas de reanima-
ção e é internado na UCI. Dia 27/9 apresentou hemor-
ragia abundante e foi submetido a laparotomia explora-
dora onde foi detetada presença de sangue em todo o 
sistema digestivo, úlcera duodenal, sem hemorragias 
ativas. AngioTC revela possível rotura de MAV para o 
lumen duodenal. Dia 28/9 foi transferido para o hospital 
com radiologia de intervenção onde realiza arteriografia 
e embolização de aneurisma da artéria gastroduode-
nal. O doente respondeu bem ao tratamento estando 
atualmente orientado em consulta de Cirurgia Geral e 
Genética Médica. Discussão: Apesar dos avanços nos 
métodos radiológicos, a hemorragia associada a MAVs 
é caracterizada pela recorrência até ao diagnóstico ser 
estabelecido. Por vezes, estes doentes são sujeitos a 
cirurgia sem que a causa seja objetivada

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1 (1), Cirurgia 2 (2), Medicina Interna (3)
 CAPÍTULO: Cuidados Intensivos
 AUTORES: Manuel A.V.Ferreira(1), Bárbara Lima(1), Aires Mar-

tins(1), Álvaro Gonçalves(2), Diogo Pinto (2), Rogério 
Silva(3), Sandra Ferreira(2), Ana Gonçalves(1), Fran-
cisco Fazeres(1), Alberto Midões

 CONTACTO: Manuel Alexandre Barreiros Viana Fernandes Ferreira
 EMAIL: manuel.alexandre.ferreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P221)

  SESSÃO P-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Cirurgia Intensiva ?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Angiodisplasia é uma malfor-

mação vascular do tubo digestivo, sendo causa fre-
quente de hemorragia digestiva e anemia sem foco. 
Ocorre geralmente depois dos 60 anos, principalmente 
no cego ou cólon ascendente. A abordagem diagnóstica 
e terapêutica passa por intervenções medicamentosas, 
endoscópicas, percutâneas, e por vezes cirúrgicas. 
Resultados: Homem de 87 anos, com antecedentes 
de diabetes, cardiopatia isquémica e valvular, IRC, FA 
e anticoagulado com dabigatrano, recorre ao SU por 
adinamia e melenas. Hipotenso, com dor epigástrica, 
sem irritação peritoneal, hemoglobina de 5,2, INR de 
2,79 e função renal alterada, realizou 2 transfusões e 
EDA que revelou apenas sangue que refluía de jusante 
para o duodeno. Internou-se na UCIP onde fez diálise, 
para eliminar dabigatrano, e ácido aminocapróico. Por 
episódios de hematoquézias e manutenção de valores 
baixos de hemoglobina apesar de transfusões diárias, 
fez EDA com colonoscópio pediátrico que constatou he-
morragia ativa a 30 cm distalmente do ângulo de Treitz. 
Após tentativa de hemostase sem sucesso com adre-

nalina, marcou-se lesão com tinta-da-china. Por manter 
hemorragia ativa foi submetido a ressecção segmentar 
de delgado sem intercorrências. Sem novas descidas 
da hemoglobina, transferido para o internamento da Ci-
rurgia, teve alta após 2 dias. Fez um total de 21 UCE. 
Reavaliado uma semana depois apresentava subida 
de hemoglobina, sem perdas hemáticas. Discussão: 
Limite de investimento/agressão cirúrgica em idoso HD 
instável com múltiplas comorbilidades

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cuidados Intensivos
 AUTORES: Morgado M, Oliveira N, Monsanto P, Carvalho P, Quei-

mado H, Ramos L, Pereira JG, Rodrigues F.
 CONTACTO: Miguel Morgado
 EMAIL: migueltmorgado@gmail.com
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 RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C37)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Resultados do tratamento Cirúrgico do Early Gas-
tric Cancer

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O tratamento cirúrgico do Ear-
ly Gastric Cancer (EGC) garante um excelente prog-
nóstico (sobrevivências a 5 anos superiores a 90%). A 
resseção endoscópica tem sido efetuada num número 
crescente dos doentes com baixo risco de metastiza-
ção ganglionar. Reviu-se uma série de doentes tratados 
com cirurgia para futura comparação com outras técni-
cas curativas Material e Métodos: Análise retrospetiva 
das características demográficas clinicas e patológicas 
e dos factores de prognóstico dos doentes submetidos 
a cirurgia por ECG entre 2007 e 2011 na nossa Institui-
ção Resultados: Foram avaliados 178 doentes, com 
uma mediana de follow up de 57 meses, com uma mé-
dia de idades de 62 anos e ligeiro predomínio do sexo 
masculino (51,1%). A maioria das lesões localizavam-
-se no antro (40.7%). A percentagem de neoplasias 
T1a e T1b foi de 41% e 56.7%. A gastrectomia total 
foi realizada em 52.8% e a média de gânglios isolados 
foi de 24. A metastização ganglionar foi observada em 
18.4%, tendo como fatores de risco a permeação linfo-
vascular e a invasão da submucosa. Da nossa amostra 
teriam critérios para resseção endoscópica 98 doentes. 
Destes, 11.2% apresentaram metastização ganglionar. 
A sobrevivência específica de doença aos 5 anos foi de 
92% e a invasão ganglionar foi o principal fator de prog-
nóstico Discussão: A metastização ganglionar, não é 
desprezível neste subgrupo de doentes. O tratamento 
cirúrgico do EGC permite elevadas taxas de sobrevi-
vência e as técnicas minimamente invasivas devem 
garantir a mesma eficácia e segurança terapêutica

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: 1- Serviço de Oncologia Cirúrgica IPO Porto; 2- Serviço 
de Gastroenterologia IPO Porto

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
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 AUTORES: Cátia Ribeiro1, Alexandre Sousa1, Ana Ferreira1, Ana 
Mesquita1, Pedro C. Martins1, Diogo Libânio2, Pedro 
Antunes1, Donzília Brito1, Flávio Videira1, J. Abreu de 
Sousa1

 CONTACTO: Catia Ribeiro
 EMAIL: catia_r_ribeiro@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C38)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Eficácia e Segurança da Gastrectomia Vertical Cali-
brada Laparoscópica como Procedimento Bariátri-
co Único

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O objetivo deste estudo foi 
avaliar os resultados da gastrectomia vertical calibra-
da laparoscópica (GVC) como procedimento bariátrico  
único. Material e Métodos: Foram analisados retros-
petivamente, os registos clínicos de todos os doentes 
tratados por obesidade na nossa instituição, entre Ja-
neiro 2009 e Dezembro 2013, utilizando dados pros-
petivos longitudinais armazenados em base de dados. 
Foram selecionados doentes operados apenas uma 
vez e com mais de 12 meses de seguimento. Resulta-
dos: Dos 200 doentes operados pelo grupo no período 
do estudo foram incluídas na análise 133 GVC. Os do-
entes tinham idade média de 44,7 anos, 79% eram do 
sexo feminino e apresentavam em média 2,5 de sete 
comorbilidades avaliadas. Registaram-se dois casos 
(1,50%) de hemorragia abdominal prolongada e outros 
dois (1,50%) de fístula da sutura gástrica. A média da 
percentagem de excesso de peso perdido (%EPP) foi 
de 69,3% [N=133] após um ano. Após dois, três, quatro 
e cinco anos a média do %EPP foi de 69,7% [N=68], 
66,7% [N=51], 60,3% [N=18] e 64,4% [N=6] respetiva-
mente. O sucesso cirúrgico (%EPP >=50%) foi atingido 
em 82% dos doentes após o primeiro ano, mantendo-
-se acima de 72% aos cinco anos. Discussão: A GVC 
mostrou ser, para a obesidade grave, um tratamento 
seguro e eficaz. A grande maioria dos doentes apresen-
ta sucesso cirúrgico mantido ao longo do tempo, apesar 
da tendência para um ligeiro reganho de peso nos anos 
seguintes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: José Vieira Baptista, Vanessa Praxedes, Ana André, 

Carlos Trindade, Luís Cortez
 CONTACTO: José Vieira Baptista
 EMAIL: ze.baptista@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C39)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Gastrectomia radical em doentes com idade supe-
rior a 75 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A decisão multidisciplinar on-
cológica nas idades mais avançadas é frequentemente 
no sentido de a cirurgia ser a primeira/única proposta 
terapêutica.A intenção foi comparar o impacto na sobre-
vida ligado ao tipo de linfadenectomia nos doentes com 
idade>75 anos. Material e Métodos: Estudo retrospec-

tivo.232 doentes-ca gástrico operados até 2012,recuo 
mínimo de 2,5a.GrupoI-n=78,>75a;Grupo II-n=154, 
Resultados: GrupoI: D0-1(22),D1+(25),D2(31).T1-
2(30), T3(21),T4(27).N0(34).nR=6(11).Grupo II:D0-
1(34), D1+(43),D2(77).T1-2(56),T3(56),T4(42).N0(62).
nR=6(34).Sobrevida global(SG) foi significativamente 
menor no Grupo I (p0,05).nR>=6 com impacto signifi-
cativo na SG em 34 doentes do Grupo II,(p Discus-
são: Doentes com mais de 75a a sobrevida pós-gas-
trectomia foi significativamente inferior à observada nos 
mais novos.A extensão da dissecção ganglionar teve 
impacto nos doentes do GrupoI em que permitiu ob-
ter uma rN>=6.A sobrevida dos doentes com tumores 
avançados (T3/4) foi menor no GrupoI apontando para 
a necessidade de rever a atuação multidisciplinar neste 
grupo etário.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Centro Académico de Medicina de Lisboa
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Patrícia Lages, Cláudia Pereira, Rui Esteves, Nilza 

Gonçalves, Daizy Abreu, Paulo Costa
 CONTACTO: Patrícia Lages
 EMAIL: pmplages@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C40)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Tratamento Minimamente Invasivo De Perfurações, 
Fístulas E Deiscências Esofágicas Com Endopró- 
teses

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Avaliar a segurança e eficácia 
da colocação de próteses esofágicas em doentes com 
perfurações, fístulas ou deiscências anastomóticas 
esofagojejunais, e identificar quais os factores predi-
tivos de sucesso terapêutico, definido como encerra-
mento completo do defeito depois da remoção da próte-
se. Material e Métodos: Foram incluídos todos os do-
entes submetidos a colocação de próteses esofágicas 
no tratamento de perfurações, fístulas ou deiscências 
esofagojejunais de Janeiro de 2010 a Agosto 2015. Re-
sultados: Foram incluídos 27 doentes (16 sexo femini-
no, 11 sexo masculino), com uma mediana de idade de 
67 anos. O encerramento do defeito foi conseguido em 
74% dos casos, tendo havido necessidade de cirurgia 
em 26% dos casos. No grupo de doentes com neces-
sidade de cirurgia a mortalidade foi mais alta do que o 
grupo sem necessidade de cirurgia (62,5% vs 11,1%, p 
Discussão: A colocação de próteses esofágicas é uma 
técnica segura e eficaz no tratamento de perfurações, 
fístulas e deiscências de anastomoses esofagojejunais, 
sendo uma alternativa minimamente invasiva à cirurgia. 
A taxa de sucesso no encerramento do defeito e a taxa 
de mortalidade do nosso estudo está de acordo com o 
descrito na literatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Santos M.; Tavares A.; Pinho R.; Barbosa L.; Peyroteo 

M.; Viveiros F.; Maciel J.
 CONTACTO: Mariana Santos
 EMAIL: marianamnsantos@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C41)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Gastrectomia Vertical Calibrada - Experiência De 
Uma Unidade De Tratamento Cirúrgico Da Obesi- 
dade

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Obesidade Mórbida é um 
problema de Saúde Pública, de prevalência crescente. 
Pretende-se analisar, retrospectivamente, as caracte-
rísticas clínico-patológicas dos doentes e os resultados 
da Gastrectomia Vertical Calibrada numa Unidade de 
Tratamento Cirúrgico da Obesidade (UTCO). Material 
e Métodos: Operados 351 doentes, 85% mulheres, 
com idade média 45,3+-10,05 (19-67) anos e IMC mé-
dio inicial de 43,79+-7,69 (27-82)Kg/m2. Em 55 casos 
a Intervenção foi Revisional. A abordagem foi laparos-
cópica em 346 casos, com taxa de conversão 0,58%. 
Existiam comorbilidades em 67,3% dos doentes, sa-
lientando-se: Hipertensão Arterial (44,4%), Dislipidémia 
(25,64%), Diabetes Mellitus (26,78%), Apneia do Sono/
DPOC (17,66%). Resultados: Ocorreu morbilidade 
major em 4,27%, mortalidade em 0,28%. As principais 
causas de morbilidade precoce e tardia foram Infecção 
do Local Cirúrgico e Doença de Refluxo Gastro-esofá-
gico, respectivamente. As intervenções Redo não se 
associaram a aumento do risco de complicações (p> 
0,05). A percentagem de excesso de peso perdido 
média (%EPP) foi máxima aos 18 meses, mantendo-
-se acima de 60% aos 36 meses. Ocorreu resolução/
melhoria de comorbilidades na maioria dos doentes. 
Aplicando o Score Baros, 76,39% dos inquiridos apre-
sentaram resultados de Bom a Excelente. Discussão: 
A Gastrectomia Vertical Calibrada é uma intervenção 
segura, eficaz e satisfatória para os doentes. O se-
guimento destes doentes a longo prazo, por equi-
pas multidisciplinares, é fundamental para o sucesso  
terapêutico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A, Centro Hospitalar e Universi-

tário de Coimbra (CHUC)(1); Serviço de Cirurgia B, 
CHUC(2); Nutrição Clínica-Serviço de Medicina Inter-
na, CHUC(3); Serviço de Endocrinologia, CHUC(4); 
Serviço de Psicologia Clínica, CHUC(5)

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: A Milheiro(1),M Tomé(1),M Koch(1),JC Campos(1),A 

Monteiro(1),M Martins(1),A Manso(1),JG Tralhão(1),G 
Jorge(1),R Martins(1),S Silva(1),S Martins(1),J 
Almeida(2),M Cupido(2),L Santos(3),P Oliveira(4),L 
Ruas(4),D Rodrigues(4),M Bastos(5),F Castro Sou-
sa(1)

 CONTACTO: Marisa Tomé
 EMAIL: marisa.tome.alves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C42)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Tratamento paliativo da obstrução gástrica em do-
entes com neoplasia gástrica.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A escolha do melhor método 
para paliação da obstrução gástrica (OG) no contex-
to de neoplasia gástrica avançada é controversa. Este 
estudo procura avaliar o tratamento da obstrução com 

colocação de prótese (PT) ou com realização de gas-
troenteroanastomose (GE). Material e Métodos: Estu-
do de observância, retrospectivo, dos doentes com OG 
por neoplasia gástrica, submetidos a paliação com PT 
ou GE, num período de 4 anos (2011 a 2014). Resulta-
dos: Analisados 31 doentes com sintomas obstrutivos, 
54,8% (17) do sexo masculino, com uma média de ida-
des de 72 anos. 23 foram paliados com colocação de 
PT e 8 com realização de GE. Não houve diferença no 
estadio da doença entre os dois grupos. Na avaliação 
intra-operatória 11 doentes tinham doença irressecá-
vel: 8 realizaram GE e 3 colocaram PT. Doentes com 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) >=3 não 
realizaram GE (p=0.05). A mediana do tempo de pa-
tência da via oral foi de 76 dias, sem diferença entre os 
grupos. O tempo até introdução da dieta oral foi mais 
precoce nos doentes paliados com PT (1 vs 6 dias, p 
Discussão: A colocação de PT permitiu reintrodução 
mais precoce da dieta oral. Os doentes mais debilita-
dos (ECOG>=3) não tiveram condições para realização  
de GE.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade Cirurgia Digestiva, Serviço de Cirurgia Geral 

do Centro Hospitalar do Porto
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Cláudia Paiva, Isabel Mesquita, Gil Faria, Carlos No-

gueira, Jorge Santos.
 CONTACTO: Cláudia Paiva
 EMAIL: linhaspaiva@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C43)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Margem proximal (MP) como fator preditivo de reci-
diva na ressecção gástrica oncológica (RGO)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Na RGO por ADC recomenda-
-se uma MP >5 cm, ou >8 cm nos tumores difusos. Es-
tudos recentes contestam esta distância. Valor prediti-
vo da MP para recidiva. Material e Métodos: Estudo 
longitudinal retrospetivo. Incluídos doentes com RGO 
com intenção curativa entre 2008-2012 de dois hospi-
tais. Excluídos os doentes com follow-up <6 meses e 
ressecções R1/R2. Comparados os doentes com reci-
diva e sem recidiva. Foi utilizada regressão logística: 
outcome - evidência de recidiva (local e à distância); 
preditores: MP; controlado para os fatores histológi-
cos de risco. Resultados: 128 doentes. Idade supe-
rior nos doentes com recidiva(74,4 [plus]- 1.10 vs 70,5 
[plus]- 1,68; t=2,04, p<0,05). Distribuição por sexos foi 
idêntica. Margem <5 cm associou-se a recidiva(Chi2 = 
0,863; df=1; p=0,030). Na análise univariada a exten-
são mural, invasão ganglionar, invasão linfovascular, 
grau e tipo histológico associaram-se a recidiva. Na 
análise multivariada a margem proximal foi preditora 
de recidiva(OR=1,04; IC95[1,01;1.07]). Mantiveram-se 
como preditores o envolvimento ganglionar, invasões 
linfovasculares e grau de diferenciação. Excluindo as 
variáveis sem significância estatística o modelo de 
regressão apresenta R2=0,31 e a MP perde signifi-
cância estatística. Discussão: A MP demonstrou-se 
um FP de recidiva considerando o limite de 5cm. No 
entanto, com impacto claramente inferior ao grau de 
diferenciação, invasão ganglionar e invasão linfovas-
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cular. Na análise multivariada, a recidiva local e à dis-
tância foi independente do tipo histológico e extensão  
mural.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: 1 - Serviço de Cirurgia B - Hosp Prof. Doutor Fernando 

da Fonseca, 2 - Serviço de Cirurgia Geral, Hospital In-
fante D. Pedro, Centro Hospitalar Baixo Vouga, 3 - Re-
gisto Oncológico Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Rui Marinho (1), Catarina Ribeiro (2), Marta Sousa (1), 

Rita Lages (2), Nicole Inácio (3), Marta Serra (2), Ri-
cardo Rocha (1), Marta Fragoso (1), Teresa Santos (2), 
Filipe Ribeiro (2), Nuno Pignatelli (1), Vítor Nunes (1)

 CONTACTO: Rui Marinho
 EMAIL: rui.saavedra.marinho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C44)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Laparoscopia de estadiamento no adenocarcinoma 
gástrico: casuística de 5 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O adenocarcinoma gástrico 
é diagnosticado num estadio avançado em 50% dos 
casos. Na sua fase inicial é frequentemente assin-
tomático. O tratamento cirúrgico vai depender de um 
estadiamento adequado. Mesmo após estadiamento 
imagiológico, 30% dos casos são considerados sem in-
dicação cirúrgica intraoperatoriamente. A laparoscopia 
de estadiamento é muito sensível na detecção de me-
tástases peritoneais e hepáticas, permitindo melhorar o 
estadiamento do adenocarcinoma gástrico. Material e 
Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com ade-
nocarcinoma gástrico com indicação para laparoscopia 
de estadiamento entre Janeiro de 2010 a Dezembro 
de 2014 (5 anos). Resultados: No período dos 5 anos 
analisados, foram submetidos 30 doentes a laparosco-
pia de estadiamento por adenocarcinoma gástrico, 16 
do sexo masculino e 14 do sexo feminino. A média de 
idades foi de 67 anos. Em 20% dos casos, a citologia 
do lavado peritoneal foi positiva para células neoplási-
cas e/ou apresentavam metastização intraabdominal. A 
morbilidade foi de 0% e a mortalidade de 10%. Foram 
descritos os diferentes planos terapêuticos cirúrgicos 
e não cirúrgicos para cada caso. Discussão: Após a 
laparoscopia de estadiamento, 20% dos casos foram 
estadiados como M1 com consequente alteração do 
plano terapêutico.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Espírito Santo - 

Évora
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Cátia Rito, José Travassos, Joana Patrício, Ana Raquel  

Martins, Ânia Laranjeiro, Susana Ribeiro, Arnaldo  
Machado, Sofia Antunes, Margarida Cinza, Jorge  
Caravana

 CONTACTO: Cátia Rito
 EMAIL: ccrito@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C45)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Importância Do Atingimento Ganglionar No Prog-
nóstico Da Neoplasia Do Esófago

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O estadiamento dos tumores 
esofágicos com base no sistema TNM foi revisto em 
2010. No entanto, os critérios de irressecabilidade 
ganglionar e o número de gânglios necessários para o 
estadiamento pós-operatório e o seu impacto na sobre-
vida do doente não foram considerados. Este estudo 
pretende analisar o peso do estadiamento ganglionar 
na sobrevida do cancro do esófago. Material e Méto-
dos: Estudo retrospectivo dos doentes com operados 
por neoplasia do esófago durante 10 anos (2005-2014). 
Realizada análise da sobrevida dos doentes N0 vs N+ e 
a sobrevida de doentes com o mesmo T, fazendo variar 
o N. Resultados: Foram operados 80 doentes por tu-
mor maligno no período de tempo analisados. A sobre-
vida média global dos doentes foi 32.8 meses. O núme-
ro médio de gânglios invadidos foi 1.32 numa média de 
11.9 dissecados. No estadiamento anatomo-patológico 
foram encontrados 56.8% doentes N0 e 43.2% doen-
tes N>0. Verificou-se uma diferença estatisticamente 
significativa nos doentes N0 quando comparados com 
os N>0, independentemente do T. Dentro do mesmo T 
verificou-se que apenas nas lesões T2 há uma diferen-
ça de mortalidade estatisticamente significativa quando 
se aumenta a classificação N.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Braga (1); 

Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Pêro da Covilhã 
(Centro Hospitalar da Cova da Beira) (2)

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Alexandra Babo (1), Sofia Jardim Neves (2), Elsa Silva (1),  

Teresa Carneiro (1), Dina Luís (1), António Gomes (1)
 CONTACTO: Alexandra Babo
 EMAIL: alexandrababo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C46)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Factores preditivos de metastização ganglionar no 
cancro gástrico precoce

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Avaliar factores clínico-pato-
lógicos preditivos de metastização ganglionar no can-
cro gástrico precoce. Material e Métodos: No período 
compreendido entre Janeiro de 1999 a Julho de 2015 
foram submetidos a gastrectomia com intenção curati-
va 105 doentes com adenocarcinoma gástrico precoce 
(AGP). Com o intuito de pesquisar factores predictivos 
para metastização ganglionar, efectuou-se o estudo 
retrospectivo de diferentes factores clinico-patológicos: 
idade, sexo, localização, tamanho do tumor, aspecto 
macroscópico, grau de infiltração, histologia e invasão 
linfovascular. Realizada análise estatística com os tes-
tes de Fisher e Mann-Whitney U, considerando-se es-
tatisticamente significativo um p Resultados: Observa-
dos 14 casos (13,3%) de metastização ganglionar, 12 
(85,7%) dos quais apresentavam atingimento da sub-
mucosa. Em 13 doentes (92,9%) o tumor era >=2cm e a 
sua localização preferencial foi no terço médio (57,1%). 
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O padrão de diferenciação histológica em 7 casos 
(50%) foi o pouco diferenciado. O aspecto macroscópi-
co dominante foi o ulcerado (64,3%). Da análise esta-
tística dos factores clinico-patológicos preditivos de me-
tastização ganglionar resultaram o grau de infiltração 
tumoral e a presença de invasão linfovascular, como 
variáveis estatisticamente significativas (p Discussão: 
Na série analisada, o atingimento da submucosa e a 
presença de invasão linfovascular, foram factores pre-
ditivos de metastização ganglionar no AGP.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Joana Magalhães, Rui Ferreira Almeida, Ana Marta 

Pereira, Tiago Ferreira, António Reis, Artur Trovão, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Joana da Silva Magalhães
 EMAIL: juana_magalhaes@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C47)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Perda ponderal após Gastrectomia Vertical Lapa-
roscópica: resultado de longo prazo (5 anos)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A obesidade é um problema de 
saúde global crescente, que está associada a aumento 
da morbilidade e mortalidade. A cirurgia bariátrica mos-
trou ser eficaz no tratamento da obesidade, com o slee-
ve gástrico laparoscópico (SG) a adquirir um papel pro-
missor, apresentando resultados constantes na perda 
de peso. Este estudo pretende apresentar os resulta-
dos da nossa experiência nesta técnica cirúrgica. Mate-
rial e Métodos: Trata-se de um estudo observacional, 
retrospectivo e descritivo. A população é constituída 
pelos primeiros 250 doentes submetidos a SG de um 
Hospital. Os dados foram analisados utilizando o SPSS 
e todas as correlações avaliadas para significância es-
tatística com valores de confiança inferiores a 0,05. Re-
sultados: Este estudo incluiu 250 doentes submetido 
a SG (88,4% mulheres; média de idade 42 anos; IMC 
médio 44,62Kg/m2; 55,6% com comorbilidades). A mor-
bilidade aos 30 dias foi de 15,6%, na sua maioria com-
plicações minor (10,8%). Ocorreram fístulas em 2,8% 
dos doentes e 2 mortes (0,8%) relacionadas com a ci-
rurgia. A percentagem de excesso de peso perdido ao 
fim de um ano após a cirurgia foi de 78,47%, de 81,47% 
ao fim de dois anos, 73,57% três anos após a cirurgia 
e 71,63% aos 5 anos. A idade, a diabetes mellitus e a 
dislipidemia apresentam uma correlação negativa com 
a percentagem de excesso de índice de massa corporal 
perdido. Discussão: Os resultados presentes corrobo-
ram a evidência crescente de eficácia desta técnica no 
tratamento cirúrgico da obesidade.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital de Braga
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Patrícia Araújo Silva; Dr. André Goulart; Drª Cristina Ri-

beiro; Dr. Fernando Manso; Dr. Maia da Costa
 CONTACTO: Patrícia Manuela Araújo da Silva
 EMAIL: patriciasilva.brg@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C48)

  SESSÃO CO-EGD-1

 TÍTULO: Sleeve Gástrico ? Resultados a médio prazo
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Determinar os resultados a 

curto e médio prazo do Sleeve Gástrico no tratamen-
to da obesidade em termos de complicações, perda 
de excesso de peso e respectiva manutenção, bem 
como no controlo das co-morbilidades associadas. 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo baseado 
na colheita de dados do processo clínico referentes a 
todos os doentes submetidos a Sleeve Gástrico, num 
único serviço de Cirurgia Geral entre 1 de Janeiro de 
2009 e 31 de Dezembro de 2014. Os dados foram sub-
metidos a análise estatística univariada. Resultados: 
Foram apurados um total de 134 doentes com uma 
idade média de 41,13±10,30 anos, 77,6% do géne-
ro feminino e 22,4% do masculino, com um índice de 
massa corporal de 43,64±4,83 Kg/m2. A taxa de com-
plicações pós-operatórias Clavien-Dindo >=3 foi de 
2,98%. Verificou-se uma perda máxima do excesso de 
peso corporal aos 18 meses após o procedimento de 
80,09±21,99%, esta perda cifrou-se nos 76,36±20,73% 
aos 3 e 71,86±20,20% aos 5 anos. Durante o segui-
mento destes doentes, constatou-se uma melhoria 
significativa do controlo da diabetes mellitus (p=0.006), 
hipertensão arterial (p=0.009) e apneia obstrutiva do 
sono (p=0.006); 25,2% vieram a desenvolver défice 
de ácido fólico e 6% de ferro, 19,4% desenvolveram 
anemia. A taxa de hérnias incisionais foi de 3,7% e a 
de litíase vesicular sintomática de 6,7%. Discussão: 
O Sleeve gástrico, no contexto da obesidade mórbida, 
permite a obtenção de uma perda de peso sustentada 
no tempo com melhoria efectiva das co-morbilidades  
associadas.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Morais, H; Neves, J; Ribeiro, M; Ferreira, M; Santos, 

AF, Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; 
Fonseca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J

 CONTACTO: Henrique Morais
 EMAIL: henriquemcm@gmail.com

SALA 3 04-03-2016  08H00

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C96)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Tratamento Cirúrgico Actual Do Hiperparatiroidis-
mo Primário: Resultados De Um Inquérito Ibérico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As guidelines para actuação 
perante o hiperparatiroidismo primário (HPT1) são um 
valioso instrumento de apoio aos cirurgiões. Material e 
Métodos: Inquérito ibérico sobre indicações, diagnósti-
co e cirurgia do HPT1 e resultados obtidos para avaliar 
a utilização das guidelines. Tivemos 41 respostas de 
Espanha e 16 de Portugal correspondentes a 5507 pa-
ratiroidectomias (81% em unidades dedicadas). Resul-



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

555

tados: As indicações operatórias para o HPT1 assin-
tomático foram seguidas por 94% dos centros, embora 
51% tenham também considerado outras indicações e 
pelo contrário, 4% dos serviços, consideraram-no con-
tra-indicação. A ecografia e o cintigrama foram usados 
por rotina na localização glandular. Nos casos em que 
foram negativos ou discordantes, 44 % dos cirurgiões 
pedem mais imagiologia, apesar das guidelines advo-
garem a cirurgia com exploração bilateral. Este valor 
sobe para 84% antes de reintervenções. A paratiroi-
dectomia selectiva é realizada em 94% dos centros, 
mas só corresponde a 58% das cirurgias e apenas 
em 15% por via endoscópica; Nas reoperações só é 
admissível para 49% dos cirurgiões. O doseamento 
de iPTH é usado por 92% das instituições, mas 42% 
fazem exame extemporâneo. Só 16% dos centros re-
correm à anestesia local ou regional e 23% a cirurgia 
do ambulatório. A taxa de cura foi de 97% e o único 
parâmetro com influência foi a presença de unidade de 
cirurgia endócrina. Discussão: A prática dos cirurgiões 
ibéricos endócrinos segue normalmente as guidelines  
publicadas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Endócrina e Cervical do Serviço de 

Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: J Villar-del-Moral, J Capela-Costa, B Barrios Triviño, P 

Moreno Llorente, A Carrión Tomás, E Bollo Arocena, 
C González Sánchez, J Gómez Ramírez, I Larrañaga 
Blanc, J I Martínez Pueyo, P Colsa Gutiérrez, J Mário 
Coutinho, R Eusébio, C Cruz, A Rafael, O Cid

 CONTACTO: João Capela Costa
 EMAIL: joaocapela@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C97)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Factores De Recidiva No Carcinoma Diferenciado 
Da Tiróide Após Esvaziamento Cervical

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: O carcinoma dife-
renciado da tiroide pode associar-se a metastização 
loco-regional em até 50% dos casos. O objectivo foi 
estudar factores de persistência/recidiva loco-regional 
em doentes submetidos previamente a tiroidectomia 
total e esvaziamento cervical. Material e Métodos: Mé-
todos: Estudo retrospectivo de 84 doentes submetidos 
a 102 esvaziamentos entre 01/2005 e 12/2014. Foram 
recolhidos: idade, sexo, tipo de cirurgia (extensão do 
esvaziamento, associação de tiroidectomia), classifi-
cação TNM, ratio ganglionar, tipo histológico, invasão 
vascular ou linfática. Resultados: Resultados: Foram 
registadas 12 persistências e 11 recidivas, 7 das quais 
num compartimento diferente do inicial. Em 4 doentes, 
verificou-se metastização à distância. Os seguintes 
parâmetros mostraram tendência para maior taxa de 
recidiva loco-regional: sexo feminino (69,6%), idade > 
50 anos (60,9%), esvaziamento cervical realizado após 
tiroidectomia e não em simultâneo (65,2%) e T>=3 
(70%), apesar de nenhum destes resultados ser esta-
tisticamente significativo. Os doentes que apresenta-
vam invasão vascular tiveram um maior risco de desen-
volver recidiva (OR 2,8; p=0.154). Discussão: Conclu-
são: Os factores estudados associaram-se a aumento 

do risco, contudo não permitiram prever com segurança 
a recidiva em doentes previamente submetidos a tiroi-
dectomia total e esvaziamento cervical por carcinoma 
diferenciado da tiroide. O aumento do número da amos-
tra poderá contribuir para esclarecer os resultados  
descritos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Centro Hospital de São João
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Marina Morais, Diana Gonçalves, João Capela-Costa, 

Luís Sá Vinhas, Luís Matos-Lima, J. Costa-Maia
 CONTACTO: Marina Morais
 EMAIL: morais1000@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C98)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Experiência de 25 anos em adrenalectomias num 
serviço de Cirurgia Geral ? estudo retrospectivo

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Revisão dos casos de adre-
nalectomias efectuadas num serviço de Cirurgia entre 
1988 e 2014. Material e Métodos: Análise estatística 
retrospectiva dos doentes intervencionados no serviço. 
Resultados: 168 doentes foram submetidos a adre-
nalectomia (64,9% sexo feminino) com idade média 
52,07 ± 13,67. 34,8% das lesões eram incidentalomas, 
4,2% malignas, 71% funcionantes, sendo o aldostero-
noma a lesão funcionante mais comum. A laparoscopia 
foi a abordagem mais usada (82,2%), com conversão 
em 8,2% dos casos. Em 25 doentes (14,9%) houve 
procedimentos associados. A mediana dos dias de 
internamento foi de 4 [1-81]. A morbilidade total foi de 
18,2%, mas a morbilidade major foi de 7,14%, sendo 
superior nos procedimentos por via clássica. A mortali-
dade aos 30 dias foi de 0,6%. Verificámos uma óptima 
correlação entre o tamanho imagiológico e histológico 
da lesão (r 0,82; p<0,01). O tamanho médio da lesão 
foi superior tanto no grupo dos incidentalomas como 
nas lesões malignas. Discussão: O cut-off óptimo de 
dimensão de lesão para discriminação de malignidade 
foi de 3,55cm, com sensibilidade de 100% e especifica-
dade de 60%. A probabilidade de malignidade da lesão 
aumenta 80% por cada centímetro a mais no exame 
de imagem. No grupo dos aldosteronomas verificou-se 
uma melhoria da TA em 65,8%. No subgrupo de feo-
cromocitomas, verificou-se uma proporção superior de 
cirurgia clássica em relação às outras lesões (p<0,05), 
maior tempo de internamento e uma maior tendência 
para conversão aquando de abordagem laparoscópica  
inicial.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A, Hospitais da Universidade de 

Coimbra (CHUC) e Clínica Universitária de Cirurgia III 
da FMUC

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Manuel Rosete, Mónica Martins, António Milheiro, José 

Carlos Campos, Francisco Castro e Sousa
 CONTACTO: Manuel Rosete
 EMAIL: manel_rosete@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C99)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Cirurgia Parotídea - Casuística De Um Hospital
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Apesar de a parótida ser a 

glândula salivar mais frequentemente submetida a 
cirurgia, continua a ser uma cirurgia rara. Material e 
Métodos: Foi realizada uma revisão destas cirurgias 
entre abril/2012 e outubro/2015, com colheita de dados 
através da consulta do processo clínico e inquérito. Re-
sultados: No total, 33 doentes foram submetidos a ci-
rurgia parotídea, 17 do sexo masculino (51,5%) e 16 do 
sexo feminino (48,5%), com uma mediana de idade de 
51 anos (19-73). 84,8% (n=28) foram submetidos a Pa-
rotidectomia Superficial, na sua maioria por adenomas 
pleomórficos (n=15), seguido de tumores de Warthin 
(n=10), carcinoma (n=1), mioepitelioma (n=1) e infeção 
micobacteriana (n=1). 9% (n=3) foram sujeitos a Paro-
tidectomia Total por tumores de Warthin (n=2) e carci-
noma (n=1). Os restantes 2 doentes foram submetidos 
a biopsia incisional por linfoma e enucleação de lipoma 
intraparotídeo. O tempo médio de cirurgia foi de 80 mi-
nutos. A determinação da morbilidade através do inqué-
rito foi realizada em 90,9% dos doentes (n=30). Destes, 
20,0% (n=6) apresentaram paresia temporária do facial 
e 6,7% (n=2) fístula salivar, todos com recuperação to-
tal. 4 doentes (13,3%) apresentam Síndrome de Frey 
e 3 (10,0%) referem cicatriz inestética. Não existem 
casos de paresias permanentes do facial. Refere-se 1 
caso de recidiva cutânea de carcinoma com necessi-
dade de reintervenção cirúrgica. Discussão: Pela sua 
raridade e grau de dificuldade a cirurgia parotídea deve 
ser feita por equipas dedicadas, de forma segura e com 
bons resultados.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Rita Peixoto, Joana F. Correia, Daniela Macedo Alves, 

Rosa Saraiva, Maria João Lima, Catarina Quintela Sil-
va, Virgínia Soares, Pedro Koch, António Taveira Go-
mes

 CONTACTO: Rita Peixoto
 EMAIL: ritasapeixoto@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C100)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Cirurgia da Tiróide em Ambulatório: Segurança e 
avaliação de resultados

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As principais barreiras aponta-
das à realização da cirurgia da Tiróide em regime de 
ambulatório são a hemorragia pós-operatória, a lesão 
bilateral do nervo laríngeo recurrente com compromis-
so da via aéra, e a hipocalcémia. O objectivo deste 
estudo é a clarificação dos princípios para uma cirur-
gia da tiróide segura em ambulatóriro (< 24 horas) e 
a avaliação dos resultados num período de um ano. 
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos proces-
sos clínicos de 375 doentes submetidos a tiroidectomia 
em regime de ambulatório num hospital académico, de 
Outubro de 2014 a Outubro 2015. Foram avaliados os 
critérios de inclusão, dados operatórios e anatomopa-

tológicos, complicações e taxas de reinternamento Re-
sultados: Foram realizdas durante o período do estudo 
330 tiroidectomias totais, 10 tiroidectomias totais com 
esvaziamento cervical, 23 lobectomias, e 12 totaliza-
ções. A morbilidade (8,3%) consistiu em: hematoma em 
5 doentes, parésia do nervo laríngeo recurrente em 3 
doentes, e hipocalcémia transitória em 13 doentes. As 
dimensões da glândula tiróide, dos nódulos, e o grau de 
malignidade não se associaram a um aumento da mor-
bilidade. Doentes inicialmente planeados para cirurgia 
de ambulatório foram transferidos para internamento 
em 2,7% dos casos por complicações, e em 2% por 
atraso administrativo da alta. Discussão: Os actuais 
resultados demonstram que a tiroidectomia pode ser 
realizada de forma segura e eficaz em regime de am-
bulatório (< 24 horas).

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Departamento de Cirurgia; Centro Hospitalar Lisboa 

Norte; EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Rocha A; Lontro A; Figueira A; Rocha J; Martins J; Girão 

J; Iria I; Cassiano Neves J; Mendes de Almeida JC
 CONTACTO: Artur Jorge de Barros Rocha
 EMAIL: tujo82@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C101)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Citologia aspirativa no Bócio Multinodular ? que ou-
tros parâmetros considerar

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Determinar a incidência e facto-
res de risco para carcinoma da tiroide em contexto de 
Bócio Multinodular (BMN) com citologia aspirativa cate-
gorizada como Bethesda II. Material e Métodos: Estudo 
retrospectivo baseado na colheita de dados do proces-
so clínico referentes a todos os doentes submetidos a 
tiroidectomia por BMN com citologia aspirativa Bethes-
da II, num serviço de Cirurgia Geral entre 1 de Janeiro 
de 2007 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram sub-
metidos a análise estatística univariada e multivariada. 
Resultados: Foram identificados 251 doentes nestas 
condições, 87,3% do género feminino e 12,7% do mas-
culino com uma idade média de 56,05±13,63 anos. Foi 
estabelecido o diagnóstico anatomopatológico de carci-
noma da tiroide em 11% dos doentes, e noutros 16,3% 
foi identificado pelo menos um foco de microcarcinoma 
papilar. A análise univariada revelou que a elevação dos 
anticorpos anti-peroxidase (p=0.02) e anti-tiroglobulina 
(p=0.033) bem como a presença de micocalcificações 
(p=0.009) e adenomegálias latero-cervicais (p=0.019) 
na ecografia se associam ao carcinoma da tiroide. 
Contudo na análise multivariada apenas se comprovou 
essa associação em relação a presença de micocal-
cificações (p=0.014) e adenomegálias latero-cervicais 
(p=0.025). Discussão: A citologia falha em identificar a 
existência de carcinoma da tiroide numa percentagem 
significativa de doentes com BMN. A identificação de 
outros parâmetros como a presença de micocalcifi-
cações é relevante para a maximização da acuidade  
diagnóstica.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
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 AUTORES: Morais, H; Neves, J; Ribeiro, M; Ferreira, M; Santos, 
AF, Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; 
Fonseca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J

 CONTACTO: Henrique Morais
 EMAIL: henriquemcm@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C102)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Por detrás de um nódulo...
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma oculto da tiróide 

tem sido mais frequente nos últimos anos do que o es-
perado, suscitando a discussão sobre o tratamento ci-
rúrgico.Os autores apresentam a taxa de incidência de 
tumores ocultos da tiróide no seu hospital bem como a 
sua associação à patologia benigna da tiróide. Material 
e Métodos: Análise retrospectiva de uma amostra de 
177 doentes submetidos a cirurgia da tiróide com diag-
nóstico pré-operatório de patologia benigna, num perí-
odo de 5 anos, entre 2010 e 2014. Resultados: A taxa 
de incidência de carcinoma oculto da tiroide na amostra 
foi de 7,3%.Associado mais frequente ao bócio multino-
dular (92,6%), seguido de tiroidite linfocítica de Hashi-
moto (5,1%) e doença de Graves (2,3%).O carcinoma 
oculto foi detectado em 33% dos casos de tiroidite de 
Hashimoto e 16,4% nos casos de bócio multinodular. 
Apresentavam dimensões que variavam entre os 4 e 
os 35 mm, 70% dos quais com tamanho inferior a 10 
mm.Em 62% dos casos o microcarcinoma papilar sur-
giu associado a bócio multinodular.Nos doentes com ti-
roidite de Hashimoto foram diagnosticados carcinomas 
papilares e foliculares.A idade média da detecção do 
microcarcinoma foi 65,4 anos, com predomínio do sexo 
feminino.A cirurgia mais realizada foi a tiroidectomia to-
tal (77%), com uma taxa de morbilidade de 6.9% e sem 
mortalidade associada. Discussão: Neste estudo a in-
cidência global foi de 7,3%, associada maioritariamente 
a tiroidite de Hashimoto.Dados os resultados insatisfa-
tórios na detecção pré-operatória de microcarcinoma o 
diagnóstico é sempre histológico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
 SERVIÇO: (1) Serviço de Cirurgia Geral (2) Serviço de Anatomia 

Patológica
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Inês Guerreiro (1); Ana Cristina Alves (1); Sara Patro-

cinio (1); Miguel Tomé (1) Carlos Montenegro (2); José 
Vilches (2); José Neves (1)

 CONTACTO: Ines Pereira Guerreiro
 EMAIL: ines.p.guerreiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C103)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: 10 anos de experiência em timectomia
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O procedimento indicado na ci-

rurgia do timo é geralmente a ressecção completa, uma 
vez que se aplica a tumores desta glândula e como 
tratamento para a miastenia gravis. O objectivo deste 
trabalho foi descrever a experiência em timectomia nos 
últimos 10 anos na nossa instituição. Material e Méto-
dos: Foi realizada uma análise retrospectiva e conse-

cutiva de 34 doentes submetidos a timectomia por via 
transesternal entre Janeiro 2005 e Setembro de 2015. 
Foram consideradas variáveis como: diagnóstico pré-
-operatório, tempo de cirurgia, morbilidade, mortalida-
de, hospitalização, recorrência, progressão da doença 
e sobrevida. Resultados: A amostra era na sua maioria 
constituída por doentes do sexo feminino (73,5%), com 
uma idade média de 32,9 anos. A histologia mais fre-
quente foi hiperplasia (40%), seguida do timoma tipo 
B2, timoma tipo A, timoma tipo B3 e timoma tipo B1. 
Não foi registada mortalidade operatória, tendo sido 
também a morbilidade pouco significativa (um caso de 
infecção da ferida operatória). Discussão: A maioria 
dos doentes apresentou melhoria dos sintomas ou re-
missão da doença, sem morbimortalidade significativa, 
pelo que consideramos a timectomia um tratamento efi-
caz e seguro.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Filomena Soares, Berta Barbosa, Raquel Correia, Vitor 

Valente, José Polónia
 CONTACTO: Maria Filomena Soares Moreira da Ressurreição
 EMAIL: filomenasoaresmoreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C104)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Esvaziamento Cervical No Carcinoma Diferenciado 
Da Tiróide: Os Nossos Resultados

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma diferenciado da 
tiróide associa-se a metastização loco-regional até cer-
ca 50% dos casos. O esvaziamento cervical tem um 
papel preponderante no tratamento, associando-se a 
aumento da morbilidade. Material e Métodos: Analisa-
dos retrospectivamente 84 doentes submetidos a 102 
esvaziamentos cervicais entre Janeiro.2005 e Dezem-
bro.2014. Recolheram-se dados cirúrgicos, caracterís-
ticas patológicas e complicações. Resultados: A idade 
média dos doentes foi de 50 anos e 73% pertenciam 
ao sexo feminino. Efectuaram-se 55 esvaziamentos 
radicais modificados, 30 dos quais associados a tiroi-
dectomia total e esvaziamento central e ainda 18 es-
vaziamentos selectivos, entre outros. O tipo histológico 
mais frequente foi o carcinoma papilar clássico (n=58), 
seguido da sua variante folicular (n=14). O tempo me-
diano de seguimento foi de 4 anos. Removeram-se, em 
mediana, 20 gânglios com 4 positivos. Observaram-se 
11 recidivas após o primeiro esvaziamento, 7 das quais 
num compartimento diferente do inicial. Nestes doen-
tes, foram constatadas 4 persistências bioquímicas da 
doença e cura em 7 doentes (5 submetidos a re-esva-
ziamento e 2 a terapêutica com iodo radioactivo). Veri-
ficou-se metastização à distância em apenas 1 doente. 
Registaram-se 2 complicações definitivas (2,4%): disfo-
nia por lesão do nervo recorrente (por invasão tumoral 
e outra iatrogénica). Discussão: O esvaziamento cer-
vical é um procedimento eficaz e seguro se efectuado 
por equipas experientes. As recidivas ocorrem maiorita-
riamente em locais não esvaziados previamente.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
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 AUTORES: Diana Gonçalves, Marina Morais, João Capela-Costa, 
Luís Sá Vinhas, Luís Matos-Lima, J. Costa-Maia

 CONTACTO: Diana Maria de Oliveira Gonçalves
 EMAIL: dianamgoncalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C105)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Registo Prospetivo de Tiroidectomia Endoscópica 
Transaxilar ? Experiência Inicial

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os trabalhos de Ikeda sobre 
abordagem endoscópica transaxilar da tiroide remon-
tam ao ano 2000. A técnica disseminou-se pelo extremo 
oriente com trabalhos que demonstraram claras van-
tagens em relação à cirurgia convencional por cervi-
cotomia: menos parestesia, menos disfunções da de-
glutição e maior satisfação dos doentes. o objetivo é 
apresentar resultados de registo prospectivo de dados 
relativos a tiroidectomia endoscópica transaxilar Mate-
rial e Métodos: Introduzida em Portugal por este grupo 
em novembro de 2014, a técnica de Ikeda modificada 
por Luong usa 3 portas, dissecção com bisturi harmó-
nico e extração da peça com saco. A área de disseção 
fica drenada por via transaxilar. Numa fase inicial de 
aferição da técnica realizaram-se 6 casos. Iniciou-se o 
registo prospectivo em julho de 2015 que inclui dados 
demográficos, avaliação de risco, estudo pre operató-
rio, dados da cirurgia e gravação vídeo, recuperação 
pós operatória e avaliação a médio prazo. O estudo es-
tatístico ainda não é justificado pelo reduzido número 
de casos. Resultados: Registaram-se 12 casos entre 
julho e novembro de 2015. 83% do sexo feminino com 
idade média de 38 anos. Tempo cirúrgico total médio 
de 1 hora e 38 minutos. 1 dia de internamento em to-
dos os casos. 5 dias de drenagem. 1 caso de paresia 
transitória da corda vocal. Discussão: A abordagem 
revela-se segura e reprodutível. O benefício estético e 
ausência de estigmatização são sedutores, sobretudo 
para a população mais vezes afeta de nódulos tiroideus 
com indicação cirúrgica, mulheres jovens.

 HOSPITAL: Hospital da Arrábida e Cliria, Luz Saúde
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Jaime Vilaça, Luís Lencastre, Ana Fonte Boa, Francis-

co Miranda, Jorge Cabral, Simões Pereira
 CONTACTO: Jaime Vilaça
 EMAIL: jaimevilaca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C106)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: Carcinoma da Paratiróide: experiência de uma Uni-
dade de Cirurgia Endócrina

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Carcinoma da Paratirói-
de (CP) é a forma mais rara de neoplasia endócrina 
(0,1-5,2%), representando cerca de 1% dos casos de 
hiperparatiroidismo (HPT). É uma entidade de difícil 
diagnóstico e com um alta taxa de mortalidade, reque-
rendo um elevado índice de suspeição clínica, pré e in-
traoperatório. Estudo retrospectivo de uma série de 10 
doentes com CP, com intenção de reportar a nossa ex-

periência nesta causa rara e agressiva de HPT primário 
Material e Métodos: Entre 1996 e 2014 foram opera-
dos um total de 323 doentes por HPT primário. O diag-
nóstico de CP foi realizado em 10 doentes (3,095%). 
Resultados: A concentração sérica de cálcio e PTH foi 
significativamente mais elevada nos doentes com CP, 
comparativamente aos doentes com adenomas da pa-
ratiróide. O tamanho médio das paratiróides foi de 2,5 
cm (1,7 - 4,8cm). Após um total de 14 operações, hou-
ve uma normalização da calcémia em 6 dos doentes. 
Quatro doentes apresentaram uma hipocalcémia pós-
-operatória prolongada (2-6 meses). Nenhum dos do-
entes foi submetido a quimioterapia ou a radioterapia. 
Cinco doentes tiveram recidiva local da doença após 
uma média de intervalo livre de doença de 36 meses 
(26-46 meses), tendo sido 4 desses doentes reopera-
dos. Sete doentes mantêm-se vivos, 2 com recidiva da 
doença. A média de sobrevida total foi de 71 meses 
Discussão: Os autores realizam uma análise dos seus 
resultados, procurando contribuir para uma melhor 
compreensão desta entidade patológica ainda pouco  
conhecida

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Departamento de Cirurgia; Centro Hospitalar Lisboa 

Norte, EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Rocha A; Figueira A; Rocha J; Martins J; Girão J; Iria I; 

Mendes de Almeida JC
 CONTACTO: Artur Jorge de Barros Rocha
 EMAIL: tujo82@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C107)

  SESSÃO CO-END

 TÍTULO: O doseamento de Hormona Paratiroide às 12horas 
pós-tiroidectomia com fator preditor de hipocalce-
mia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A disfunção da paratiroide é 
uma complicação frequente da tiroidectomia total que 
leva a hipocalcemia transitória ou permanente, muitas 
vezes sintomática. Há consenso na utilidade da Hor-
mona Paratiroide (PTH) como preditor desta condição, 
no entanto, o intervalo de doseamento tem sido alvo 
de estudo. Neste estudo avaliou-se os níveis de PTH 
no pré e às 12h pós-operatório como preditores de hi-
pocalcemia a curto e médio prazo. Material e Méto-
dos: Estudo prospetivo que incluiu o total de doentes 
submetidos a tiroidectomia total entre Janeiro de 2012 
e Junho de 2014. Os valores PTH foram avaliados no 
pré e 12h pós-operatório, o valor de Cálcio Ionizado, 
no pré, 12h, 2semanas e 2meses do pós-operatório. As 
variáveis categóricas foram estudadas com o teste Chi-
-quadrado/Fisher, as variáveis contínuas com o teste 
t. Resultados: Foram incluídos 233 doentes, destes, 
26% desenvolveram hipoparatiroidismo nas 12h pós 
cirurgia. Hipocalcemia foi detetada em 185 (83%) do-
entes às 12h, 55 (25%) às 2semanas e 43 (23%) aos 
2meses. Verificou-se que os doentes com hipoparatiroi-
dismo apresentaram um risco estatisticamente signifi-
cativo de desenvolver hipocalcemia às 12h e 2semanas 
no pós-operatório. Discussão: A análise da PTH às 
12horas é útil para estratificar os doentes em risco de 
desenvolver hipocalcemia no pós-operatorio imediato e 
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a médio prazo. O uso rotineiro deste marcador deverá 
ser tido em conta para administração precoce de vita-
mina D e cálcio nestes doentes.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral 1 - ULSAM
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Manuel A.V.Ferreira, Aires Martins, Bárbara Lima, Ál-

varo Gonçalves, Diogo Pinto, Francisco Fazeres, Irene 
Leitão, Alberto Midões

 CONTACTO: Manuel Alexandre Barreiros Viana Fernandes Ferreira
 EMAIL: manuel.alexandre.ferreira@gmail.com

SALA 1 04-03-2016  08H00

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C013)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Será o tratamento médico uma abordagem inicial 
segura à colecistite aguda?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colecistectomia laparoscó-
pica precoce(CLP) tornou-se gold standard no trata-
mento da colecistite aguda(CA). No entanto, o timing 
ideal para a colecistectomia laparoscópica no mesmo 
internamento em idosos com comorbilidades permane-
ce incerto. Será o tratamento médico(TM) uma abor-
dagem inicial mais segura que a CLP em doentes >65 
com comorbilidades? Material e Métodos: 359 doen-
tes admitidos no SU com CA 2013-2014. 2grupos A)
tratamento médico(n=120) e B) tratamento cirúrgico 
precoce(n=239). Comparados os outcomes de trata-
mento. Realizada regressão logística. Complicações no 
TM: mortalidade associada à sépsis, falência TM com 
necessidade de colecistectomia urgente e re-admissão 
devido à persistência de CA ou complicações relacio-
nadas Resultados: Mais velhos em A) (68,1vs58,7 
p<0,001). Comorbilidades cardiovasculares e meta-
bólicas mais prevalentes em A (?2= 16,36;p<0,001). 
Tempo internamento(TI) e complicações relacion-
das com tratamento mais altas em A (11,6vs5,7d 
p<0.01|?2=27,27p<0,01). Sem diferença estatística 
quanto à mortalidade. Nos pacientes >65 e >=3co-
morbilidades cardiovasc e metab, o TI e complicações 
associadas ao tratamento foram mais altas em A, sem 
significância na mortalidade. Na regressão logística, o 
TM(OR=4,41) e >=3comorb(OR=3,09) foram fatores 
de risco para complicações mas não para mortalidade 
Discussão: TM inicial falhou como alternativa segura à 
CLP no tratamento de CA, mesmo em pacientes com 
>65 com comorbilidades associadas.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: 1 ? Serviço de Cirurgia B
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Rui Marinho1, Ricardo Rocha1, Marta Fragoso1, David 

Aparício1, Marta Sousa1, António Gomes1 , Carla Car-
neiro1, Vitor Nunes1

 CONTACTO: Rui Saavedra Marinho
 EMAIL: rui.saavedra.marinho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C014)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Impacto do Shunt Porto-Cava em Transplantação 
Hepática

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O objectivo deste trabalho é 
avaliar o impacto operatório da associação do shunt 
porto-cava (SPC) à técnica piggy back (PB) em trans-
plantação hepática Pretende-se determinar qual a po-
pulação de doentes que mais beneficia com a aplicação 
da técnica. Material e Métodos: Análise retrospetiva 
de 120 transplantes hepáticos (60 com SPC e 60 sem 
SPC), divididos em 4 grupos etiológicos (Cirrose Alco-
ólica (CA), Carcinoma Hepatocelular (CHC), Retrans-
plante (ReTH) e Outros) e 3 grupos de score MELD, 
doentes com/sem circulação colateral e doentes obe-
sos. Colheita e análises de variáveis referentes aos da-
dores, receptores e intervenção cirúrgica. O tratamento 
dos dados foi realizado recorrendo ao software estatís-
tico SPSS, Resultados: Obteve-se redução do tempo 
de cirurgia, tempo de clampagem da veia porta (TCP) 
e tempo de isquémia quente. Verificou-se uma redução 
acentuada no consumo de hemoderivados em todos os 
grupos. Os grupos de CHC e ReTH foram os que mais 
beneficiaram com o SPC, e o grupo CA foi o que me-
nos se alterou. Doentes sem circulação colateral não 
obtiveram diferença em nenhum parâmetro (excepto 
TCP). Dentro dos grupos MELD, o SPC teve um efeito 
uniformizador na transfusão de hemoderivados, e o seu 
benefício aumentou com o incremento do score. Dis-
cussão: O SPC é vantajoso em transplantação hepáti-
ca, podendo ser utilizado por rotina. Não traz vantagem 
em doentes sem circulação colateral, mas poderá estar 
especialmente indicado em ReTH, no CHC e em doen-
tes com score MELD mais elevado.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Transplantação Hepática Pediátrica e de 

Adultos, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: João Sousa, Dulce Diogo, Emanuel Furtado
 CONTACTO: Dulce Diogo
 EMAIL: netdiogo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C015)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Colecistostomia: uma alternativa no tratamento da 
colecistite aguda?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colecistostomia - percutânea 
(CP) ou cirúrgica (CC) - é uma opção terapêutica no 
tratamento da Colecistite Aguda (CA) numa população 
emergente de doentes com múltiplas co-morbilidades 
e elevado risco cirúrgico. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar os resultados da CP/CC no tratamento da CA 
em doentes com elevado risco cirúrgico no nosso Ser-
viço. Material e Métodos: Estudo retrospetivo de 46 
doentes (idade média-76.9±14.1 anos, 57% homens e 
43% mulheres) internados por CA submetidos a CP/CC 
entre 2009 e 2015. O tempo de evolução médio do qua-
dro clínico - 5,2 dias. 83% com espessamento da pare-
de vesicular (>5mm), 20% edema perivesicular e 20% 
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coleções associadas. Os doentes foram classificados 
como ASA I-4%, ASA II-48% e ASA III-48%. Dezasseis 
doentes sob antiagregação e sete sob anticoagulação 
oral. Resultados: Litíase vesicular em 96% tendo-se 
realizado CP em 89% e CC em 11%. Tempo de inter-
namento médio foi de 16.8 dias. Taxa de mortalidade 
de 6% por sépsis grave. Registaram-se 3 casos de 
laparotomia urgente pós-CP: 2 casos de hemoperito-
neu e uma perfuração iatrogénica do cólon. 33% dos 
doentes foram submetidos a colecistectomia, 11% no 
mesmo internamento e 22% nos 6 meses seguintes. 
Registou-se perda de seguimento em 17% dos casos. 
Discussão: A CP/CC é uma alternativa de utilização 
crescente no tratamento da CA em doentes com risco 
cirúrgico elevado; contudo o seu uso poderá ser ques-
tionado dada a morbimortalidade a que se associa e 
ao facto da maioria dos doentes não ser submetido a 
tratamento cirúrgico definitivo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia A
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Ana Oliveira, Manuel Rosete, Maria João Koch, Ricardo 

Martins, Alexandre Monteiro, Carlos Mesquita, Helder 
Soriano Carvalho, JG Tralhão, F Castro-Sousa

 CONTACTO: Ana Sofia Oliveira
 EMAIL: ana_soliveira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C016)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Colecistectomia laparoscópica durante a noite por 
colecistite aguda: será segura?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colecistite aguda (CA) litiási-
ca é uma das urgências cirúrgicas mais comuns.A li-
teratura mostra que as CLs realizadas durante a noite 
apresentam taxas de mortalidade e de conversão sig-
nificativamente superiores quando comparadas com 
aquelas realizadas durante o dia. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva de doentes com CA que foram 
submetidos a CL urgente durante o período entre 2009 
e 2014.A análise estatística foi realizada usando o 
SPSS. Resultados: A amostra inclui um total de 504 
pacientes.Houve um total de 192 procedimentos execu-
tados no período nocturno(depois das 22horas).A taxa 
de conversão foi de 11,3%,superior no grupo das CL 
realizadas no período nocturno(14,1%vs9,6%;p=0,08).
Em 39 doentes houve algum tipo de morbilidade e 2 
doentes morreram por sépsis(foco respiratório).Cons-
tatou-se menor morbilidade no grupo das CLs reali-
zadas durante o dia em comparação com o grupo da 
noite(6,1%vs10,4%;p=0,06).Na análisede múltiplas 
variáveis,o ASA score(OD=2,12;p=0,00)foi o único 
factor associado com uma maior probabilidade de con-
versão e a idade(OD=1,05 por ano;p=0,00)foi o único 
factor associado com um risco aumentado de compli-
cações no pós-operatório. Discussão: Os nossos re-
sultados sugerem que a CL realizada durante o período 
nocturno é segura,não sendo,numa análise de múlti-
plas variáveis,um factor determinante para conversão 
ou morbilidade pós-operatória,embora na análise uni-
-variada acarrete mais complicações pós-operatórias e 
conversão.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE

 SERVIÇO: HEBIPA ?Unidade Hepatobiliopancreática, Serviço de 
Cirurgia Geral, Hospital de Santo António, Centro Hos-
pitalar do Porto EPE

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Catarina Morais, Joana Gaspar, Vítor Costa Simões, 

Cecília Pinto, António Canha, Paulo Soares, Donzília 
Sousa Silva, Jorge Daniel, José Davide

 CONTACTO: Catarina Morais
 EMAIL: catarinaamfernandes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C017)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Ressecção Pancreática em Idade Extrema: Sim ou 
Não? Análise de um Centro de Referência

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência de tumores peri-
pancreáticos tem vindo a aumentar assim como a ida-
de do doente à data do diagnóstico.Neste estudo pre-
tende-se avaliar resultados de 10 anos num centro de 
referência em patologia pancreática nos doentes >75A 
e determinar se este factor afecta os resultados nos 
doentes com adenocarcinoma do pâncreas. Material 
e Métodos: Foram avaliados retrospectivamente na 
base de dados do nosso centro os doentes submetidos 
a ressecção pancreática entre 2004 e 2013.Constitui-
ram-se dois grupos etários 75A comparando o género, 
tipo de tumor (Adc) e variáveis relativamente ao peri e 
pós-operatório que contribuem para a análise da sobre-
vida. Resultados: Em 471 ressecções, 146 foram por 
Adc do pâncreas (82 DPC), 108 no grupo 75 A; este 
apresentou maior taxa de morbilidade pré-operatória 
traduzido por ASA>=III (47% vs 28%, p=0,0001), mais 
tempo em UCI (7 vs 3d, p=0,025), de internamento (18 
vs 9,5d, p=0,019) e mortalidade peri-operatória (5,2 vs 
2,7%, p=0,00097). A taxa de reintervenção e de fístula 
pancreática C foram sobreponíveis. A sobrevida aos 2 
anos no grupo >75A é de 37,4% vs 20,4% no grupo < 
75A . Discussão: A taxa de morbilidade pós-operatória 
nos dois grupos foi semelhante mas a taxa de mortali-
dade no primeiro internamento foi maior no grupo >75A. 
A sobrevivência aos 2 e aos 5 anos (37,4 vs 20,4 me-
ses e 15,9 vs 0,0 meses) não é sobreponível nos dois 
grupos concluindo-se que a indicação cirúrgica nestes 
doentes deve ser criteriosa.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepatobiliopancreático e Transplantação do 

Hospital de Curry Cabral - CHLC
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: E. Vigia, A. Nobre, L. Bicho, E. Filipe, J. Paulino, H. Mar-

ques, R. Ribeiro, P. Marcelino, A. Martins, E. Barroso
 CONTACTO: Emanuel Vigia
 EMAIL: vigiacarla@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C018)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: É possivel prever a insuficiencia hepatica em doen-
tes hepatectomizados vs metastasectomizados? O 
que esperar?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Avaliados 205 doentes sub-
metidos a hepatectomia major/minor e metastasec-
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tomia por patologia maligna/benigna no periodo de 
junho 2014/junho 1025.O objectivo foi averiguar se 
os que desenvolveram insuficiencia hepatica aguda 
no pos operatório imediato tinham alteraçoes clinicas/
analiticas prévias que sugerissem esse quadro e qual 
a evolução dos mesmos no que respeita o uso de 
vasopressores,transfusões bem como complicações 
cirurgicas até 5ºDPO. Resultados: Dos 23 doentes 
com falencia hepatica (15 mtx CCR,5 colangiocarci-
noma,3 lesões benignas),15 submetidos a hepatecto-
mia major por mtx CCR 8 dos quais com QT prévia.
Não houve diferencas significativas no grupo de doen-
tes com/sem QT prévia,no que respeita o uso de va-
sopressores/transfusões.Todos os doentes com MTX 
hepaticas(n=15) apresentaram citólise após ambos 
os procedimentos,apenas 2 hepatectomizados tinham 
elevação das transaminases previamente;sem padrão 
colestático.Nesse grupo, apenas 6/15 tiveram hiperbilir-
rubinemia pos operatoria.Dos 5doentes com colangio-
carcinoma, todos tinham hiperbilirrubinemia pre e pos 
operatória sem citolise.O INR Discussão: Doentes he-
patectomizados com QTprévia tem maior probabilidade 
de insuficiencia hepatica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: UCI-Hospital Curry Cabral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Magda Alves, Paulo Marcelino
 CONTACTO: Magda Alves
 EMAIL: alves.magda0@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C019)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Colangiocarcinoma Periférico ? Impacto da invasão 
ganglionar na sobrevivência a longo prazo.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia é a unica terapêutica 
curativa para o colangiocarcinoma intrahepático (CCI). 
Entre os vários factores de prognóstico conhecidos do 
CCI, um dos mais importantes é a invasão ganglionar. 
Este estudo pretende avaliar o impacto da invasão 
ganglionar na sobrevivência dos doentes submetidos a 
cirurgia por CCI. Material e Métodos: Análise retros-
pectiva de doentes tratados por CCI no nosso centro 
entre Jan/2004-Mai/2015. Foram analisadas as variá-
veis clinico-patológicas relevantes que potencialmente 
influenciam os resultados a curto e longo prazo. Análise 
estatística com SPSS 22.0 utilizando os métodos es-
tatísticos considerados mais adequados. Resultados: 
No período do estudo foram propostos para cirurgia 
67 doentes com CCI. Destes, apenas 56 (83,5%) fo-
ram ressecados. A mortalidade global foi de 5,3% e a 
morbilidade major (III-IV) de 16,1%. A sobrevida global 
aos 3 e 5 anos foi de 46% e 20%, respectivamente. 
Em 41 doentes foi feita linfadenectomia hilar, tendo sido 
colhidos em média 5 gânglios por doente. Nos doentes 
sem invasão ganglionar, (n=26) a sobrevida aos 3 anos 
foi de 81%. Nenhum doente com invasão ganglionar 
(n=15) se encontrava vivo aos 3 anos de follow-up (p 
Discussão: A ressecção hepática pode ser feita de for-
ma segura em doentes com CCI podendo permitir lon-
gas sobrevivências. No entanto, a previsão de invasão 
ganglionar é um factor a ter em conta quando conside-
ramos a ressecção cirúrgica em doentes de risco.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação, 

Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Susana Rodrigues, Jorge Lamelas, Hugo Pinto Mar-

ques, Américo Martins, Eduardo Barroso
 CONTACTO: Susana Cristina Cardoso Rodrigues
 EMAIL: susana.ccr@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C20)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Carcinoma da vesícula biliar. Análise comparativa 
da experiência de um Serviço.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma da vesícula biliar 
(CV) é uma entidade nosológica rara e de mau prog-
nóstico. Análise comparativa da experiência de um 
Serviço no tratamento do CV de 1962 a 2004 com os 
últimos 10 anos. Material e Métodos: Análise retros-
pectiva de 101 doentes (57M:29H) com CV, 67,2±9,62 
anos (47 - 87), tratados até 10/2015 (1962-1988:29 
casos, 1988-1995:31 casos, 1995-2004:15 casos e 
2005-2015:26casos). A dor abdominal, a icterícia ou 
a massa abdominal palpável foram os sintomas e si-
nais mais relevantes. De 1962-2004 foram realiza-
das cinco colecistectomias (C) + trissegmentectomia 
(IV+V+VI) (CTRIS), onze C+hepaticojejunostomias(HJ) 
e ressecção da VBP, uma ressecção da VBP e HJ, 
uma C+subsegmentectomia V (CSV), 11 C, 47 ges-
tos cirúrgicos paliativos (mortalidade(MT)-14,7%, 
morbilidade(MO)-30,7%, sobrevida actuarial (SA) aos 
1,2 e 5 anos de 45%, 16% e 6%). De 2005-10/2015: 
uma hepatectomia dta alargada, dez CTRIS, duas 
CSV, duas C; e colocação de próteses em 11 caso; 
em dez foi realizada quimioterapia adjuvante (QT), 
em três radioterapia e QT (MT-6,7%, MO-33,3%, SA 
aos 1, 2 e cinco anos de 63%, 36,4% e 9%). Resul-
tados: 1-Diminuição da MT (p<0,03) nos últimos dez 
anos; semelhante MO. 2-Maior sobrevida dos doentes 
submetidos a intervenção cirúrgica com intuitos curati-
vos. 3-Menor utilização de gestos cirúrgicos paliativos. 
Discussão: O tratamento oncológico do CV contínua 
a ter mau prognóstico. Observou-se, contudo, uma 
redução significativa da MT e melhor SA nos últimos  
10 anos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A ? Hospitais da Universidade de 

Coimbra ? Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra, EPE; Clínica Universitária de Cirurgia III ? Faculda-
de de Medicina da Universidade de Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: JG Tralhão, F. Azevedo, PB Silveira, R Martins, M. Se-

rôdio, H Alexandrino, M Martins, H. Soriano de Carva-
lho, F Castro-Sousa

 CONTACTO: José Guilherme Tralhão
 EMAIL: jglrt@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C21)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Ressecabilidade em patologia hepato-bílio-pancre-
ática: o papel actual da ressecção vascular

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores com invasão vas-
cular major estão associados a dificuldades técnicas 
acrescidas, bem como a um elevado risco cirúrgico e 
a um pior prognóstico. Esta cirurgia extrema (CE) só é 
possível devido ao progresso técnico na cirurgia hepáti-
ca, associado ao auxílio das técnicas de transplantação 
e da radiologia de intervenção, podendo ser curativa 
em doentes selecionados. Objectivo: Avaliação dos re-
sultados a curto e longo prazo dos doentes submetidos 
a CE no nosso centro. Material e Métodos: Análise re-
trospectiva dos 94 doentes submetidos a cirurgia com 
ressecção vascular entre Janeiro/2005 e Junho/2015. 
Resultados: Associadas a ressecção hepática e pan-
creática, entre outras, foram feitas 9 ressecções vas-
culares arteriais, 40 ressecções da VCI/VSH e 51 res-
secções de veia porta. As indicações cirúrgicas mais 
frequentes foram o colangiocarcinoma hilar (n=49) e as 
metáteses hepáticas do carcinoma colo-rectal (n=24). 
As técnicas de controlo vascular utilizadas incluíram a 
exclusão vascular total com arrefecimento hepático e 
bypass veno-venoso extra-corporal (n=3) e a cirurgia 
hepática ex-situ (n=2). A mortalidade operatória foi de 
12,7% e a morbilidade Major 22,3%. A sobrevivência 
global aos 3 e 5 anos foi de 60 e 35% respectivamente. 
Discussão: Os tumores com invasão vascular major, 
muitas vezes considerados inoperáveis, podem ser 
submetidos a ressecção com intuito curativo em Cen-
tros com experiência. A referenciação dos doentes para 
estes centros pode constituir a única hipótese de sobre-
vida a longo prazo ou cura para estes doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação, 

Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Susana Rodrigues, Jorge Lamelas, Emanuel Vigia, 

Hugo Pinto Marques, Jorge Paulino Pereira, Américo 
Martins, Eduardo Barroso

 CONTACTO: Susana Cristina Cardoso Rodrigues
 EMAIL: susana.ccr@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C22)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Eficácia do tratamento cirúrgico na litíase das vias 
biliares

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Na era da laparoscopia, o trata-
mento da litíase das vias biliares (LVB) ainda é contro-
verso. O objectivo do estudo foi descrever a exploração 
das vias biliares (EVB) e compará-la com os estudos 
descritos na literatura. Material e Métodos: Foi feita 
análise retrospectiva de processos clínicos de 132 do-
entes submetidos a EVB, de 2009 a 2014. Resultados: 
A idade média dos doentes era de 65 anos e 53,8% 
eram do sexo feminino. A EVB foi realizada com remo-
ção de cálculos por coledocotomia em 50,8% dos ca-
sos e por via transcística em 27,3% e foi realizada deri-
vação da via biliar (DVB) em 22% dos casos. Os doen-

tes sem colecistectomia prévia foram simultaneamente 
colecistectomizados. A laparoscopia foi usada na EVB 
transcística, por coledocotomia e na DVB em 94,4%, 
73,1% e 34,5%, respectivamente. As principais causas 
de morbilidade foram o abcesso intraabdominal (7,6%), 
a peritonite biliar (7,6%) e a colangite (6%). A EVB foi 
eficaz em 95,5% dos doentes, observando-se litíase re-
sidual em 4,5%. Verificou-se um óbito. Discussão: Os 
resultados apresentados são equiparados aos da litera-
tura quanto à eficácia, morbilidade e mortalidade. São 
também idênticos aos descritos na literatura para uma 
terapêutica alternativa, a CPRE. A EVB demonstra-se 
superior à CPRE dado não violar a anatomia nem a fun-
cionalidade da VBP, ser de custo inferior e permitir o tra-
tamento num só tempo e detectar no intraoperatório os 
falsos positivos para LVB. A EVB apresenta-se assim 
como uma terapêutica eficaz alternativa à CPRE para o 
tratamento da LVB.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, 

EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Jessica Neves, Tiago Fonseca, Mariana Costa, Vera 

Oliveira, Marta Guimarães, Pedro Rodrigues, Domin-
gos Rodrigues, Gil Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Jessica Neves
 EMAIL: sicaneves1987@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C23)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Clampagem do Pedículo Hepático como Factor de 
Pior Sobrevida Livre de Doença após Hepatectomia 
por Carcinoma Hepatocelular

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hepatectomia (HP) é, junta-
mente com o transplante hepático, o único tratamento 
potencialmente curativo para o Carcinoma Hepatoce-
lular (CHC). A clampagem do pedículo hepático (CPH) 
tem sido associada a maior risco de recidiva. Objectivo: 
estudo do impacto da CPH como factor de prognóstico 
após HP por CHC. Material e Métodos: Revisão clí-
nica e patológica de 39 doentes submetidos a HP por 
CHC entre 2005 e 2013. Hepatopatia crónica em 33 
doentes (84,6%). As etiologias mais frequentes foram 
etilismo (59%), HCV (17,9%) e HBV (10,3%). HP ma-
jor em 15 doentes (38,5%). Transfusão em 11 doentes 
(28,2%). CPH em 29 doentes (74,4%), com duração 
média de 18,2 minutos. Análise estatística com SPSS 
21.0. Testes de sobrevivência (Kaplan-Meier, log rank e 
regressão de Cox). Significado estatístico com p<0.05. 
Resultados: Morbilidade major em 30,8% dos doen-
tes. Mortalidade em três casos (7,7%), por insuficiên-
cia hepática grau C. Sobrevida global (SG) e sobrevi-
da livre de doença (SLD) aos 5 anos de 48% e 24%, 
respectivamente. Após análise multivariada a invasão 
macro-vascular e a infecção por HCV associaram-
-se a pior SG (p<0.05), enquanto que a transfusão, a 
CPH e a invasão macro-vascular associaram-se a pior 
SLD (p<0.05). Discussão: A realização de CPH foi um 
factor independente de pior SLD. A lesão de isquémia-
-reperfusão que condiciona poderá desencadear me-
canismos de angiogénese e angioinvasão das células 
tumorais e justificar um maior risco de recidiva.
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 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: 1 - Clínica Universitária de Cirurgia III, Faculdade de 

Medicina, Universidade de Coimbra 2 - Serviço de Ci-
rurgia A, Hospitais da Universidade de Coimbra 3 - Ser-
viço de Anatomia Patológica - Hospitais da Universida-
de de Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Lorrane Viana1, Henrique Alexandrino1,2, Rui Caetano 

Oliveira3, Luís Ferreira1,2, Ricardo Martins1,2, Marco 
Serôdio1,2, Mónica Martins1,2, Maria Augusta Cipria-
no3, José Guilherme Tralhão1,2, Francisco Castro e 
Sousa1,2

 CONTACTO: Henrique Alexandrino
 EMAIL: halexandrino123@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C24)

  SESSÃO CO-HBP-2

 TÍTULO: Hemorragia intraoperatória significativa como fac-
tor preditivo de mau prognóstico após hepatecto-
mia por cancro colorectal metastizado unicamente 
para o fígado

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Hemorragia intraoperatória 
(HIO) durante hepatectomia para carcinoma hepatoce-
lular é prognóstica mas o seu impacto na recidiva e so-
brevida para metástases hepáticas de cancro colorectal 
(MHCC) é pouco reportado. Neste estudo retrospectivo 
analisou-se a relação entre HIO e sobrevida livre de do-
ença (DFS), sobrevida específica do cancro (CSS) e so-
brevida global (OS) para doentes com cancro colorectal 
metastizado apenas para o fígado tratados com hepa-
tectomia após quimioterapia neoadjuvante. Material 
e Métodos: Defeniu-se IOH elevada como >1000ml. 
DFS, CSS e OS foram calculados usando ambos os 
métodos Kaplan-Meier e regressão Cox multivariada. 
Resultados: O cohort final incluiu 139 doentes. A idade 
media foi 63.1 e o seguimento médio foi de 33 meses. 
HIO elevada está relacionada com menor DFS (HR 
1.90; 95% CI, 1.24-2.92; p=0.003), CSS (HR 2.40; 95% 
CI, 1.33-4.32; p=0.003) e OS (HR 2.19; 95% CI, 1.25-
3.84; p=0.006) na análise univariada. HIO permaneceu 
estatisticamente significativa na análise multivariada 
para DFS (HR 1.72; 95% CI, 1.07-2.77; p=0.025), CSS 
(HR 2.03; 95% CI, 1.07-3.85; p=0.029) e OS (HR 1.96; 
95% CI, 1.05-3.68; p=0.034). Para doentes com HIO 
elevada, DFS aos 5 anos foi reduzida de 34% para 12% 
quando comparado com HIO baixa, CSS foi reduzida 
de 65% a 39% e OS foi reduzida de 63% para 38%. 
Discussão: HIO maior que 1000ml está relacionada 
com prognóstico adverso em doentes que são submeti-
dos a hepatectomia por MHCC.

 HOSPITAL: Hospital Dr. Nélio Mendonça
 SERVIÇO: Gastrointestinal Unit - The Royal Marsden Hospital
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mafalda Costa Neves; Kyriakos Neofytou; Alexandros 

Giakoustidis; Satvinder Mudan
 CONTACTO: Mafalda Costa Neves
 EMAIL: mafaldajardim@hotmail.com

SALA 4 04-03-2016  08H00

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V005)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Trissectorectomia hepática direita com abordagem 
anterior e ?hanging manouver?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Objectivo: Vídeo demonstrativo 
de trissectorectomia hepática direita com abordagem 
anterior e “hanging manouver” Introdução: A metasti-
zação hepática surge em 50% dos doentes com car-
cinoma colo-retal, apresentando-se como a principal 
causa de mortalidade relacionada com esta entidade. 
Apenas 15-20% são elegíveis para tratamento cirúr-
gico curativo, com sobrevida aos 5 anos de 35-58%. 
Material e Métodos: Caso Clínico:Mulher de 46 anos, 
submetida em Julho de 2014 a sigmoidectomia e ane-
xectomia esquerda por neoplasia do colón sigmoide em 
oclusão com metástases hepáticas bilaterais. Exame 
histopatológico revelou adenocarcinoma do cólon sig-
móide, pT4N1M1, KRAS mutado, linfadenectomia com 
2 gânglios positivos em 22. Iniciou qumioterapia, com 
boa resposta e critérios de ressecabilidade hepática. 
TC- metástases hepáticas confluentes no lobo hepático 
direito-segmentos V,VI,VII e VIII. Proposta para trissec-
torectomia hepática direita. Cirurgia: Ecografia intra-op: 
metástases do figado direito e segmento IV, confluen-
tes ocupando todo o lobo direito, metástase única com 
1 cm no segmento III. Efectuada hepatectomia direita 
alargada ao segmento IV e metastasectomia do III. Op-
tou-se pela abordagem anterior pela dificuldade de mo-
bilização do lobo hepático direito. Histopatologia reve-
lou infiltração hepática multifocal por adenocarcinoma 
colorectal moderadamente diferenciado. Resultados: 
Sem intercorrências no pós-operatório, alta ao 5º dia. 
Discussão: A cirurgia de ressecção das metástases 
hepáticas de CCR faz parte da estratégia onco cirúr-
gica que assegura melhores resultados de sobrevida e 
sobrevida livre de doença. Esta deve ser realizada em 
centros com experiência e devidamente equipados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-Bilio-Pancreático e Transplantação- 

Hospital Curry Cabral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Viveiros, Octávio; Vigia, Emanuel; Lamelas, Jorge; 

Mega, Raquel; Martins, Américo; Barroso, Eduardo
 CONTACTO: Octávio Viveiros
 EMAIL: octavioviveiros@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V006)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Desbridamento Retroperitoneal Videoassistido na 
Pancreatite Necrotizante

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A pancreatite aguda necrotizan-
te cursa com elevada morbimortalidade. A abordagem 
minimamente invasiva e o “step up approach” têm reve-
lado resultados favoráveis - célere melhoria da disfun-
ção multiorgânica e menor morbilidade (hérnia incisio-
nal e insuficiência pancreática). Material e Métodos: 
Homem diabético, admitido na Unidade de Intensivos 
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por pancreatite aguda litiásica edematosa com 12 ho-
ras de evolução (4 critérios de Ranson, com DMO). 
Evolução desfavorável com necessidade de suporte 
aminérgico e ventilatório apresentando sinais de hiper-
tensão abdominal solucionados com medidas médicas. 
Iniciada antibioterapia por hemoculturas positivas com 
melhoria clinica. Recrudescimento inflamatório ao 12º 
dia com identificação em TC de extensa necrose (60%), 
sem coleções organizadas, mas ascite e hemoculturas 
positivas para Klebsiella pneumoniae ESBL. Dada pro-
gressão desfavorável submetido a desbridamento re-
troperitoneal sob videoscopia com sistema de lavagem 
ao 21º dia. Resultados: Evolução favorável com des-
mame ventilatório em 10 dias. Identificação de fístula 
cólica de baixo débito ao 5º dia orientada através de 
sonda de Folley nº 14 e resolvida conservadoramente 
(origem em perfuração iatrogénica do angulo espléni-
co). Discussão: A abordagem utilizada permitiu rápida 
recuperação da DMO com controlo de foco por uma via 
com menor risco de desenvolvimento de hérnia inci-
sional. A morbilidade ocorrida é descrita neste tipo de 
procedimentos e foi tratada de forma minimamente in-
vasiva.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Pedro Hispano, Uni-

dade Local de Saúde de Matosinhos
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Joana F Correia, Catarina Quintela, Rita Peixoto, Da-

niela Macedo Alves, Maria João Lima, Rosa Saraiva, 
Eva Barbosa, Emanuel Guerreiro, Fernando Ferreira, 
António Taveira Gomes

 CONTACTO: Joana Catarina Fernandes Correia
 EMAIL: joanacfcorreia@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V007)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Tratamento cirúrgico de hidatidose esplénica e he-
pática

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A doença hidática constitui ain-
da, em Portugal, um problema de saúde importante, 
sobretudo nas regiões de influência rural. Embora a 
hidatidose hepática seja a mais frequente, outras loca-
lizações são possíveis, como a esplénica, a pulmonar, 
a peritoneal, entre outras. O tratamento standard, com 
resultados mais fiáveis, é a cirurgia. Nos últimos anos 
têm surgido novas alternativas terapêuticas, menos in-
vasivas, cujos resultados ainda não foram devidamente 
comparados com a cirurgia. Material e Métodos: Os 
autores apresentam o vídeo de um caso clinico de 
uma doente de 56 anos, com hidatidose esplénica e 
hepática. O procedimento iniciou-se pela esplenecto-
mia laparoscópica seguido de ablação do quisto he-
pático por radio-frequência, guiada por ecografia, por 
ser menos acessível. Resultados: Foi verificada, intra-
-operatoriamente, a colocação adequada do cateter 
de RF e o resultado final após ciclo de 12 minutos de 
ablação padrão. O pós-operatório decorreu sem inci-
dentes e a doente teve alta bem ao 4º dia. Discussão: 
Têm surgido, nos últimos anos, trabalhos na literatura 
referindo a utilização da ablação por RF de quistos hi-
dáticos hepáticos. A maioria dos trabalhos são séries 
pequenas e com follow-up curto, mas os resultados 

são animadores. Em casos selecionados, a RF pode 
ser uma opção, quer utilizada por via percutânea, quer 
por laparoscopia em quistos com localização menos  
acessível.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Jorge Pereira, Julio Constantino, Luis Pinheiro
 CONTACTO: Jorge Almeida Pereira
 EMAIL: doctorjota@me.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V008)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Operação de Frey
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A pancreatite crónica carac-

teriza-se pela destruição inflamatória progressiva do 
parênquima pancreático, associado a dor crónica e 
perda das funções exócrinas/endócrinas. O tratamento 
destes pacientes constitui um desafio: pelas limitações 
no completo entendimento da doença, imprevisibilida-
de da sua evolução clínica e controvérsias quanto às 
opções terapêuticas. Material e Métodos: O trabalho 
foi realizado com base na consulta do processo clínico 
do doente. Resultados: Apresentação de caso clínico 
- vídeo - ilustrando uma operação de ressecção e dre-
nagem pancreática - operação de Frey, de um doente 
de 52 anos de idade, sexo masculino, com anteceden-
tes de alcoolismo, seguido em consulta de cirurgia ge-
ral por pancreatite crónica e com diabetes tipo II. Este 
doente apresentava, desde 2002, 6 internamentos por 
agudizações de pancreatite crónica, com índice de 
gravidade progressivamente maior. Dois desses inter-
namentos em 2015. Discussão: O doente foi propos-
to para tratamento cirúrgico pela ocorrência de várias 
agudizações da pancreatite crónica, tendo sido sub-
metido a cirurgia de ressecção e drenagem. No pós-
-operatório foi colocado dreno pigtail para drenagem 
de coleção epigástrica. Aos 30 dias de pós-operatório 
re-avaliado em consulta externa, sem coleções abdo-
minais, sem queixas álgicas ou novos episódios de  
agudização.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mariana Costa, Tiago Fonseca, Vera Oliveira, Florinda 

Cardoso, Marta Guimarães, Pedro Rodrigues, Domin-
gos Rodrigues, Gil Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Mariana da Silva Costa
 EMAIL: mariana87costa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V009)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Operação De Partington-Rochelle
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A pancreatite crónica (PC) 

constitui uma patologia que atinge 4-5% da popula-
ção. A cirurgia está indicada no tratamento das compli-
cações desta doença, constituindo a dor refratária ao 
tratamento médico a principal indicação (90% doentes. 
Material e Métodos: Os autores apresentam um ví-
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deo referente a uma operação de drenagem - cirurgia 
de Partington-Rochelle - referente a um doente de 70 
anos do sexo masculino, em seguimento na consulta 
de cirurgia e consulta da dor por pancreatite crónica, 
apresentando no curso da mesma dor cronica refrata-
ria ao tratamento médico com 3 anos de evolução. Os 
exames complementares de diagnóstico demonstraram 
dilatação do Wirsung com cerca de 1 cm de diâmetro, 
associado a estenose e litíase intraductal e ausência 
de massa cefalopancreática. Discussão: As cirurgia de 
drenagem encontram-se indicadas em 25% dos doen-
tes de PC, nomeadamente naqueles que apresentam 
dilatação do Wirsung (superior a 7 mm) e ausência de 
massa cefalopancreática. Esta permite melhoria da 
dor em 80% dos doentes, com preservação funcional 
pancreática 40-60% dos pacientes, associada a baixa 
morbimortalidade (10% e 1 %).

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Tiago Fonseca, Mariana Costa, Jessica Neves, Vera 

Oliveira, Marta Guimarães, Pedro Rodrigues, Domin-
gos Rodrigues, Jorge Costa, Gil Gonçalves, Mário  
Nora

 CONTACTO: Tiago Feiteira Fonseca
 EMAIL: tiagofeiteirafonseca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V010)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Adenoma hepático - Relato de um caso
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os adenomas hepáticos são 

tumores poucos comuns de carácter benigno, tipica-
mente solitários em 70%-80% dos casos e localizados 
frequentemente no lobo hepático direito. Com uma pre-
valência superior em mulheres em idade jovem, encon-
tra-se descrita uma associação com o uso crónico de 
contraceptivos orais. Frequentemente um achado ima-
giológico, a sua ressecção está recomendada quando 
sintomático ou perante o risco potencial de complica-
ções como a hemorragia, a ruptura e a transformação 
maligna. Resultados: Caso clínico: Mulher, 23 anos, 
com antecedentes de hepatite autoimune, orientada em 
consulta externa de Gastroenterologia. Encontrava-se 
assintomática e ao exame físico com evidência de uma 
tumefacção palpável a nivel do epigastro e hipocôndrio 
esquerdo, bem delimitada e indolor. Analiticamente 
apresentava ligeira colestase e citólise. O estudo ima-
giológico revelou a presença de um nódulo sólido de 
contornos regulares e morfologia exofítica, na aparente 
dependência do segmento 2, medindo 66x74mm, co-
locando como hipóteses diagnósticas mais prováveis 
o adenoma hepático e hiperplasia nodular focal. Foi 
submetida a enucleação de nódulo hepático por via 
laparoscópica, sem registo de intercorrências. O pós-
-operatório decorreu sem intercorrências. O exame 
anatomopatológico confirmou o diagnóstico definitivo 
de adenoma hepático inflamatório. Discussão: Os au-
tores relatam um caso de um adenoma hepático com 
apresentação de um vídeo demonstrativo do tratamen-
to cirúrgico por via laparoscópica.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Cláudio Branco, Fernanda Nogueira, Sónia Vilaça, Joa-

quim Falcão
 CONTACTO: Cláudio Branco
 EMAIL: branco.cgp@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V011)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Ampulectomia transduodenal cirurgica
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores benignos mais 

frequentes da ampola de Vater são os adenomas, que 
apesar da sua benignidade,, constituem lesões pré-
-malignas, pelo que é fundamental, a sua excisão. A 
ampulectomia transduodenal endoscópica, constitui 
uma técnica pouco disponível na grande maioria dos 
centros, pela reduzida experiência em gastroentero-
logia de intervenção, pelo que a ampulectomia trans-
duodenal cirurgica constitui uma alternativa válida na 
excisão destas lesões, evitando a morbimortalidade 
associada a uma DPC. Material e Métodos: Doente 
de 70 anos de idade com antecedentes de HTA e disli-
pidémia, enviada a consulta de cirurgia por lesão poli-
póide da ampola de Vater diagnosticada no contexto de 
epigastralgias. Na referida instituição repetiu EDA que 
demonstrou papila de grandes dimensões cujas bióp-
sias revelaram adenoma tubular com displasia de baixo 
grau. O Tc de estadiamento demonstrou lesão polipóide 
com 2 cm, sem sinais de invasão local e sem adeno-
patias locais. Foi submetida a ampulectomia transduo-
denal cirúrgica tendo o procedimento decorrido sem 
intercorrências e a doente tido alta ao 4o dia de PO. 
Discussão: Esta cirurgia constitui uma possibilidade 
terapêutica nos adenomas com displasia de baixo ou 
alto grau e até, em casos seleccionados, de carcinomas 
no estádio T1N0, particularmente em doentes unfit para 
uma DPC, evitando assim a elevada morbimortalidade 
associada a esta cirurgia.Deve por isso ser uma téc-
nica disponível nos centros de referência de patologia  
HBP.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Centro hospitalar entre o douro e vouga
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Vera oliveira, Gil Gonçalves, Tiago Fonseca, Mariana 

Costa, Pedro Rodrigues, Domingos Rodrigues, Marta 
Guimarães, Mario nora

 CONTACTO: Vera oliveira
 EMAIL: Mikitas.mikitas@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V012)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Hepatectomia Direita Alargada ao Segmento IV (2º 
Tempo de Mini-ALPPS) por MHCCR

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os progressos da cirurgia on-
cológica das metástases hepáticas múltiplas têm tor-
nado mais comuns as indicações para hepatectomias 
iterativas. No nosso Serviço temos recentemente utili-
zado uma variante que designámos por MINI-ALPPS. 
Material e Métodos: JFR de 52 anos, foi operado nou-
tro Hospital de hemicolectomia direita por neoplasia do 
cego (T3N1) e múltiplas metástases hepáticas bilate-
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rais. Fez quimioterapia com Folfiri e Bevacizumab (16 
ciclos) com resposta favorável. Orientado para o nosso 
Hospital, em Setembro de 2015, foi submetido a sub-
segmentectomias hepáticas múltiplas (sete) laqueação 
e alcoolização do ramo direito da veia porta e hepatoto-
mia com laqueação dos pedículos vasculares do seg-
mento IV. Teve alta sem complicações ao 7º dia. Cerca 
de três semanas depois foi possível reoperá-lo já que 
se verificara um incremento volumétrico dos segmentos 
I,II e II de 380cc (27% do volume do fígado) para 500cc 
(35,7% do fígado total) e o teste do verde de indocia-
nina apresentava, antes da intervenção, uma taxa de 
retenção aos15 minutos de 5,1% (R). Resultados: No 
vídeo ver-se-ão as diferentes partes desta hepatecto-
mia incluindo a lise de aderências e a secção e con-
trolo hemostático dos diferentes pedículos vasculares. 
Foi deixado um dreno de Keher na VBP. Realizaram-se 
três períodos de clampagem do pedículo hepático. O 
pós-operatório foi complicado com uma fístula biliarque 
se resolveu espontaneamente e infecção da ferida ope-
ratória e o doente vai realizar quimioterapia adjuvante. 
Discussão: Tendo em conta a alta morbi-mortalidade 
condicionada pelo ALPPS clássico tem-se procurado 
modificá-lo utilizando estratégias menos agressivas. 
Com este vídeo do 2º tempo dum MINI-ALPPS, preten-
de-se dar conta da experiência recente do Serviço nesta 
área.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A dos CHUC, Clínica Universitária 

de Cirurgia III da FMUC
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Francisco Castro e Sousa, Henrique Alexandrino, Fer-

nando Azevedo, Paula Moura, M.Emília Mártires
 CONTACTO: Francisco Castro e Sousa
 EMAIL: fcastrosousa@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V013)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Hepatectomia Esquerda Regrada por Via Laparos-
cópica: Vídeo

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A abordagem laparoscópica é 
actualmente comum na cirurgia de ressecção hepática. 
Com a evolução da experiência é, hoje em dia, possível 
realizar hepatectomias major por esta via. Os autores 
apresentam o vídeo referente a uma hepatectomia es-
querda anatómica realizada por laparoscopia. Material 
e Métodos: Doente do sexo feminino, 49 anos, que em 
Janeiro de 2010 é submetida a cirurgia conservadora 
por carcinoma ductal invasivo da mama direita segui-
da de radioterapia e hormonoterapia. Em Novembro 
de 2014 documenta-se metástase única do hemifígado 
esquerdo com 4cm confirmada por biópsia. No estadia-
mento pré-operatório foram realizados RMN, PET-TC e 
Cintigrafia óssea que excluíram outros focos de doen-
ça. Foi submetida a quimioterapia até Junho de 2015 
com boa resposta imagiológica (redução para 2,2cm). 
Em reunião multidisciplinar, foi proposta hepatectomia 
esquerda por via laparoscópica. Resultados: Cirurgia 
sem intercorrências. Sem necessidade de consumo 
de hemoderivados. Alta ao 5ºdia de pós-operatório. A 
histologia confirma metástase de carcinoma da mama, 
margem livre. Discussão: O facto de se tratar de uma 
metástase única, metácrona, com um intervalo livre de 

doença longo e com boa resposta à quimioterapia sis-
témica, constitui uma boa indicação para ressecção he-
pática por lesão secundária de carcinoma da mama. A 
utilização da via laparoscópica para esta cirurgia é exe-
quível e pode ser feita de forma segura em centros com 
experiência.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-Bílio-Pancreático e de Transplantação, 

Hospital Curry Cabral, CHLC (Director: Prof. Dr. Eduar-
do Barroso)

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mafalda Sobral; Hugo Pinto Marques; Vasco Ribeiro; 

Eduardo Barroso
 CONTACTO: Mafalda Sobral
 EMAIL: mafaldasnsobral@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V014)

  SESSÃO V-HBP

 TÍTULO: Enucleação Laparoscópica De Tumor Neuroendó-
crino

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A enucleação laparoscópica é 
uma opção cirúrgica no tratamento de tumores neuro-
endócrinos do pâncreas, permitindo uma maior preser-
vação do parênquima pancreático. Contudo deve ser 
preferencialmente realizada em nódulos bem delimita-
dos, inferiores a 2cm, que não contactam o ducto pan-
creático, e sem evidência de doença ganglionar e/ou 
à distância. Resultados: Os autores apresentam um 
caso de uma doente do sexo feminino com 40 anos, 
sem antecedentes de relevo. Por queixas de epigas-
tralgia realizou TC abdominal que revelou uma lesão 
nodular da cauda pancreática de contornos bem defini-
dos com 18 mm e sem relação com o ducto pancreático 
principal; os exames subsequentes foram compatíveis 
com tumor neuroendócrino pancreático não funcionan-
te. A doente foi proposta para enucleação desta lesão 
por via laparoscópica. Intraoperatoriamente para além 
da lesão anteriormente descrita, foi identificada e enu-
cleada outra lesão na cauda pancreática. O Resulta-
do anatomo-patológico revelou a presence de tumor 
neuroendócrino. O pós-operatório imediato decorreu 
sem intercorrências. Discussão: A enucleação lapa-
roscópica é um procedimento exequível e seguro no 
tratamento de tumores neuroendócrinos do pâncreas; 
contudo deve ser feita uma seleção criteriosa dos do-
entes tendo em conta o tipo, tamanho e localização  
da lesão.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Tiago Fonseca, Mariana Costa, Marta Guimarães, Pe-

dro Rodrigues, Domingos Rodrigues, Jorge Costa, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Tiago Feiiteira Fonseca
 EMAIL: tiagofeiteirafonseca@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P84)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Íleus Biliar - a lei das séries
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Este poster apresenta 2 casos 

de íleus biliar diagnosticados em contexto de urgência 
por obstrução do tracto GI, no mesmo dia. O íleus bi-
liar ocorre quando um cálculo biliar migra através de 
uma fístula colecisto duodenal ou coledoco duodenal 
para o tracto gastro intestinal causando obstrução nor-
malmente ao nível da válvula ileocecal. É uma causa 
rara de obstrução mecânica mas que está associada a 
alta morbilidade e mortalidade (8- 30%) e usualmente 
atinge os doentes mais idosos e com co-morbilidades. 
Discussão: Íleus biliar é uma complicação rara de co-
lelitiase (

 HOSPITAL: Hospital Beatriz Ângelo
 SERVIÇO: Hospital Beatriz Ângelo- serviço cirurgia geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Cabral, Francisco; Cunha, Cátia; Amado, Pedro; Oliveira,  

Paulo; Maio, Prof Rui
 CONTACTO: Francisco Cabral
 EMAIL: francisco.cabrall@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P85)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: A Resposta À Terapia Neoadjuvante Afecta O Out-
come No Adenocarcinoma Do Recto?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Terapia Neoadjuvante (TNA) 
apresenta resultados estabelecidos no downstaging 
do adenocarcinoma do recto (AR). Estudos revelam 
menos risco de recidiva com a realização de TNA com 
quimiorradioterapia (QRT), mas não revelam diferen-
ças na sobrevida global Objectivo: Avaliar factores que 
afectam a resposta à TNA e o impacto da mesma na 
sobrevida no AR Material e Métodos: Estudo retros-
pectivo de doentes submetidos a TNA por AR, seguidos 
entre 2010-2014.Análise estatística com SPSS, com in-
tervalos de confiança95% Resultados: De 2010-2014, 
59 doentes realizaram TNA por doença localmente 
avançada (AR médio/baixo, cT3/4 ou cN+). Verificou-se 
uma resposta patológica completa (pCR) em 17.5% e 
downstaging em 63.2%. Não se comprovou que a res-
posta à TNA fosse afectada por factores dependentes 
do doente ou da neoplasia. Os doentes que obtiveram 
resposta favorável com a TNA (pCR ou downstaging) 
apresentaram o dobro do tempo livre de doença (32 vs 
15 meses; p=0.021) e uma melhor taxa de sobrevida 
livre de doença a 1, 3 e 5 anos, em comparação com os 
doentes sem resposta à TNA (93.5%, 86.1% e 86.1% vs 
63.7%, 33.9% e 33.9%, respectivamente; p=0.001).No 
entanto, não se observou relação estatisticamente sig-
nificativa entre a resposta à TNA e a mortalidade e a so-
brevida global Discussão: Concluiu-se que a presença 
de uma resposta favorável à TNA melhorou a sobrevida 
livre de doença dos doentes com AR, sem melhoria da 
sobrevida global.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral - CHVNG/E
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ferreira J, Peyroteo M, Queirós T, Esteves J, Tavares A, 

Costa E, Pereira B, Cardoso JM, Gandra L, Maciel J
 CONTACTO: Joana Ferreira
 EMAIL: joanasoaresferreira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P86)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Abdomen Agudo Por Febre Tifóide...Uma Perfura-
ção Intestinal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A febre tifóide continua a ser 
um problema de saúde pública nos países em desen-
volvimento. A complicação gastrointestinal mais comum 
é a hemorragia. A perfuração é uma complicação po-
tencialmente fatal secundária à inflamação e necrose 
de placas de Peyer Algumas series relatam taxas de 
perfuração de 3% e 39.6% de mortalidade. Material 
e Métodos: Caso Clínico: Homem, 37 anos Natural 
da Índia, com estadia recentes neste país. Recorreu 
ao SU febre elevada e calafrios, com 5 dias de evolu-
ção. Referiu diarreia (sem sangue, muco ou pús - 10 
dejecções). EO: Febril (40,1ºC), Abdómen doloroso à 
palpação profunda QID, sem defesa -Analiticamente: 
linfopénia, PCR 201, LDH1204, Plasmodium e HIV ne-
gativos. -Hemocultura: Salmonella typhi - iniciou cipro-
floxacina, descalada para ampicilina (TSA) -Colonos-
copia: alterações do íleon terminal, nódulos revestidos 
por mucosa edemaciada e úlceras profundas de fundo 
fibrinoso Por agravamento clínico súbito, realizou TC 
-moderado pneumoperitoneu, líquido livre interansas, 
densificação da gordura peritoneal, adenopatias Por 
provável perfuração placa de Payer foi proposta Cirur-
gia: perfurações (a 50 e a 15 cm da valvula ileocecal). 
Realizada Enterectomia segmentar. com deiscência da 
anastomose (5º dia) Resultados: Acualmente assinto-
mático Discussão: A ressuscitação agressiva e cirur-
gia nas primeiras 24 horas de perfuração, juntamente 
com cobertura antibiótica adequada, são fundamentais 
Piores prognósticos estão associados a tratamento tar-
dio (>=24H), perfurações múltiplas ou fístulas fecais

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia 1, Hospital de São José - Centro 

Hospitalar de Lisboa Central
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Carla Vicente, Diogo Gomes, Mario Fernandes, Novo 

de Matos
 CONTACTO: Carla Sofia de Sousa Vicente
 EMAIL: carlasofiavicente@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P87)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Um caso de fasceíte necrotizante na era da laparos-
copia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A fasceíte necrotizante é uma 
infeção progressiva da fascia com necrose secundária 
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do tecido subcutâneo, sinais de toxicidade sistémica 
com mortalidade que pode chegar a 80%. A diabe-
tes, a imunosupressão e a cirurgia recente são fato-
res de risco particularmente importantes. Material e 
Métodos: Homem de 56 anos, com antecedentes de 
obesidade e diabetes mellitus tipo 2 com neoplasia 
do cólon descendente é submetido a hemicolecto-
mia esquerda por via laparoscópica com anastomose 
extracorpórea, sem intercorrências. Às 48h de pós-
-operatório inicia quadro súbito e progressivo de dor 
desproporcionada referida ao dorso,alteração do es-
tado de consciência,hipotensão com necessidade de 
suporte vasopressor e insuficiência respiratória com 
necessidade de ventilação mecânica.É submetido a 
laparotomia exploradora que não encontra causa pas-
sível de explicar a etiologia do choque.Já em cuidados 
intensivos, surgem as primeiras lesões de fasceíte 
necrotizante da parede abdominal e membro inferior. 
Através dos múltiplos desbridamentos cirúrgicos, an-
tibioterapia combinada e suporte de órgão, o doente 
sobreviveu e encontra-se em follow-up da doença ne-
oplásica e em processo reconstrutivo da parede abdo-
minal e membro inferior. Discussão: Alertar para uma 
complicação pós-operatória que apesar de rara na era 
da laparoscopia e adicionalmente à disponibilidade de 
antibioterapia de amplo espectro, pode contudo ocorrer 
e implicar elevada mortalidade. A evolução da doença 
pode ser fulminante e necessita de elevado nivel de  
suspeição.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo 

de Évora
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: A. Laranjeira; J. Travassos; C. Rito; S. Ribeiro; A. Mar-

tins; J. Patrício; A. Machado; S. Antunes; M. Cinza; R. 
Senhorinho; J.Caravana

 CONTACTO: Ânia Laranjeira
 EMAIL: anialaranjeira84@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P88)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Tumores do apêndice íleo-cecal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do apêndice íleo-

-cecal são raros, sendo o tumor carcinóide e o ade-
nocarcinoma os mais comuns. Ocorrem em 1% dos 
doentes submetidos a apendicectomia. Material e Mé-
todos: Estudo retrospectivo de doentes com diagnósti-
co de tumor do apêndice íleo-cecal entre 2005 e 2014. 
Resultados: Incluidos 53 doentes (média de idades 
de 56,8 anos,54.7% mulheres) com tumor do apêndice 
íleo-cecal. O diagnóstico foi prévio à cirurgia em 26.4% 
dos doentes, intra-operatório em 11.3% dos doentes e 
no exame da peça em 62.3% dos doentes. Os tipos his-
tológicos mais frequentes foram a neoplasia mucinosa 
de baixo grau (30.2%), tumores carcinóides clássicos 
(24.5%) e o adenocarcinoma (18.9%). A localização 
mais comum foi a ponta do apêndice (45.3%). Foram 
submetidos a apendicectomia 66% dos doentes, 26,4% 
dos doentes a ileocolectomia direita e 7,6% a outro tipo 
de intervenção. Dos doentes submetidos inicialmente 
a apendicectomia, 16,98% foram submetidos poste-
riormente a ileocolectomia direita e 5,66% a cirurgia 

de citorredução e quimioterapia intra-operatória.Foram 
submetidos a terapêutica adjuvante 18,9% dos doen-
tes. A mortalidade foi de 7.5%. Discussão: Tal como 
evidente na nossa série, o diagnóstico raramente é 
prévio à cirurgia, sendo geralmente suspeitado durante 
a apendicectomia realizada por suspeita de apendicite 
aguda e confirmado pela histologia da peça operatória. 
A cirurgia é o tratamento goldstandard, estando a ex-
tensão da ressecção cirúrgica e a necessidade de tra-
tamento neoadjuvante dependentes do tipo histológico 
do tumor.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Fabiana Sousa, Ana Azevedo, Cristina Fernandes, 

José Costa Maia
 CONTACTO: Fabiana Filipa Silva de Sousa
 EMAIL: fabiana.s.sousa52@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P89)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Gangrena rectal aguda: um caso raro
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A isquémia rectal aguda re-

sultando em necrose transmural é uma condição ex-
tremamente rara devido à sua rica vascularização 
colateral. A maioria dos casos descritos estão asso-
ciados a outras comorbilidades como cirurgia vascular 
prévia, mais frequentemente aortoiliíaca, radioterapia 
ou vasculites. A proctite isquémica aguda espontânea 
torna-se, assim, muito rara. Material e Métodos: Apre-
sentamos o caso de um doente do género masculino, 
de 75 anos de idade, com antecedentes pessoais de 
hipertensão, dislipidemia, fibrilhação auricular e insufi-
ciência cardíaca que deu entrada no SU por febre e 
prostração. Apresentava-se hipotenso e o exame rectal 
revelou hematoquésias. A proctosigmoidoscopia flexí-
vel mostrou necrose da mucosa rectal, cólon poupado, 
compatível com gangrena espontânea do recto. Foi 
realizada ressuscitação hemodinâmica e o doente foi 
submetido a resseção anterior do recto com operação 
de Hartmann. Resultados: O diagnóstico da gangrena 
rectal isquémica pode ser difícil perante um quadro de 
hematoquésias. Deve manter-se um elevado índice de 
suspeição perante um doente idoso que se apresente 
com hemorragia digestiva baixa e choque hipovolémi-
co. É importante a realização imediata de proctosig-
moidoscopia e a estabilização do doente para cirurgia 
urgente de resseção do segmento necrosado. Dis-
cussão: Apesar da gangrena isquémica do recto ser 
uma condição rara, é essencial o seu diagnóstico rápi-
do, seguido de ressuscitação e intervenção cirúrgicas  
imediatas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 2 do Centro Hospitalar Tondela Viseu
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: MJ Ferreira, R Loureiro, A Gomes, S Coelho, H Oliveira
 CONTACTO: Maria João Pessoa Ferreira
 EMAIL: mjp_ferreira@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P90)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: GIST Rectal ? uma abordagem perineal.
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do estroma 

gastrointestinal(GIST) são neoplasias raras.Ocorrem 
mais frequentemente no estômago(60%) e intestino 
delgado(30%).O GIST colo-rectal constitui 5% dos ca-
sos, mais frequente no recto, compreendendo 0.1% 
de todos os tumores colo-rectais.Os GIST rectais sur-
gem predominantemente no sexo masculino,idade 
média aos 59 anos.Têm um espectro de apresentação 
amplo,desde assintomáticos,a massas com protuberân-
cia na pélvis e causam dor,hemorragia,obstrução. Ma-
terial e Métodos: Este caso clínico de um homem,64 
anos,antecedentes de Doença de Crohn e Adenomas 
do Cólon,seguido em Gastrenterologia,sem queixas,que 
realizou colonoscopia total e ecoendoscopia endorectal 
de rotina,que revelaram lesão subepitelial a montante 
da linha pectínea,com continuidade com a extremida-
de superior do esfíncter anal interno,de 27mm.Realizou 
ainda RMN,sem adenopatias ileo-pélvicas ou liquido 
peritoneal.Os resultados da biópsia revelaram GIST de 
células fusiformes sem atipias,sem necrose e com índi-
ce mitótico muito baixo;c-Kit positivo,sem expressão de 
desmina nem proteína S100. Resultados: O doente foi 
submetido a excisão da lesão por abordagem perineal 
ao nível da fossa isquiorectal direita.A histologia mostrou 
excisão completa da lesão compatível com GIST benig-
no. Discussão: A ressecção cirúrgica R0 é o principal 
tratamento curativo para o GIST primário não-metastáti-
co. Os GIST rectais pequenos com índice mitótico baixo 
têm um curso benigno e podem ter tratamento cirúrgico 
pouco invasivo e sem necessidade de terapia adjuvante.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital do Espírito Santo de Évora
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ana Margarida Cinza; A.S. Antunes1; A. Machado; M. 

Amaro; A. C. Silva; C. Santos; J. Caravana
 CONTACTO: Ana Margarida Cinza
 EMAIL: anacinza@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P91)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Metástases Pulmonares de Cancro Colo-Retal: fato-
res de prognóstico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O cancro colo-retal (CCR) é o 
3º tumor mais prevalente em Portugal e estima-se que 
em todo o mundo mais de 1 milhão de doentes seja 
diagnosticado com esta patologia anualmente, estando 
associadas mais de 500.000 mortes por ano. A preva-
lência do CCR estadio IV é 19%, sendo a metastização 
pulmonar a 2ª mais comum. A resseção completa de 
metástases pulmonares (MP) associada a quimiotera-
pia adjuvante permite otimizar a taxa de sobrevivência 
do CCR estadio IV. O objectivo do trabalho foi identificar 
os fatores de melhor prognóstico nos doentes subme-
tidos a resseção de MP do CCR. Material e Métodos: 
Realizado estudo retrospetivo de doentes submetidos a 
resseção de MP de CCR no IPOCFG no período com-
preendido entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de Dezem-

bro de 2014. Elaborada análise estatística dos dados 
com o software IBM SPSS Statistics 20®. Resultados: 
De 24 doentes estudados, 7 apresentaram MP de can-
cro do colon e 17 de cancro do reto. Foram realizadas 
22 metastasectomias e 2 lobectomias. A taxa de sobre-
vivência aos 3 e 5 anos foi 95,8% e 70,3%, respetiva-
mente. O sexo, a idade, a localização do tumor primário 
e o doseamento do CEA pré-toracotomia não apresen-
taram impacto prognóstico com significado estatístico. 
O tempo livre de doença foi fator de prognóstico com 
significado estatístico. Discussão: O tempo livre de do-
ença teve impacto prognóstico nos doentes com MP de 
CCR, verificando-se que a probabilidade de sobrevida 
aumenta 5% por cada mês de tempo livre de doença.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral (1)
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Louro, H.(1), Santos Silva, T.(1), Costa, A.(1), Correia 

de Matos, A.(1); Ferrão, I.(1)
 CONTACTO: Hugo Louro
 EMAIL: hclouro@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P92)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Carcinoma misto do recto - entidade clínica rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os carcinomas mistos do recto 

são raros. Resultados: Mulher de 84 anos, diabética e 
hipertensa. Por obstipação, rectorragias e tenesmo re-
alizou colonoscopia total que revelou úlcera vegetante 
subestenosante a 3 cm da margem anal, cuja histologia 
revelou carcinoma neuroendócrino de grandes células. 
RMN pélvica demonstrou neoformaçao na transição 
anorectal, transmural e com invasão da gordura mesor-
rectal, múltiplas adenomegalias metastáticas envolven-
tes, com invasão da fáscia meso-rectal. Sem invasão 
da reflexão peritoneal. Nódulo sólido anexial direito, 
com 2,7cm,. Angio TC tóraco-abdominal sem lesões 
metastáticas à distância. Foi submetida a amputação 
abdominoperineal e anexectomia direita. O exame his-
tológico revelou carcinoma misto com componente neu-
roendócrino (predominante) e carcinoma espinocelular 
pouco diferenciado, com invasão perineural, vascular 
e ganglionar - pT3 N2b M0. Decidida vigilância clínica 
na consulta multidisciplinar de grupo oncológico. Três 
meses depois, a doente desenvolve icterícia obstruti-
va por massa cefalopancreática com estenose do terço 
distal da via biliar principal. Colocada prótese biliar por 
CPRE com alívio sintomático. Actualmente está assin-
tomática, com bom estado geral. Discussão: Este é o 
segundo caso descrito de carcinoma rectal misto com 
componente neuroendócrino e de carcinoma espinoce-
lular. A ressecção cirúrgica é crucial pois estes tumores 
não respondem à radioquimioterapia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Fabiana Sousa, José Dias, Cristina Fernandes, Elisa-

bete Barbosa, Pedro Correia da Silva, José Manuel Lo-
pes, José Costa Maia

 CONTACTO: Fabiana Filipa Silva de Sousa
 EMAIL: fabiana.s.sousa52@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P93)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Abcesso escrotal: uma complicação rara de apendi-
cite aguda supurada

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ocorrência de um abcesso 
num processo de apendicite aguda é bem conhecida, 
principalmente em casos em que haja perfuração. O 
abcesso escrotal é uma complicação muito rara em 
casos de apendicite aguda, estando envolvido em si-
tuações de persistência do canal peritoneo-vaginal. 
Material e Métodos: Homem de 22 anos, com antece-
dentes de hidrocelo à direita, recorre ao SU por queixas 
de náuseas e dor abdominal difusa com 24 horas de 
evolução, com posterior migração para a FID. Apre-
sentava-se febril e com sinal de Blumberg positivo na 
FID. Analiticamente com leucocitose e PCR 9,58 mg/
dL. Ecografia compatível com apendicite aguda. Sub-
metido a apendicectomia de McBurney, sem complica-
ções. Manteve quadro febril após a intervenção cirúrgi-
ca. Ao 4º dia pós operatório, quadro clinico de escroto 
agudo à direita, com presença de sinais inflamatórios 
exuberantes. Ecografia revelou presença de líquido 
heterogéneo septado no escroto, com espessamento 
difuso das túnicas escrotais. Submetido a drenagem 
cirúrgica de piocelo e correcção de hidrocelo. Alta sem 
mais intercorrências ao 6º dia. Discussão: O quadro 
clínico de escroto agudo em consequência de apen-
dicite aguda supurada é uma entidade clínica muito 
rara, devendo-se a uma persistência do canal perito-
neo-vaginal, com migração de conteúdo purulento da 
cavidade peritoneal até ao escroto. Esta persistência 
manifesta-se habitualmente em hidrocelo, sendo mais 
frequente em idades pediátricas. A drenagem cirúrgi-
ca do piocelo é essencial para a resolução do quadro  
infeccioso.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A dos HUC (CHUC) e Clínica Uni-

versitária de Cirurgia III da FMUC
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Fernando Azevedo, Manuel Rosete, Marco Serôdio, 

Alexandre Monteiro, F. Castro e Sousa
 CONTACTO: Fernando Azevedo
 EMAIL: fjcr.azevedo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P94)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Diverticulite do colon direito, um desafio diagnós- 
tico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A doença diverticular do colon é 
uma patologia frequente no mundo ocidental. Contudo 
a sua apresentação no cólon direito é rara, represen-
tando apenas 15% de todos os casos de diverticulite 
aguda. O seu diagnostico é muitas vezes descurado 
pela sua raridade e pelos diagnósticos diferenciais mais 
comuns que cursam com dor nos quadrantes direitos 
do abdómen. Discussão: O autor, procede a uma re-
visão da literatura e apresenta 3 casos clínicos de dor 
nos quadrantes direitos do abdomen, em que o diag-
nóstico se revelou tratar de diverticulite do cólon direito.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Mendonça, Nuno; Caetano, Zara; Além, Hélder; Fer-

reira, Carlos; Patrocínio, Sara; Tomé, Miguel; Caldeira, 
Filipa; Neves, Janeiro

 CONTACTO: Nuno Mendonça
 EMAIL: nggmendonca@aim.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P95)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Tuberculose intestinal - um desafio diagnóstico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A tuberculose intestinal primá-

ria é uma variante rara. Os autores propõem-se a fa-
zer o relato de um caso de tuberculose do colon, num 
doente imnunocompetente, salientado a dificuldade de 
diagnóstico diferencial com outras patologias, nomea-
damente a doença neoplásica Resultados: Doente do 
sexo feminino, 53 anos, com história de anorexia e as-
tenia com seis meses de evolução. Fez uma colonosco-
pia que mostrou no cego uma lesão neoformativa, com 
aspecto infiltrativo, ulcerada, que envolvia a face distal 
da válvula ileo-cecal. O resultado histológico das duas 
bióspias efectuadas foi inconclusivo tendo mostrado 
fragmentos de mucosa cólica com abundante tecido de 
granulação e infiltrado inflamatório. Completou estudo 
com tomografia axial computorizada que mostrou um 
extenso processo neoformativo do cego, com sinais 
evidentes de extensão extraparietal com densificação 
fibroadiposa envolvente. Foi proposto para cirurgia e 
submetido a colectomia direita. No intraoperatório foi 
constatada carcinomatose miliar (mesentério e cúpu-
las diafragmáticas). O resultado histológico da peça 
foi compatível com tuberculose tendo doente iniciado 
tratamento com tuberculostáticos. Discussão: Este re-
lato demonstra a dificuldade no reconhecimento da tu-
berculose intestinal com base nos achados endoscópi-
cos, imagiológicos e histológicos pré-operatórios e que 
estes devem ser interpretados com atenção e sempre 
enquadrados no contexto clínico.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirúrgica
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Martins, P.; Mesquita, A.; Ferreira, Ana; Pereira, H.; Ra-

malho A.; Abreu de Sousa.
 CONTACTO: Pedro Carvalho Martins
 EMAIL: pedrocm05@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P96)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Carcinoma do canal anal recidivado-Caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma do canal anal é 

um tumor raro.Encontra-se associado à imunossupres-
são, infeção pelo HIV ou HPV e envelhecimento da 
população.Mais de 60% são tumores de células esca-
mosas. Resultados: Doente de 81 anos,submetida a 
excisão de lesão polipoide justa anal há 3 anos.O exa-
me anatomopatológico revelou um carcinoma pavimen-
to-celular,tipo verrucoso,pT2Nx,R0. Colonoscopia,TC 
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toraco-abdomino-pélvica e RM pélvica sem alterações. 
Submetida a RT. Seguimento com TC e fibrossigmoi-
doscopia. Em 2014 apresenta nova lesão cutânea pe-
rianal tendo sido realizada biópsia que mostrou papilo-
ma queratósico sem displasia do componente escamo-
so e múltiplas lesões papilomatosas perianais suspeitas 
de infeção por HPV. Em 2015 apresenta lesão perianal 
exuberante com evolução em cerca de 6 meses,tendo 
realizado biópsia que mostou recidiva do carcinoma 
do canal anal. Discutido em consulta de decisão tera-
pêutica. Submetida a amputação abdomino-perineal e 
resseção parcial da vulva. O exame anatomopatológico 
mostrou carcinoma pavimento-celular bem diferenciado 
que infiltra o reto e vulva, pT4N0Mx com resseção R0. 
Pós-operatório com infeção da ferida operatória,tendo 
alta 13 dia pós a cirurgia. Discussão: O tratamento 
primário do carcinoma de células escamosas do canal 
anal é a quimioterapia e radioterapia,ficando a cirurgia 
reservada para os casos de recidiva,sendo a sobrevida 
ao 5 anos de 50%.A cirurgia recomendada na recidiva 
é a amputação abdomino-perineal.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo de Évora
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ana Raquel Martins, José Travassos, Cátia Rito, André 

Serpa Oliva, Joana Patrício, Ânia Laranjeira, Ana Mar-
garida Cinza, Sofia Antunes, Arnaldo Machado, Susana 
Ribeiro, Jorge Caravana

 CONTACTO: Ana Raquel Martins
 EMAIL: anaraquelmartins85@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P97)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Metástase isolada do recto - A importância da multi-
disciplinaridade.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os principais locais de metasti-
zação dos carcinoma colorectal são os gânglios linfáti-
cos, o fígado e o pulmão. As adenopatias retroperitone-
ais isoladas ocorrem em menos de 2% dos casos dos 
doentes previamente submetidos a cirurgia com intuito 
curativo. Actualmente há evidência que o ressecção 
destas metástases isoladas aumenta a sobrevida, no 
entanto, o benefício da quimioterapia neste contexto 
não está bem definido. Discussão: Apresenta-se o 
caso de um homem de 46 anos com antecedentes ci-
rúrgicos de ressecção anterior do recto por adenocarci-
noma em 2008. Em 2012 é identificado em TC abdomi-
no-pélvica um espessamento pré-aórtico inespecífico, 
na proximidade da bifurcação das artérias ilíacas. Em 
Maio de 2014 inicia quadro de dor lombar, diagnosti-
cando-se hidronefrose com atrofia do rim esquerdo no 
contexto de obstrução por massa pré-aórtica. É coloca-
do stent ureteral e realizada laparoscopia para biópsia 
da massa que evidencia recidiva de adenocarcinoma 
do recto. Inicia quimioterapia neoadjuvante e são ex-
cluídos outros focos de doença à distância através da 
PET. Com a colaboração da cirurgia vascular e urologia 
o doente é submetido à excisão em bloco da massa, 
que envolveu ressecção e anastomose primária do ure-
ter esquerdo. A anatomia patológica confirma o diag-
nóstico de metástase ganglionar. Este caso representa 
uma forma de apresentação atípica de metastização de 

adenocarcinoma do recto e evidencia a importância da 
multidisciplinaridade na abordagem destes doentes.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Bruno Pinto, Sara Nogueira, Maria Oliveira, Gonçalo 

Alves, Isabel Aleixo, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Bruno Lima Pinto
 EMAIL: lima.pinto@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P98)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Perfuração cólica - quando não operar. A propósito 
de um caso clínico.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ingestão de corpos estranhos 
cursa frequentemente com a sua eliminação sem inter-
corrências. No entanto, ossos e espinhas de peixe são 
bem conhecidos como causa de perfuração gastroin-
testinal. Material e Métodos: Os autores apresentam 
um caso de perfuração da transição retossigmoideia por 
um osso, que foi tratada conservadoramente após a sua 
remoção endoscópica. Resultados: Homem, 41 anos 
de idade, sem comorbilidades conhecidas, recorre ao 
Serviço de Urgência por dor abdominal e febre. A tomo-
grafia computorizada (TC) abdominal revelou: um corpo 
estranho linear, com 15mm, compatível com um osso, 
a perfurar a parede da transição retossigmoideia que 
se encontrava concentricamente espessada; densifica-
ção da gordura pericólica e derrame peritoneal livre de 
pequeno volume, sem pneumoperitoneu associado. Foi 
submetido a remoção endoscópica do osso sem com-
plicações imediatas. Foi realizada TC após o procedi-
mento e decidido o tratamento conservador baseado na 
ausência de pneumoperitoneu, manutenção da mesma 
reduzida quantidade de líquido livre e aparente selagem 
a nível do lúmen cólico. Verificou-se evolução clínica fa-
vorável tendo alta ao quinto dia. Discussão: Embora os 
critérios para tratamento conservador da perfuração có-
lica durante procedimentos endoscópicos estejam razo-
avelmente bem estabelecidos, o mesmo não acontece 
com as perfurações por ingestão de corpos estranhos. 
Nesta situação rara foi possível uma terapêutica conser-
vadora graças à ação conjunta das várias especialida-
des - cirurgia, gastroenterologia e radiologia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital de Santo António, 

Centro Hospitalar do Porto
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Pedro Soares-Moreira, Cláudia Paiva, Cristina Silva, 

Marisa D. Santos
 CONTACTO: Pedro Soares Moreira
 EMAIL: pedrosoaresmoreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P99)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Abcesso isquioanal como forma de apresentação 
de neoplasia colorectal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O abcesso perianal é uma 
patologia comum do foro coloproctológico, com etio-
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logia criptogénica em mais de 90% dos casos.Outras 
etiologias incluem doença inflamatória intestinal, ne-
oplasia anoretal, proctite rádica, entre outros. Na sua 
abordagem, detalhes da história clínica ou achados 
físicos atípicos, devem levantar suspeita de uma etio-
logia secundária Material e Métodos: Apresentação 
de caso clínico com base no processo clínico e bre-
ve revisão bibliográfica Resultados: Doente do sexo 
masculino,66 anos, recorreu ao SU por abcesso peria-
nal com 1mês de evolução, sem outros sintomas. Na 
drenagem cirúrgica, constatou-se material de aspecto 
suspeito (pseudo-encefalóide) cuja análise histológica 
foi adenocarcinoma coloretal. Realizou colonoscopia 
que revelou neoplasia volumosa aos 20cm da margem 
anal(histologia semelhante). TCpélvica corroborou o 
achado e excluiu metástases; RMpélvica identificou 
2lesões:1rectosigmóide procidente no1/3proximal do 
reto; outra, partindo da transição anoretal e com tra-
jeto de 7.8cm no espaço interesfinctérico até ao plano 
subcutâneo perianal. Proposta terapia neoadjuvante, 
que iniciou, com recidiva do abcesso perianal e neces-
sidade de nova drenagem Discussão: Descreve-se o 
caso de um doente com abcesso perianal como epi-
sódio inaugural de neoplasia do reto. Apesar de não 
ser uma apresentação característica, abcesso perianal 
com drenagem atípica deve levantar a possibilidade de 
uma neoplasia subjacente, implicando o devido estudo, 
sempre que suspeito

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Inês Sales, Joana Cruz Silva, Daniel Jordão, Inês Gil, 

Rita Brásio, Paulo Alves, Rui Garcia, Nuno Rama, Vítor 
Faria

 CONTACTO: Inês Ferrer Sales
 EMAIL: neix.sales@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P100)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Neoadjuvância no tratamento do cancro do recto ? 
casuística de 3 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O cancro do recto representa 
1/3 dos casos de cancro coloretal (CCR). O tratamen-
to neo-adjuvante no cancro do recto está preconizado 
para os tumores em estadio II ou III (T3/T4, N1/N2) da 
classificação TNM. O tratamento neoadjuvante, radio-
terapia (RT) ou quimioradioterapia (QT/RT), diminui o 
risco de recidiva e aumenta a sobrevida a longo pra-
zo. Material e Métodos: Os dados apresentados são 
referentes a doentes com diagnóstico histológico de 
neoplasia do recto, operados entre 1 janeiro de 2012 
a 31 de dezembro de 2014. Os dados foram colhidos 
consultando o processo clínico e registo informáti-
co (Medtrix). O objetivo é avaliar a resposta ao trata-
mento neoadjuvante. Resultados: A amostra é cons-
tituída por 111 doentes, sendo que 58% são do sexo 
masculino e 42% do sexo feminino, com idade média 
de 67 anos na altura do diagnóstico. Do total de do-
entes apenas 32% fizeram tratamento neoadjuvante. 
Destes 86% fizeram QT/RT e os restantes RT. Quan-
to ao grau de regressão tumoral (AJCC - 2010) 14% 
dos doentes tiveram resposta completa à terapêutica 

(grau 0), 11% resposta moderada (grau 1), 31% respos-
ta mínima (grau 2) e 44% escassa resposta (grau 3). 
A taxa de recorrência local observada neste intervalo 
de tempo foi de 0%, para um follow up médio de 29 
meses. Discussão: A taxa de resposta completa está 
um pouco abaixo da descrita na literatura (15-30%). No 
intervalo de tempo avaliado a taxa de recidiva local foi 
nula provavelmente porque o tempo de follow up foi  
insuficiente.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Lourenço, Sara; Castro, Tiago; Caldas, Isabel; Costa, 

Jorge; Soares, António; Sousa, Rosa; Nora, Mário.
 CONTACTO: Sara Ferreira Pinto Lourenço Sara Lourenço
 EMAIL: sarafplourenco@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P101)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Intussuscepção ileocólica ? causa muito rara de 
oclusão no adulto

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A intussuscepção é comum em 
crianças, mas é uma causa rara de oclusão intestinal no 
adulto (1%). O género feminino é mais atingido (5:1) e 
a idade média ao diagnóstico é 50 anos. A neoplasia é 
a causa mais frequente, mas pode ser idiopática (10%). 
Material e Métodos: Apresenta-se o caso clínico de 
homem de 23 anos com intussuscepção Resultados: 
Homem, 23 anos, saudável, que recorreu ao SU por dor 
abdominal no QID, em cólica, com 5 dias de evolução, 
associada a anorexia e diminuição do trânsito intestinal. 
Analiticamente, sem alterações de relevo. Ecografia ab-
dominal foi inconclusiva, tendo realizado TC abdominal: 
“invaginação ileocólica com extensão longitudinal de 
14cm e numerosos gânglios envolventes proeminen-
tes. No interior da porção proximal do cólon transverso 
identifica-se estrutura tubular quística com 11cm, que 
poderá corresponder a apêndice ileocecal dilatado no 
interior”. O doente foi submetido a laparoscopia explo-
radora de urgência, com constatação de apêndice au-
mentado, macroscopicamente sugestivo de mucocelo, 
tendo-se realizado hemicolectomia direita assistida por 
laparoscopia. Sem intercorrências no pós-operatório. O 
exame histológico revelou um apêndice com múltiplos 
divertículos, sem inflamação associada e com hiper-
plasia glandular no orifício apendicular. Discussão: A 
intussuscepção é uma patologia rara em adultos, o que 
pode dificultar o diagnóstico pela clínica pouco especí-
fica. A TC é o exame mais sensível para o diagnóstico. 
O tratamento adequado deve ser ajustado à patologia  
subjacente.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de S. 

João, E.P.E.
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ana Fareleira, Marinho Almeida, André Magalhães, An-

dré Gonçalves, Luís Malheiro, J. Costa Maia
 CONTACTO: Ana Fareleira
 EMAIL: ana_ct_fareleira_@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P102)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Paragem cardio-respiratória por megacólon em jo-
vem de 19 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os autores apresentam um 
caso clínico de um doente do sexo masculino, 19 anos, 
com antecedentes de obstipação, que deu entrada no 
SU do hospital de Beja em paragem cardio-respiratória. 
Teria recorrido ao Centro de Saúde 3h antes por vó-
mitos, diarreia e dispneia, apresentando-se à entrada 
do hospital sob VMI com síndrome compartimental 
abdominal agudo e sinais de má perfusão periférica. 
Após punção abdominal com abocath houve recupera-
ção de pulso, pelo que se colocou indicação cirúrgica 
emergente Operado: colectomia total por megacólon 
preenchido com fezes moldadas e ileostomia terminal 
no flanco direito. Sem sequelas neurológicas, foi sub-
metido a reconstrução do trânsito intestinal 3 meses 
após a colectomia total. A impactação fecal severa e 
consequente distensão abdominal pode resultar numa 
depressão ventilatória significativa, com restrição da 
mecânica respiratória, insuficiência respiratória e com-
promisso circulatório. No caso apresentado o doente 
apresentava antecedentes pessoais de obstipação, ne-
gando doenças, medicação habitual, hábitos tabágicos 
ou consumo de outras substâncias.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital José Joaquim Fer-

nandes, Beja
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Maria João Jervis, Regina Candeias
 CONTACTO: Maria João Jervis
 EMAIL: mariajoaojervis@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P103)

  SESSÃO P-CR-1

 TÍTULO: Pneumatosis Cystoides Intestinalis ? revisão de li-
teratura, dificuldades no diagnóstico e novos desa-
fios terapêuticos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Pneumatosis Cystoides In-
testinalis (PI), corresponde à presença de gás na pa-
rede intestinal. O seu diagnóstico é exigente. Material 
e Métodos: Revisão de literatura. Resultados: A PI é 
uma entidade rara, cuja patogénese não é clara, sendo 
provavelmente multifactorial. Apresenta-se tipicamen-
te em homens entre a quinta e a oitava décadas de 
vida, sendo idiopática em 15% e secundária a múltiplas 
causas intra-abdominais ou sistémicas, nos restantes. 
Pode ocorrer em qualquer segmento do tubo digestivo 
distal ao estômago, sendo mais frequente no intestino 
delgado. A maioria é assintomática, o que põe dificul-
dades diagnósticas. Nos casos graves faz diagnóstico 
diferencial com trombose mesentérica e pode cursar 
com perfuração intestinal. Os exames imagiológicos 
são peça-chave no diagnóstico. Discussão: A sintoma-
tologia conjugada com a avaliação clínica e os achados 
laboratoriais e/ou imagiológicos orientam a terapêutica, 
sendo essencial elevada suspeição diagnóstica para 
evitar intervenções cirúrgicas desnecessárias. A cirur-
gia urgente está indicada nos casos suspeitos de ab-
dómen agudo, sendo que nos restantes deve ser adop-

tada uma atitude conservadora. Nesse âmbito, a oxige-
noterapia que permita atingir uma PaO2 de 200 - 350 
mmHg é útil na redução do número e volume de bolhas 
de gás na parede intestinal mas a oxigenoterapia hi-
perbárica tem vindo ultimamente a provar vantagens, 
evitando a toxicidade associada à oxigenoterapia con- 
vencional.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia II - Hospital Egas Moniz
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Marques, Ricardo R.; Rafael, Ana A.; Silva, Sílvia S.; 

Fernandes, Luís V.
 CONTACTO: Ricardo Rodrigues Marques
 EMAIL: rm.rodriguesmarques@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P303)

  SESSÃO P-Investigacao

 TÍTULO: Score Histológico no Modelo Murino de Pancreatite 
Aguda

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O estudo histopatológico é usa-
do no diagnóstico de doenças inflamatórias, degenera-
tivas e neoplásicas. Na Pancreatite Aguda (PA) foram 
descritos cinco scores baseados em alterações morfo-
lógicas do tecido pancreático, mas nenhum estratifica 
no homem ou no modelo murino (MM) a gravidade da 
PA num score. Objetivo: validação de um score histo-
lógico de gravidade (SHG) de PA no MM. Material e 
Métodos: Trinta e nove ratos Wistar foram divididos 
em 4 grupos de modelos de PA (secretagogo, etanol, 
oclusão duodenal e oclusão do ducto pancreático). Sa-
crifício dos animais às 10h e 24h e estudo histopatoló-
gico do tecido pancreático (fixação em 4% formaldeído, 
parafina e coloração com H Resultados: 1) Ausência 
de alterações histopatológicas de PA (HPA) em 53,8% 
dos animais. 2) Presença de alterações HPA (46,2%): 
41,0% PA ligeira e 5,2% PA moderada. 3) A PCT corre-
lacionou-se com o grau de gravidade (p=0,004) o que 
não se verificou com a PCR (p=0,165). Discussão: Es-
tes resultados parecem validar um SHG de PA no MM 
o que permitirá o desenvolvimento de estudos experi-
mentais para um melhor conhecimento da fisiopatolo-
gia da PA.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: 1 Serviço de Cirurgia Geral - Unidade Local de Saúde 

de Castelo Branco; 2 CICS - Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade da Beira Interior; 3 Centro Hos-
pitalar e Universitário de Coimbra; 4 IBILI

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: P Silva Vaz1,2, R Oliveira3, AM Abrantes4, JC Encar-

nação4, A Gouveia1, M Castelo-Branco2, MF Botelho4, 
JG Tralhão3,4

 CONTACTO: Pedro Silva Vaz
 EMAIL: pedro.silvavaz@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P304)

  SESSÃO P-Investigacao

 TÍTULO: Rádio-223 no tratamento do carcinoma da próstata 
metastático

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O radiofármaco Rádio-223 
(223Ra) comporta-se como um análogo do cálcio, sen-
do considerado a melhor terapêutica para o cancro da 
próstata metastático (CPm). O radiofármaco 99mTc-
-HMDP é um análogo do cálcio usado em cintigrafia ós-
sea. Perante a compreensão limitada das vias molecu-
lares responsáveis pelos efeitos do 223Ra, este projeto 
visa estudar os efeitos do 223Ra em linhas celulares 
de CPm, utilizando como controlos uma linha celular de 
osteossarcoma (OS) e o perfil de captação do 99mTc-
-HMDP. Material e Métodos: As linhas celulares tumo-
rais PC3 (CPm) e MNNG-HOS (OS) foram incubadas 
com 223Ra (0,5 - 3,0 µCi/mL) e 99mTc-HMDP (25 µCi/
mL). Aos 5, 30, 60, 90 e 120 min foram retiradas amos-
tras para separação do sedimento e do sobrenadante. 
A captação percentual de 223Ra e de 99mTc-HMDP foi 
determinada após medição da radioatividade de ambas 
as frações. Resultados: Resultados preliminares mos-
tram que, aos 120 minutos, a percentagem de captação 
de 223Ra pelas células PC3 é cerca de 7 vezes supe-
rior comparativamente com a de 9mTc-HMDP. O mes-
mo se verifica para a linha celular MNNG-HOS, sendo 
superior cerca de 5 vezes. Verifica-se também que a 
captação de 223Ra pelas PC3 é aproximadamente 2 
vezes superior à da linha MNNG-HOS. Discussão: 
Os resultados preliminares obtidos sugerem que, ape-
sar de ambos os radiofármacos serem análogos do 
cálcio, os mecanismos de captação poderão ser dife-
rentes. Este estudo reforça ainda o potencial da apli-
cabilidade terapêutica do 223Ra no tratamento do CaP  
metastático.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Biofísica, FMUC-UC (1); FFUC-UC (2); 

IBILI-FMUC (3); CIMAGO-FMUC (4); FCTUC-UC (5); 
Departamento de Urologia e Transplantação, CHUC; 
(6) Serviço de Cirurgia A, CHUC (7)

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: Marques IA(1,2), Abrantes AB(1,3,4), Pires AS(1,3,5), 

Tavares-Silva E(1,6), Tralhão, JG(1,3,7), Botelho 
MF(1,3,4), Castro-Sousa F(7)

 CONTACTO: J. Guilherme Tralhão
 EMAIL: jglrt@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P305)

  SESSÃO P-Investigacao

 TÍTULO: Estudo experimental de modelos animais de Pan-
creatite Aguda

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Muitos dos mecanismos fisiopa-
tológicos da Pancreatite Aguda (PA) continuam desco-
nhecidos apesar dos inúmeros estudos de investigação 
realizados ao longo dos anos. Os modelos experimen-
tais de PA são uma excelente ferramenta para o estudo 
da fisiopatologia da PA. Objetivo: estudo de 4 modelos 
animais de PA. Material e Métodos: Trinta e nove ra-
tos Wistar divididos em 2 grupos. Grupo de modelos 
não cirúrgicos (26 ratos): A-Ceruleína e controlo (B); C-

-Etanol e o controlo (D). Grupo de modelos cirúrgicos 
(13 ratos): E-Oclusão duodenal; F- Oclusão do ducto 
pancreático; G-Controlo. Avaliadas: amilasémia (AM), 
lipasémia (LIP) e estudo histológico após sacrifício dos 
animais (10h e 24h). Resultados: Verificou-se no mo-
delo A, quando comparado com o controlo, níveis ele-
vados de AM 15637(±5413) vs 2438(±413) (p<0,001), 
LIP 6169(±3526) vs 121(±11) (p=0,002) e histopatologia 
de PA (HPA) vs ausência de HPA. Nos modelos E e F, 
quando comparados com o controlo, constatou-se ele-
vação da AM 7228(±1312) vs 2078(±130) (p<0,001) e 
6146(±489) vs 2078(±130) (p<0,001), LIP 400(±161) vs 
105(±29) (p=0,114) e 814(±641) vs 105(±29) (p=0,009) 
e HPA vs ausência de HPA. No modelo C não se ve-
rificou elevação significativa da AM 3299(±1582) vs 
1823(±281) (p=0,101) nem da LIP 76(+-13) vs 69(±18) 
(p=0,461) e ausência de HPA. Discussão: Foi pos-
sível a reprodução de PA tanto no modelo induzido 
por secretagogo como nos cirúrgicos. Estes modelos 
poderão ser úteis na compreensão da fisiopatologia  
da PA.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: 1 Serviço de Cirurgia Geral - Unidade Local de Saúde 

de Castelo Branco; 2 CICS - Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade da Beira Interior; 3 IBILI; 4 Cen-
tro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: P Silva Vaz1,2, AM Abrantes3, R Oliveira4, JC Encarna-

ção3, A Gouveia1, M Castelo-Branco2, MF Botelho3, J 
Guilherme Tralhão3,4

 CONTACTO: Pedro Silva Vaz
 EMAIL: pedro.silvavaz@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P306)

  SESSÃO P-Investigacao

 TÍTULO: Avaliação Da Resposta Citotóxica Da Combinação 
Da Terapia Fotodinâmica Com Doxorrubicina, Cis-
platina E Metotrexato Em Osteossarcoma

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O osteossarcoma (OS) é um 
tumor maligno primário que surge de células mesenqui-
mais e é caracterizado pela formação de osteóides. A 
doxorrubicina (DOX), a cisplatina (CIS) e o metotrexato 
(MTX) são fármacos usados no tratamento de OS. A te-
rapia fotodinâmica é uma terapia pouco invasiva usada 
no tratamento de cancro. A combinação destas terapias 
pode constituir um efeito terapêutico sinérgico com re-
dução dos efeitos secundários associados. O objetivo 
deste trabalho é a avaliação da terapêutica combina-
da em OS. Material e Métodos: A linha humana de 
MNNG-HOS foi estabelecida de acordo com as condi-
ções do fornecedor. As células foram incubadas com 
diferentes concentrações de DOX, MTX e CIS durante 
24, 48 e 72 horas. Os valores de IC50 foram obtidos 
pelo ensaio de MTT. Nos estudos de combinação as 
células foram incubadas com concentrações estabe-
lecidas durante 24 e 72 horas. Posteriormente admi-
nistrou-se o fotossensibilizador e irradiaram-se as cé-
lulas. A avaliação foi realizada através de MTT e SRB. 
Resultados: Verificou-se um decréscimo da atividade 
metabólica nas células submetidas aos tratamentos 
com os fármacos para todos os tempos de incubação. 
Verificou-se um decréscimo mais evidente na atividade 
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metabólica e na viabilidade das células submetidas ao 
tratamento combinado em todos os tempos estudados 
do que nas terapias isoladas. Discussão: Os resul-
tados preliminares são promissores pois verificou-se 
que a terapia combinada tem um efeito citotóxico nas 
células mais elevado em comparação com as terapias 
isoladas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Biofísica,FMUC(1);CIMAGO, FMUC(2); 

CNC. IBILI,UC(3);Universidade de São Francisco, 
Bragança Paulista, Brasil(4);DEQ,FCTUC(5),DQ-FC-
TUC(6); Serviço de radioterapia,CHUC(7); Serviço de 
Cirurgia A,CHUC(8)

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: Brites G. (1,5,) Serambeque B. (1), Laranjo M.(1,2,3), 

Chohfi de Miguel G. (4), Serra A C.(5), Pineiro 
M.(6),Abrantes M.(1,2,3),Casalta-Lopes J.(1,7),Tralhão 
J.G.(1,2,8), Rocha-Gonçalves A.M.(2,6), Priolli D.G.(4), 
Botelho M.F(1,2,3),Castro-Sousa, F.(2,8)

 CONTACTO: José Guilherme Tralhão
 EMAIL: jglrt@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P307)

  SESSÃO P-Investigacao

 TÍTULO: Análise da variabilidade da frequência cardíaca 
após cirurgia abdominal major

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A variabilidade da frequência 
cardíaca (VFC) tem sido estudada como um preditor 
de morbimortalidade no trauma e na sépsis. Com este 
trabalho, pretendemos avaliar a VFC após a cirurgia 
abdominal major, que também constitui uma agressão 
para o organismo. Material e Métodos: Selecionámos 
aleatoriamente 20 doentes submetidos a cirurgia diges-
tiva major e procedemos à colheita de dados clínicos e 
demográficos. Excluímos doentes com pacemakers ou 
sob fármacos cronotrópicos negativos. Efetuou-se um 
registo contínuo de intervalos R-R usando um relógio 
comercial Suunto Ambit R2 durante 2 horas no dia pré-
vio à cirurgia e no 1º e 3º dia pós-operatórios (PO). A 
VFC foi calculada a partir da análise da monitorização 
contínua R-R. Resultados: A presença de comorbili-
dades, como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 
2, tabagismo e o score de Charlson, associaram-se de 
modo não significativo a menor VFC no período pré-
-operatório. A VFC diminuiu significativamente no 1º dia 
PO, e retornou aos valores basais no 3º dia PO. Não 
houve relação entre o grau de VFC e outros fatores do 
doente, tais como a fragilidade, gravidade da doença e 
complicações cirúrgicas. Discussão: Este estudo pilo-
to revela que a cirurgia abdominal major resulta numa 
diminuição precoce da VFC. A maior parte dos doentes 
volta aos seus valores basais no 3º dia PO. Este acha-
do poderá abrir uma nova linha de investigação relativa 
ao impacto fisiológico da cirurgia e sua relação com o 
risco de complicações cirúrgicas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, CHP (1); ICBAS (2); Depar-

tamento de Física, FCTUNL (3); Serviço de Cardiologia, 
CHP (4); CINTESIS, ICBAS (5)

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: Pedro Soares-Moreira (1), Filipa Guimarães (2), Filipe 

Valadas (3), Bruno Santos (1), Sílvia Pereira (1), Mário 

Santos (4), Jorge Santos (1,2), Carla Quintão (3), Gil 
Faria (1,2,5)

 CONTACTO: Pedro Soares Moreira
 EMAIL: pedrosoaresmoreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P308)

  SESSÃO P-Investigacao

 TÍTULO: Casuística Apendicectomia- O papel da imagiologia 
no diagnóstico de apendicite aguda, a sua relação 
com a clinica, anatomopatologia e custos hospita-
lares

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Apresenta se uma casuística de 
Janeiro/2013 a Dezembro/2014 de 330 doentes com clí-
nica de apendicite aguda apendicectomizados,com ida-
des entre os 5 e os 91 anos.Procurou-se estabelecer o 
papel da imagiologia no diagnóstico da apendicite agu-
da tendo em conta o Score de Alvarado,a sua tradução 
em termos clinicos e anatomopatológicos bem como os 
custos hospitalares. Resultados: Dos 52.8% exames 
complementares(ecografia e TC)solicitados,verificou-
-se que tanto a ecografia como a tomografia tiveram 
igual peso diagnóstico(18%).Desse pool,40.3% dos 
exames sugeriram quadros de apendicite aguda,dos 
quais,apenas 3.66% apresentaram apendicites bran-
cas.Dos cerca de 12% de exames sem diagnóstico 
imagiológico,8.5% tiveram alterações anatomopatológi-
cas compatíveis com apendicite aguda.Em termos ge-
rais a clinica e as alterações analíticas tiveram tradução 
quer imagiológica quer anatomopatológica(91%),não 
se verificando alterações significativas para ambos os 
sexos.Em termos de custos,o diagnóstico clínico com 
estudo analítico e preoperatório custa 112,68?.A reali-
zação de exames de imagem tem custos entre 133,8?-
305,74?. Discussão: Não se encontrou relação signi-
ficativa entre o Score de Alvarado e a evolução clinica/
imagiológica/histologica.O recurso a exames de ima-
gem para o diagnóstico de apendicite aguda é cada vez 
maior,sendo a ecografia o mais solicitado,no entanto 
teve igual valor diagnóstico nesta amostra.Na maioria 
dos casos o diagnóstico imagiológico tem tradução his-
tologica corroborando o quadro clinico.

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: Alves M, Salgueiro T, Rodrigues F
 CONTACTO: Magda Alves
 EMAIL: alves.magda0@gmail.com

SALA POSTER 04-03-2016  08H00

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P203)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Sarcoma Sinovial da Parede Abdominal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os Sarcomas sinoviais são ne-

oplasias mesenquimatosas malignas, raras e agressi-
vas. Embora mais frequentes nos membros podem ter 
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outras localizações - menos de 50 casos na literatura. 
Reporta-se o caso clínico de doente com sarcoma si-
novial da parede abdominal Resultados: Homem de 
54 anos, com história de toracalgia anterior, com irra-
diação bilateral e dispneia de início súbito. A avaliação 
imagiológica inicial confirmou o diagnóstico de TEP e 
ainda uma massa heterogénea dependente da parede 
abdominal, localizada no flanco e FID com cerca de 15 
cm. A biópsia revelou um sarcoma sinovial. Efetuou 
QT neoadjuvante, seguida de resseção alargada, en-
volvendo a parede toraco-abdominal, com diafragma, 
12ª costela, crista ilíaca e reconstrução do defeito da 
parede abdominal com retalho miocutâneo e prótese. 
Teve alta ao 10º PO sem complicações. O exame aná-
tomo-patológico definitivo revelou um sarcoma sinovial 
de padrão monofásico (16.5 x 12.5 x 12 cm), grau III e 
margens cirúrgicas livres. Foi proposto para QT e RT 
adjuvantes Discussão: A raridade e a clínica indolente 
destes tumores leva, por vezes, a diagnósticos tardios. 
A sua abordagem deve ser multidisciplinar e a estraté-
gia terapêutica deve estar definida pela biologia tumo-
ral, pelo tamanho e localização da lesão. O objectivo da 
cirurgia deve ser a resseção completa, apoiada numa 
avaliação rigorosa dos estudos de imagem e planifica-
ção da cirurgia com os recursos necessários para res-
secções alargadas com eventual reconstrução

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: 1- Serviço de Oncologia Cirúrgica IPO Porto; 2- Serviço 
de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva IPO Porto

 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Cátia Ribeiro1, Alexandre Sousa1, Pedro C. Martins1, 

Pedro Antunes1, Jorge Guimarães1, Flávio Videira1, Mi-
guel Choupina2, Augusto Moreira1, J. Abreu de Sousa1

 CONTACTO: Catia Ribeiro
 EMAIL: catia_r_ribeiro@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P204)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Hérnia incisional vs Hernia de Spiegel
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Doente de 45 anos, obesa com 

antecedentes cirúrgicos de fundoplicatura de Nissen la-
paroscópica convertida por dificuldade técnica. Recorre 
ao Serviço de Urgência por dor abdominal náuseas e 
vômitos com cerca de 3horas de evolução, associada a 
massa abdominal endurecida. À observação, abdómen 
mole mas doloroso à palpação da fossa iliaca direita 
(FID), palpando-se uma tumefacção no flanco, de con-
tornos mal definidos. Analiticamente, leucocitose ligeira 
e Rx abdómen com moderados níveis na FID. Perante 
suspeita de hérnia incisional encarcerada, realizado TC 
abdomino-pélvico. TC Abdómino-pélvico revelou “Hér-
nia de Spiegel à direita com gordura e ansa intestinal, 
com algum líquido no saco herniário, registando-se 
densificação da gordura mesentérica e alguns níveis 
líquidos associados”. Discussão: Doente submetida a 
laparotomia mediana com evidência de multiplas hér-
nias incisionais medianas e Hérnia de Spiegel direita 
encarcerada. Abertura de saco herniário e identificação 
de epiploon e ansa de intestino delgado sem isquémia 
da parede ou outras alterações. Realizada Hernioplas-
tia de hérnia de Spiegel com prótese dupla face fixa 

com tacks e reparação de hernia incisional com rafia. 
Doente com boa evolução pós operatória, tendo tido 
alta ao D4 pós operatório.

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Vila Franca de Xira
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Cláudia Neves Marques, Carlitos Malú, Nádia Gonçal-

ves, João Morais, Francisco Rodrigues
 CONTACTO: Cláudia Neves Marques
 EMAIL: claudianevesmarques@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P205)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Hérnia de Amyand: caso clínico e revisão da litera-
tura

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Uma hérnia inguinal cujo saco 
contenha o apêndice cecal é designada por hérnia de 
Amyand,em homenagem a Claudius Amyand,um cirur-
gião inglês do século XVIII. A presença de um apêndice 
cecal não complicado numa hérnia inguinal é incomum 
e o diagnóstico de apendicite aguda dentro do saco her-
niário é ainda mais raro,com uma incidência de cerca de 
0,13-1% de todos os casos de apendicite aguda. Mate-
rial e Métodos: Apresentamos um caso raro de apen-
dicite aguda com abcesso num saco herniário de hérnia 
inguinal. Resultados: Doente do sexo feminino,89 anos 
de idade,admitida no Serviço de Urgência no contexto 
de tumefacção inguinal dolorosa e ruborizada de apare-
cimento recente. Objectivamente,confirmou-se tumefac-
ção inguinal direita com sinais inflamatórios,sugestiva de 
hérnia inguinal encarcerada.A ecografia confirmou ansas 
intestinais e líquido livre no saco herniário,edema e au-
mento da ecogenicidade do tecido adiposo,compatíveis 
com hérnia inguinal complicada.Intra-operatoriamente 
constatou-se hérnia inguinal encarcerada contendo 
apêndice cecal com apendicite aguda e abcesso.Proce-
deu-se a apendicectomia e herniorrafia por via inguinal 
anterior.Durante o internamento, a doente completou 
ciclo de antibioterapia,boa evolução clínica,tendo rece-
bido alta ao 7o dia pós-operatório. Discussão: A hérnia 
de Amyand é uma das formais mais raras de apresenta-
ção da hérnia inguinal.A ausência de sintomas clínicos 
específicos dificulta a diagnóstico inicial. A forma mais 
comum de apresentação é uma tumefacção dolorosa e 
irredutível.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar do Porto 

EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Catarina Morais,Cláudia Paiva, Marco Santos, Paulo 

Soares, Donzília Sousa Silva, José Davide.
 CONTACTO: Catarina Morais
 EMAIL: catarinaamfernandes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P206)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Um caso enigmático de tumor abdominal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A actinomicose é uma doença 

granulomatosa rara, causada por bacilos filamenta-
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res Gram positivos- Actinomyces spp, associando-se 
à má higiene oral, doenças inflamatórias intestinais 
e imunossupressão. Consoante a localização assu-
me manifestações clinicas particulares, sendo que a 
localização intra-abdominal corresponde a 20% dos 
casos. Material e Métodos: Apresenta-se o caso de 
homem,76 anos, com tumefação da parede abdo-
minal (supra-umbilical) de crescimento progressivo 
(10x10cm) associada a perda ponderal (8kg) em 3 
meses. TC abdominal com Densificação do grande epí-
ploon e Rectos abdominais, e extensão à gordura sub-
cutânea. Biopsia percutânea inconclusiva, procedendo-
-se à excisão cirúrgica. Objetivou-se envolvimento do 
grande epíploon, cólon transverso, delgado e grande 
curvatura gástrica na massa inflamatória, que se res-
secou em bloco. Anatomia patológica revelou tratar-se 
de Actinomicose. Cumpriu 6 meses de Antibioterapia 
dirigida. TC abdominal de controlo aos 6 meses sem 
evidência de doença residual. Discussão: A actinomi-
cose abdominal caracteriza-se por um curso indolente, 
sinais e sintomas inespecificos, sendo que o diagnós-
tico pré-operatório é raro. O diagnóstico pré-operatório 
é raro. Dada a sua capacidade de invasão de tecidos, 
estruturas adjacentes e formação de massas, a actino-
micose mimetiza um processo Neoplásico, pelo que, 
um alto índice de suspeição é a chave para o diagnós-
tico e sucesso terapêutico. A combinação de cirurgia de 
ressecção e antibioterapia são na maioria dos casos  
curativas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Departamento de Cirurgia, Centro Hospitalar Lisboa 

Norte
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Vieira Peereira, J; Nunes, JL;Raposo D´Almeida, J; 

Mendes de Almeida, J
 CONTACTO: Joana Vieira Pereira
 EMAIL: joana.s.v.pereira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P207)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: HÉRNIA LOMBAR DE GRYNFELTT
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: As hérnia lom-

bares são pouco frequentes, com apenas 300 casos 
apresentados na literatura. Podem ser causadas por 
traumatismo, cirurgia, infecção ou espontâneas, como 
no caso descrito. Apresentação do caso: Doente do 
sexo masculino, de 79 anos, seguido na consulta por 
tumefacção mole, redutível, bem delimitada, indolor, 
na região lombar esquerda, abaixo da 12ª costela, 
com evolução arrastada. A TC mostrava uma forma-
ção lipomatosa de 79x30x96mm, localizada na região 
lombar, com protusão em área de fraqueza da fáscia. 
Foi submetido a cirurgia, onde foi confirmada hérnia 
no quadrado de Grynfeltt, constituída por gordura re-
troperitoneal, reduzida e corrigida com prótese, sem 
intercorrências. Conclusão: As hérnias lombares es-
pontâneas (Grynfeltt e Petit) são diagnósticos raros 
e devem ser suspeitados nas tumefacções da região  
lombar.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Centro Hospitalar de São João
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal

 AUTORES: Marina Morais, Susana Domingues, Diana Gonçalves, 
João Capela-Costa, Luís Matos-Lima, J. Costa-Maia

 CONTACTO: Marina Morais
 EMAIL: morais1000@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P208)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Evisceração de Littré - sobre um caso clínico.
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Descrição e revisão teórica 

de um caso clínico de evisceração de hérnia de Lit-
tré. Material e Métodos: Doente de 84 anos, do sexo 
feminino, com antecedentes de hipertensão arterial. 
Submetida a hemicolectomia direita alargada por ade-
nocarcinoma do ângulo hepático. Teve alta ao 5º dia de 
pós-operatório. Recorreu ao Serviço de Urgência seis 
dias depois por repasse da ferida operatória. À obser-
vação apresentava evisceração não contida de ansa de 
delgado. A doente foi laparotomizada, constatando-se 
divertículo de Meckel no segmento eviscerado. Foi rea-
lizada diverticulectomia com GIA 60 linear, tecido regu-
lar e sutura da parede com pontos totais. Resultados: 
A doente evoluiu favoravelmente e teve alta clínica ao 
5º dia de pós-operatório. Discussão: O divertículo de 
Meckel é a anomalia congénita mais comum do tracto 
gastrointestinal ocorrendo em cerca de 0.3-3% da po-
pulação. Qualquer tipo de hérnia que contenha o diver-
tículo de Meckel é designada por hérnia de Litré. No 
caso apresentado, o divertículo de Meckel encontrava-
-se encarcerado na evisceração abdominal. Apesar de 
ainda haver algum debate sobre a escolha terapêuti-
ca no caso do divertículo de Meckel, a opção consis-
tiu em diverticulectomia e encerramento da parede  
abdominal.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Melo D.; Mateus, N.; Gabriel, L.
 CONTACTO: Débora da Silva Melo
 EMAIL: deborasilvamelo3@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P209)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Perfuração Cecal Por Hérnia Inguinal Encarcerada - 
Caso Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As hérnias inguinais de des-
lizamento contendo o cego são raras, assim como o 
seu estrangulamento e perfuração. O encarceramento 
cecal não se apresenta obrigatoriamente com sintomas 
oclusivos, um vez que poderá manter-se o normal trân-
sito intestinal caso apenas parte da parede esteja her-
niada. Material e Métodos: Homem de 78 anos com 
vómitos alimentares associados a prostração com 24h 
de evolução, apresentava desconforto abdominal, sem 
defesa nem distensão, com presença de hérnia inguinal 
direita funicular aparentemente redutível mas incoercí-
vel e muito dolorosa à manipulação. Realizou TC abdo-
minal e pélvica que mostrou a presença de liquido e ar 
na bolsa escrotal direita. Foi submetido a intervenção 
cirúrgica, optando-se por incisão inguinal direita, em 
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que se encontrou saco herniário composto pelo cego 
deslizado, focalmente isquémico e perfurado. Proce-
deu-se a laparotomia mediana, com hemicolectomia 
direita e anastomose ileo-cólica latero-lateral mecâni-
ca. A correcção do defeito herniário foi pela técnica de 
McVay. O pós-operatório decorreu sem complicações. 
Discussão: A redução cirúrgica de hérnias inguinais 
com deslizamento do cego pode implicar a realização 
da manobra de Laroque, mas a ressecção intestinal é 
a opção cirúrgica quando existem sinais de isquémia 
irreversível e perfuração.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia C (Prof. Costa Almeida), CHUC ? 

Hospital Geral (Covões)
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: João Mendes Louro, C. E. Costa Almeida, C. Costa Al-

meida
 CONTACTO: João Louro
 EMAIL: joaomendeslouro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P210)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Divertículo do cólon sigmóide em hérnia inguinal 
encarcerada

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Apesar de raros já foram re-
portados vários tipos de conteúdo em hérnia inguinal 
que não epiplon ou intestino delgado, nomeadamente: 
bexiga, trompa de Falópio e ovário, divertículo de Me-
ckel (hérnia de Littre) e apêndice (Quando inflamado 
designada hérnia de Amyand). A presença de divertícu-
los cólicos é muito rara, com poucos casos reportados. 
Material e Métodos: Homem, 79 anos, recorreu ao 
serviço de urgência por tumefacção inguinal esquerda, 
dolorosa e irredutível, com 3 dias de evolução. Trata-
va-se de hérnia inguinal encarcerada, sem sinais ou 
sintomas de oclusão intestinal. Realizada abordagem 
por incisão inguinal, observando-se, hérnia inguinal in-
directa. À abertura do saco herniário constatou-se ansa 
cólica necrosada, particularmente, um divertículo cóli-
co. Optou-se por converter para laparotomia mediana. 
Restante cólon sigmóide com vários divertículos, sem 
sinais evidentes de diverticulite ou conspurcação intra-
-abdominal. Realizada ressecção segmentar de sigmói-
de e, dado o bom aspecto da ansa, opção por anasto-
mose primária termino-terminal manual. Correcção do 
orifício herniário por técnica tipo Shouldice. Resultado 
anátomo-patológico: Diverticulose com perfuração e 
saco herniário com sinais de isquémia. Discussão: 
Com apenas 3 casos reportados na literatura em inglês, 
os divertículos de cólon como conteúdo herniário, são 
muito raros. O diagnóstico é, habitualmente, intra-ope-
ratório. A opção de realização de anastomose primária 
depende do estado da ansa intestinal e da preferência 
do cirurgião.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: M. Serra; T. Santos; R. Lages; C. Ribeiro; P. Menezes; 

D. Machado; L.Sardo; S. Cordeiro; M. Martins; F. Ribei-
ro; A. Oliveira; A. Vieira; G. Sarabando

 CONTACTO: Marta Quintas Lopes de Campos Serra
 EMAIL: martalopesserra@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P211)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Hernia Lombar de Grynfeltt
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Designa-se hérnia a saída ou 

protusão de um ou mais órgãos, ou parte dele, através 
de uma abertura ou fraqueza congénita ou adquirida, 
da parede ou cavidade que o contém. As hérnias lom-
bares são uma patologia rara. Dividem-se emcongéni-
tas, resultantes de anormalidades do desenvolvimen-
tomúsculo-esqueléticotoraco abdominal, ou adquiridas. 
As herniaslombares adquiridas, são as mais frequen-
tes, e podem ainda subdividir-se em primárias ou es-
pontâneas e secundárias, surgindo geralmente apos 
trauma ou cirurgia da região lombar. O conteúdo do 
saco herniáriolombar é variável podendo incluir gordura 
retroperitoneal, rim, intestino ou outros órgãos abdo-
minais Material e Métodos: Os autores apresentam o 
caso clinico de um doente com hérnia lombar pós trau-
mática, assintomática com baço e estomago no saco 
herniário, diagnosticada por Tomografia computorizada. 
Discussão: As hernias lombares traumáticas são raras 
e envolvem geralmente grande energia cinética com 
desaceleração repentina, que aumenta rapidamente a 
pressão intra-abdominal (ex. cinto de segurança, guia-
dor). O seu diagnóstico e correção são fundamentais 
para evitar o aumento do defeitoherniário e estrangula-
mento dos órgãos envolvidos.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Alexandra Carrazedo; Isabel Armas; Pedro Fernandes; 

Rui Reis; Catarina Rocha; Lilia Meireles;Ana Simoes; 
Pelicano Borges, Herminia Martins

 CONTACTO: Alexandra Carrazedo
 EMAIL: alex_carrazedo@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P212)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Hérnia inguinal com conteúdo incomum
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As hérnias inguinais (HI) con-

tendo órgãos anexos reprodutores são raras em mulhe-
res em idade adulta. Embora pouco comum, a presença 
de ovário em HI pode estar associada a malformações 
müllerianas. Material e Métodos: Descrição de caso 
clínico de hérnia inguinal contendo ovário ectópico, em 
mulher com malformação mülleriana. Resultados: Os 
autores descrevem o caso de uma jovem adulta refe-
renciada pela ginecologia por HI redutível contendo o 
ovário esquerdo, confirmada por ecografia de partes 
moles. O restante estudo complementar ginecológico 
revelou útero unicórneo direito sem cavidade acessó-
ria, ovário direito em localização habitual e ovário es-
querdo em localização ectópica. A laparoscopia diag-
nóstica confirmou a existência de um útero unicórneo 
sem cavidade acessória, ovário direito normal com 
trompa permeável. Efectuou-se hernioplastia inguinal, 
com redução de ovário esquerdo ectópico normal, não 
sendo necessária ooforopexia. Discussão: O presente 
caso retrata uma HI com conteúdo raro na idade adulta 
associada a malformação mülleriana. A raridade destas 



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

554

hérnias e a possível associação com alterações con-
génitas deve motivar uma avaliação complementar gi-
necológica e abordagem multidisciplinar, no sentido de 
preservar a fertilidade da mulher.

 HOSPITAL: Hospital Beatriz Ângelo
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral (1); Serviço de Cirurgia Geral 

(2); Serviço de Cirurgia Geral (3); Serviço de Ginecolo-
gia/Obstetrícia (4); Serviço de Cirurgia Geral (5); Servi-
ço de Cirurgia Geral (6); Serviço de Cirurgia Geral (7)

 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Cunha, C (1); Oom, R (2); Roque, R (3); Valdoeiros, S 

(4); Moura Guedes, V (5); Féria, L (6); Maio, R (7).
 CONTACTO: Cátia Andreia Fernandes da Cunha
 EMAIL: catiacunha_2@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P213)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Hérnia inguinal mas não só?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hérnia inguinal é uma enti-

dade comum, de diagnóstico essencialmente clínico, 
sendo a sua reparação um dos procedimentos cirúr-
gicos mais realizados no âmbito da Cirurgia Geral. O 
diagnóstico diferencial é múltiplo e inclui a patologia 
urológica e vascular. Material e Métodos: Apresenta-
-se caso clínico de doente de 73 anos, sexo masculi-
no, com hérnia inguino-escrotal esquerda de grandes 
dimensões e longo tempo de evolução, internado para 
tratamento cirúrgico electivo. Durante o procedimento 
cirúrgico confirmou-se a existência de hérnia inguino-
-escrotal, com componente de deslizamento de cólon 
sigmóide. Após redução herniária observou-se volumo-
so tumor escrotal (20cm), aderente ao saco herniário, 
heterogéneo, consistência pétrea, de origem indetermi-
nada e que envolvia o testículo e o cordão espermático. 
Optou-se por orquidectomia seguida de hernioplastia 
de tipo Lichtenstein. Resultados: A anatomia patoló-
gica revelou lipossarcoma bem diferenciado do cordão 
espermático com 18x10x10cm (pT2b). Discussão: 
Os lipossarcomas do cordão espermático são raros e 
habitualmente apenas diagnosticados intraoperatoria-
mente. Estes tumores constituem um dos diagnósticos 
diferenciais menos frequentes da hérnia inguinal. Neste 
caso clínico destacamos a raridade da apresentação: a 
presença síncrona de exuberante hérnia inguino-escro-
tal e volumoso sarcoma do cordão espermático.

 HOSPITAL: Hospital da Ordem Terceira
 SERVIÇO: Serviços de Cirurgia Geral (1) e de Urologia (2), Hospital 

Ordem Terceira e do Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Patrícia Amaral, Octávio Viveiros, João Sacadura Fon-

seca (1), Jorge Morales (2), José Domingos Vaz (1)
 CONTACTO: Patrícia Amaral
 EMAIL: pf_amaral@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P214)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Linfoma difuso de grandes células retroperitoneal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A apresentação primária do Lin-

foma B difuso de grandes células (LBDGC) no espaço 

retroperitoneal é rara. Material e Métodos: Caso clíni-
co de uma doente de 43 anos de idade, enviada pelo 
médico assistente por queixas de dor abdominal e mas-
sa abdominal palpável. Realizou TAC abdomino-pélvica 
que descreve massa com 10x8x6cm compatível com 
massa tumoral mesentérica ou conglomerado adeno-
pático. Resultados: Doente proposta para laparotomia 
exploradora com excisão em bloco da lesão com res-
secção íleo-cólica. O estudo anatomo-patológico reve-
lou tratar-se de um LBDGC retroperitoneal, com fenó-
tipo do centro folicular. Foi posteriormente pedida uma 
PET-TC de estadiamento, que revelou espessamento 
parietal hipermetabólico do cólon ascendente, compa-
tível com envolvimento linfomatoso de alto grau meta-
bólico em atividade. Discussão: Na literatura o número 
de casos descritos de LBDGC retroperitoneal é escas-
so. O diagnóstico diferencial destas lesões é difícil, pois 
as massas retroperitoneais podem mimetizar nódulos 
metastáticos ou tumores primários do retroperitoneu. 
A correta identificação deste tumor tem implicações 
importantes na estratégia terapêutica e no prognós-
tico destes doentes. A quimioterapia é a base do tra- 
tamento.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Ribeiro, M; Morais, H; Neves, J; Ferreira, M; Santos, 

AF, Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; 
Fonseca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J

 CONTACTO: Maciel Ribeiro
 EMAIL: hugo.maciel.ribeiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P215)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Hérnia de Amyand - Apresentação de Caso Clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hérnia de Amyand, definida 

como a presença do apêndice íleo-cecal no conteúdo 
de uma hérnia inguinal, é uma condição rara, docu-
mentando-se em apenas 1% de todas as hérnias in-
guinais. Complicações relacionadas com este tipo de 
hérnia estão descritas em apenas 0,1% dos casos. O 
seu tratamento depende dos achados intra-operatórios. 
Material e Métodos: Apresentação e discussão de 
caso clínico. Resultados: Doente do sexo masculino, 
63 anos de idade, com antecedente pessoais de HTA, 
dislipidémia e tabagismo. Após duas idas ao serviço 
de urgência por dor na região inguinal direita, a que se 
atribuiu à existência de hérnia inguinal direita volumosa 
e redutível, foi proposto para hernioplastia inguinal. No 
decorrer da cirurgia detectou-se a existência de apên-
dice íleo-cecal no interior do saco herniário, inflamado 
e com mínima quantidade de líquido seroso, compa-
tível com processo de apendicite aguda fleimonosa. 
Procedeu-se a apendicectomia seguida de reparação 
herniária com colocação de prótese pela técnica de Li-
chtenstein. A anatomia patológica confirmou o diagnós-
tico clínico. O pós-operatório decorreu sem registo de 
intercorrências. Discussão: A hérnia de Amyand é uma 
condição rara que engloba duas das patologias mais 
frequentes na prática clínica de um Cirurgião Geral. O 
seu tratamento depende dos achados intra-operatórios, 
estando indicada uma abordagem individualizada, na 
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qual se aborde a eventual patologia intra-abdominal e a 
reparação herniária.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Sara Almeida, Ana Rita Martins, Clara Rocha, Hermano 

Garcia, José Calado, António Godinho, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Sara Almeida
 EMAIL: salmeida.fml@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P216)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Recidiva bilateral de hérnia inguinal ? a propósito 
de um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Na correcção cirúrgica da hérnia 
inguinal, a taxa de recidiva é o indicador major de suces-
so independentemente da técnica utilizada. A recidiva 
de hérnia inguinal é uma das complicações e intercor-
rências mais frustrantes para doentes e cirurgiões. Apre-
senta-se um caso de recidiva de hérnia inguinal bilateral 
num homem sem factores de risco de recidiva, oito anos 
após a cirurgia inicial (Correcção cirúrgica com PLUG de 
polipropileno) e abordagem videoassistida da recidiva. 
Material e Métodos: Descrição e documentação foto-
gráfica de caso clínico. Resultados: Homem, 41 anos 
de idade, sem comorbilidades conhecidas, referenciado 
a consulta externa de cirurgia pelo médico de família por 
recidiva bilateral de hérnia inguinal. No exame objectivo 
na consulta confirma-se o diagnóstico. Foi submetido a 
correcção cirúrgica de hérnia inguinal bilateral por via 
totalmente extraperitoneal videoassistida. Durante a ci-
rurgia constata-se recidiva bilateral: directa e indirecta 
à direita e directa à esquerda e foram identificados os 
PLUGs de polipropileno da cirurgia prévia. Optou-se por 
não remover os PLUGs e fazer a correcção das hérnias 
com próteses semi-absorvíveis com fixação com tackers 
absorvíveis. Discussão: Este caso clínico demonstra a 
utilidade de uma abordagem posterior videoassistida 
para o tratamento da recidiva bilateral da hérnia inguinal 
após abordagem inicial por via anterior, devendo esta 
técnica ser ponderada e utilizada em casos seleciona-
dos e em centros com experiência.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: 1 - Departamento de cirurgia, Serviço de Cirurgia Geral, 

Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto; 2 - 
Unidade Cirurgia Geral Ambulatório, Centro Integrado 
de Cirurgia de Ambulatório, Centro Hospitalar do Porto

 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Teresa Freitas Correia (1), Sílvia Pereira (1), Carlos Ma-

galhães (2), Artur Flores (2), António Neto (2), Ana Povo 
(2), Sílvia Neves (2)

 CONTACTO: Teresa Freitas Correia
 EMAIL: teresa.correia89@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P217)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Hérnia de Garengot, a propósito de um caso
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Hérnia de Garengot foi inicial-

mente descrita para casos de hérnia femural contendo 

apendicite aguda. Pela sua raridade, hoje em dia tam-
bém é descrita na ausência de apendicite. Na literatu-
ra estão descritos muito poucos casos, com uma inci-
dência de < 1% de todos os casos de hérnia femural. 
Os autores pretendem apresentar um caso clínico de 
Hérnia de Garengot. Material e Métodos: Descrição e 
documentação imagiológica de um caso clínico. Resul-
tados: Doente do sexo feminino, 88 anos, raça cauca-
siana, com comorbilidades conhecidas de hipertensão 
arterial, diabetes Mellitus e patologia osteoarticular. Re-
correu ao Serviço de Urgência por dor inguinal direita 
com cerca de 1 semana de evolução. Sem náuseas 
nem vómitos associados. Tinha realizado uma ecogra-
fia nesse dia no exterior que identificava “saco herniá-
rio na região inguinal direita contendo ansa intestinal”. 
Ao exame objectivo era compatível com hérnia femural 
encarcerada pelo que foi submetida a tratamento cirúr-
gico. Intra-operatoriamente constata-se hérnia crural 
encarcerada contendo apêndice ileo-cecal, pelo que 
foi submetida a hernioplastia femural com plug e apen-
dicectomia por laparotomia mediana que decorreram 
sem intercorrências. Discussão: A Hérnia de Garengot 
tem uma incidência bastante reduzida e o seu trata-
mento ainda não se encontra totalmente definido uma 
vez que depende da sua apresentação intra-operatória. 
Por se tratar de um caso pouco frequente merece ser 
partilhado com a comunidade cientifica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Extra-digestiva, Serviço de Cirur-

gia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Wilson Malta, Sílvia Pereira, Bárbara Costa Leite, Isa-

bel Mesquita, António Canha
 CONTACTO: Wilson Malta
 EMAIL: wilsonmalta@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P218)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Um caso incomum de evisceração
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Este trabalho apresenta um 

caso clínico. Doente do sexo feminino, de 82 anos, 
submetida a sigmoidectomia em 2013, por adenocar-
cinoma do cólon sigmóide. Ocorreu infecção da ferida 
operatória na primeira semana de pós-operatório, tra-
tada conservadoramente. Nas consultas de follow-up, 
verificou-se eventração, tendo a doente recusado cor-
recção cirúrgica da mesma. Na sequência de uma que-
da, desenvolveu uma solução de continuidade na zona 
mais proeminente da eventração. A doente recorreu ao 
Serviço de Urgência após 2 semanas de cuidados de 
penso efectuados no domicílio, pela filha da doente. 
Ao exame objectivo, verificou-se uma solução de con-
tinuidade na eventração, com evisceração de ansa de 
intestino delgado. Material e Métodos: A doente foi 
submetida a cirurgia com carácter urgente. Procedeu-
-se à correcção de eventração com prótese de rede 
composta flexível (PhysioMeshTM) e abdominoplastia. 
Resultados: A doente encontra-se no pós-operatório 
imediato aquando do envio deste resumo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga, Unidade de Aveiro
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 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Menezes, Paulo Rocha; Santos, Teresa; Serra, Marta; 

Lages, Rita; Ribeiro, Catarina; Machado, Daniela; Fran-
cisco, Vitor; Martins, Margarida; Viana, Morgado; Sou-
sa, Jorge; Sarabando, Goreti

 CONTACTO: Paulo Sérgio dos Santos Rocha Menezes
 EMAIL: paulorochamed@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P219)

  SESSÃO P-Parede

 TÍTULO: Actinomicose da parede abdominal ? Uma forma 
rara de infeção

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A actinomicose consiste na infe-
ção crónica supurativa causada pelo micro-organismo 
Actinomyces, bactéria gram-positiva anaeróbia. Este 
agente patogénico coloniza a cavidade oral, mucosa 
brônquica, trato gastrointestinal e genital feminino. Cau-
sa, frequentemente, infeção orocervicofacial, torácica e 
abdominal. Material e Métodos: Mulher, 83 anos, re-
ferenciada à consulta de cirurgia geral por apresentar 
massa para-umbilical de 6 cm de maior diâmetro com 
4 meses de evolução. Realizado estudo imagiológico 
por TC que relata a presença de lesão para-umbilical 
esquerda, contornos espiculados compatível com pro-
cesso inflamatório com contiguidade ao compartimento 
abdominal. Decide-se, para melhor caracterização da 
lesão, efetuar RM que confirma a localização e des-
creve a massa como sendo uma lesão expansiva do 
músculo recto esquerdo anterior com extensão para a 
ansa intestinal adjacente podendo corresponder a tumor 
desmoide/sarcoma. Nesse contexto a doente é subme-
tida a exérese cirúrgica da lesão com necessidade de 
enterectomia segmentar de ansa ileal por invasão e 
reconstrução da parede abdominal com prótese. O re-
sultado anátomo-patológico: lesão abcedada da parede 
abdominal, com infeção por Actinomyces e envolvimen-
to de segmento ileal. Discussão: A infeção primária 
da parede abdominal por este micro-organismo é rara. 
Apresenta-se geralmente como uma massa de cresci-
mento lento e facilmente pode mimetizar clinicamente e 
imagiologicamente neoplasia dos tecidos moles.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia da Parede Abdominal
 AUTORES: Bettencourt, V.; Correia, S.; Mega, M.; Melo, G.; Perez, 

H.; Gouveia, A.
 CONTACTO: vanessa da Costa Bettencourt
 EMAIL: vcbettencourt@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P234)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Uma simples hérnia umbilcal?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Tem-se assistido a uma cons-

tante pressão no sentido de aumentar a produtividade 

das consultas a que se associa um decréscimo do tem-
po atribuído às mesmas, podendo comprometer assim 
a sua qualidade. Acresce que o desenvolvimento das 
tecnologias diagnosticas que podem ajudar a que se-
miologia acabar por ficar para segundo plano. Neste 
trabalho apresenta-se o caso clínico de uma doente de 
52 anos enviada à consulta de cirurgia geral por um 
hérnia umbilical com 10 anos de evolução. A semiolo-
gia realmente revelava uma hernia umbilical e sugeriu 
a presença de uma massa palpável de grandes dimen-
sões. Esta foi posteriormente confirmada por tomogra-
fia computorizada como tento provável origem anexial. 
Material e Métodos: Análise retrospetiva do processo 
clínico. Resultados: A doente foi submetida a histerec-
tomia total com anexectomia bilateral com biópsias e 
lavagem peritoneal. A anatomia patológica revelou um 
Cistadenocarcinoma mucinoso com 55 cm e cerca de 
10kg, sem evidência de depósitos secundários (pT1a 
FIGO IA). Discussão: A semiologia clínica continua a 
ser essencial na abordagem do doente, não devendo 
ser substituída por exames complementares de diag-
nóstico, nem negligenciada em prol de uma prática clí-
nica mais apressada.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Departamento de Cirurgia do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte
 CAPÍTULO: Semiologia Clínica
 AUTORES: Ana Lontro, Alberto Figueira, Jelena Pajic, Luis Miran-

da, Prof. José Mendes de Almeida
 CONTACTO: Ana Lontro da Cruz
 EMAIL: analontrocruz@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P235)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Tumor Gigante do Ovário - a propósito de um caso 
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do ovário são mais 
frequentes em mulheres a partir dos 55 anos. Existem 
diferentes tipos de tumores do ovário, os epiteliais, 
germinativos e derivados do estroma. Os tumores 
epiteliais representam a maioria dos casos e habitu-
almente são benignos. Os derivados do epitélio são o 
Cistoadenoma Seroso, o Cistoadenoma Mucinoso e o 
Tumor de Brenner. Material e Métodos: Caso Clínico 
e Revisão Bibliográfica Resultados: Doente do sexo 
feminino, 73 anos,enviada à Consulta de Cirurgia por 
distensão abdominal. Ao exame objetivo, palpava-se 
volumosa massa que ocupava todo o abdómen. Rea-
lizou TC abdómen, revelou volumosa massa quística, 
24x21cm, ponto de partida anexial esquerdo. O CA- 
125:27U/ml e CEA:1,3ng/ml. Realizou-se laparotomia 
exploradora constatando-se volumosa massa regular, 
móvel e ponto de partida anexial esquerdo. Foi realiza-
da Ooforosalpingectomia esquerda, peça operatória de 
5,5Kg. Exame histológico revelou Cistoadenoma Muci-
noso do Ovário. Mantém vigilância em Consulta de Ci-
rurgia, sem queixas até à data. Discussão: Existe uma 
grande variedade de tumores do ovário. A clínica varia, 
desde situações assintomáticas até casos de oclusão 
intestinal por compressão ou a presença de metástases 
no caso dos tumores malignos. A grande maioria dos 
tumores são benignos, pelo que nestes casos, o trata-
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mento é apenas cirúrgico. Este caso clínico relata um 
Cistoadenoma Mucinoso do Ovário, um tumor benigno 
que habitualmente se apresenta como uma volumosa 
massa, mas com bom prognóstico.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE
 SERVIÇO: 1- Cirurgia Geral - Hospital Doutor José Maria Grande, 

Portalegre; 2- Cirurgia Geral - Hospital de Santa Luzia, 
Elvas

 CAPÍTULO: Patologia Ginecológica
 AUTORES: Marta Reia (1), Érika Delgado (1), Joaquina Domingues 

(2), Coral Aguero (2), Carlos Figueiredo (2), Manuel 
Neuparth (2), Carlos Santos (2), Francisco Messias (2), 
Vítor Silva (2), Ilda Barbosa (1)

 CONTACTO: Marta de Fátima Oliveira Lourenço Reia
 EMAIL: martareia@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P236)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Casuística Dos Tumores Do Estroma Gastrointesti-
nal No Período De 2000 A 2011 Do Serviço De Cirur-
gia Geral Do CHVNG/E

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do estroma gas-
trointestinal (GIST) são os tumores mesenquimatosos 
mais frequentes do TGI e são caracterizados pela 
expressão quase universal do c-kit. O comportamen-
to biológico é avaliado tendo em conta o tamanho, o 
número de mitoses e o local. Estudo retrospetivo com 
a avaliação dos doentes diagnosticados com GIST sub-
metidos a cirurgia no CHVNG/E entre 2000 e 2011 e a 
comparação com os dados apresentados na literatura. 
Os dados foram colhidos através dos processos clíni-
cos. O tratamento estatístico foi realizado com o pro-
grama SPSS. Dos 39 casos a maioria encontrava-se 
na 7º década de vida com predomínio do sexo femini-
no. O local principalmente acometido foi o estômago. A 
anemia foi o sinal mais comum. À data do diagnóstico 
a maioria apresentava doença localizada e quando pre-
sentes metástases eram essencialmente no fígado. A 
resseção cirúrgica foi o tratamento mais usado, obten-
do-se a resseção completa na maioria. Os inibidores da 
tirosina quinase foram utilizados essencialmente como 
adjuvante. A compreensão da patogénese dos GISTs e 
o desenvolvimento de alvos moleculares permite, as-
sociadamente ao tratamento cirúrgico, uma evolução 
favorável na história natural destes tumores. A estra-
tificação do risco biológico de progressão da doença 
torna-se importante na decisão do uso de terapêutica 
adjuvante.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho
 CAPÍTULO: GIST
 AUTORES: Liberal M.; Leite M.; Ferreira J.; Tavares A.; Esteves J.; 

Pereira B.; Maciel J.
 CONTACTO: Maria do Sameiro Liberal
 EMAIL: maria.liberal@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P237)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: LESÃO NO MAR
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Mycobacterium Marinum é 

um patogéneo encontrado na água não clorada que 
raramente causa doença. Por vezes causa infecção 
cutânea com 2 a 4 semanas de inoculação, secundário 
a trauma de barbatanas ou mordidas de peixes, ou da 
exposição à água contaminada em aquários. Material 
e Métodos: Homem de 45 anos de idade, mergulhador. 
Recorreu ao SU por fleimão com 3 dias de evolução 
ao nível da perna direita, após traumatismo em ânco-
ra. Internou-se para início de ATB EV e controlo álgico. 
Por agravamento das lesões da perna com placas de 
necrose, houve necessidade de efectuar desbridamen-
tos cirúrgicos. Perante progressão da doença e ausên-
cia de resposta, confrontou-se com a possibilidade de 
infecção por Mycobacterium Marinum atendendo ao 
mecanismo da lesão. Iniciou-se esquema triplo com 
Claritromicina + Etambutol + Rifampicina e enviou-se 
material para bacteriologia, dando sempre negativo, 
mas com evolução clínica favorável. Realizado enxerto 
após passagem de fase infecciosa, sem evidência de 
recidiva e com boa evolução até à data. Discussão: O 
diagnóstico e tratamento da infecção por M. Marinum 
são difíceis. Doentes com infecções cutâneas nodula-
res insidiosas que afetam as extremidades devem ser 
questionados sobre exposição aquática. O tratamento 
depende da gravidade da infecção. Um curso prolon-
gado de antibióticos é curativo em casos mais superfi-
ciais, mas a cirúrgia adjuvante é indicada em infecções 
extensas e profundas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Algarve, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 3 - CHA
 CAPÍTULO: Infecção pele
 AUTORES: Melo J; Veiga D; Cunha M; Baptista V; Rivero A; Aparí-

cio J; Americano M
 CONTACTO: João Pedro Melo Neves
 EMAIL: jmeloneves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P238)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Ovo cozido na cavidade pélvica - descrição de um 
caso clinico e revisão da literatura

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Corpos peritoneais livres são 
lesões raras, habitualmente diagnosticadas de forma 
incidental em exames de imagem, no decorrer de au-
tópsias ou intervenções cirúrgicas. Apenas alguns ca-
sos de corpos livres ditos gigantes (com mais de 5cm) 
estão documentados na literatura. A fisiopatologia des-
ta entidade não é totalmente conhecida. A sua origem 
poderá estar eventualmente relacionada com a torção 
e posterior separação dos apêndices epiploicos, origi-
nando corpos peritoneais livres na cavidade abdominal 
Material e Métodos: Descrição de um caso clínico de 
um corpo peritoneal livre gigante (CPLG) e revisão da 
literatura. Resultados: Os autores descrevem o caso 
de um CPLG identificado incidentalmente na cavidade 
pélvica de um homem com 64 anos. A tomografia com-
putorizada descrevia uma lesão sólida esférica de 6 cm 
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de diâmetro e calcificação central que contactava com 
a parede da bexiga mas sem a invadir. Foi submetido 
a uma laparotomia exploradora identificando-se uma 
lesão esférica, ovoide e esbranquiçada, totalmente li-
vre na cavidade pélvica. O exame histológico descre-
via uma massa bem circunscrita de um foco de este-
ato-necrose calcificado e capsulado. Discussão: Os 
CPLG são extremamente raros. A excisão cirúrgica é 
recomendada quando o seu diagnóstico é duvidoso ou 
quando são sintomáticos em virtude das suas dimen-
sões. Os radiologistas e cirurgiões devem ter conhe-
cimento da sua existência para poder estabelecer um 
diagnóstico e um plano de tratamento correto.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Serviço Cirurgia Geral IPO Lisboa FG (1), Serviço Ci-
rurgia Geral Hospital Beatriz Ângelo, Faculdade de  
Ciências Médicas de Lisboa (3)

 CAPÍTULO: Laparotomia exploradora
 AUTORES: Oom, R(1); Cunha, C(2); Tavares, I(3); Bronze, N(3); 

Garcia, R(3); Cabral, F(1); Sousa, M;(1) Santos, M(2); 
Moura Guedes, V(3); Féria, L(3); Maio, R(3).

 CONTACTO: Rodrigo Oom
 EMAIL: rodrigo.oom@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P239)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Sarcomas dos tecidos moles ? experiência de um 
serviço

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os sarcomas de tecidos moles 
constituem um grupo muito heterogêneo de neoplasias 
com diferentes comportamentos clínicos. O objetivo 
deste trabalho é descrever a experiência de um Serviço 
de Cirurgia Geral de um hospital terciário no tratamento 
destes tumores. Material e Métodos: Revisão retros-
pespetiva dos doentes com sarcomas de tecidos moles 
de novo tratados entre 01/01/2010 e 31/06/2015. Foram 
excluídos deste trabalho os sarcomas de tecidos duros 
e os sarcomas de Kaposi. Resultados: A amostra em 
análise é constituída por 45 doentes, sem diferença de 
género e com idade média de 62 anos. Os GIST cons-
tituíram o grupo de tumores mais comum (n=13), se-
guidos dos tumores adipocíticos (n=7), fibrohistiocíticos 
(n=7) e fibroblásticos/miofibroblásticos (n=6). Verificou-
-se nesta instituição um aumento do número de casos 
tratados por ano. A maior parte das lesões localizava-se 
no sistema digestivo (n=12), membros (n=11), retroperi-
toneu (n=5) e tronco (n=5). A resseção foi R0 na maior 
parte dos doentes, não tendo sido possível a resse-
ção com margens macroscópicas em 2 doentes. Em 5 
(11%) doentes ocorreu morbilidade pós-operatória >= 
grau III (classificação Clavien-Dindo). Verificou-se re-
corrência em 3 (6,7%) dos doentes e metastização em 
4 (8,9%). Discussão: Os sarcomas dos tecidos moles 
constituem um grupo muito diverso de neoplasias, de 
localizações variadas e cujo tratamento cirúrgico impli-
ca um grupo multidisciplinar com domínio de diferentes 
técnicas terapêuticas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital de Santo António, 

Centro Hospitalar do Porto
 CAPÍTULO: Sarcomas

 AUTORES: Pedro Soares-Moreira, Graça Cardoso, Joana Gaspar, 
Cláudia Rodrigues, Vítor Valente, José Polónia

 CONTACTO: Pedro Soares Moreira
 EMAIL: pedrosoaresmoreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P240)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Uma causa rara de oclusão intestinal: endometriose
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A endometriose é um problema 

comum e de relevância clínica em mulheres em idade 
fértil, caracterizada pela presença de glândulas e estro-
ma endometriais funcionais fora da cavidade e muscu-
latura uterina. A endometriose afecta entre 3.8 e 37% 
das mulheres com endometriose. A avaliação dos sinto-
mas e o exame físico são frequentemente inadequados 
para o diagnóstico de endometriose intestinal. Material 
e Métodos: Nós reportamos o caso de uma doente de 
40 anos, sem antecedentes relevantes, que recorre ao 
Serviço de Urgência em Julho de 2014 por quadro de 
dor abdominal difusa, vómitos alimentares com evo-
lução de uma semana e redução do trânsito intestinal 
para fezes, clinicamente compatível com oclusão intes-
tinal. Resultados: O Tc realizado para esclarecimen-
to revelou distensão do quadro cólico e do intestino 
delgado, condicionada por uma lesão nodular quística 
complexa pélvica retrouterina, com cerca de 6 cm, com 
componentes sólidos associados e discreto espessa-
mento da parede anterior do recto. Intraoperatoriamen-
te confirma-se oclusão intestinal com isquemia de todo 
o colon a montante da referida massa. Foi submetida a 
colectomia total com anexectomia esquerda e ileosto-
mia terminal. O estudo anátomopatológico revela que 
a causa foi uma endometriose envolvendo reto e ovário 
esquerdo. Discussão: A doente evoluiu favoravelmen-
te no internamento, com restabelecimento do trânsito 
intestinal. Teve alta para as consultas de cirurgia geral 
e ginecologia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: (1) Serviço de Radiologia, Centro Hospitalar do Porto; 

(2) Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar do Por-
to; (3) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospita-
lar do Porto

 CAPÍTULO: Cirurgia abdominal
 AUTORES: Carlos Sampaio Macedo (1), José Miguel Preza (2), 

Rita Sampaio (3), João Araújo (1), Sara Magalhães (1), 
João Amorim (1), Manuel Teixeira Gomes (1)

 CONTACTO: Carlos Sampaio Macedo
 EMAIL: cssampaiomacedo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P241)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Uso de Antibióticos num Serviço de Cirurgia
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os antibióticos são uma eta-

pa fundamental no tratamento dos doentes. Na última 
década o seu consumo aumentou exponencialmente e 
paralelamente também se registou um incremento nas 
resistências dos microrganismos. Os autores preten-
dem salientar a importância desta temática. Material e 
Métodos: Trata-se de um estudo retrospetivo que en-
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globa 643 doentes internados mais de 24h no Serviço 
de Cirurgia C em 2014. Estes dados foram obtidos em 
colaboração com a Farmácia e o Departamento de Mi-
crobiologia. Resultados: Dos 643 doentes, 47% eram 
do sexo feminino e 53% do sexo masculino. A média 
das idades foi de 64 anos. Os antibióticos mais usa-
dos foram o Metronidazol (a maioria usada em pato-
logia colo-retal) e Piperacilina/Tazobactam (a maioria 
em patologia infeciosa dos membros inferiores, en-
globando neste grupo o diagnóstico de pé diabético). 
Quanto ao tipo de prescrição em 80% dos doentes 
verificou-se uma prescrição empírica, em 8% dirigida 
e em 12% profilática. O microrganismo mais isolado foi 
o M.R.S.A., maioritariamente em feridas operatórias e 
em infeções de pé diabético. Discussão: Observa-se 
que se utilizam com frequência antibióticos de largo 
espectro sendo a maioria prescrita empiricamente. Pe-
rante microrganismos cada vez mais resistentes torna-
-se fundamental a colheita de produtos biológicos para 
dirigir a antibioterapia. Verifica-se assim a importância 
do uso criterioso de antibióticos.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral C ? Hospital Prof. Doutor Fer-

nando Fonseca, EPE
 CAPÍTULO: Uso de Antibióticos na Cirurgia
 AUTORES: Martins,R.; Almeida,S.; Lima,S.; Rocha,C.; Nogueira,S.; 

Oliveira,M; Pinto, B.; Carracha,M.; Calado,J.; Godinho, 
A.; Carneiro.F

 CONTACTO: Ana Rita Gonçalves Martins
 EMAIL: anaritam_ig@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P242)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Um caso de oclusão intestinal por corpo estranho
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Existem múltiplos casos de in-

gestão de corpos estranhos publicados. A maioria des-
tes atravessa espontaneamente o tracto gastrointes-
tinal sem causar qualquer lesão. Contudo, por vezes, 
esta ingestão pode culminar em oclusão do intestino 
delgado. Material e Métodos: Efectuou-se uma pes-
quisa e revisão bibliográfica no âmbito do tema oclusão 
intestinal por corpos estranhos. Resultados: Homem 
de 86 anos recorre à Urgência por quadro de dor abdo-
minal difusa, com uma semana de evolução, associada 
a diarreia e vómitos nas últimas 24h. O abdómen era 
doloroso à palpação dos quadrantes inferiores sobretu-
do do QID, mas sem irritação peritoneal. Analiticamente 
tinha uma leucocitose e PCR elevadas. A TC abdomi-
no- pélvica revelou corpo estranho no íleon proximal 
a condicionar obstrução. Procedeu-se a laparotomia 
exploradora, identificando-se ansa de íleon terminal 
com espessamento significativo, a causar dilataçao 
moderada de ansas a montante. Efectuou-se ressec-
ção segmentar de cerca de 15 cm dessa ansa e anas-
tomose latero-lateral mecânica. A abertura da peça 
operatória revelou fragmento linear de plástico com 
cerca de 4cm de comprimento e 0.5cm de espessura. 
Discussão: A ingestão de corpos estranho pode resul-
tar em quadros de oclusão intestinal. Embora incomum 
deve ser considerada no diagnóstico diferencial destes  
quadros.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hosptital Doutor José Maria Grande
 CAPÍTULO: Oclusão Intestinal
 AUTORES: Nuno Pratas; David Salvador; Cristina Costa; Ana Go-

mes; Marta Reia; Beatriz Mourato; Filipa Taré; Guilher-
me Fialho; Daniela Rosado; Amélia Coelho; João Ma-
gro; Ilda Barbosa

 CONTACTO: Nuno Pratas
 EMAIL: nuno_pratas@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P243)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Textiloma abdominal: 18 anos depois...
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Define-se por textiloma abdo-

minal a presença de material cirúrgico não absorví-
vel com matriz de algodão com processo inflamatório 
envolvente, na cavidade abdominal. Trata-se de uma 
complicação pós-operatória pouco relatada, sendo a 
sua incidência real desconhecida e cujo diagnóstico é 
difícil, pela sintomatologia fruste e pela multiplicidade 
de diagnósticos diferenciais possíveis. Material e Mé-
todos: Os autores relatam um caso de um homem de 
52 anos, com antecedentes cirúrgicos de laparotomia 
por úlcera péptica há 18 anos, referenciado à consulta 
de Cirurgia que, apesar de não ter sintomas específi-
cos, apresentava uma massa sub-diafragmática es-
querda de 9-10cm com calcificações parietais difusas 
e conteúdo central hipodenso, nos exames imagiológi-
cos. Resultados: O doente foi submetido a laparotomia 
exploradora com necessidade de rafia diafragmática e 
esplenectomia pelo envolvimento íntimo do textiloma 
com o diafragma e baço. Discussão: Os autores subli-
nham o facto de os textilomas serem complicações com 
morbi-mortalidade e implicações médico-legais impor-
tantes mas perfeitamente evitáveis através de adoção 
de medidas preventivas.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Complicações Cirúrgicas
 AUTORES: Ferreira, M; Ribeiro, H; Neves, J; Morais, H; Santos, F; 

Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; Fon-
seca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J.

 CONTACTO: Marta M. Ferreira
 EMAIL: martasmferreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P244)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Leucemia linfocítica crónica mimetiza quadro clini-
co de apendicite aguda - A propósito de um caso 
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Leucemia Linfocítica Crónica 
(LLC) caracteriza-se por uma acumulação progressiva 
de linfócitos B monoclonais funcionalmente incompe-
tentes. Representa cerca de um terço de todas as leu-
cemias, sendo a mais comum nos adultos. Relata-se 
um caso de um doente com LLC, com apresentação 
clinica semelhante a apendicite aguda. Material e Mé-
todos: Homem de 72 anos,observado por quadro de 
dor abdominal na FID,com cerca de 36h de evolução.
Trata-se de um doente com diagnóstico de LLC,sob 
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corticoterapia. Ao exame físico apresentava abdómen 
móvel,depressível,doloroso à palpação profunda da 
FID,sem sinais de irritação peritoneal.Laboratorialmen-
te apresentava leucopenia,trombocitopenia e aumento 
ligeiro da PCR,sem outras alterações de relevo. Rea-
lizou TAC abdóminopélvica que demonstrou na fossa 
ilíaca direita densificação cecal com aparente imagem 
de hidroaéreo de 3.5cm,suspeita de abcedação local 
eventualmente por apendicite aguda. O doente foi sub-
metido a apendicectomia. O internamento decorreu 
sem intercorrências,com melhoria clinica,tendo tido 
alta ao sexto dia de pós-operatório. A anatomia patoló-
gica demonstrou gânglio linfático com 1.5cm de maior 
dimensão,consistente com infiltração por linfoma lin-
focítico/leucemia linfocítica crónica,sem alterações do 
apêndice ileocecal. Discussão: Diversas patologias 
mimetizam a clinica da apendicite aguda, incluindo 
as doenças linfoproliferativas, apesar de estas serem 
raramente incluídas no diagnóstico diferencial, uma 
vez que são pouco frequentes e muitas vezes negli- 
genciadas

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia 1, CHLC
 CAPÍTULO: Apendice ileo-cecal
 AUTORES: Rita da Silva, Carla Vicente, Ana Crespo, Vasco Vas-

concelos, Novo de Matos, Caldeira Fradique
 CONTACTO: Rita da Silva
 EMAIL: anasilvarita@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P245)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Uso da energia na cirurgia - o que os cirurgiões não 
sabem que não sabem

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: Apesar da utiliza-
ção crescente da energia em cirurgia, os seus princi-
pais utilizadores - os cirurgiões, mostram por vezes, um 
conhecimento insuficiente dos princípios, indicações, 
riscos e tecnologia associada. Os estudos efectuados 
revelam uma ausência de formação e treino nesta área, 
o que promove a utilização indevida dos equipamen-
tos de energia avançada, sobretudo a nível da cirurgia 
laparoscópica. Material e Métodos: Material e méto-
dos: Foi efectuada uma pesquisa na base de dados 
PubMed, Medline e Medscape utilizando os seguintes 
termos MeSH: “electrosurgery”, “education”, “diather-
my training”. Discussão: Conclusão: Esta revisão tem 
como objectivos reunir a informação disponível e estru-
turar uma formação de carácter obrigatório, a introduzir 
no currículo das especialidades cirúrgicas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Departamento de Cirurgia Geral, Hospital Santa Maria, 

Centro Hospitalar Lisboa Norte
 CAPÍTULO: Energias na Cirurgia
 AUTORES: A. Barão, J. Girão, J. Coutinho, J.C. Mendes de Almeida
 CONTACTO: Andreia Barão
 EMAIL: acbarao@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P246)

  SESSÃO P-Varios-1

 TÍTULO: Tumor apócrino axilar - Caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Adenocarcinomas apócrinos 

são neoplasias raras. Os locais mais frequentes do seu 
aparecimento são as axilas e a região inguinal. Esta 
neoplasia tem várias apresentações clinicopatológi-
cas, sendo os exames histológico e imunohistoquími-
co importantes para o diagnóstico. Contudo nenhum 
marcador isolado permite o diagnóstico. Resultados: 
Homem, 61anos, sem antecedentes de relevo. Refe-
renciado à consulta de dermatologia do Centro Hos-
pitalar do Porto por tumefação axilar, com seis meses 
de evolução, de crescimento rápido, sem sintomas as-
sociados. Ao exame objectivo apresentava uma lesão 
cutânea friável, com cerca de 5cm de diâmetro. A bi-
ópsia da lesão revelou tratar-se de um tumor apócrino. 
Não se identificou nenhuma lesão à distância no estudo 
de estadiamento (T1N0M0 pré-operatório), pelo que, foi 
submetido a exérese larga da lesão com esvaziamento 
gânglionar axilar ipsilateral, nível II de Berg. A anato-
mia patologica da peça descreve um tumor apócrino 
moderadamente/pouco diferenciado, com margens li-
vres, imagem de invasão vascular e metastização em 
1 gânglio linfático de 14. Estadiamento pós-operatório 
T2N1M0. Está proposto para radioterapia adjuvante. 
Discussão: Apesar de raras, as neoplasias apócrinas 
devem ser consideradas no diagnóstico diferencial de 
lesões cutâneas sólidas. A imunohistoquímica detém 
um papel crucial no diagnóstico, embora não haja con-
senso nos critérios anatomopatológicos. São necessá-
rios estudos com maior casuística para compreender a 
doença.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar do Porto
 CAPÍTULO: Tumores das glândulas sebáceas
 AUTORES: Joana Gaspar, Graça Cardoso, Raquel Correira, Isabel 

Novais, José Polónia, José Davide
 CONTACTO: Joana Raquel Rodrigues Gaspar
 EMAIL: joana_gaspar_@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C73)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Tratamento cancro do reto: a experiênca de um cen-
tro oncológico.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: A cirurgia é consi-
derado o único tratamento curativo para o cancro do 
reto, inserido numa abordagem multidisciplinar. A exci-
são total do mesorreto (ETM) reduziu a taxa de reci-
diva local para 5-10%. Material e Métodos: Métodos: 
Estudo retrospectivo observacional de doentes con-
secutivos com cancro do reto operados entre janeiro 
2007 e dezembro de 2012 numa única instituição. Re-
sultados: Resultados: 409 doentes foram submetidos 
a cirurgia , 63% do sexo masculino, com uma mediana 
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de idades de 66 anos. A maioria encontrava-se em es-
tadio III AJCC (77%). Em cerca de 23% o tratamento 
inicial oferecido foi a cirurgia, 71% fizeram quimiorra-
dioterapia neoadjuvante (QRT) e 5% radioterapia (RT) 
em esquema curto, seguidos de cirurgia. A cirurgia mais 
realizada foi a ETM com colostomia de proteção (56%). 
A laparoscopia foi a via de abordagem escolhida em 
47% dos casos. O mesorreto encontrava-se integro em 
84% do total dos casos. Em média foram isolados 13 
gânglios na peça operatória. Dos doentes submetidos 
a QRT, 28% mostraram resposta patológica completa. 
Em 4% complicaram de deiscência de anastomose e 
a mortalidade pós-operatória global foi de 1,5%. A so-
brevivência global foi de 96% aos 3 anos e 93% aos 5 
anos para uma mediana de follow-up de 50 meses e 12 
doentes (3%) apresentaram recidiva local. Discussão: 
A taxa de recidiva e sobrevivência global dos doentes 
analisados nesta série é comparável à encontrada na 
literatura para séries semelhantes.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral - IPO Lisboa
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ricardo Nogueira, Rita Barroca, Rodrigo Oom, Mariana 

Sousa, Francisco Cabral, Luis D?Orey Manoel, Manuel 
Limbert, António Bettencourt.

 CONTACTO: Ricardo Ribeiro Nogueira
 EMAIL: ricribnog@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C74)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Tratamento de Fístulas Enterocutâneas com Cola 
de Fibrina

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A gestão e tratamento das fís-
tulas enterocutâneas (FEC) podem representar um 
verdadeiro desafio. O propósito deste trabalho é des-
crever a experiência do nosso serviço na utilização da 
cola de fibrina (CF) no tratamento das FEC. Material e 
Métodos: Foi realizada a colheita de dados através da 
consulta do processo clínico, entre 2012 e 2015. Resul-
tados: Foram estudados 6 doentes com o diagnóstico 
clínico e imagiológico de FEC, com uma idade média de 
66,8 anos (60-77), todos do sexo masculino. 4 doentes 
foram submetidos primariamente a cirurgia eletiva do 
trato digestivo, 1 foi transferido de outra instituição por 
deiscência do coto duodenal após gastrectomia com 
necessidade de cirurgia urgente e outro foi admitido 
por múltiplas FEC idiopáticas. Quanto à localização no 
trato digestivo: 1 (16,7%) duodeno, 2 (33,3%) intestino 
delgado, 2 (33,3%) anastomose ileocólica e 1 (16,7%) 
cólon. Todos os doentes foram submetidos a fistulogra-
fia, curetagem do trajeto e injeção da CF. Em 66,6% 
dos casos houve encerramento completo da FEC, num 
caso (16,7%) a fístula foi encerrada após a segunda 
aplicação de CF e no outro caso foi conseguido um en-
cerramento parcial com diminuição do débito e encer-
ramento definitivo 30 dias após. Não existiram compli-
cações associadas. Discussão: O encerramento com 
CF diminuiu o tempo de internamento de 1 doente e os 
custos associados aos cuidados da FEC nos restantes. 
Este procedimento permite a melhoria da qualidade de 
vida e evita, nalguns doentes, a necessidade de inter-
venções cirúrgicas invasivas.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Rita Peixoto, Eva Barbosa, Rosa Saraiva, Joana F. Cor-

reia, Daniela Macedo Alves, Maria João Lima, Catarina 
Quintela Silva, António Taveira Gomes

 CONTACTO: Rita Peixoto
 EMAIL: ritasapeixoto@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C75)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Carcinoma Pavimentocelular do Canal Anal: 14 
anos de experiência

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma pavimentocelular 
do canal anal (CPCCA) é raro mas a sua incidência tem 
aumentado pela maior prevalência de estados de imu-
nodepressão adquirida e transmissão do Vírus Papilo-
ma Humano; A QRT permanece como gold standart da 
terapêutica e a cirurgia tem lugar em situações de falên-
cia terapêutica ou recidiva da doença; Caracterização 
da população e tratamento de doentes diagnosticados 
com CPCCA Material e Métodos: análise retrospetiva 
e descritiva de 35 casos de CPCCA (2000-2014); Dados 
expostos em frequências e proporções (variáveis ca-
tegoriais) e medianas e variação interquartil (variáveis 
contínuas) Resultados: foram tratados 35 doentes com 
CPCCA, 71% do sexo feminino; idade mediana 70 (52-
74) anos; 17% infetados com VIH à data do diagnóstico; 
14% antecedente de CEC genital prévio; Sintomatolo-
gia mais frequente: rectorragia (37%), proctalgia (31%) 
e massa perianal (29%); 29% eram CPC in situ e 71% 
CPC invasivos; Inicialmente: 11% T1-T2 e 72% T3-T4; 
23% N+ e 3% M+; 72% dos doentes com CPC invasivo 
foram tratados inicialmente com QRT; 83% obtiveram 
resposta clínica completa, destes 27% apresentaram 
recidiva local; A cirurgia foi utilizada como terapêutica 
de resgate em 44% dos casos de CPC invasivo: ampu-
tação abdominoperineal (73%), linfadenectomia ingui-
nal (27%); O follow-up médio foi 43 meses Discussão: 
CPCCA permanece um tumor raro. O tratamento inicial 
é QRT com boa tolerância; o follow-up é fundamental 
para a deteção precoce de recidiva, e a cirurgia tem um 
papel de resgate nestes casos.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa Francisco Gentil

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Sousa M.; Barroca R.; Cabral F.; Oom R.; Nogueira R.; 

Orey L.; Limbert M.; Bettencourt A.;
 CONTACTO: Mariana Sousa
 EMAIL: marianarosasousa87@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C76)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Cirurgia transanal minimamente invasiva por Gel-
Point Path® ? a nossa experiência

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia transanal minima-
mente invasiva com recurso a pneumorrecto assumiu 
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um papel relevante na exérese de lesões não passíveis 
de ressecção endoscópica e/ou com diagnóstico de 
malignidade. Material e Métodos: Os autores apresen-
tam a sua experiência com a utilização do GelPOINT 
Path na ressecção de lesões do recto entre Julho de 
2013 e Outubro de 2015. Intervencionados 9 doentes, 
4 mulheres e 5 homens, com idades entre 48 e 90 anos 
(média de 75 anos) e classificação ASA II-III. Em 2 do-
entes o diagnóstico pré-operatório foi de carcinoma in-
vasor. O diâmetro crâneo-caudal variou entre 2.2 e 8cm 
(média 3.99cm), com extensão circunferencial entre 33-
100% e distância à margem anal entre 5 e 10cm (média 
6.89cm). Resultados: Em nenhum houve conversão 
da abordagem cirúrgica. Em 2 deles não foi possível 
avaliar histologicamente as margens de ressecção por 
fragmentação da amostra. A histologia da peça opera-
tória de 2 doentes mostrou sinais de malignidade. O 
tempo de internamento variou entre 2 e 5 dias. Regis-
tada apenas uma complicação - deiscência parcial da 
parede posterior, tratada conservadoramente. O esta-
diamento histológico definitivo não indicou a realiza-
ção de terapêutica adjuvante em nenhum dos casos. 
Discussão: A nossa série apresentou mortalidade nula 
e apenas foi descrito um caso de morbilidade. São ele-
gíveis para esta técnica lesões benignas não susceptí-
veis de ressecção endoscópica, tumores malignos do 
tipo T1N0 e contra-indicação para cirurgia major.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Fabiana Sousa, Alexandre Duarte, Cristina Fernandes, 

Marina Morais, Mariana Pais, Pedro Correia da Silva, 
José Costa Maia

 CONTACTO: Fabiana Filipa Silva de Sousa
 EMAIL: fabiana.s.sousa52@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C77)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Diverticulite Aguda Cólica com Ar Extraluminal: si-
nónimo de cirurgia?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução A diverticulite agu-
da (DA) na maioria dos casos resolve com terapêutica 
conservadora. Bolhas de ar extraluminal (BAEL), im-
plicam perfuração cólica. Objetivo Comparar a história 
natural da DA com BAEL com pneumoperitoneu livre e 
sem de ar extraluminal. Material e Métodos: Material e 
Métodos Estudo retrospetivo, 114 doentes, Janeiro de 
2012 a Dezembro de 2013. Consulta de SAM, ICD-9: 
56211. Avaliaram-se: clinica, Tomografia Computoriza-
da (TC),laboratório, terapêutica, duração internamen-
to e complicações. Pneumoperitoneu como ar livre e 
BAEL como ar contido. Estatística: Teste Qui-quadrado, 
Fischer, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e T de Student 
. Resultados: Resultados BAEL em 16 doentes, por 
todos os estadios Hinchey, pneumoperitoneu em 11, 
maioria no estadio III e IV. BAEL têm internamento, 
classificação de Hinchey, abcessos e parâmetros in-
flamatórios mais elevados, que o grupo sem BAEL. O 
Pneumoperitoneu associou-se a cirurgia, BAEL a te-
rapêutica conservadora. Discussão: Discussão BAEL 
implica perfuração cólica, provavelmente contida. O 
curso clinico é mais complicado e internamento pro-

longado, quando comparado com ausência de ar. Pelo 
contrário, a presença de peritoneu livre implica perfu-
ração não contida, habitualmente associada a Hinchey 
III e IV, que implicou intervenção cirúrgica. Conclusão A 
Diverticulite Aguda com bolhas de ar extraluminal não é 
sinónimo de cirurgia.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: (1)Faculdade Medicina de Lisboa, Unidade Curricular 

Cirurgia I; Prof Dr. Paulo Costa (2)Serviço de Cirurgia 
Geral, Hospital Garcia de Orta, Almada (3)Service Ge-
riartrie, Hôpitaux Universitaires Géneve, Suisse

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Maria Rafaela Oliveira (1), Nuno Carvalho (1,2) Gisela 

Marcelino (3)
 CONTACTO: nuno carvalho
 EMAIL: nunomdc@sapo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C78)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Utilização de próteses metálicas auto-expansivas 
(PMAE) como ponte para cirurgia nas neoplasias 
oclusivas do colon esquerdo: qual a melhor estra-
tégia terapêutica?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As próteses metálicas auto-ex-
pansíveis (PMAE) como ponte para cirurgia constituem 
uma alternativa à cirurgia urgente nas neoplasias oclu-
sivas do colon esquerdo. No entanto a sua indicação 
e benefícios são controversos. Objetivo: comparar os 
resultados do tratamento cirúrgico urgente com os da 
utilização de PMAE como ponte para a cirurgia. Mate-
rial e Métodos: Estudo retrospetivo (2008-2014) dos 
doentes com neoplasia oclusiva do colon esquerdo que 
colocaram PMAE como ponte para cirurgia (grupo-1) 
ou que foram submetidos diretamente a tratamento ci-
rúrgico urgente (grupo-2). Dados clínicos e referentes 
ao estadio, morbilidade e mortalidade prós-operatória, 
recidiva e sobreviva foram avaliados e analisados 
estatisticamente. Resultados: Estudados 42 doen-
tes (grupo-1,n=27; grupo-2,n=15). Não observadas 
diferenças entre os grupos quanto à idade (68,2 vs 
68,1 anos,p=0,98), classificação ASA (ASA3-33% vs 
ASA3-26%, p=0,73), índice de Karnofsky (68,2 vs 68,1, 
p=0,16) e estadio da doença (p=0,078). Realização de 
estoma superior no grupo-2 (35% vs 87%, p=III:36% vs 
58.2%, p=0.24), sobrevida aos 1A/5A (100%/56% vs 
93%/43%, p=0.14), e recidiva aos 3A/5A (24%/50% vs 
20%/36%,p=0.68). Discussão: Taxa de realização de 
estoma superior nos doentes submetidos a tratamento 
cirúrgico urgente. Não se observaram diferenças quan-
to às complicações cirúrgicas, sucesso da anastomose 
primária, sobreviva e recidiva.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral e Serviço de Gastroenterolo-
gia

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ribeiro I, Pinho R, Leite M, Proença L, Silva J, Ponte A, 

Leite S, Carvalho J, Maciel-Barbosa J
 CONTACTO: Mariana Pereira Leite
 EMAIL: marianaleite85@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C79)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Deiscências intestinais e suas complicações - ex-
periência de uma Unidade de Cuidados Intensivos 
Cirúrgicos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A deiscência intestinal(DI) 
associa-se a elevada morbi-mortalidade.Os autores 
realizam a análise de uma coorte de doentes com DI 
e determinam os factores preditivos associados ao 
surgimento de complicações após tratamento da DI. 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes 
com DI admitidos numa Unidade de Cuidados Intensi-
vos Cirúrgicos(UCIC) no período Jan 2010-Jul 2015.
Variáveis estudadas:dados demográficos,parâmetros 
cirúrgicos e analíticos,complicações pós-operatórias 
e mortalidade intra-hospitalar. Resultados: Identifica-
ram-se 32 doentes com DI(género feminino 59.4%;ida-
de mediana 75 anos;co-morbilidades 90.6%).A maio-
ria(59.4%) havia sido operada por patologia maligna 
e em contexto electivo(68.7%).A anastomose efec-
tuada foi mecânica em 93%(n=27).Tempo até à de-
tecção da deiscência:mediana 7 dias.À admissão na 
UCIC,71.9%(n=23) necessitaram de ventilação mecâ-
nica invasiva e 21,9%(n=7)encontravam-se em lapa-
rostomia.Registaram-se complicações em 65.6%(n=21) 
dos casos,sendo a taxa de mortalidade de 15.6%(n=5).
Foram identificados como factores preditivos de compli-
cação pós-tratamento de DI:elevado IMC,elevado sco-
re ASA e nível sérico de PCR ao 3ºdia pós-tratamento 
da DI.Um nível sérico de PCR ao 3º dia>=14,7mg/dL foi 
identificado como melhor cutoff para predizer a ocor-
rência de complicação(S 100%;E 45.5%). Discussão: 
A obesidade e o score ASA>=3 estiveram associados 
a mais complicações. PCR ao 3ºdia>=14,7mg/dL apre-
senta elevado VPN(100%),podendo ser um biomarcador 
útil na detecção de complicações pós-tratamento da DI.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE
 SERVIÇO: 1- Serviço de Cirurgia do Hospital Dr.José Maria Gran-

de, Portalegre (ULSNA); 2- Unidade de Cuidados In-
tensivos Cirúrgicos do Hospital São Francisco Xavier 
(CHLO)

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Freire-Gomes A.(1), Romero M.A.(1), Martins P.(2), 

Barbosa I.(1)
 CONTACTO: Ana Freire Gomes
 EMAIL: anafreireg@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C80)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Cirurgia de Resgate no Carcinoma Espinocelular do 
Canal Anal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As neoplasias malignas do ca-
nal anal são raras e a maioria (85%) são Carcinomas 
espinocelulares (CaEC). O tratamento standard é a ra-
dioterapia e quimioterapia primárias (QT/RT) e o papel 
da cirurgia está limitado ao tratamento de resgate quan-
do a QT/RT está contra-indicada ou nos casos de do-
ença persistente ou recidiva após QT/RT. Pretendeu-se 
rever a casuística do Serviço neste grupo de doentes. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo com revisão 

de todos os processos clínicos dos doentes submetidos 
a cirurgia de resgate nos CaEC do canal anal, entre 
Janeiro de 2005 e Junho de 2015, neste Serviço. Re-
sultados: Incluídos 18 doentes com uma mediana de 
idades de 65 anos e predominância do sexo feminino 
(94%). Destes, 14 realizaram QT/RT primária e foram 
submetidos a cirurgia (8 por persistência da doença, 
5 por recidiva tumoral, 1 por incontinência anal como 
sequela da RT). Um doente não completou o esquema 
de QT/RT por intolerância. Três doentes apresentavam 
contra-indicação para QT/RT. Foram realizadas 16 am-
putações abdomino-perineais (AAP) e 2 AAP com es-
vaziamento inguinal. Estadiamento verificado (pTNM): 
2 estadio I (11%), 12 estadio II (67%), 2 estadio IIIa 
(11%) e 2 estadio IIIb (11%). O tempo médio de follow-
-up foi de 39 meses com taxa de mortalidade de 56% 
(6 doentes estadio II, 4 doentes estadio III, 4 cirurgias 
R1, 60% T3). Discussão: Esta casuística evidencia a 
raridade da indicação cirúrgica nesta patologia e mos-
tra que apesar do tratamento de resgate agressivo o 
prognóstico mantém-se reservado.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirúrgica
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Isabel Armas, Rita Marques, Sílvia Borges, Carlos Gon-

çalves Dias, Joaquim Abreu de Sousa
 CONTACTO: Rita Marques
 EMAIL: ritaabreumarques@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C81)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Tumores desmóides na polipose adenomatosa fa-
miliar: revisão de 17 casos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores desmóides (TD) 
são tumores benignos com uma incidência estimada 
de 2-4 por milhão/ano e 7-16% dos casos estão as-
sociados a polipose adenomatosa familiar (FAP). O 
nosso objetivo foi analisar a ocorrência, tratamento e 
seguimento de tumores desmóides em doentes com 
FAP na nossa instituição. Material e Métodos: Análise 
retrospetiva de uma coorte de doentes tratados conse-
cutivamente na nossa Unidade entre 1993 e 2014. Re-
sultados: A nossa população consiste em 17 doentes, 
provenientes de 9 famílias, com média de idades de 41 
anos, a maioria mulheres (59%) e com mutação nos 
codões 232 e 554 do gene APC. A maioria dos tumores 
eram intra-abdominais (59%) com um tamanho médio 
de 5cm. Quinze doentes foram tratados inicialmente 
com farmacoterapia (anti-inflamatórios e tamoxifeno). 
Cinco doentes (29%) foram submetidos a cirurgia, 4 
por complicações de tumores intra-abdominais e 1 
doente com um tumor da parede abdominal. Em 2 do-
entes foi usada quimioterapia em relação com doen-
ça intra-abdominal agressiva. O tempo de seguimento 
médio desde o diagnóstico de TD foi de 123 meses. 
Em termos de resultados, 2 doentes estão em remis-
são, 11 doentes apresentam regressão ou doença es-
tabilizada e 2 doentes têm progressão. Na nossa série 
houve 1 morte em relação com cirurgia. Discussão: 
Não realizamos rastreio de tumores desmóides em 
doentes com FAP. Adotámos um tratamento conser-
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vador na maioria dos doentes, reservando a cirurgia 
para complicações. O seguimento é feito com base na  
clínica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade 1 de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Marco Santos, Anabela Rocha, Vilma Martins, Marisa 

Santos
 CONTACTO: Marco Santos
 EMAIL: msilvasantos@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C82)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Pcr E Ratio Neutrófilo/Linfócito: Factores Indepen-
dentes De Prognóstico Nos Doentes Com Neopla-
sia Do Cólon

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A inflamação crónica aumenta 
a proliferação celular, tendo vindo a ser associada a 
mau prognóstico em doentes tratados por neoplasia do 
cólon. O objectivo consistiu em caracterizar o impacto 
prognóstico dos marcadores inflamatórios sistémicos 
pré-operatórios na neoplasia do cólon e em cada es-
tadio da doença. Material e Métodos: Analisados 718 
doentes com neoplasia do cólon operados entre 2010 
e 2014. Registaram-se dados do hemograma pré-ope-
ratório, características clínico-patológicas e outcomes. 
O valor de cut-off de cada parâmetro foi definido como 
a mediana. Resultados: Efectuada análise multiva-
riada dos factores de prognóstico para neoplasia do 
cólon. O RNL (ratio neutrófilo/linfócito)>3.3 (OR 1,400; 
p=0,032) e a PCR (proteína C reativa) >13mg/dL (OR 
1,791; p13 associou-se, ainda, a pior sobrevida livre de 
doença (SLD) (OR 1,738; p3.3 previu uma pior SG e 
a PCR>13mg/dL uma pior SLD, por cada estadio do 
tumor. Discussão: O RNL e a PCR pré-operatórios au-
mentados estão independentemente associados a pior 
SG e SLD em doentes com neoplasia do cólon. Os ní-
veis inflamatórios sistémicos devem ser usados como 
preditores de prognóstico e na selecção de doentes 
para novas abordagens terapêuticas. São necessários 
mais estudos para esclarecer os mecanismos por de-
trás destes resultados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Diana Gonçalves, Marina Morais, Renato Bessa Melo, 

Elisabete Barbosa, Pedro Correia da Silva, J Costa-Maia
 CONTACTO: Diana Maria de Oliveira Gonçalves
 EMAIL: dianamgoncalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C83)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Resultados da esfincteroplastia na incontinência 
por lesão do esfíncter anal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Tem sido considerado que na 
incontinência associada a lesão do esfíncter os resulta-
dos da esfincteroplastia de sobreposição vão piorando 
progressivamente. Neste estudo avaliaram-se os resul-
tados imediatos e à distância. Material e Métodos: Fo-
ram incluídos todos os doentes operados de esfincte-

roplastia devido a incontinência por lesão esfincteriana 
confirmada por eco endoluminal entre 2005 e 2014. A 
escala de incontinência de Wexner foi avaliada no pre-
-operatório e recentemente por telefonema. Conside-
rou-se falência quando não houve melhoria na escala 
Wexner. Resultados: Foram incluídos 36 doentes (6 
sexo masculino). A idade média era 47 anos (+ 14). O 
follow-up médio 46 meses (entre 10 e 120). O meca-
nismo da lesão foi trauma obstétrico em 25, iatrogénico 
em 8 e traumático em 3. Registaram-se 5 infecções da 
sutura (13,8%). Ocorreram 6 falências (16,7%), em 5 
tratadas com estimulação nervosa sagrada e noutro 
com graciloplastia dinâmica. Houve melhoria clínica em 
30, tendo o score médio de Wexner passado de 16 (8-
20) para 8 (2-18) (P Discussão: Os resultados aos 4 
anos da esfincteroplastia nas lesões do esfíncter anal 
sugerem que deva continuar a ser considerada a opção 
terapêutica preferencial.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia A
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ana Oliveira, António Manso, Manuel Rosete, M. João 

Koch, Júlio S Leite, F. Castro Sousa.
 CONTACTO: Ana Sofia Oliveira
 EMAIL: ana_soliveira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C84)

  SESSÃO CO-CR-2

 TÍTULO: Impacto da margem de ressecção cirúrgica no Can-
cro do Cólon Estadio I e II

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A margem de resseção intes-
tinal no Cancro do Cólon tem sido alvo de inúmeras 
discussões, apesar de a margem de 5 cm ser a mais 
aceite. O objectivo do nosso trabalho é avaliar a mar-
gem de ressecção cirúrgica intestinal de 5cm como 
factor de risco independente de recidiva nos doentes 
N0. Material e Métodos: Analisamos doentes opera-
dos por ADC do Cólon, entre 2006 e 2010. Excluimos 
os doentes N+ e M1. Estudámos parâmetros demo-
gráficos, anatomopatológicos, apresentação clinica, 
adjuvância e recidiva de doença num follow up de 5 
anos. Definimos 2 grupos (mais de 5cm e menos de 
5cm) e realizamos regressão logística e linear múltipla. 
Resultados: Dos 549 doentes operados por neoplasia 
do cólon incluímos 215, com idade média 70,4 anos 
(DP 11,7), sexo masculino em 57,7%. 24,2% eram do 
Estádio I e 75,8 do II. A taxa de recidiva foi de 15,8%, 
com tempo até à recidiva de 25,53 meses (DP 13,9), 
dos quais 41,2% tiveram recidiva locorregional, 44% 
recidiva à distância e 14,7% ambas. A margem de 
resseção média foi de 5,38cm (DP 3,6). Comparando 
ambos os grupos, não houve diferenças quanto à taxa 
de recidiva. No entanto quando comparando o tempo 
até à recidiva, verificou-se que foi de 32,33 meses(DP 
12,1) nos doentes com margem superior a 5cm e de 
21,82 (DP 13,78) nos doentes com margem inferior a 
5cm (chi-square 2.6; p 0,03). Discussão: A margem de 
resseção intestinal superior a 5cm não alterou a taxa 
de recidiva, no entanto correlacionou-se positivamente 
com o tempo até à recidiva, independentemente de to-
dos os outros factores.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
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 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ricardo Rocha, Marta Sousa, Rui Marinho, Marta Fra-

goso, David Aparício, Carla Carneiro, Vasco Geraldes, 
Vitor Nunes

 CONTACTO: Ricardo Rocha
 EMAIL: ricardorochafmup@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C49)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE): Visão 
integrada entre os cuidados de saúde primários e a 
Cirurgia Geral

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A prevalência da DRGE varia 
entre 7-25%. Existem múltiplos questionários validados 
para a avaliação de sintomas e impacto na qualidade 
de vida (QV). Material e Métodos: Traduziu-se para o 
português o questionário GERD-HRQL (Health-Related 
Quality of Life scale for GERD). Foi aplicado a uma 
amostra aleatória de 257 utentes de uma unidade de 
saúde primária. Caracterizou-se a população quanto às 
características demográficas, toma de protector gástri-
co e score. Foi avaliada a subpopulação com score >= 
13 dada a correlação deste score com doença orgâni-
ca. Aplicou-se, retrospectivamente, o mesmo questio-
nário, aos doentes com DRGE submetidos a cirurgia 
de refluxo, entre Janeiro de 2014 e Setembro de 2015, 
avaliando os sintomas no pré-operatório e pelo menos 
2 meses pós operatoriamente. Resultados: O índice 
de confiabilidade alfa de Cronbach médio foi de 0,93 
(0,36-2,38). A prevalência de DRGE assumindo sco-
re para diagnóstico >= 13 é de 23%. A idade média é 
de 50,1 A. 65,4% dos doentes era do sexo feminino. 
O score médio foi de 7,3. 23,7% dos doentes tomava 
protector gástrico. A relação entre cada uma das 10 
questões do questionário, a toma de protector gástrico, 
a qualidade de vida e o score é significativa (p Discus-
são: O questionário GERD-HRQL é um instrumento 
simples e rápido. Permite o rastreio da DRGE e consti-
tui uma medida quantitativa e reavaliável após medidas  
terapêuticas.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia B - Hospital Prof. Dr. Fernando Fon-

seca (1), USF Terras de Cira (2), Serviço de Cirurgia do 
Hospital de Vila Franca de Xira

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: M. Fragoso (1) A. Magalhães (2) N. Oliveira (3) E. Afon-

so (1) M. Marques (2) F. Oliveira (3) V. Nunes (1)
 CONTACTO: Énio Afonso
 EMAIL: enio.c.afonso@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C50)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Litíase biliar em doentes submetidos a Sleeve gás-
trico: justifica-se realizar colecistectomia simulta-
neamente?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Gastrectomia vertical calibra-
da (sleeve gastrectomy) é um dos procedimentos cirúr-
gicos utilizados no tratamento da obesidade mórbida. 
Por alterações fisiológicas ainda não totalmente escla-
recidas, estes doentes apresentam um risco acrescido 
de litíase biliar, sobretudo quando ocorre uma per-
da ponderal superior a 25% do peso inicial. Material 
e Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva 
aos doentes submetidos a sleeve entre 2008 e 2012. 
Foram excluídos os doentes submetidos a colecistec-
tomia simultaneamente. Resultados: Foram selecio-
nados 229 doentes, 88% do sexo masculino (n=202), 
com uma média etária de 42 anos e um IMC médio de 
48,4 Kg/m2. Em média o procedimento teve a duração 
de 108 min, enquanto que quando a colecistectomia 
foi realizada, o tempo médio foi de 130min. A taxa glo-
bal de morbilidade foi de 14,4%. Durante o período de 
seguimento, 18 doentes apresentaram sintomas re-
lacionados com litíase biliar (7,86%), sendo 12 deles 
submetidos a colecistectomia eletiva. Não foi identifi-
cado nenhum caso de complicação aguda relaciona-
da com a litíase. Discussão: Teoricamente, o Sleeve 
está associado a um menor risco de desenvolver litíase 
comparativamente ao Bypass gástrico (taxa de litíase 
sintomática entre 7 e 14%) por ser um procedimento 
restritivo. Não se constatou uma taxa significativa de 
casos de litíase que justifique uma colecistectomia no 
mesmo tempo cirúrgico. Como limitação deste estu-
do, salienta-se o tempo de seguimento relativamente  
curto.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital de Braga
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Hugo Palma Rios, André Goulart, Ana Cristina Ribeiro, 

Fernando Manso, Maia da Costa.
 CONTACTO: Hugo Palma Rios
 EMAIL: hugojoaorios@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C51)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: RECONSTRUÇÃO MICROCIRÚRGICA FARINGOE-
SOFÁGICA

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A laringofaringectomia circun-
ferencial com esofagectomia cervical está frequente-
mente indicada no tratamento da neoplasia maligna 
laringofaríngea avançada. Campos cirúrgicos previa-
mente irradiados e submetidos a quimioterapia sisté-
mica dificultam a reconstrução funcional e contribuem 
para altas taxas de falência das reconstruções clássi-
cas. As opções microcirúrgicas, sejam retalhos entéri-
cos ou retalhos fasciocutâneos, são actualmente o gold 
standard. Material e Métodos: O presente estudo re-
trospectivo analisa as reconstruções microcirúrgicas fa-
ringoesofágicas realizadas em conjunto pelos serviços 
de C.Geral e de C.Plástica nos últimos 15 anos. Foram 
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avaliados: etiologia, retalhos livres utilizados, taxas de 
complicações, tempos de internamento, morbilidade da 
zona dadora, sobrevida dos doentes e resultados fun-
cionais. Resultados: Foram realizados 14 reconstru-
ções, todas em doentes do sexo masculino, com uma 
média de 58,1 anos. A opção mais utilizada foi o retalho 
livre de jejuno, depois o retalho livre antebraquial radial, 
o retalho livre de estômago com epíploon e por fim o re-
talho livre anterolateral da coxa. As complicações mais 
frequentes foram a fistulização traqueoesofágica e a 
estenose do neoesófago. Discussão: Os retalhos fas-
ciocutâneos parecem ter vantagens no restabelecimen-
to da fonação e da deglutição, no entanto os retalhos 
entéricos, com ênfase para o retalho gastroepiplóico, 
são a melhor opção nas cirurgias de resgate, reduzindo 
significativamente o risco de fístula em ambiente alta-
mente hostil.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de C.Geral e Serviço de C.Plástica, Reconstru-
tiva e Craniomaxilofacial e Unidade de Microcirurgia do 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Sara Cunha, João Martins, Cristina Pinto, Carolina An-

dresen, Ana Melo, Antónia Póvoas, Carlos Soares, Su-
sana Graça, Prof. Jorge Maciel, Prof. Horácio Costa

 CONTACTO: Sara Cunha
 EMAIL: saragcunha@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C52)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Ultra-estadiamento no envolvimento ganglionar 
por carcinoma gastrico ? Resultados preliminares, 
Fase 1

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Estudos recentes sugerem a 
importância do ultra-estadiamento (UE) ganglionar na 
identificação de doentes falsos negativos. O objetivo é 
avaliar o impacto do UE em doentes com carcinoma 
gástrico (CG) considerados pN0 pela técnica standard. 
Material e Métodos: A Fase 1 inclui avaliação retros-
pectiva dos doentes submetidos a ressecção gástrica 
por carcinoma, com intenção curativa (R0) entre 2008 e 
2013, com critérios histológicos de risco (invasão linfo-
vascular, pouco diferenciados e localmente avançados) 
e doentes não localmente avançados com recidiva pre-
coce. Todos os doentes sem evidência de envolvimen-
to ganglionar pela técnica standard e com número de 
gânglios colhidos de acordo com as recomendações da 
NCCN. A técnica de UE utilizada consistiu na avalia-
ção dos blocos de parafina em arquivo com microtomia 
HeE em 5 níveis representativos (desbaste 150/200 
µm) e AE1/AE3 em 1 nível por bloco. Foi comparada a 
incidência de envolvimento ganglionar entre a técnica 
aplicada e a técnica standard. Resultados: Avaliados 
14 doentes (2 não localmente avançados com recidiva 
precoce e 12 com critérios histológicos de risco). Pela 
técnica aplicada foram identificados 8 (57%) doentes 
com envolvimento ganglionar: 4 com células tumorais 
isoladas, 3 com depósitos tumorais em gordura e 1 
doente com ambos. Discussão: Nesta coorte limita-
da de doentes com CG submetidos a ressecção (R0) 
com critérios clínicos e histológicos de alto risco para 

envolvimento ganglionar, não identificado pela técnica 
standard, o UE identificou 57% positivos.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: 1 - Serviço de Cirurgia B, 2 - Serviço de Anatomia Pato-

lógica
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Marta Sousa (1), Rui Marinho (1), Ricardo Rocha (1), 

António Gomes (1), Gabriela Gasparinho (2), Manuela 
Novo (2), Ana Margarida Lopes (2), Nuno Pignatelli (1), 
Marco Ferreira (2), Vítor Nunes (1)

 CONTACTO: Marta David Sousa
 EMAIL: martadavidsousa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C53)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Tumores da junção esofagogástrica: avaliação de 
resultados

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Devido à sua localização limi-
te, a escolha da estratégia terapêutica para os doen-
tes com tumores da junção esofagogástrica (TJEG) é 
controversa. Os autores propõem-se a fazer uma re-
visao dos resultados do tratamento destes tumores na 
instituição. Material e Métodos: Estudo retrospectivo. 
Foram revistos os doentes admitidos por TJEG entre 
2009-2011. Resultados: Incluídos 152 doentes. A ida-
de média foi de 66 anos com predomínio do género 
masculino (82%). De acordo com a classificação de 
Siewert, 40 eram em tipo 1, 36 tipo 2 e 70 tipo 3. Na 
amostra, 41% dos doentes (n=63) eram estadio IV ao 
diagnóstico. Dos restantes estadios (n=89), 54% eram 
localmente avançados, dos quais 31% (n=28) realiza-
ram tratamento neoadjuvante. O tipo de abordagem 
preferencial dos TJEG tipo 2 e 3 foi a gastrectomia 
total e do tipo 1 a esofagectomia tipo McKeown. No 
subgrupo submetido a resseção (n=60) a morbilidade 
pós-operatória CTCAE 3/4 foi de 20% e a mortalidade 
intra-hospitalar foi de 5%. A sobrevivência global (SG) 
aos 5 anos foi de 14% e a sobrevivência livre de doen-
ça (SLD) de 14%. Nos doentes submetidos a resseção 
cirúrgica, a SG aos 5 anos foi de 34 % e a SLD 34%. 
A SG aos 5 anos tendo em conta a classificação de 
Siewert foi de 50%, 33% e 34% (tipo 1, 2 e 3). Discus-
são: Os dados analisados refletem que o diagnóstico 
dos TJEG é feito em estadios avançados. Contudo, 
mesmo nos estadios mais precoces a sobrevivência a 
longo prazo é pobre, realçando a necessidade de uma 
abordagem multidisciplinar e adequar o tipo de procedi-
mento à localização.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirurgica
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Pedro Martins, Helena Pereira, Ana Mesquita, Cátia 

Ribeiro, Alexandre Sousa, Ana Ferreira, José Carlos, 
Abreu de Sousa

 CONTACTO: Pedro Carvalho Martins
 EMAIL: pedrocm05@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C54)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Tratamento da Obesidade ? Status Quo das Deriva-
ções Biliopancreáticas

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Após banda ou sleeve gástrico, 
a falha dos procedimentos pode atingir os 30%.A Deri-
vação Biliopancreática(DBP) pode ser o método ideal 
para tratar a obesidade mórbida. Os autores pretendem 
avaliar o impacto das DBP na perda de peso,qualidade 
de vida ,comorbilidades e o seu risco cirúrgico. Mate-
rial e Métodos: Estudo retrospectivo que inclui 100 
doentes operados,consecutivamente,entre Janeiro 
de 2009 e Maio de 2014,dos quais 31 foram subme-
tidos a Duodenal Switch (anterior sleeve) e 69 a Ope-
ração de Scopinaro (com remoção de banda gástrica 
que falhou). Excesso de peso perdido,comorbilidades
,incidência de complicações,evolução e qualidade de 
vida foram avaliados,após um acompanhamento míni-
mo de 18 meses,em ambos os grupos. Resultados: 
Não há diferenças significativas nos dois grupos.Não 
se registou mortalidade, a morbilidade operatória ma-
jor (Clavien Dindo III/IV)foi de 2%, com um caso de 
oclusão intestinal e uma fístula digestiva,e a minor de 
8%.Acresce 17% de hérnias incisionais,12% de ane-
mias ferropénicas com necessidade de ferro injetável e 
um caso de diarreia crónica controlada medicamente.A 
perda de excesso de peso superior a 70% foi atingida 
em 90% dos casos e a redução das co-morbilidades em 
mais de 50% aos 3 anos.Na avaliação da qualidade de 
vida,70% apresentou resultados positivos e 10% nega-
tivos por queixas psicológicas e auto-estima. Discus-
são: A DBP apresenta-se como um método eficaz e du-
radouro no tratamento da obesidade mórbida,posterior 
a outras intervenções com reduzida morbilidade e boa 
qualidade de vida.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Catanho C., Chiado de Andrade A., Chiado de Andrade 

C., Pestana Marques P., Nunes J. L., Raposo d´Almeida 
J., Mendes de Almeida J.

 CONTACTO: Carolina Catanho
 EMAIL: carolinaccatanho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C55)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Fundoplicaturas Laparoscópicas - casuística de um 
hospital distrital

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O objectivo deste trabalho foi 
realizar um estudo retrospetivo de fundoplicaturas la-
paroscópicas na nossa instituição, procurando avaliar a 
morbi-mortalidade associada, a correlação dos aspetos 
técnicos cirúrgicos com a recidiva e com os sintomas 
adversos do procedimento. Material e Métodos: Fez-
-se um estudo retrospectivo que incluiu adultos que fo-
ram submetidos a fundoplicatura laparoscópica, entre 
2004 a 2014. Foram avaliados: caracterização demo-
gráfica, indicação cirúrgica, estudo complementar; as-
petos técnicos cirúrgicos, morbi-mortalidade; sintomas 
adversos da cirurgia, recidiva sintomática, retoma de 

medicação anti-ácida e re-intervenção cirúrgica. Foram 
utilizados os testes Qui-quadrado e Teste Exacto de Fi-
sher. Resultados: Foram incluídos 56 doentes subme-
tidos a fundoplicatura laparoscópica em 10 anos. Hou-
ve um óbito e 13% de complicações peri-operatórias. 
48% de doentes manifestou sintomas adversos asso-
ciados à cirurgia e em 23% houve recidiva sintomática. 
Identificaram-se 11% de recidivas de hérnia do hiato e 
13% de estenoses esofágicas. Foi necessária re-inter-
venção cirúrgica em 11% dos doentes. Não se verificou 
associação com significado estatístico entre laqueação 
de vasos curtos gástricos e recidiva de Hérnia de Hia-
to; entre fixação de fundoplicatura e disfagia; e entre 
existência de hérnia de hiato e recidiva sintomática. 
Discussão: Conclui-se que a experiência institucional 
na fundoplicatura laparoscópica é favorável. A dimen-
são de amostra limita conclusões sobre as correlações 
estatísticas estudadas.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral C
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Sofia Ferreira de Lima, Bruno Pinto, Rita Martins, Ana 

Freitas, Carlos Martins, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Sofia Corte Real Ferreira de Lima
 EMAIL: sofiacrflima@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C56)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Contam-se pelos dedos de uma mão - Tumores 
Neuroendócrinos do Esófago

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores neuroendócrinos 
do esófago são entidades muito raras, agressivas e 
de prognóstico muito reservado que na maioria dos 
casos apresentam disseminação à distância na altura 
do diagnóstico. São portanto de difícil estudo, com cer-
ca de 300 casos descritos na literatura, não estando 
definido um sistema de TNM de estadiamento ou qual 
a melhor estratégia terapêutica, embora a ressecção 
cirúrgica aliada à quimioterapia ou radioterapia como 
neoadjuvante/adjuvante pareça ser eficaz. Material e 
Métodos: Apresentamos 5 casos de tumores neuro-
endócrinos do esófago, diagnosticados entre os anos 
2012-2015. Os doentes tinham entre 48-76 anos e 4 
eram do sexo masculino. Apenas 2 doentes apresen-
tavam doença loco-regional passível de ressecção e 
foram submetidos a Esofagectomia após quimioradio-
terapia neoadjuvante. Nenhum iniciou quimioterapia 
adjuvante e um deles apresentou recidiva gástrica 9 
meses depois, e veio a falecer 1 ano após cirurgia. A 
outra doente apresenta-se com mais de 18 meses de 
sobrevida, sem sinais de recidiva. Os 3 restantes do-
entes apresentavam metástases hepáticas à altura do 
diagnóstico, registando-se uma sobrevida de 1-2 me-
ses. Discussão: Pretendemos partilhar a experiência 
do grupo neste tipo de tumores, tendo em conta a ra-
ridade da doença e o sucesso no tratamento de uma 
doente que apresenta sobrevida superior a 18 meses 
à data de submissão deste trabalho. A esporadicidade 
destes casos beneficia da concentração de conheci-
mento e experiência de Centros Especializados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Unidade de Patologia Esofagogástrica
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 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Sofia Costa Corado, Joana Figueiredo, Luísa Quares-

ma, Alexandra Pupo, João Sacadura, Vasco Vascon-
celos, Gualdino Silva, Guedes da Silva, Gonçalo Fer-
nandez, Lígia Costa, Mateus Marques, Mário Oliveira, 
Jorge Esteves, Caldeira Fradique

 CONTACTO: Sofia Costa Corado
 EMAIL: sofiacorado@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C57)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Úlcera Péptica Perfurada ? Casuística De Um Servi-
ço De Cirurgia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A doença ulcerosa péptica ape-
sar de ter vindo a diminuir nos últimos anos, as suas 
complicações continuam a ser causa importante de 
morbilidade e mortalidade. Objectivo: Apresentação da 
casuística do serviço supracitado de úlcera péptica per-
furada desde 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro 
de 2014. Material e Métodos: Estudo retrospectivo dos 
casos de perfuração de úlcera péptica que recorreram 
ao Serviço de Urgência no período supracitado. Con-
sultaram-se os processos clínicos e foram avaliados 
vários parâmetros. Análise estatística em Microsoft Ex-
cel® e SPSS. Resultados: Foram admitidos no serviço 
de urgência por perfuração de úlcera 52 doentes, 79% 
do sexo masculino, com idade média de 60 anos, tendo 
como antecedentes pessoais: hábitos tabágicos (35%), 
hábitos alcoólicos (31%) e uso de AINEs (27%). Nestes 
doentes, a úlcera perfurada encontrava-se predominan-
temente na região pré-pílórica e pilórica (70%), seguida 
da pequena curvatura (10%) e duodeno (9.5%). A cirur-
gia mais realizada foi a rafia com epiploplastia (56%) 
e rafia e/ou epiploplastia laparoscóspica (34.6%), com 
tempo médio de internamento de 9 dias. Das biópsias 
do bordo da úlcera realizadas intra-operatoriamente, 
apenas um doente apresentava infecção por Helico-
bacter pylori. Nesta série registou-se uma morbilidade 
de 25% e mortalidade de 6%. Discussão: Ao contrário 
do que seria de esperar apenas se confirmou a infec-
ção por H. pylori em um doente. Obtiveram-se taxas 
de morbilidade e mortalidade sobreponíveis às obser-
vadas na literatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Oeste
 SERVIÇO: Cirurgia Geral- Caldas da Rainha
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Rodrigues, A.; Marques, A.; Dionísio, I.; Costa, A.; Fer-

reira, A.; Mansoa, A.; Duarte, A.; Dias, I.; Martins A.; 
Melo, M

 CONTACTO: Ana Luísa Ascenso Rodrigues
 EMAIL: ana.l.ascenso@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C58)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Número De Gânglios Linfáticos Ressecados No Tra-
tamento Do Adenocarcinoma Gástrico ? Qual O Seu 
Valor Prognóstico?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Avaliar o impacto do número 
de gânglios metastizados e do ratio de gânglios me-

tastizados (Ratio entre gânglios metastizados e total 
de gânglios ressecados) em doentes com adenocarci-
noma gástrico submetidos a gastrectomia com intuito 
curativo. Pretende-se igualmente analisar a relação 
entre o número de gânglios ressecados e o prognósti-
co nos doentes com cancro gástrico sem metastização 
ganglionar (pN0). Material e Métodos: Retrospectiva-
mente, foram incluídos 125 doentes com adenocarci-
noma gástrico que foram submetidos a gastrectomia 
curativa, de Janeiro 2011 a Dezembro 2013. A análise 
estatística foi realizada recorrrendo ao programa SPSS 
22. Resultados: Dos doentes incluídos, 71 eram sexo 
masculino e 54 do sexo feminino e com uma mediana 
de idade de 69 anos. O número médio de gânglios lin-
fáticos ressecados foi de 22 por doente. A análise uni-
variada revelou que o estadio da doença e o ratio de 
gânglios metastizados tiveram impacto na sobrevida (p 
Discussão: O ratio de gânglios metastizados tem um 
importante valor prognóstico na sobrevida, nos doentes 
com cancro gástrico submetidos a gastrectomia com 
intuito curativo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Santos M.; Tavares A.; Ferreira J.; Viveiros F.; Maciel J.
 CONTACTO: Mariana Santos
 EMAIL: marianamnsantos@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C59)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Albumina e variação da PCR como fatores prediti-
vos de deiscência esófagojejunal na gastrectomia 
total(GT)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Estudos recentes afirmam a 
importância da PCR e albumina no diagnóstico preco-
ce de deiscência. Albuminemia pré-operatória(APO) e 
variação da PCR no pós-op como preditores de deis-
cência subclínica? Material e Métodos: Estudo retros-
petivo. GT por ADC gástrico 2008-2014 em 2 hospitais 
nacionais. Criados 2 grupos: sem e com complicações 
da anastomose. Avaliada APO e PCR às 24, 48, 72 
e 96 horas. Comparados os grupos quanto à APO e 
PCR a cada 24h e relação da PCR às 48 e 72h. Re-
gressão logística: outcome - presença de deiscência; 
factores preditivos - APO, relação PCR48/72 e relação 
entre albuminemia e PCR48/72 Resultados: 126 do-
entes idade mediana(Me) 70a. Sem diferenças idade 
e sexo. 6,4% complicações da anastomose. Sem dife-
renças entre grupos na APO (Me=3,5 [1,1;4,3]), PCR24 
(Me=8,59[0,34;33,2]) e PCR48 (Me=17,72[2,95;34,2]). 
Diferença entre grupos, maior nas complicações, na 
PCR72(Me=17,25 [3,43;33,4]) e PCR96(Me=12.85 
[1,64;41]) (p<0,02;p<0,001). Verificou-se também di-
ferença na relação PCR48/72 (Me=0,94[0,21;7,28]) 
e relação albumina/(PCR 48/72) (Me=3,1 [0,36;17,4]) 
(p< 0,05;p<0,01). Na regressão logística incluindo 
idade e sexo, a relação PCR 48/72 e alb/(PCR48/72) 
perderam significância estatística Discussão: Va-
riação PCR às 48/72h e relação albuminemia/(PCR 
48/72h) associaram-se a complicações da anasto-
mose apenas na análise univariada, não se podendo 
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assumir como prováveis preditores de diagnóstico  
subclínico

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: 1 - Serviço de Cirurgia B, Hospital Prof. Dr. Fernando 

Fonseca 2 - Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Infante 
D. Pedro, Centro Hospitalar Baixo Vouga 3 ? Registo 
Oncológico Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca

 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Rui Marinho1, Catarina Ribeiro2, Marta Sousa1, Rita 

Lages2, Nicole Inácio3, Marta Serra 2, Ricardo Rocha1, 
Marta Fragoso1, Teresa Santos2, Filipe Ribeiro2, Da-
vid Aparício1, António Gomes1, Nuno Pignatelli1, Carla 
Carneiro1,Vítor Nunes1

 CONTACTO: Rui Saavedra Marinho
 EMAIL: rui.saavedra.marinho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C60)

  SESSÃO CO-EGD-2

 TÍTULO: Timing E Padrão De Recidiva No Adenocarcinoma 
Gástrico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O adenocarcinoma gástrico 
(AG) tem uma elevada taxa de recidiva. O objectivo 
deste trabalho é caracterizar o timing e o padrão de 
recidiva após gastrectomia. Material e Métodos: Foi 
efectuada análise retrospectiva dos pacientes sub-
metidos a gastrectomia parcial ou total com intenção 
curativa (R0/D1+/D2), no período compreendido entre 
Janeiro de 2005 a Dezembro de 2010. Um total de 145 
pacientes foi submetido a gastrectomia no período ana-
lisado. O follow-up incluiu TC toraco-abdomino-pélvica 
e EDA anual. Resultados: O intervalo de tempo media-
no para a recidiva foi de 15 meses. 76,4% dos doentes 
recidivou nos primeiros 24 meses e 85,4% nos primei-
ros 36 meses após cirurgia. O timing mais tardio de re-
cidiva ocorreu aos 62 meses. A recidiva local ocorreu 
em 24 pacientes (leito gástrico, anastomose, estômago 
restante ou gânglios locais), regional em 12 pacientes 
(carcinomatose peritoneal) e à distância em 34 pacien-
tes (fígado, osso, pulmão e outros órgãos à distância). 
Cinco doentes com recidiva local foram submetidos a 
degastrogastrectomia. Dos doentes que recidivaram, 
30 eram T2, 17 eram T3 e 2 eram T4, sendo que 45 
tinham metastização ganglionar. A mediana de sobre-
vida global foi de 24 meses. Discussão: Este trabalho 
reforça a importância do follow-up rigoroso durante os 
primeiros 2 anos nomeadamente com EDA e TC, dado 
a recidiva de AG ocorrer mais frequentemente durante 
este período.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Jessica Neves, Pedro Valente, Joana Magalhães, Tiago 

Ferreira, António Reis, Rui Almeida, Trovão Lima, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Jessica Neves
 EMAIL: sicaneves1987@hotmail.com

SALA 5 04-03-2016  14H00

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C114)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Cicatriz radial da mama. É possível evitar a biopsia 
excisional?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A necessidade realização 
de biopsia excisional na cicatriz radial da mama per-
manece um tema controverso. O objetivo do trabalho 
é determinar a necessidade da realização da biopsia 
excisional após o diagnóstico histológico de cicatriz ra-
dial. Material e Métodos: Revisão retrospetiva das ci-
catrizes radiais diagnosticadas histologicamente entre 
2010 e 2014. Os casos foram divididos em 2 grupos 
em função do tipo de biopsia realizada, micróbiopsia ou 
biopsia por vácuo, e foi realizada a sua correlação com 
o diagnóstico final. Resultados: Foram identificados 88 
casos de cicatriz radial, 12 associados a lesões com 
atipia. Registou-se um upgrade em 18 (20,5%) casos: 
5 (5,7%) para hiperplasia ductal atípica, 9 (10,2%) para 
carcinoma in situ e 4 (4,5%) para carcinoma invasor. 
Dos 14 casos submetidos a biopsia por vácuo, 5 re-
alizaram biopsia excisional e 9 mantiveram vigilância 
>12meses, não se detectando nenhum carcinoma. Dos 
74 casos submetidos a microbiópsia foram detectados 
13 (17,6%) casos de carcinoma (p=0,117). Das 76 le-
sões sem atipia, 6,6% revelaram carcinoma na bióspia 
excional enquanto que nas 12 lesões com atipia, 66,7% 
obtiveram diagnóstico de malignidade (p Discussão: 
O diagnóstico de cicatriz radial através de biopsia por 
vácuo tende a associar-se a uma menor incidência de 
carcinoma, questionando a necessidade de realização 
de biopsia excisional, nestes casos. A presença de ati-
pia está associada a um aumento estatisticamente sig-
nificativo do risco de carcinoma tornando imperativo a 
realização de cirurgia.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: (1) Serviço de Oncologia Cirúrgica do IPOFG do Porto, 
Serviço de Cirurgia Geral da Unidade de Saúde Local 
de Castelo Branco, (3) Serviço de Anatomia Patológica 
do IPOFG do Porto

 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Ana I. Ferreira (1), Sílvia Borges (2), José Carlos Pe-

reira (1), Nuno Coimbra (3), Conceição Leal (3), Paulo 
Reis (1), Abreu de Sousa (1)

 CONTACTO: Ana Isabel Gomes Ferreira
 EMAIL: anaisabelferreira333@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C115)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Marcadores Moleculares Do Carcinoma Da Mama 
: Características Clinicopatológicas, Resposta Ao 
Tratamento E Prognóstico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A introdução de marcadores 
moleculares no cancro da mama permitiu a identifica-
ção de 5 graus moleculares que conferem diferenças 
significativas quanto ao prognóstico dos doentes. Ava-
liar a resposta ao tratamento neoadjuvante como fac-
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tor de prognóstico segundo o grau molecular e estadio 
TNM dos doentes com carcinoma da mama do Serviço 
de Cirurgia Geral do CHVNG/ num período de 3 anos. 
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 320 do-
entes com diagnóstico de carcinoma da mama no Ser-
viço de Cirurgia Geral entre 01/01/2011 e 31/12/2013. 
Resultados: Dos 320 casos, 98% eram do sexo femini-
no com média de idade de 62 anos. Em 72 casos foi re-
alizado tratamento adjuvante. Ficou demonstrada que 
nos doentes submetidos a QT neoadjuvante, o risco de 
morte aumenta com o estadio TNM. De igual modo, o 
grau molecular luminal A tem melhor sobrevida global 
e sobrevida livre de doença quando comparado com o 
luminal B e Basal-like. Todos os doentes com resposta 
completa à QT neoadjuvante tiveram uma sobreviên-
cia de 100% e em comparação com os doentes sem 
resposta à QT, o grupo de doentes com “downstaging 
do tumor” apresentou um risco de morte inferior. Dis-
cussão: De acordo com a literatura, os tumores lumi-
nal A tem melhor sobrevida global e sobrevida livre de 
doença quando comparados com os outros estadios 
moleculares, no entanto, não foi possível demonstrar 
correlação estatística do grau molecular com a res-
posta à QT neoadjuvante e sobrevida global e livre de  
doença.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral do CHVNG/E,EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Barbosa L; Ferreira J; Santos M; Francisco E; Este-

ves J; Fernandes F; Joaquim A; Furtado A; Póvoa A;  
Maciel J.

 CONTACTO: Lilite Barbosa
 EMAIL: lilitebarbosa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C116)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: CDIS e o papel da RM
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A percentagem de upstaging 

nos CDIS ronda os 25% na maioria dos estudos. Exis-
tem vários estudos e trabalhos que tentam encontrar 
factores que possam predizer este upstaging dado a 
sua influência na realização do gânglio sentinela. No 
entanto a importância da RM neste subgrupo de do-
entes não se encontra bem estudada. Objectivos Este 
estudo teve como objectivo primário estudar a impor-
tância da RM nos doentes com CDIS. Também houve 
intenção por parte dos autores em rever esta situação 
clínica, comum na nossa prática, utilizando uma das 
maiores séries de CDIS publicadas. Material e Méto-
dos: Este estudo aborda uma série de 410 doentes tra-
tados entre 2007 e Outubro de 2015 com diagnóstico 
de CDIS. A média de idades foi de 58 anos. Foi reali-
zada a RM pré operatória a 259 (63,2%) destes doen-
tes. BGS positivas foram divididas em células tumorais 
isoladas ( Resultados: Foi identificado um upstaging 
em 102 (24,9%) casos e uma positividade de gânglio 
sentinela em apenas 6 doentes (1,8%) dos 340 (82.9%) 
submetidos a BGS. A RM foi o único factor pré ope-
ratório que se relacionou com o upstaging, sendo que 
a média da dimensão tumoral nos dois subgrupos foi 
40 vs 30 mm com desvio padrão semelhante 24 vs 23. 

Existe uma sobrestimação da dimensão tumoral atra-
vés da RM (32 vs 21 média). Dado a baixa ocorrência 
do outcome positividade da BGS não é possível retirar 
conclusões com importância estatística.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia geral- IPOLFG
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Cabral, F; Sousa, M; Nogueira, R; Oom, R; Santos, C; 

Costa, C; Vargas Moniz, J; San´tos, A; Alves, R; Leal de 
Faria, J; Bettencourt, A

 CONTACTO: Francisco Cabral
 EMAIL: francisco.cabrall@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C117)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Factores preditivos de metastização de gânglios 
não sentinela

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Doentes com Cancro da Mama 
(CM) e Gânglio Sentinela metastizado têm um risco 
inferior a 50% de serem portadoras de Gânglios Não 
Sentinela (GNS) metastizados; vários autores têm pro-
curado definir critérios para submeter as doentes a Es-
vaziamento Ganglionar Axilar (EA). Neste trabalho, os 
autores comparam a aplicação de uma regra de deci-
são clínica institucional com os critérios definidos pelo 
ensaio ACOSOG Z0011. Material e Métodos: Análise 
retrospectiva de 542 doentes com CM, operadas entre 
Janeiro de 2012 e Junho de 2015 numa unidade dife-
renciada em cirurgia da mama Resultados: Das 542 
doentes, 408 foram submetidas a biópsia de GS por 
técnica dupla. Destas, 161 (39,5%) apresentavam GS 
positivo (61% com macrometástases). Em 60% reali-
zou-se cirurgia conservadora. Setenta e duas doentes 
com carcinoma invasor e GS positivo (macrometásta-
se) foram submetidas a EA; apenas 50% apresentavam 
GNS metastizados. A utilização das variáveis multifo-
calidade, tamanho do tumor (pT1 vs pT2-4) e invasão 
vascular linfática para seleccionar as doentes para EA 
permite maior sensibilidade (94 vs 56%), menor especi-
ficidade (31 vs 39%) e melhores VPP (58 vs 48%), VPN 
(92 vs 47%) e precisão (63 vs 47%) do que a aplicação 
dos critérios Z0011. Discussão: A utilização de regras 
de decisão clínica criadas na própria instituição permi-
te resultados mais adequados do que a utilização de 
critérios do Z0011 na selecção de doentes pN+ para o 
EA; porém, é necessário estudar outras variáveis para 
melhorar a especificidade e a precisão

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de S. 

João, E.P.E.
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Ana Fareleira, André Gonçalves, André Magalhães, 

Susy Costa, Fernando Osório, JL Fougo, J Costa Maia
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C118)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Factores preditores de “axila positiva” e contributo 
do OSNA

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Na neoplasia da mama, a ava-
liação da cadeia ganglionar axilar é aceite como um im-
portante preditor de sobrevivência e sobrevida livre de 
doença. A biopsia do gânglio sentinela (BGS) é o gold 
standard dessa avaliação, sendo a avaliação molecular 
OSNA (one step nucleic acid amplification), que permite 
dosear a carga tumoral do gânglio sentinela, um dos 
métodos utilizados. Pretendemos avaliar quais os fac-
tores preditores de uma “axila positiva” e qual a carga 
tumoral a partir da qual se deve considerar um esvazia-
mento axilar. Material e Métodos: Estudo retrospec-
tivo, englobando mulheres submetidas a tratamento 
cirúrgico de cancro da mama com BGS e sua avaliação 
pelo método OSNA num período de 14 meses. Re-
sultados: Em 79 pacientes, houve 24 esvaziamentos 
axilares (6 positivos). Comparando os grupos esvazia-
mento positivo e negativo, houve uma diferença esta-
tisticamente significativa na média de idades (p<0,05), 
invasão linfovascular (p=0,007) e expressão do Ki67 
(p=0,038). Os restantes parâmetros não mostraram di-
ferenças estatisticamente significativas. O valor de car-
ga tumoral que melhor permite inferir um esvaziamento 
positivo é de 52000 (sensibilidade 100%;especificidade 
61,1%) Discussão: Concluímos que a idade avançada, 
tumores com invasão linfovascular e expressão de ki67 
são preditores de uma “axila positiva” A carga tumoral 
que permite prever um esvaziamento é positivo, é ele-
vada, sendo este resultado provavelmente enviesado 
pela amostra reduzida

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral ? Centro Hospitalar do Porto (1); Gineco-

logia-Obstetrícia ? Centro Materno Infantil do Porto(2)
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: José Presa Fernandes (1), Teresa Correia(1), Tânia 

Lima(2), Donzilia Silva(1), Susana Marta(2), José Poló-
nia(1), José Davide (1)

 CONTACTO: José Miguel Presa Fernandes
 EMAIL: zemiguelpreza@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C119)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Impacto do estudo Z0011 - Quantas linfadenecto-
mias axilares são possíveis evitar?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores da mama iniciais 
(T1-T2) têm uma baixa taxa de metastização ganglio-
nar. A validação da biópsia do gânglio sentinela (BGS) 
permitiu poupar a maioria destes doentes à linfadenec-
tomia axilar (LA) e sua morbilidade. O estudo ACOSOG 
Z0011 alargou o grupo de doentes que podem evitam 
LA. Estes critérios foram introduzidos na nossa Insti-
tuição em 2012. O objectivo principal é determinar a 
proporção de doentes em que a aplicação destes crité-
rios permite evitar LA. Os objectivos secundários são a 
avaliação da recidiva e sobrevivência nestes doentes. 
Material e Métodos: Estudo observacional de base 
de dados prospectiva de doentes submetidas a cirur-

gia conservadora por cancro da mama (CC) de 2012 
a 2014. A BGS foi considerada positiva (+) nos casos 
de micro/macrometástase. Resultados: Neste perí-
odo, foram realizadas 1318 CC, 1125 das quais com 
BGS. Dos 166 (15%) com BGS+:73(44%) realizaram 
LA e 93 (56%) não foram sujeitos a mais cirurgia axilar 
[idade 62A(54-67)mediana; 77,4% carcinomas inva-
sivos SOE; 82,7% tipo LuminalA; GS retirados foi de 
2(1-2)mediana]. Durante o seguimento de 27M(20-35) 
mediana, registou-se 1 caso de recidiva na mama e 1 
de doença à distância. Não foram registados casos de 
mortalidade. Discussão: Nos doentes submetidos a 
CC com BGS+,a incorporação deste protocolo permitiu 
evitar 56% de LA. Os resultados suportam a segurança 
oncológica desta estratégia e sugerem que estes crité-
rios provavelmente poderão ser estendidos a um núme-
ro maior de doentes independentemente da estratégia 
cirúrgica ou adjuvante.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa FG

 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Oom, R; Santos, C; Cabral, F; Sousa, M; Nogueira, R; 

Costa, C; Vargas Moniz, J; Santos, A; Alves, R; Leal de 
Faria, J; Bettencourt, A

 CONTACTO: Rodrigo Oom
 EMAIL: rodrigo.oom@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C120)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Carcinoma in situ da mama ? Análise de resultados
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O diagnóstico do CDIS tem 

vindo a aumentar com a generalização da mamografia 
como método de rastreio. A mulher com CDIS tem risco 
aumentado de desenvolver cancro da mama invasivo. 
Muitas das recorrências surgem 5 a 10 anos após diag-
nostico inicial. O acompanhamento é fundamental para 
detetar a recidiva e a RT e a hormonoterapia utilizadas 
na sua prevenção. O objetivo deste trabalho é avaliar 
os casos de carcinoma de uma unidade de tratamento 
de cancro da mama. Material e Métodos: Os autores 
apresentam um estudo retrospectivo onde foram in-
cluídos 77 doentes submetidos a tratamento cirúrgico 
por carcinoma in situ da mama, entre 01.01.2009 e 
31.12.2014. Resultados: Todas as doentes eram mu-
lheres, com idade média de 59anos, tendo sido suspei-
tado o diagnóstico por microcalcificações em 75% dos 
casos.A biópsia cirúrgica foi a abordagem diagnóstica 
inicial em 61% dos casos, tendo sido também terapêu-
tica em 43% destas doentes.A tumorectomia foi a op-
ção inicial em 26% das doentes e a mastectomia em 
10%.Foram reoperadas 52%, para alargamento das 
margens cirúrgicas na maioria das vezes. O CDIS foi 
encontrado em 92% das peças operatórias e as lesões 
eram frequentemente hormonodependentes.O segui-
mento médio foi de 48meses.Não se verificou nenhuma 
recidiva local, no entanto, houve um caso de CDIS na 
mama contralateral. Discussão: A cirurgia conservado-
ra é a grande indicação para o tratamento do cancro da 
mama. A RT e a hormonoterapia, assim como a vigilân-
cia regular, têm permitido minorar os casos de recidiva 
e/ou carcinoma invasivo.
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 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: (1) Cirurgia C, CHUC; (2) Ginecologia B ? Maternidade 

Bissaya Barreto, CHUC
 CAPÍTULO: Cirurgia Mamária
 AUTORES: Nídia Moreira(1); M. Inês Coelho(1); Joana Belo(2); Isa-

bel Henriques (2); Margarida Barros (2); Rosa Lourenço 
(2); Fernanda Águas(2)

 CONTACTO: Nídia Maria Pinto Moreira
 EMAIL: nidia.moreira.22@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C121)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Melanoma maligno - Um olhar sobre 5 anos de se-
guimento

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência de melanoma é 
crescente, com cerca de 700 novos casos de melano-
ma por ano em Portugal. Avaliamos as características 
demográficas, clínicas e patológicas dos casos admiti-
dos em 2010 com o diagnóstico de melanoma. Material 
e Métodos: Estudo retrospetivo com avaliação dos pro-
cessos clínicos. Usado o SPSS para estudo estatístico. 
Resultados: Dos 168 doentes elegíveis, foram excluí-
dos 18. A idade média foi de 59 anos (14-92), 57% do 
sexo feminino. O local mais frequente do primário foi 
o membro inferior (46%), seguido do tronco (32,7%), 
cabeça/pescoço (14,6%) e membro superior (6,7%). 
A maioria dos doentes (44,6%) correspondiam a T1, 
16,9% a T2, 20% a T3 e 18,4% a T4. Dos 108 doentes 
submetidos a biópsia de gânglio sentinela, 27 (25%) 
apresentaram metastização ganglionar. Foram reali-
zados 14 esvaziamentos inguinais e 16 axilares. Apre-
sentaram recidiva 35 doentes (29,6%), sendo a loco-
-regional mais frequente (n=19). A maioria das recidivas 
(54%) surgiram nos primeiros 2 anos de seguimento e 
88,5% nos primeiros 3. A metastização sistémica mais 
frequente foi a pulmonar (n=11), seguida da cerebral 
(n=9), óssea (n=5) e hepática (n=5). O índice mitótico 
foi um fator de prognóstico estatisticamente significa-
tivo quer para a sobrevida livre de doença (p=0,001) 
quer para a sobrevida global (p=0,01). A sobrevida livre 
de doença aos 5 anos foi de 74%. Discussão: O me-
lanoma tem bom prognóstico quando detetado numa 
fase inicial. Neste estudo, o índice mitótico associou-se 
a menor sobrevida.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirúrgica
 CAPÍTULO: Melanoma
 AUTORES: Ana Mesquita/Rui Reis; Francisco Senra; Pedro C Mar-

tins; Ana Ferreira; Matilde Ribeiro/ Abreu de Sousa
 CONTACTO: Ana Mesquita
 EMAIL: anamesquita1985@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C125)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: É aceitável uma margem de 1 cm num melanoma 
espesso (>2mm)?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A maioria das guidelines reco-
menda uma margem de pelo menos 2 cm nos melano-

mas com mais de 2 mm de espessura. Contudo não há 
ainda estudos que demonstrem que esta prática tem 
vantagem em termos de recidiva local (RL) ou sobre-
vivênvia (S). Na nossa Instituição utilizamos a margem 
de 1 cm de forma generalizada, mesmo nos melano-
mas espessos. O objectivo deste trabalho foi avaliar os 
resultados desta prática em termos de RL e S. Material 
e Métodos: Foi criada uma base de dados dos doentes 
com diagnóstico de melanoma, tratados na Instituição, 
entre 2009 e 2012. Foram seleccionados aqueles com 
Breslow maior ou igual a 2 mm. Todos os casos tive-
ram revisão de lâminas e foram tratados com excisão 
alargada (margem 1 cm) e biópsia de gânglio sentinela. 
Foram registados os dados clinicopatológicos, de re-
corrência e de seguimento. Resultados: De 386 doen-
tes, 167 foram seleccionados para o estudo. A maioria 
(55,7%) do sexo feminino. A mediana da idade foi 64 
anos. A localização mais frequente foi o membro inferior 
(45%), seguido do tronco (36%) e o membro superior 
(17%). A mediana do Breslow foi 4 mm. A mediana do 
tempo de seguimento foi 35 meses. Verificaram-se 9 
casos de RL (5,4%). A S aos 36 meses é 65% e aos 
60 meses 50%. Na análise multivariada a RL não afec-
tou a S. Discussão: É possível tratar os doentes com 
melanoma espessos com uma margem inferior à que 
é recomendada sem prejuízo para a S global e com 
uma baixa taxa de RL. Há outras séries publicadas que 
apontam neste sentido.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Oncológica
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Vasques, Nuno Abecasis, António Bettencourt
 CONTACTO: Sara Carvalhal
 EMAIL: sararccarvalhal@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C128)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: GIST ? uma raridade mais comum?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: -caracterizar a população de 

GIST quanto ao sexo, idade, localização, forma de 
apresentação e tratamento -determinar a relação en-
tre a localização e a forma de apresentação Os GIST 
constituem uma neoplasia rara, representando cerca 
de 0.1-3% de todas as neoplasias malignas do siste-
ma gastrointestinal. A compreensão desta entidade 
e o seu tratamento têm sofrido avanços notáveis nos 
últimos anos. Material e Métodos: Estudo descritivo, 
retrospectivo que abrange o período entre Janeiro 2010 
e Outubro 2015. Incluídos os doentes com exame ana-
tomo-patológico compatível com GIST. Os dados foram 
analisados com recurso ao IBM SPSS statistics 20 atra-
vés de análise univariada e regressão logística binomi-
nal estudando a relação entre a localização e a forma 
de apresentação. Resultados: A amostra é constituída 
por 32 doentes (14 homens e 18 mulheres) com idades 
compreendidas entre os 35-90anos. Na maioria dos ca-
sos, 22, o tumor localiza-se no estômago. As formas 
de apresentação foram hemorragia digestiva, dor abdo-
minal, dispepsia, oclusão intestinal e “incidentaloma”. 
Discussão: A pertinência do estudo revela-se no facto 
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de, classicamente, os GIST serem considerados neo-
plasias raras mas que apresentam uma incidência cres-
cente ao longo dos últimos anos. Será este aumento re-
sultado de um melhor diagnóstico ou de um verdadeiro 
aumento?

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - ULSAM
 CAPÍTULO: GIST sistema gastrointestinal
 AUTORES: Álvaro Gonçalves, Aires Martins, Telma Brito, Manuel 

Ferreira, Bárbara Lima, Inês Gomes, Alberto Midões
 CONTACTO: Álvaro Gonçalves
 EMAIL: alvarorenatogoncalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C129)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Abordagem cirúrgica dos sarcomas - Experiência 
de um centro oncológico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia é o principal trata-
mento dos sarcomas. A abordagem cirúrgica é comple-
xa e pode implicar ressecções multi-viscerais no casos 
dos sarcomas retroperitoneais e pélvicos ou técnicas 
como a perfusão isolada para poupar os membros. O 
objectivo deste trabalho é avaliar a nossa série de sar-
comas, particularmente a recidiva local, sobrevivência 
e complicações cirúrgicas. Material e Métodos: Estudo 
retrospectivo e observacional dos doentes com o diag-
nóstico de sarcoma, submetidos a cirurgia entre 2012 
e 2014. Análise estatística com SPSS, sobrevida com 
método Kaplan-Meier. Resultados: Entre 2012 e 2014 
foram operados 217 doentes com sarcoma, 49% do 
sexo masculino, a mediana da idade foi de 60 anos. 
Relativamente à localização: 8,4% (24) na parede torá-
cica, 11,5% (33) na parede abdominal, 25,8% (74) re-
troperitoneais e pélvicos e 54,4% (146) dos membros. 
A cirurgia foi R0 em 57,8% dos casos e a recidiva lo-
cal global foi 23%. A morbilidade e mortalidade global 
foram de 15,3% e 3,8%, respectivamente. A sobrevi-
vência global aos 45 meses foi 65%, sendo 78% para 
os sarcomas dos membros e 45% para os sarcomas 
retroperitoneais e pélvicos. A taxa de amputação nos 
sarcomas dos membros foi 32,6%. Discussão: Os re-
sultados obtidos são concordantes com outros centros 
de referência internacional. O tratamento cirúrgico dos 
sarcomas é complexo e deve ter uma abordagem in-
tegrada e bem planeada. A radicalidade cirúrgica e as 
técnicas específicas são armas importantes na sua 
abordagem de modo a alcançar o adequado controlo 
local.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Instituto Português de On-
cologia de Lisboa FG

 CAPÍTULO: Cirurgia dos Sarcomas
 AUTORES: Oom, R; Carvalhal, S; Cabral, F; Sousa, M; Nogueira, 

R; Vasques, H; Farricha, V; Abecasis, N; Bettencourt, A
 CONTACTO: Rodrigo Oom
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C131)

  SESSÃO CO-Mama-Onc

 TÍTULO: Cento e cinco cirurgias por tumores retroperito- 
neais

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A apresentação tardia e en-
volvimento multiorgânico dos tumores retroperitoneais 
dificultam a padronização do seu tratamento. Avaliou-
-se uma coorte de um centro de referência no sentido 
de esclarecer fatores de prognóstico. Material e Méto-
dos: Estudo retrospetivo de 80 doentes, submetidos a 
cirurgia na Instituição de 2007 a 2013. Estudaram-se os 
aspectos clínicos, patológicos e terapêuticos. Resulta-
dos: Verificou-se uma idade mediana de 61 anos, pre-
domínio feminino (53.8 %). Ao diagnóstico, 63.2% das 
lesões envolviam múltiplos quadrantes medindo em 
média 14.5 cm. A primeira cirurgia implicou resseção 
de órgãos em 66,2% dos casos. O tamanho histológico 
médio foi de 18 cm e 43.5% dos casos tinham mais 
de 20 cm. A resseção foi R0 em 73.6% dos doentes. 
Não se verificaram diferenças na sobrevivência entre 
doentes R0 sem ou com laceração da pseudocápsula 
(p=0.7). Obtiveram-se 25 tipos diferentes de tumores 
sendo o lipossarcoma o mais frequente (48.8%). Regis-
traram-se 29 recidivas. Destes, 83% foram reoperados, 
62% estão vivos, dos quais 12 doentes não têm evidên-
cia de doença. Sobrevivência específica de doença a 5 
anos foi de 62%. Discussão: A avaliação imagiológica 
ou o hiato temporal até ao tratamento faz subestimar 
a dimensão da lesão, podendo interferir com a atitude 
cirúrgica. Garantida a resseção macroscopicamente 
completa da lesão, a violação da pseudocápsula não 
agrava o prognóstico. A recidiva é contudo frequente, 
sendo a reintervenção fundamental no resgate destes 
doentes.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirúrgica
 CAPÍTULO: Tumores dos tecidos moles
 AUTORES: Alexandre Sousa, Ana Isabel Ferreira, Cátia Ribeiro, 

Ana Mesquita, Pedro C. Martins, Fernanda Sousa, Pe-
dro Martins. Jorge Guimarães, Flávio Videira, Augusto 
Moreira, Joaquim Abreu de Sousa

 CONTACTO: Alexandre Manuel Paulo de Sousa
 EMAIL: alexandrempsousa@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V001)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Tratamento laparoscópico de lesão iatrogénica da 
via biliar principal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A iatrogenia biliar tem uma 
incidência de cerca de 0,5% em colecistectomia lapa-
roscópica. Menos de 50% são detectadas durante a 
intervenção inicial e muitas vezes acompanham cirur-
gias sem dificuldade referida pela equipa cirúrgica. No 
estudo destes doentes é forçoso excluir sépsis e lesão 
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vascular hepática associada. A derivação biliar é mui-
tas vezes a solução. O objetivo deste trabalho é lustrar 
uma abordagem laparoscópica conservadora da via bi-
liar em iatrogenia major. Material e Métodos: Homem, 
45 anos transferido ao 6º dia PO por fístula biliar de 
alto débito, orientada, sem sinais sépsis. RMN revela 
integridade vascular hepática, dilatação irregular do 
canal hepático direito e líquido livre sub-hepático. Sob 
antibioterapia sistémica inicia quadro febril e irritabilia-
dade peritoneal. Decide-se re-laparoscopia ao 12º dia 
PO. Constata-se peritonite biliar e lesão Stewart-Way 
classe II. Realiza-se colangiografia intra-operatória e 
rafia do hepático comum sob dreno biliar de silicone. 
Resultados: Tem boa evolução pós operatório com 
alta passados 5 dias. A colangiografia pós operatória é 
normal e retira o dreno 6 semanas após a intervenção. 
Está assintomático passado um ano. Discussão: Com 
benefício para o doente, certas lesões biliares iatrogé-
nicas podem ser abordadas por laparoscopia, por um 
cirurgião biliar experiente que deve caracterizar a situ-
ação com colangiografia intra-operatória e se possível 
ter uma atitude conservadora.

 HOSPITAL: Hospital da Arrábida, Luz Saúde
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Jaime Vilaça, Luís Lencastre, Ana Fonte Boa
 CONTACTO: Jaime Vilaça
 EMAIL: jaimevilaca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V002)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Cistogastrostomia laparoscópica por pseudoquisto 
pancreático em doente com bypass gástrico com 
montagem em Y Roux (BGMYR)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A drenagem interna por via en-
doscópica de coleções pancreáticas é uma alterantiva 
drenagem à cirurgia.Nos doentes gastrectomizados ou 
submetidos a bypass gástrico a drenagem endoscópica 
interna está condicionada.A abordagem laparoscópica 
em centros de referência deve ser considerada. Material 
e Métodos: Caso clínico de abordagem terapêutica de 
pseudoquisto pancreático (PP) em doente com bypass 
gástrico Resultados: Homem,47anos.AP: BGMYR por 
via laparoscópica (2007),PAL necrotizante(2013),CVL 
subsequente e desenvolvimento PP dos anos após 
.Recorre ao SU por dor abdominal e náuseas. TAC 
abdominal: formação quística da cauda do pâncreas 
(97x94mm), condicionando compressão extrínseca do 
estômago excluído. Abordagem cirúrgica por via lapa-
roscópica: abertura da retrocavidade omental; identifi-
cação da porção gástrica excluída e adjacente a este 
PP; criação de orifício na parede posterior do estôma-
go e no PP, que permitiram aplicação de ENGO GIA 
45, para realização de cistogastrostomia; colocação 
de dreno Blake® peri-anastomótico. Pós operatório 
sem intercorrências, com alta ao 3º dias pós operató-
rio. Follow up de 5 meses, doente assintomático, com 
resolução da lesão quística. Discussão: A abordagem 
mini-invasiva das lesões quísticas pancreáticas deve 
ser sempre considerada e realizadas em centros com 
experiência. Tem múltiplas vantagens e é exequível em 
doentes com bypass gástrico prévio. O interesse des-

te caso resulta da utilização desta técnica em doentes 
com bypass gástrico, havendo poucos relatos na litera-
tura

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: David Aparício, Wilma Dias, Carlos Leichsenring, Cisal-

tina Sobrinho, Marta Fragoso, Rui Marinho, Ricardo Ro-
cha, Marta Sousa, Serguei Gouminski, Vasco Geraldes, 
Vitor Nunes

 CONTACTO: David Aparício
 EMAIL: david.joao.aparicio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V003)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Carcinoma funcionante da supra-renal ? um caso 
de cirurgia extrema.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma do córtex da su-
pra-renal é um tumor raro e agressivo. O fígado é o 
principal órgão de metastização. Pela fraca resposta à 
terapêutica sistémica, a cirurgia de ressecção é a es-
tratégia terapêutica com mais impacto na sobrevida. 
Resultados: Apresentamos o caso de um homem 
de 70 anos, com quadro de 3 meses de evolução de 
síndrome de Cushing ACTH-independente. Imagiolo-
gicamente demostrou-se massa da supra-renal direita 
com 10cm, associada a lesão hepática com 7cm com 
invasão da veia cava e trombose venosa desde a con-
fluência das supra-hepáticas até à auricula. O PET-TC 
confirmou doença metabolicamente activa supra-renal, 
hepática e pulmonar. Considerado inicialmente irresse-
cável realizou RT sobre a lesão tumoral (80Gy) e iniciou 
mitotano e metirapone com resposta. Após avaliação 
multidisciplinar foi proposta ressecção. Foi submetido a 
adrenalectomia direita, sectorectomia posterior direita e 
trombectomia da veia cava com recurso a ECMO. Pós-
-operatório com necessidade de re-intervenção para 
evacuação de hematoma peri-hepático (16º dia). A his-
tologia confirmou Carcinoma do córtex da supra-renal. 
Ao 3º mês de follow-up encontra-se assintomático e 
com valores tensionais normais. Os autores apresen-
tam o vídeo desta cirurgia complexa e laboriosa. Dis-
cussão: A ressecção cirúrgica dos carcinomas metasti-
zados da supra-renal pode obrigar a soluções técnicas 
complexas. O recurso à cirurgia extrema, como o que 
apresentamos, conduz a um aumento da sobrevida e 
do período livre de sintomas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: 1) Centro hepato-bilio-pancreático e de transplantação 

do Hospital de Curry Cabral; 2) Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Sílvia Gomes da Silva1; Hugo Pinto Marques1; Mafalda 

Sobral1; Ana Marta Nobre1; Pedro Marques2; Joana 
Simões Pereira2; Raquel Mega1; João Santos Coe-
lho1; Américo Martins1; Eduardo Barroso1

 CONTACTO: Sílvia Gomes da Silva
 EMAIL: silviasilva84@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V004)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Hepatectomia direita laparoscópica: uma técnica 
minimamente invasiva para um procedimento tec-
nicamente complexo

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Várias séries têm relatado a 
segurança e eficácia da cirurgia hepática laparoscó-
pica. Pequenos procedimentos tornaram-se comuns 
em muitos centros, enquanto grandes ressecções tem 
sido realizadas, com um sucesso que iguala a cirurgia 
aberta, em centros altamente especializados. Material 
e Métodos: Apresentamos o caso de uma mulher, de 
39 anos, sem antecedentes relevantes nomeadamente 
cirurgias prévias, com metastização hepática síncrona 
de Adenocarcinoma do Recto. Multidisciplinarmente 
foi proposta estratégia inversa laparoscópica. Após 
quimiorradioterapia neoadjuvante e re-estadiamento 
hepático a confirmar 4lesões à direita (com invasão 
do ramo portal direito) foi submetida a hepatectomia 
direita laparoscópica, sem intercorrências. Histologia 
confirmou infiltração por adenocarcinoma de origem 
colo-rectal. Dois meses após a cirurgia hepática foi sub-
metida a ressecção laparoscópica do recto (pT3N0), 
encontrando-se há um ano livre de doença. A técnica 
cirúrgica da hepatectomia direita laparoscopica é apre-
sentada num vídeo didático passo-por-passo onde se 
salienta a abordagem do pedículo portal, a dissecção 
da veia cava e a secção parenquimatosa. Discussão: 
A hepatectomia direita laparoscópica é um procedi-
mento seguro em centros de elevado volume onde 
estejam reunidas as condições técnicas e humanas 
adequadas. Em doentes selecionados, esta aborda-
gem pode ser proposta, por um cirurgião experiente 
em cirurgia hepática convencional e laparoscopia avan-
çada, como alternativa à ressecção hepática aberta  
convencional.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Sílvia Gomes da Silva; Hugo Pinto Marques; Sofia Car-

relha; Ana Marta Nobre; Raquel Mega; João Santos Co-
elho; Américo Martins; Eduardo Barroso

 CONTACTO: Sílvia Gomes da Silva
 EMAIL: silviasilva84@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V35)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Oclusao intestinal resolvida por via mini-invasiva
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A oclusão intestinal representa 

uma contra indicação relativa a abordagem laparos-
cópica. De facto a distensão da ansas do cólon e do 
delgado reduz consideravelmente o espaço de trabalho 
e fragiliza a parede destas estruturas; é evidente que 
uma porta esta aberta á iatrogenia. É fundamental ter 
experiência em cirurgia laparoscopica para uma boa 
orientação intracorporal que permite minimizar a mobi-
lização das estruturas e usar cuidadosamente qualquer 
forma de energia térmica. Este caso clinico é de uma 
mulher de 59 anos de idade apendicectomizada e oofo-
rosalpingectomizada por endometriose.

 HOSPITAL: Hospital Jose de Almeida CASCAIS
 SERVIÇO: 
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: RUA Stelio; SILVERA Filomena; MIRA Paulo
 CONTACTO: Stelio Rua
 EMAIL: ssrua@portugalmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V36)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Volvo Do Sigmóide - Colectomia Por Laparoscopia
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O volvo sigmóide é responsá-

vel por 8% de todas as oclusões intestinais. A ressec-
ção cirúrgica é obrigatória para evitar a recorrência. A 
procedimento cirúrgico por laparoscopia no caso de 
um dolicosigmóide pode ser tecnicamente um desa-
fio, e não existe muita experiência relatada. Material 
e Métodos: Documentação de caso clínico em vídeo 
com ênfase nos principais passos cirúrgicos. Resul-
tados: Doente do sexo masculino de 58 anos, com 
antecedentes de colecistectomia laparoscópica e his-
tória de derivação ventrículo-peritoneal por hidroce-
falia. Apresentou dois episódios emergentes de volvo 
do sigmóide por dolicosigmóide, tendo-se efectuado 
colonoscopia descompressiva. Proposto tratamento ci-
rúrgico electivo, após estudo imagiológico prévio, com 
colonoscopia e tomografia computorizada a excluir ou-
tras causas. Foi submetido a colectomia do sigmóide 
por laparoscopia. Discussão: Considerando que os 
doentes com volvo sigmóide são frequentemente ido-
sos ou com várias co-morbilidades, a cirurgia laparos-
cópica eletiva após uma colonoscopia descompressi-
va bem sucedida, pode ser uma boa escolha para um 
grupo selecionado de doentes. Apresenta um baixo 
risco de complicações cirúrgicas e por todas as res-
tantes vantagens associadas à cirurgia minimamente  
invasiva.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Digestiva, Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Sílvia Pereira, Berta Barbosa, Gil Faria
 CONTACTO: Silvia Pereira
 EMAIL: bia.mpereira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V37)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Colestomia segmentar do ângulo esplénico. Abor-
dagem laparoscopíca e dissecção de mediana para 
lateral.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Por ter resultados oncológicos 
sobreponíveis e melhores resultados a curto prazo a 
abordagem laparoscópica da patologia oncológica do 
cólon é por muitos autores hoje considerada como o 
Gold standard. O cólon transverso e nomeadamente o 
ângulo esplénico esta associado a uma bem conheci-
da dificuldade técnica na mobilização. Este vídeo do-
cumenta a abordagem de mediana para lateral, com 
acesso á retro-cavidade acima do bordo superior do 
pâncreas o que facilita a dissecção de mediana para 
lateral com aparente maior segurança e menor risco de 



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

555

morbilidade do que no sentido oposto de lateral para 
mediana.

 HOSPITAL: Hospital CUF Infante Santo
 SERVIÇO: 
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Stelio Rua, João Gíria
 CONTACTO: Stelio Rua
 EMAIL: ssrua@portugalmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V38)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Hemicolectomia direita laparoscopica de urgência
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Doente de 84 anos de idade 

IMC 29 ASA III, dor flanco direito a tomografia revela 
liquido intraabdominal e uma massa a nível do cego. 
O doente foi abordado por laparoscopia: constatou se 
liquido purulente em grande quantidade e perante ao 
facto de não poder excluir uma neoplasia do cego op-
tou se para realizar uma hemicolectomia direita. O pós 
operatório foi excelente: o doente realimentou-se no pi-
meiro dia pós operatório teve alta no 5 dia. A histologia 
revelou “apendicite aguda fleimonosa com formação de 
abcesso e periapendicite extensa abrangendo a zona 
de transiçãoo ielocecal , observando reação de corpo 
estranho com presença de células gigantes multinucle-
adas” 32 ganglios isolados inflamatórios. 7 dias depois 
da cirurgia, o doente regressa ao Serviço de Urgencia 
por dor lombar direita...

 HOSPITAL: Hospital Jose de Almeida CASCAIS
 SERVIÇO: 
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: RUA Stelio; VERA CRUZ Frederico; MIRA Paulo
 CONTACTO: Stelio Rua
 EMAIL: ssrua@portugalmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V39)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Mucocelo do apêndice ? abordagem laparoscópica
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: O mucocelo do 

apêndice é uma entidade rara com uma incidência 
de aproximadamente 0,2-0,3% das apendicectomias. 
Caracteriza-se pela dilatação do lumen apendicular 
com acumulação de muco, podendo complicar em si-
tuação de rotura com o desenvolvimento de pseudo-
mixoma peritonei. A sintomatologia é inespecífica e po-
dem ser assintomáticos. O tratamento laparoscópico é 
amplamente usado na apendicite aguda, no entanto a 
abordagem laparoscópica do mucocelo do apêndice é 
controversa dado o risco de disseminação. Objetivos: 
Mostrar uma abordagem do mucocelo do apêndice com 
o auxilio da laparoscopia. Material e Métodos: Doente 
do sexo masculino, 72 anos, encaminhado para Con-
sulta Externa de Cirurgia por massa abdominal na de-
pendência do apêndice, diagnosticada por TAC em am-
bulatório. Colonoscopia - abaulamento no pólo cecal/
orificio apendicular, sem lesões da mucosa. Biópsias 
sem evidência de lesão. Laparoscopia com identifica-
ção da lesão na dependência do apêndice, aderente à 
parede abdominal, com cerca de 7 cm de maior eixo. 

Submetido a ressecção ileocecal com auxilio laparos-
cópico. Realização de anastomose extra-corpórea com 
sutura mecânica através de incisão no flanco direito. 
Pós operatório sem intercorrências. Alta ao sétimo dia. 
Histologia - neoplasia mucinosa apendicular de baixo 
grau. Follow up de 3 meses sem complicações. Dis-
cussão: A abordagem laparoscópica do mucocelo do 
apêndice pode ser feita com bons resultados, desde 
que se tomem as devidas medidas de segurança na 
manipulação da lesão.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 2 - Centro Hospitalar de Leiria
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: J. Nobre, A. Couceiro, G. Capelão, M. Laureano, I. Gon-

çalves, P. Clara, S. Amado, M. Coelho dos Santos
 CONTACTO: João Nobre
 EMAIL: nobre.j@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V40)

  SESSÃO V-HBP-CR

 TÍTULO: Abordagem laparoscópica de uma isquemia intes- 
tinal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A isquemia intestinal constitui 
uma entidade clínica rara mas com incidência crescen-
te decorrente do envelhecimento progressivo da popu-
lação. Os autores pretendem apresentar a abordagem 
laparoscópica de uma doente com uma isquemia in-
testinal. Material e Métodos: Documentação de caso 
clínico em vídeo com ênfase para os principais passos 
cirúrgicos. Resultados: Doente do sexo feminino, com 
80 anos de idade, com síndrome metabólico e doença 
cerebrovascular, recorre ao Serviço de Urgência por dor 
abdominal e hematoquézias, com pelo menos 24 horas 
de evolução. Ao exame objetivo apresenta-se hipoten-
sa, com distensão abdominal generalizada e sinais de 
irritação peritoneal. Analiticamente apresenta lactacide-
mia grave, leucocitose e elevação da Proteína C Reac-
tiva. Angiotomografia computarizada documenta a pre-
sença de isquemia do cólon direito com necrose mural 
associada. Procedeu-se a laparoscopia que confirma 
o diagnóstico, tendo-se procedido a colectomia direita 
por via laparoscópica, sem anastomose. Second-look 
realizado às 48 horas revela progressão da isquemia 
com áreas de necrose do cólon transverso, tendo-se 
realizado a ressecção do segmento cólico acometido 
e confecção de ileostomia terminal. Restante interna-
mento sem outras intercorrências. Discussão: A abor-
dagem laparoscópica tem vindo a substituir em grande 
parte a abordagem convencional da patologia cirúrgi-
ca abdominal. Em casos selecionados, a abordagem 
laparoscópica deve ser considerada no tratamento de 
doentes com isquemia intestinal.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Bruno Santos, André Marques Pinto, Vítor Costa Si-

mões, Gil Faria, Donzília Sousa Silva, José Davide
 CONTACTO: Bruno Miguel da Silva Santos
 EMAIL: brumssantos@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P104)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Invaginação intestinal no adulto ? relato de um 
caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invaginação intestinal é rara 
nos adultos, 1 - 5% das oclusões intestinais mecâni-
cas, e está geralmente associada a lesões intrínsecas. 
Quanto à etiologia pode ser idiopática (maioria dos 
casos que ocorre na infância), benigna ou maligna. O 
sintoma mais comum é a dor abdominal intermitente, 
associada a obstipação. Este trabalho tem como obje-
tivo relatar um caso de invaginação intestinal no adul-
to. Material e Métodos: Homem de 42 anos de idade 
com dor abdominal intermitente associado a melenas e 
anemia com dois meses de evolução. Realizou estudo 
com ecografia e TC abdominal que revelaram suspeita 
de lesão intrínseca do ileon associado a invaginação 
e que foram complementados com colonoscopia total 
onde se visualizou edema da válvula ileo-cecal e pápu-
las no ileon terminal que foram biopsadas (hiperplasia 
linfóide reativa) Resultados: Doente foi proposto para 
cirurgia eletiva: laparoscopia exploradora, constatando-
-se invaginação ileo-ileal que foi reduzida e ressecada. 
O pós-operatório decorreu sem complicações assim 
como o seguimento em consulta. O estudo da peça 
operatória revelou pólipo fibróide inflamatório do ileon 
terminal Discussão: A oclusão intestinal associada a 
invaginação intestinal é rara nos adultos, e está habi-
tualmente associada a lesão intrínseca intestinal. A TC 
é o exame imagiológico de eleição para diagnóstico e 
estudo etiológico. A cirurgia é o tratamento mais indica-
do nos casos de invaginação intestinal com evolução 
prolongada, quando a via endoscopica é impossível e 
se associada a lesão intestinal.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Cova da 

Beira
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Tobias Teles, Rui Cunha, Sofia Neves, Miguel Semião, 

André Lázaro, Augusta Ruão, João Casteleiro
 CONTACTO: Tobias Teles
 EMAIL: ttteles@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P105)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Adenocarcinoma Do Cólon ? Uma Apresentação In-
vulgar

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invaginação intestinal é res-
ponsável por 1-5s oclusões intestinais mecânicas no 
adulto;90% está associada a uma alteração patoló-
gica da ansa intestinal envolvida, que, em>50% dos 
casos,tem etiologia maligna Resultados: Mulher,86 
anos, recorreu ao serviço de urgência por dor abdomi-
nal difusa e hematoquézias. Apresentava-se hemodina-
micamente estável,com defesa abdominal generalizada 
e toque rectal com massa vegetante a 8cm da margem 
anal. Analiticamente com leucocitose,neutrofilia e hiper-

lactacidemia(3.7). Após fluid challenge, realizou TC ab-
dominopélvico que revelou invaginação colo-rectal com 
ponto de partida em neoformação do sigmóide distal, 
com11cm de diâmetro, condicionando oclusão intesti-
nal com sofrimento do cólon descendente. Foi subme-
tida a laparotomia exploradora, constando-se peritonite 
seropurulenta e invaginação colo-rectal de neoplasia, 
com necrose do cólon esquerdo. Efectuou-se hemico-
lectomia esquerda,ressecção anterior do recto e colos-
tomia terminal.Internamento decorreu sem intercorrên-
cias cirúrgicas.O estudo anatomo-patológico revelou 
adenocarcinoma do cólon pT2N0(0/15)M0G1R0;em 
Consulta de Grupo Oncológico foi decidida vigilância.
Durante o período de follow-up, manteve-se sem evi-
dência de doença neoplásica Discussão: Na presença 
de invaginação intestinal no adulto,deve existir elevado 
índice de suspeição para neoplasia.A terapêutica gold 
standard é a cirurgia pois permite a resolução do qua-
dro oclusivo e,em simultâneo,o tratamento radical defi-
nitivo da neoplasia

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral - CHVNG/E
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ferreira J, Fonseca S, Liberal M, Santos M, Barbosa L, 

Esteves J, Carvalho C, Costa E, Vale S, Maciel J
 CONTACTO: Joana Ferreira
 EMAIL: joanasoaresferreira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P106)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Tumor do cólon de origem inesperada
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Apresentação de um caso raro 

de neoformação do cólon Material e Métodos: Homem, 
68 anos; AP: nefrectomia direita em 2009 por carcinoma 
de células renais. Hematoquézias esporádicas Resul-
tados: Marcadores tumorais normais. TC abd: lesão 
endoluminal no ângulo hepático do cólon. Colonosco-
pia: lesão polipoide, com 4-5 cm, friável e irregular. Hist: 
infiltração da parede cólica por carcinoma de células 
renais. Submetido a hemicolectomia direita em Março 
2015. Hist peça: Metastase de carcinoma de células 
renais, células claras, que ocupa a parede do colon e 
ulcera a mucosa. Discussão: O carcinoma de células 
renais representa cerca de 2-3% de todas as neoplasias 
no adulto. O carcinoma de células claras é o subtipo his-
tológico mais comum, com a incidência mais alta entre 
os 50-70 anos, sendo mais frequente no sexo masculino 
e na raça negra. São fatores etiológicos o tabagismo, a 
obesidade, hipertensão, entre outros. O carcinoma do 
rim tem um comportamento agressivo, devido à eleva-
da tendência para metastização, mais frequentemente 
para o pulmão (75%), osso (20%), gânglios linfáticos 
(11%), fígado (18%) e SNC (8%). Cerca de 30% dos 
doentes apresentam doença metastizada na altura do 
diagnostico. Apenas 10% dos doentes apresentam a 
tríade clássica de dor no flanco, hematúria e massa pal-
pável. Metastases tardias podem se desenvolver após 
nefrectomia em 50% dos doentes. Metástases no cólon 
são extremamente raras e é recomendada a ressecção 
curativa em doentes com metástase solitária no cólon, 
com efeitos positivos sobre a sobrevida.
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 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia II - Hospital Egas Moniz
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Débora Correia, Luísa Cabral Moniz, José Guilherme 

Cardoso, Carlos Nascimento, Rogério Matias
 CONTACTO: Débora Correia
 EMAIL: correiadebora@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P107)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Invaginação intestinal no adulto, a proposito de um 
caso clinico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invaginação intestinal em 
idade adulta é uma entidade rara. Embora possa ser 
idiopática, em 80 a 90% dos casos tem uma causa or-
gânica identificável, desde carcinomas, pólipos, diver-
tículo de Meckel, divertículos do cólon, estenoses ou 
neoformações benignas como os lipomas intramurais. 
Clinicamente manifesta-se por sintomas in específicos 
de oclusão intestinal, com dor e distensão abdominal, 
náuseas ,vómitos, hemorragia, alteração do padrão do 
trânsito intestinal. Tendo em conta a possibilidade de 
se originar em patologia maligna a descompressão, 
no adulto, geralmente não esta aconselhada, sendo o 
tratamento cirúrgico com ressecção intestinal a opção 
mais indicada. Os autores apresentam o caso clinico de 
uma doente do sexo feminino, 82 anos, que recorre ao 
Serviço de urgência por dor abdominal com 3 dias de 
evolução, associada a obstipação. Ao exame objetivo 
apresentava massa palpável na fossa ilíaca direita sem 
defesa ou sinais de irritação peritoneal. Realizou tomo-
grafia computorizada que revelou invaginação colo- có-
lica do colon ascendente. Foi submetida a laparotomia 
exploradora com hemicolectomia direita. Pós operato-
rio sem intercorrências. A histologia da peça operatória 
revelou adenocarcinoma moderadamente diferenciado 
(T3N0G2R0)do colon ascendente.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Alexandra Carrazedo; Isabel Armas; Pedro Fernandes; 

Rui Reis; Catarina Rocha, Adriana Sousa, Paulo Silva, 
Lilia Meireles; Herminia Martins

 CONTACTO: Alexandra Carrazedo
 EMAIL: alex_carrazedo@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P108)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Impacto Da Terapia Neoadjuvante No Adenocarci-
noma Do Recto No Serviço De Cirurgia Geral Do 
CHVNG/E

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Terapia Neoadjuvante(TNA) 
apresenta resultados estabelecidos no downstaging 
do adenocarcinoma do recto(AR).Estudos revelam 
menos risco de recidiva com a realização de TNA com 
quimiorradioterapia(QRT),mas não revelam diferenças 
na sobrevida global Objectivo:Avaliar a importância 
da terapia neoadjuvante no outcome do AR Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com o 

diagnóstico histológico de AR, seguidos entre 2010-
2014.Análise estatística com SPSS, com intervalos de 
confiança95% Resultados: Dos 191doentes com diag-
nóstico histológico de AR,102 apresentavam doença 
localmente avançada (AR médio/baixo, cT3/4 ou cN+ 
[n=102]).Neste grupo,57.8% realizaram TNA.Verificou-
-se uma resposta patológica completa em17.5% e do-
wnstaging em63.2%.A realização de TNA associou-se 
a menor mortalidade(p=0.005) e maior tempo livre de 
doença(p=0.004). Não se verificou relação estatis-
ticamente significativa entre a realização de TNA e a 
ocorrência de complicações cirúrgicas, necessidade 
de reoperação ou realização de estomas. Demonstrou-
-se ainda maior sobrevida a 1, 3 e 5 anos, dos doentes 
sob TNA comparativamente com os doente sem TNA 
(96.5%, 85.0% e 69.1% vs 82.9%, 53.5% e 36.7%, 
respectivamente;p=0.003), bem como maior sobrevida 
livre de doença a 1, 3 e 5 anos (84.7%, 73.9% e 73.9% 
vs 54.8%, 32.7% e 32.7%, respectivamente;p=0.001) 
Discussão: Concluiu-se que a realização TNA melho-
rou a sobrevida global e livre de doença dos doentes 
com AR, sem elevação do risco cirúrgico

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral - CHVNG/E
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ferreira J, Peyroteo M, Queirós T, Esteves J, Tavares A, 

Costa E, Pereira B, Cardoso JM, Gandra L, Maciel J
 CONTACTO: Joana Ferreira
 EMAIL: joanasoaresferreira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P109)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Pseudotumor inflamatório do cólon por Actinomy-
ces mimetiza cancro

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os pseudotumores inflama-
tórios do cólon são uma entidade rara, de etiologia 
desconhecida, que podem mimetizar cancro. Resul-
tados: Nós descrevemos um caso de uma mulher de 
72 anos, antiga funcionária do Laboratório de Microbio-
logia deste centro hospitalar, submetida electivamente 
a uma hemicolectomia direita laparoscópica por uma 
neoformação no cego com alto nível de suspeição, em 
que as biópsias falharam em demonstrar malignidade. 
Analiticamente, não apresentava alterações de relevo 
e a tomografia computorizada não demonstrou outras 
lesões sugestivas de envolvimento secundário. A aná-
lise histológica da peça cirúrgica revelou tratar-se de 
um pseudotumor inflamatório com infiltração por Acti-
nomyces, uma das associações possíveis descritas na 
literatura. Discussão: Neste caso, a cirurgia revelou-se 
uma forma segura e eficaz de curar a doença e perante 
o enquadramento profissional da doente a possibilida-
de de se tratar de um caso de exposição ocupacional 
não pode ser excluída.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Tatiana Mendes Queirós, Gandra D?Almeida, Mariana 

Leite, Ana Rodrigues, Maria do Sameiro Liberal, Pedro 
Roquete, Elsa Francisco, Bela Pereira, Nuno Marcos, 



Revista Portuguesa de Cirurgia

554

João Miguel Cardoso, Lurdes Gandra, Professor Dou-
tor Jorge Maciel

 CONTACTO: Tatiana Mendes Queirós
 EMAIL: tatianaqueiros@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P110)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Vólvulo do cego - Uma entidade rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O vólvulo do cego é caracteri-

zado por uma obstrução intestinal aguda com estran-
gulação. A torção do cego é devida à hipermobilidade 
e má fixação ao retroperitoneu e é responsável por 
cerca de 1% de todas as oclusões intestinais e cerca 
de 30% de todas as oclusões do colon. A radiografia 
simples do abdómen permite o diagnóstico em cerca 
de 70% dos casos. A tomografia compotorizada tipi-
camente mostra um circuito espiralado do cego com 
engorgitamento dos vasos mesentéricos. A hemicolec-
tomia direita com ou sem pexia do cólon remanescente 
é o tratamento de eleição apresentando baixa taxa de 
mortalidade, morbilidade e recorrência. Material e Mé-
todos: Apresentamos 2 doentes do sexo feminino, que 
recorreram ao serviço de urgência com quadro clínico 
de oclusão intestinal. Ambos tinham idade superior a 
75 anos e ambos antecedentes de cirurgias prévias da 
cavidade abdominal. Resultados: O estudo imagioló-
gico confirmou tratar-se de vólvulo do cego. O trata-
mento instituído foi hemicolectomia direita. Atualmente 
encontram-se assintomáticos. Discussão: Nesta faixa 
etária, o vólvulo do cego está frequentemente associa-
do a obstipação crónica, obstrução cólica distal, ante-
cedentes cirúrgicos ou colonoscopia prévia. O quadro 
pode evoluir favoravelmente com tratamento conser-
vador. O tratamento endoscópico será eficaz em cerca 
de 30% dos doentes. Os restantes exigem tratamento 
cirúrgico. Os achados intra-operatórios assim como 
o estado fisiológico do doente orientam a decisão ci-
rúrgica. A resseção cirúrgica impede a recorrência do  
quadro.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Senhora da Oliveira
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Vânia Castro, Ana Carvalho, Cátia Ribeiro, António 

Abreu, Andreia Santos, Pinto Correia
 CONTACTO: Vânia Castro
 EMAIL: vaninha.castro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P111)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Doentes operados por Metástases Pulmonares de 
Carcinoma Coloretal: Análise Retrospectiva

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Análise dos doentes operados 
a metástases pulmonares de CCR no intervalo de tem-
po decorrido entre Jan/2007 e Julho/2015 com o objec-
tivo de avaliar os resultados e determinar a relevância 
clínica de alguns factores no prognóstico e o seu im-
pacto na sobrevida. Material e Métodos: Incluídos os 
doentes com os códigos GDH de metástase pulmonar 
e CCR no intervalo de tempo já referido, procedendo-se 

à analise descritiva retrospectiva das seguintes variá-
veis: idade, género, localização e histologia do tumor 
primário, intervalo de tempo livre de doença (ITLD), nú-
mero de lesões e cirurgia realizada, dimensão da maior 
lesão ressecada, envolvimento ganglionar, quimiote-
rapia perioperatória e follow-up/sobrevida aos 3 anos. 
Resultados: Registados 67 doentes/89 intervenções. 
Relativamente à histologia do tumor 1o prevalece o 
ADC do Reto no estadio clinico T3/N1. Predomínio para 
as lesões metácronas, unilaterais e únicas, com uma 
média de ITLD de 29,6 m. A maior lesão ressecada foi, 
na sua maioria, >10 e ?20 mm e cerca de 28 doentes 
realizaram quimioterapia perioperatória. O follow-up foi 
efectuado numa média de 31 meses e a taxa de sobre-
vida aos 3 anos foi 58,4% Discussão: As metástases 
pulmonares de CCR são uma manifestação sistémi-
ca da doença e, em casos selecionados, a sua cirur-
gia resulta em melhoria da qualidade, prolongamento 
da sobrevida (58,4% aos 3a) e cura nalguns doentes 
(29,2% aos 3a). Os autores discutem os resultados 
e avaliam o impacto das variáveis enquanto factores 
de prognóstico com relevância clinica na sobrevida  
SPCIR

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Guerreiro, A.; Barroca, R.; Abecasis, N.; Limbert, M.; 

D’Orey, L.
 CONTACTO: Ana Isabel Vicente Guerreiro
 EMAIL: aivguerreiro@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P112)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Endometriose com envolvimento intestinal ? um 
caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A endometriose caracteriza-se 
por presença de tecido endometrial ectópico, maiorita-
riamente na região pélvica. Habitualmente manifesta-
-se por dor pélvica crónica, dismenorreia, dispareunia 
e/ou infertilidade. O envolvimento intestinal pode ocor-
rer entre 5-12%, sendo a localização recto-sigmóide a 
mais comum. O objetivo do trabalho é relatar um caso 
de endometriose com envolvimento do cólon sigmóide. 
Material e Métodos: Mulher de 42 anos de idade, com 
queixas de dismenorreia com um ano de evolução e 
agravamento da obstipação coincidente com o período 
menstrual. A avaliação ginecológica e a ecografia en-
dovaginal apresentavam sinais compatíveis com quisto 
de endometriose no paramétrio esquerdo. Foi medica-
da com terapêutica hormonal, com melhoria parcial. 
Teve episódio de oclusão intestinal, o que motivou o 
internamento e realização de colonoscopia - constri-
ção extrínseca no sigmóide. Realizou também estudo 
imagiológico (colonoscopia virtual e RMN pélvica) que 
confirmou a endometriose Resultados: Foi decidida 
a cirurgia conjunta (ginecologia e cirurgia geral), reali-
zando-se laparotomia exploradora com salpingectomia 
esquerda e sigmoidectomia. No seguimento pós-opera-
tório manteve-se assintomática. A anatomia patológica 
revelou envolvimento do cólon sigmoide por endome-
triose, com margens de ressecção livres. Discussão: 
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A endometriose é uma situação comum e benigna, 
mas que poderá ter sintomatologia exuberante e inca-
pacitante. O tratamento é por vezes um desafio, geral-
mente dependente da localização e da severidade da  
doença.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Cova da 

Beira
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Tobias Teles, Rui Cunha, Sofia Neves, Miguel Semião, 

Hugo Gameiro, Carlos Gomes, Augusta Ruão, João 
Casteleiro

 CONTACTO: Tobias Teles
 EMAIL: ttteles@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P113)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Neoplasia mucinosa do apêndice ? a propósito de 
um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As neoplasias mucinosas do 
apêndice englobam o espectro patológico de quisto 
simples, cistadenoma, cistadenocarcinoma e pseudo-
mixoma peritoneal. São apelidadas de mucocelos face à 
distensão do apêndice por acúmulo de muco;associam-
-se frequentemente a tumores do ovário e têm maiori-
tariamente comportamento benigno. O tratamento é a 
cirurgia, cuja extensão depende do tamanho/histologia 
da lesão Material e Métodos: Relato de caso clínico 
com base no processo clínico e breve revisão biblio-
gráfica Resultados: Doente do sexo feminino,81 anos, 
com achado incidental colonoscópico de procidência 
no pólo cecal com mucosa normal e abaulamento do 
orifício apendicular - biópsia inespecífica. A TACabdo-
minal mostrou lesão apendicular de 8.4x4.2cm, bem 
como lesão quística heterogénea(3.9cm) anexial es-
querda - provável teratoma; sem metastização. CEA-
15.4 e CA19.9-39.2. Neste contexto, foi submetida a 
hemicolectomia direita laparoscópica e anexectomia 
bilateral, confirmando-se à histologia neoplasia muci-
nosa de baixo grau do apêndice e teratoma quístico 
maduro do ovário Discussão: Embora a apendicecto-
mia seja curativa no quisto simples e cistadenoma de 
base apendicular livre; e a resseção cecal, no cista-
denoma de base larga; a hemicolectomia direita está 
indicada no adenocarcinoma. A apreensão pela técnica 
laparoscópica face ao risco de rutura, disseminação 
neoplásica e subsequente pseudomixoma peritoneal, 
pode ser superada com recurso a gesto delicado, mani-
pulação tecidual mínima e respeito da integridade das  
estruturas

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Inês Sales, Joana Cruz Silva, Daniel Jordão, Inês Gil, 

Rita Brásio, Paulo Alves, Rui Garcia, Nuno Rama, Vítor 
Faria

 CONTACTO: Inês Ferrer Sales
 EMAIL: neix.sales@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P114)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: 5 anos no tratamento da doença hemorroidária - ex-
periência do nosso hospital

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os autores propõem uma revi-
são retrospectiva de 307 doentes com doença hemor-
roidária, operados no nosso Hospital, entre Janeiro de 
2008 e Dezembro de 2012. Foram registados dados 
demográficos, semiologia de apresentação, tipo de pro-
cedimento cirúrgico realizado, tipo de anestesia e com-
plicações associadas. Resultados: A amostra é consti-
tuída por 138 doentes do sexo feminino e 169 do sexo 
masculino, com uma média de 49 anos de idade. As 
rectorragias foram a queixa mais frequente (44%). 69% 
dos doentes apresentavam doença hemorroidária Grau 
III ou IV. O procedimento mais usado foi o PPH (proce-
dure for prolapse and hemorrhoids) - 75% dos casos. 
Registaram-se 15 casos de complicações precoces e 
30 casos de recidiva. Discussão: A abordagem mi-
nimamente invasiva tem ganho cada vez mais desta-
que no tratamento cirúrgico da doença hemorroidária. 
Técnicas como o PPH e o HAL-RAR (doppler-guided 
hemorrhoidal artery ligation and rectoanal repair) têm 
demonstrado, na nossa experiência, bons resultados.

 HOSPITAL: Hospital de Santarém, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Marina Duarte, Vânia Tavares, Pedro Mesquita, Joa-

quim Costa, José Lima
 CONTACTO: Marina Duarte
 EMAIL: marinalopesduarte@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P115)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Intussusceção ileocólica no adulto
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As intussusceções nos adultos, 

contrariamente ao que ocorre nas crianças, são raras 
e na maioria dos casos consequentes a uma lesão or-
gânica. Apresenta-se um caso pouco comum de intus-
susceção ileocólica no adulto com origem num pólipo 
fibroepitelial inflamatório que se manifestou como oclu-
são intestinal completa. Material e Métodos: Descrição 
de caso clínico suportada por fotografias e imagens 
radiológicas. Resultados: Homem, 60 anos de idade, 
sem comorbilidades conhecidas, recorre ao Serviço de 
Urgência com clínica sugestiva de oclusão intestinal 
completa. Radiografia abdominal simples: níveis hidroa-
éreos. Tomografia computorizada (TC) abdominal: duas 
imagens em alvo, compatíveis com invaginação, uma 
ileocólica e outra ileo-ileal. Foi submetido a laparotomia 
que revelou: intussusceção ileocólica e estigma de in-
tussusceção ileo-ileal entretanto resolvida espontanea-
mente. Procedeu-se a resseção ileocecal com anasto-
mose primária. A abertura da peça operatória mostrou, 
a 5cm do topo de secção cirúrgica ileal, na zona de vira-
gem da invaginação, uma lesão polipoide pediculada de 
3cm. A histologia revelou tratar-se de um pólipo fibroide 
inflamatório. Discussão: Neste caso, e em consonância 
com a literatura, a radiografia abdominal não permitiu 
o esclarecimento da causa de oclusão. A TC permitiu 
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diagnosticar a intussusceção, mas não ficou clara a 
lesão precipitante. O tratamento foi, de acordo com o 
preconizado, a resseção do segmento envolvido.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital de Santo António, 

Centro Hospitalar do Porto
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Pedro Soares-Moreira, Pedro Nuno Brandão, Gil Faria, 

Isabel Mesquita
 CONTACTO: Pedro Soares Moreira
 EMAIL: pedrosoaresmoreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P116)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Uma nova malformação do apêndice ileocecal ? - 
caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O apêndice ileocecal pode ser 
encontrado em várias posições anatómicas, nomeada-
mente sob a junção ileocecal, na pelve ou cavidade pél-
vica, e no espaço retrocecal. Material e Métodos: Do-
ente do sexo masculino, 67 anos, recorre ao serviço de 
urgência por quadro de dor abdominal ligeira a nível da 
fossa ilíaca direita (FID) com 2 dias de evolução, pre-
cedida por febre baixa e episódio de vómito alimentar. 
Ao exame físico, apresentava-se febril, hemodinami-
camente estável, com dor à palpação profunda da FID 
e com Blumberg positivo. Analiticamente, leucocitose 
discreta com neutrofilia e aumento ligeiro da proteína 
C reativa. Ecografia abdominal visualizando apenas lí-
quido livre interansas a nível da FID. Resultados: Sub-
metido a laparoscopia exploradora por suspeita clínica 
de apendicite aguda, com necessidade de conversão 
para laparotomia: identificação de apêndice perfurado 
e inflamado em localização retroileal, com aparente 
continuidade do seu lúmen com o da última ansa ileal, 
submetido a apendicectomia e secção com agrafador 
linear. Pósoperatório sem complicações e alta ao 6º dia. 
Ao exame anatomopatológico: apêndice ileocecal com 
obliteração fibro-adiposa da região central, associada a 
infiltrado inflamatório neutrofílico transmural, e porção 
terminal com mucosa normal de intestino delgado; hi-
perplasia da mucosa apendicular proximal, associada 
a risco aumentado de neoplasia colorretal síncrona/
metácrona. Discussão: As anomalias congénitas do 
apêndice são raras. Esta pode ser uma variante ainda 
não descrita na literatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 2 - Centro Hospitalar Tondela Viseu
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Tojal, A.; Carrilho, N.; Oliveira, H.
 CONTACTO: André Filipe Silva Tojal
 EMAIL: andre.tojal@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P117)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Cirurgia Laparoscopica Colo-Rectal, a experiencia 
de um serviço de oncologia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: o papel da laparoscopia na ci-
rurgia do Carcinoma Colo-Rectal está estabelecido e 

documentado.As suas vantagens consistem na menor 
morbilidade,no menor tempo de internamento e regres-
so à vida ativa.Apesar da necessidade de uma curva 
de aprendizagem mais longa,do material cirúrgico 
mais caro e por vezes do maior tempo operatório,tem-
-se provado que esta técnica é,sob o ponto de vista 
oncológico,equivalente à técnica convencional por la-
parotomia. Objetivo:Relatar a experiência do Serviço 
de Oncologia em cirurgia laparoscópica oncológica 
Colo-Rectal. Material e Métodos: Analisamos retros-
pectivamente entre Janeiro de 2008 e Setembro de 
2015,doentes submetidos a resseções laparoscópicas 
de cólon e recto. Os critérios de inclusão:cirurgia lapa-
roscópica por doença maligna do cólon e/ou recto,em 
regime de cirurgia programada.Avaliamos os padrões 
demográficos,o diagnóstico de base,o tipo de cirurgia 
efetuada,as complicações intra e pós-operatórias,a 
taxa de conversão,o estadiamento TNM,a morbilida-
de e a mortalidade. Resultados: Foram incluídos 286 
doentes,dos quais 115 intervencionados em 2015.As 
intervenções mais realizadas foram a colectomia do 
sigmoíde e a hemicolectomia direita.A taxa de conver-
são foi de 11%,com uma média de 19 gânglios exci-
sados por doente.45% dos tumores foram estadiados 
comoT3.A taxa de deiscência de anastomose obser-
vada foi de 4,9%. Discussão: A cirurgia laparoscópica 
oncológica ColoRetal é segura,cumpre critérios de radi-
calidade oncológica e em pacientes selecionados,deve 
ser tida como técnica eletiva.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirurgica Instituto Português de Oncologia 
do Porto FG, EPE (IPO-Porto)

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Alexandra Carrazedo, Isabel Armas; Sofia Neves, 

Luis Lencastre, Gonçalves Dias; Flavio Videira; Abreu  
Sousa

 CONTACTO: Alexandra Carrazedo
 EMAIL: alex_carrazedo@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P118)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Uma apresentação infrequente do carcinoma do có-
lon ? A propósito de um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Quando o carcinoma colo-
-rectal metastiza, o fígado é o órgão preferencialmente 
envolvido, no entanto, locais menos frequentes como o 
ovário podem ser invadidos e determinarem o achado 
inicial, pelo que este trabalho tem como objetivo aler-
tar para esse facto. Material e Métodos: Os autores 
apresentam um caso de um adenocarcinoma do cólon 
com metastização ovárica. Resultados: Relata-se o 
caso de uma mulher de 64 anos que recorreu ao ser-
viço de urgência por dor nos quadrantes inferiores do 
abdómen com 3 semanas de evolução, com uma mas-
sa palpável nesta topografia. A ecografia abdominal 
evidenciou uma lesão na escavação pélvica com 17 x 
10cm, de provável origem anexial esquerda, pelo que 
foi referenciada para Ginecologia para orientação. Foi 
proposta laparotomia electiva com exame extemporâ-
neo do anexo esquerdo, que mostrou tratar-se de um 
adenocarcinoma. Durante a exploração da cavidade 
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abdominal, encontrada também uma massa tumoral no 
cólon ascendente, a condicionar estreitamento luminal, 
com aparente envolvimento da serosa e adenopatias 
no mesocólon, sugerindo neoplasia, pelo que se optou 
por realizar uma hemicolectomia direita. O estudo ana-
tomopatológico da peça operatória mostrou tratar-se de 
um adenocarcinoma do cólon com metastização gan-
glionar e ovárica esquerda. Discussão: Durante uma 
intervenção cirúrgica abdominal, a exploração cuidado-
sa da cavidade abdominal é essencial, podendo revelar 
lesões até então não diagnosticadas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: (1) Cirurgia C, CHUC; (2) Ginecologia B ? Maternida-

de Bissaya Barreto, CHUC; (3) Anatomia Patológica, 
CHUC

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Nídia Moreira(1); M. Inês Coelho(1); Norberto Gonçal-

ves(1); Isabel Henriques(2); Rosa Lourenço(2); Teresa 
Simões da Silva (3); Fernanda Águas(2)

 CONTACTO: Nídia Maria Pinto Moreira
 EMAIL: nidia.moreira.22@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P119)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Apresentação rara de neoplasia do cólon: Caso clí-
nico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A neoplasia colorretal mani-
festa-se habitualmente com queixas abdominais. Os 
autores descrevem um caso clínico de apresentação 
inicial rara. Resultados: Doente 54 anos,recorre ao 
SU por astenia,tosse não produtiva,dor no flanco es-
querdo e sudorese com 7dias de evolução. Fumador 
40 UMA.Medicado com ferro Exame objetivo:palidez 
cutânea.Apirético,sat.O2 92% Sem dificuldade respi-
ratória.Hemitórax esquerdo com murmúrio vesicular 
diminuído,macicez à percussão.Abdómen indolor à 
palpação.Sem outras alterações. Análises:leucócitos16
000,PCR36.7. Gasimetria:pH7.468,pO2 57.1 Radiogra-
fia tórax:derrame pleural esquerdo TC tórax:derrame 
pleural esquerdo.Desvio do mediastino para a direita.
Lesão no ângulo esplénico cólico.Sem evidência de 
interrupção diafragmática. Toracocentese esquerda e 
colocação de dreno com saída de 2200cc de pús.Bac-
tereologia sem agente isolado. Internado para estudo 
e antibioterapia. Endoscopia digestiva alta:Bulbite e 
duodenite. Colonoscopia:adenocarcinoma estenosan-
te do ângulo esplénico G2 K-RasWT Após consulta 
multidisciplinar,iniciou FOLFOX-cetuximab. Realiza-
da hemicolectomia esquerda, gastrectomia atípica 
da grande curvatura e excisão parcial da hemicúpula 
diafragmática.Anatomia patológica:adenocarcinoma 
do cólon sem invasão da parede gástrica.Cirurgia 
R0.pT3N0Mx Alta 8 dias depois sem intercorrências. 
Discussão: O empiema como primeira manifestação 
ou complicação da neoplasia do cólon localizada é uma 
situação rara. As manifestações torácicas são mais fre-
quentes na doença metastizada.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo de Évora
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ana Raquel Martins, Rosa Félix, André Oliva, Joana 

Patrício, Ânia Laranjeira, Ana Margarida Cinza, Sofia 

Antunes, Arnaldo Machado, Susana Ribeiro, Cátia Rito, 
Mariana Inácio, Jorge Caravana

 CONTACTO: Ana Raquel Martins
 EMAIL: anaraquelmartins85@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P120)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Leishmaniose visceral ? Manifestação atípica
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A leishmaniose visceral é cau-

sada por um parasita intracelular. Trata-se de uma do-
ença com um grande espetro de manifestações, sendo 
raro o atingimento intestinal. Esta doença está a cres-
cer devido ao fluxo populacional proveniente de zonas 
endémicas. Resultados: Homem de 79 anos, residiu 
em Angola, HIV negativo, recorreu ao S.U. em Maio por 
emagrecimento, vómitos e distensão abdominal; TC ab-
dominal demonstrou espessamento na transição reto-
-sigmoideia e lesão estenosante no cólon descendente 
condicionando distensão; admitiu-se oclusão intestinal 
e por instabilidade clínica optou-se por realizar trans-
versostomia descompressiva.Regressou em Setembro 
ao S.U. tendo repetido TC que confirmou processo es-
tenosante e revelou lesões nodulares no mesentério, 
suspeitas de adenopatias ou implantes secundários. 
Fez colonoscopia com biópsias da lesão que demons-
traram infiltrado inflamatório crónico. Foi submetido a 
laparotomia exploradora verificando-se lesão extensa 
no cólon, múltiplas lesões hepáticas e nódulos perito-
neais. Fizeram-se biópsias peritoneais cujo resultado 
anatomopatológico foi sugestivo de Leishmania. Dis-
cussão: A leishmaniose visceral é uma doença infe-
ciosa generalizada e crónica, cujos sintomas podem ir 
desde o emagrecimento progressivo até manifestações 
intestinais. O envolvimento do cólon é atípico e raro em 
doentes imunocompetentes.A letalidade desta doença 
pode alcançar os 85% em 2 anos quando não se institui 
o tratamento adequado.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral C ? Hospital Prof. Doutor Fer-

nando Fonseca, EPE
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Martins, R.; Lima, S.; Almeida, S.; Calado, J.; Godinho, 

A.
 CONTACTO: Ana Rita Gonçalves Martins
 EMAIL: anaritam_ig@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P121)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Factores De Risco Preditivos De Recidiva A Curto 
Prazo De Abcesso Peri-Anal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Abcesso e fístula anal podem 
ser considerados fases evolutivas da mesma doença, 
representando cerca de 70% do total das supurações 
peri-anais. O tratamento na fase aguda consiste na 
drenagem cirúrgica do abcesso. Material e Métodos: 
Estudo retrospectivo de 128 doentes submetidos a dre-
nagem de abcessos peri-anais entre Janeiro de 2013 
e Dezembro de 2014. Foram excluídos abcessos as-
sociados a Doença de Crohn ou devido a corpos es-
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tranhos. Resultados: Os doentes tinham uma idade 
média de 48 anos, distribuindo-se por 99 do sexo mas-
culino e 29 do sexo feminino. Foram explorados 107 
abcessos isquio-anais, 10 isquio-rectais e 10 em ferra-
dura. Na drenagem inicial do abcesso, foi realizada fis-
tulotomia em 10 doentes e procedeu-se a referenciação 
de fístula trans-esfinctéria em 47 doentes. O follow-up 
mediano foi de 7 meses. Em regressão logística, a PCR 
aumentou o risco de recidiva (OR 1,007; p=0.013), em 
oposição a outros factores, como o sexo, idade, tipo de 
abcesso, resultado da microbiologia ou tratamento de 
fístula na abordagem inicial. Na curva ROC, um valor 
de 70mg/dL obteve a melhor sensibilidade e especi-
ficidade na previsão de recidiva. Discussão: Não foi 
encontrada associação entre o tratamento da fístula 
aquando da drenagem e o número de recidivas nos 
abcesso peri-anais. A PCR pode ser um parâmetro útil 
na previsão de recidiva do abcesso peri-anal. Contudo, 
são necessários mais estudos para esclarecer e validar 
estes achados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Centro Hospitalar de São João
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Marina Morais, Diana Gonçalves, Elisabete Barbosa, 

Renato Bessa de Melo, Pedro Correia da Silva, J. Cos-
ta-Maia

 CONTACTO: Marina Morais
 EMAIL: morais1000@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P122)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Oclusão intestinal do cólon de etiologia rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A oclusão intestinal é respon-

sável por mais de 15% das admissões no serviço de 
urgência por dor abdominal. Apesar das oclusões do 
intestino delgado corresponderem a 85% dos casos, 
as oclusões ao nível do cólon associam-se a maior 
morbi-mortaldiade. Etiologicamente as neoplasias cor-
respondem a 60% dos casos de oclusão do cólon. A 
etiologia benigna mais comum é o volvo (5-15%) se-
guindo-se a doença diverticular. Outras etiologias mais 
raras incluem aderências, hérnia encarcerada, doença 
inflamatória intestinal, colite isquémica ou invaginação 
intestinal. Descrevemos um caso de oclusão do cólon 
cuja etiologia não encontrámos descrita na literatura. 
Trata-se de um doente de 85 anos admitido no serviço 
de urgência com quadro de oclusão intestinal. Ao exa-
me objectivo destacava-se hérnia inguinal esquerda, de 
grandes dimensões, sem evidência de estrangulamen-
to e distensão abdominal significativa. Associadamente 
verificou-se a existência de hérnia inguinal direita de 
menores dimensões. O estudo imagiológico realizado 
por tomografia confirmou presença de volumosa hérnia 
inguinal esquerda preenchida por quase todo o intes-
tino delgado condicionando compressão do cólon sig-
móide pela raiz do mesentério. O doente foi submetido 
a laparotomia mediana, tendo-se confirmado distensão 
marcada do cólon. Foi feita redução do conteúdo her-
niário e descompressão do cólon por sonda de ente-
roclise seguida de cura das hérnias com prótese pré-
-peritoneal segundo Stoppa.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

 SERVIÇO: Serviço Cirurgia I - Hospital São Francisco Xavier
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Campos Costa, Filipa; Neto, Nelson; Moreia, Cristina; 

Ibrahimo, Ámara; Guerreiro, José
 CONTACTO: Filipa de Campos Costa
 EMAIL: filipacc@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P123)

  SESSÃO P-CR-2

 TÍTULO: Metástases GI de melanoma: caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O melanoma do tracto gastroin-

testinal (GI) é uma entidade rara que pode ser primária 
ou secundária. As metástases são mais frequentes no 
intestino delgado distal e manifestam-se como outros 
tumores intestinais. Resultados: Caso Clínico: Homem 
de 76 anos recorreu ao Serviço de Urgência por para-
gem de emissão de gases e fezes com 5 dias de evolu-
ção, vómitos entéricos há 24h, dor abdominal nos qua-
drantes inferiores, tipo cólica e emagrecimento de 5Kg 
em 6 meses. Como antecedentes, tinha sido submetido 
a exérese de melanoma plantar esquerdo há 3 anos. 
Ao exame físico apresentava abdómen distendido, do-
loroso, com “massa” palpável na fossa ilíaca direita e 
com defesa. A TC revelou lesão neoplásica ileal com 
adenopatias e implantes peritoneais. Foi submetido a 
laparotomia com evidência de lesões endoluminais no 
íleo a provocar invaginação ileoileal, “massa” ileocólica 
invadindo a cúpula vesical com nódulos mesentéricos, 
“massa” junto da vesícula biliar com origem no retrope-
ritoneu e “massa” subperitoneal junto ao pilar diafrag-
mático esquerdo. Realizada enterectomia segmentar 
radical com anastomose ileoileal e anastomose do íleo 
terminal ao cólon sigmóide. O resultado anatomo-pato-
lógico revelou metástases de melanoma em segmento 
entérico e em gânglios linfáticos. O pós-operatório de-
correu sem complicações, sendo encaminhado para o 
IPO. Discussão: Metástases de melanoma no tracto 
GI, apesar de incomuns, devem ser consideradas nos 
doentes com sintomas do aparelho digestivo e história 
de melanoma.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Patrícia Araújo Silva, Drª Alexandra Babo, Drª Helena 

Marques, Dr. Mário Reis, Dr. Ricardo Pereira
 CONTACTO: Patrícia Manuela Araújo da Silva
 EMAIL: patriciasilva.brg@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P159)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Apresentação Psiquiátrica de um Feocromocitoma
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O feocromocitoma é um tumor 

neuroendócrino que secreta quantidades excessivas 
de catecolaminas.A principal localização é na medula 
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supra-renal e a sintomatologia advém da hiperactivi-
dade do sistema nervoso simpático.As manifestações 
psiquiátricas estão geralmente limitadas a estados de 
ansiedade não especificados. Resultados: Mulher,24 
anos,antecedentes de hipotiroidismo.Seguida em Psi-
quiatria por quadro depressivo reactivo,seguido de 
episódio maníaco com ideação suicida.Admitida para 
esclarecimento diagnóstico e ajuste terapêutico.TAC 
de crânio sem evidência de lesão orgânica.Pedida 
observação por Medicina Interna por perfil tensional 
elevado associado a episódios de hipersudorese e pal-
pitações.Doseamento catecolaminas e metanefrinas 
elevado.TAC com lesão da supra-renal esquerda de 
6cm de diâmetro, contornos bem definidos,sugestiva de 
feocromocitoma,sem disseminação à distância.Cumpriu 
protocolo com fenoxibenzamina previamente a cirurgia 
programada.Realizada adrenalectomia laparoscópica.
Cirurgia e pós-operatório sem intercorrências.Reduziu 
os anti-hipertensores e suspendeu a medicação psiquiá-
trica. Discussão: O caso ilustra a possível relação entre 
manifestações psiquiátricas e feocromocitoma,poucas 
vezes descrita na literatura.Destaca-se ainda a impor-
tância de um diagnóstico precoce numa entidade as-
sociada a crises adrenérgicas de elevada morbilidade 
cardiovascular.O tratamento definitivo é a cirurgia,que 
requer uma rigorosa preparação pré-operatória.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital do Divino Espírito 
Santo

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Ana Teresa Bernardo, Tiago Rama, Ana Goulart, Ricar-

do Borges, Rita Castro, Catarina Moura, Rafaela Par-
reira, Francisco Melo Bento, Luís Amaral, Clara Paiva, 
António Silva Melo

 CONTACTO: Ana Teresa Bernardo Silva
 EMAIL: ana_teresasilva@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P160)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Hungry Bone Syndrome, a propósito de um caso 
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Hungry Bone syndrome 
(HBS) corresponde a uma hipocalcemia grave e prolon-
gada, associada a hipofosfatemia e a hipomagnesemia. 
Surge na sequência de paratiroidectomia em doentes 
com hiperparatiroidismo primário grave, com elevado 
turnover ósseo pré-operatório. Apesar de ser uma situ-
ação pouco comum, é uma complicação pós-cirúrgica 
grave. Material e Métodos: Doente de 57 anos, do sexo 
feminino, com antecedentes pessoais conhecidos de hi-
pertensão arterial, dislipidemia e síndrome depressivo. 
Desde Março 2015 acompanhada em Consulta pela 
Endocrinologia e Medicina Interna por lesões osteolí-
ticas generalizadas, cuja investigação revelou serem 
causadas por quadro hipercalcemia devida a hiperpa-
ratiroidismo primário. Em Junho de 2015, a doente foi 
submetida a paratiroidectomia no Serviço de Cirurgia 
Geral, sem intercorrências. Diagnóstico histológico de 
peça operatória confirmou existência de adenoma da 
glândula paratiroideia. Três semanas após intervenção 
cirúrgica, recorre ao Serviço de Urgência por quadro de 

irritabilidade, ansiedade, tremor dos membros e astenia 
com cerca de duas semanas de evolução. A doente foi 
internada no serviço de Cirurgia, onde iniciou reposição 
endovenosa de gluconato de cálcio. Discussão: O HBS 
é uma patologia debilitante, cujo diagnóstico precoce 
é importante. Esta doente apresentava vários fatores 
de risco pré-operatórios para o desenvolvimento des-
ta patologia, nomeadamente, elevados valores de cál-
cio e PTH, e evidência radiológica de patologia óssea.

 HOSPITAL: Hospital Central do Funchal
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Hospital Central do Funchal
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Viveiros R.; Fernandes D.; Olim M.; Silva S.; Neves M.; 

Menezes, F.; Teixeira H.; Tibúrcio R.; Rocha F.; Gouveia 
R.; Pestana M.; Santos R.

 CONTACTO: Ricardo Viveiros
 EMAIL: ricardoviveiros@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P161)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Tumores Neuroendócrinos - uma forma de apresen-
tação atípica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores neuroendócrinos 
(TNE) derivam das células neuroendócrinas, presentes 
em vários tecidos, sendo a sua origem mais frequen-
temente associada a órgãos do sistema digestivo. Po-
rém, mais de 10% dos casos correspondem a TNE de 
origem desconhecida colocando um desafio em termos 
de diagnóstico e tratamento. Resultados: Os autores 
apresentam o caso de um homem de 52 anos, com an-
tecedentes de miocardiopatia dilatada severa, admiti-
do por volumosa lesão quística retroperitoneal pélvica, 
muito sintomática, com 17x16x14cm, multi-septada. O 
doente foi submetido a laparotomia exploradora confir-
mando-se lesão retroperitoneal volumosa, aderente ao 
promontório e vasos ilíacos e com invasão do ureter di-
reito. Foi efetuada resseção da massa (R1, por aderên-
cia íntima ao promontório), com resseção segmentar do 
ureter. O resultado histológico revelou tratar-se de um 
tumor neuroendócrino grau 2, não funcionante. TC de 
controlo aos 6 meses e PET para recetores de soma-
tostatina sem evidência de doença residual. Atendendo 
aos antecedentes, o caso foi discutido em consulta de 
grupo multidisciplinar tendo-se optado por não iniciar 
terapêutica com análogos da somatostatina e manter 
vigilância. Discussão: Serve o presente caso para de-
monstrar um caso atípico e infrequente relativo a um 
tumor neuroendócrino, de origem não esclarecida, e da 
importância do papel de uma equipa multidisciplinar na 
abordagem destes casos.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Anatomia Patológica
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Rita Castro, Luís Amaral, Tiago Rama, Victor Carnei-

ro, Ana Goulart, Ana Teresa Bernardo, Ricardo Borges, 
Catarina Moura, Rafaela Parreira, António Silva Melo

 CONTACTO: Rita Alves Ribeiro Veloso de Castro
 EMAIL: ritavcastro@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P162)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Experiência Do Serviço Em Cirurgia Tiroideia ? Ca-
suística De 30 Meses

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia tiroideia tem vindo a 
implementar-se em regime de ambulatório, sendo con-
siderada um procedimento seguro e com baixa taxa de 
complicações. Os autores propõe-se a analisar a expe-
riência do serviço no tratamento cirúrgico da patologia 
tiroideia. Material e Métodos: Estudo retrospetivo com 
amostra obtida através do GDH do Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, dos anos de 2013 e 
2014, e do primeiro semestre de 2015. Realizada aná-
lise estatística relativa à caracterização da população, 
percentagem de ambulatorização, diagnóstico, trata-
mento cirúrgico e complicações. Resultados: No perío-
do em estudo, foram submetidos a tratamento cirúrgico 
278 doentes com patologia tiroideia, dos quais 46% em 
contexto de ambulatório. Os diagnósticos histológicos 
mais frequentes são Bócio Nodular (39%), Neoplasia 
Maligna (35%) e Neoplasia Benigna (19%). Foram rea-
lizadas 154 hemitiroidectomias e 124 tiroidectomias to-
tais, sendo 62% e 26% destas cirurgias realizadas em 
regime de ambulatório, respetivamente. Discussão: 
A existência de uma equipa dedicada à cirurgia tiroi-
deia permitiu que cerca de metade dos doentes fossem 
operados em regime de one day surgery, sendo que a 
maioria tem alta clínica no mesmo dia. Verifica-se uma 
diminuição da taxa de complicações.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Sílvia Silva, Ana Melo, Nádia Tenreiro, Ana Esteves, 

Luís Madureira, José Lage, Paulo Roberto, Paulo Ave-
lar, Carlos Santos, António Oliveira

 CONTACTO: Silvia Monteiro da Silva
 EMAIL: silvia.monteiro29@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P163)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Metástase na coluna lombar de microcarcinoma pa-
pilar da tiróide ? apresentação de caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A metastização óssea no car-
cinoma bem-diferenciado da tiróide pode ocorrer em 
2-13% dos casos. O osso é o segundo local mais co-
mum de metastização à distância a seguir ao pulmão. 
É mais frequente no carcinoma folicular ( 15-34%) do 
que no carcinoma papilar (1.4-7%). Material e Méto-
dos: Apresentação de caso clínico Resultados: Trata-
-se de uma doente do sexo feminino com antecedentes 
de cirurgia da tiróide aos 30 anos de idade e que aos 
60 anos de idade foi submetida a totalização de tiroi-
dectomia por nódulo da tiróide com citologia de ade-
noma folicular. A análise histológica da peça operatória 
revelou a presença de uma variante folicular de um mi-
crocarcinoma papilar da tiróide (0.5cm). A doente ficou 
em seguimento clínico e cerca de 5 anos após a últi-
ma cirurgia iniciou quadro de lombalgia com irradiação 
para o membro inferior direito. No decorrer do estudo 
diagnóstico detectou-se uma lesão osteolítica em L3 e 

L4, compatível com metástase. A doente foi submetida 
a cirurgia - corporectomia de L3 e L4 - e o diagnóstico 
histológico de metástase de carcinoma papilar variante 
folicular foi confirmado. Foi ainda sujeita a radioterapia 
a título antiálgico. Discussão: A metastização óssea 
altera a história natural do carcinoma diferenciado da 
tiróide, com diminuição da qualidade de vida e sobre-
vida. Nem sempre as metástases ósseas podem ser 
tratadas cirurgicamente, pelo que outras terapêuti-
cas alternativas devem ser consideradas e aperfei- 
çoadas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C e Neurocirurgia
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Maria Inês Coelho, Nídia Moreira, João Correia, Nu-

bélio Duarte, Armando Rocha, Luís Reis, Carlos Costa 
Almeida

 CONTACTO: Maria Inês Coelho
 EMAIL: coelho.m.ines@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P164)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Nervo laríngeo recorrente que não recorre - um 
achado

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A denominação recorrente de-
ve-se à sua disposição, já que é uma alça do nervo 
vago, recorrendo inferiormente à artéria subclávia do 
lado direito e ao arco aórtico no lado esquerdo. O ner-
vo laríngeo inferior direito não-recorrente é uma rara 
variação anatómica associada a anomalias, também 
anatômicas da artéria subclávia direita. Descrito pelo 
cirurgião inglês David Bifard em 1787 esta anomalia 
pode causar compressão esofágica levando a disfagia. 
Habitualmente é assintomática e é encontrada como 
achado em exames de imagens realizados por outras 
causas. Por ser uma estrutura essencial às funções 
laríngeas e pela sua íntima relação com a glândula ti-
reóide, a identificação e preservação do nervo laríngeo 
recorrente são passos importantes nas tireoidectomias 
e paratireiodectomias. A identificação está dependente 
de marcos anatómicos que, nestes casos não são apli-
cáveis aumentando em muito o risco de lesão iatrogéni-
ca. Material e Métodos: Apresentamos a detecção de 
uma artéria subclávia direita aberrante, como achado 
durante a realização de uma TAC cervicotoracica na 
avaliação pré - operatória de um doente com Bocio 
multinodular mergulhante e a confirmação durante a 
cirurgia de um nervo laríngeo inferior não-recorrente 
desse mesmo lado. Discussão: Discutimos a neces-
sidade de sua identificação e preservação, sendo re-
corrente ou não, durante os procedimentos cirúrgico  
cervicais.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Rosa Saraiva; Joana f Correia; Rita Peixoto; Maria João 

Lima; Daniela Macedo Alves; Catarina Quintela; Pedro 
Koch; Virgínia Soares; António Taveira Gomes.

 CONTACTO: Rosa Maria de Lima Monteiro Saraiva
 EMAIL: rsaraivabox@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P165)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Tumores Neuroendócrinos Digestivos: Casuística 
De 7 Anos Do Serviço De Cirurgia Geral Do Chvng/E

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores neuroendócrinos 
(TNE) gastrointestinais são neoplasias raras, origina-
das no sistema endócrino difuso do tubo digestivo e 
pâncreas. Este tumores representam aproximadamen-
te 2% de todos os tumores gastrointestinais, mas a sua 
prevalência tem aumentado nos últimos anos, em parte 
devido ao desenvolvimento das técnicas diagnósticas. 
O objectivo deste trabalho foi analisar retrospectiva-
mente os factores demográficos, localização tumoral, 
características clinico-patológicas e tratamento efectu-
ado nos TNE diagnosticados num período de 7 anos. 
Material e Métodos: Análise dos processos clínicos e 
dos arquivos anatomo-patológicos. A análise descritiva 
dos dados foi realizada em Microsoft Excel 2013. Re-
sultados: No período compreendido entre 2008 e 2014 
foram diagnosticados 57 casos de tumores neuroendó-
crinos. A idade média ao diagnóstico foi de 59 anos (20-
90) com predominância do sexo feminino (54%). A lo-
calização tumoral mais frequente foi o pâncreas (23%), 
seguida do estômago (20%) e apêndice (16%). Mais de 
metade dos doentes foram submetidos a intervenção 
cirúrgica, tendo 26% submetidos apenas a ressecção 
endoscópica. 12 doentes apresentaram doença metas-
tática ao diagnóstico ou no follow-up. Discussão: Os 
TNE digestivos são entidades raras, mais comuns no 
sexo feminino. Contudo, a sua incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas. O tratamento e o prog-
nóstico destes tumores dependem do tamanho, locali-
zação e grau de estadiamento ao diagnóstico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de V. N. 
DE Gaia / Espinho, E.P.E.

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Autores: Fonseca, S;, Santos, M; Tavares, A; Esteves, 

J; Carvalho, C; Vale, S; Maciel, J
 CONTACTO: Sofia Fonseca
 EMAIL: sophia_ffonseca@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P166)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: A Totalização de Tiroidectomia. 20 Anos.
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Análise dos padrões de reali-

zação de totalização de tiroidectomia num grupo espe-
cializado, ao longo de 20 anos. Caracterização da po-
pulação submetida a esta intervenção e as indicações 
clínicas para o procedimento. Material e Métodos: Es-
tudo descritivo, retrospectivo, de uma amostra de 104 
doentes submetidos a totalização de tiroidectomia entre 
Março de 1995 e Março de 2015. Colheita de dados 
demográficos e caracterização da patologia sobre a 
qual se intervém. Resultados: O grupo caracterizou-
-se por ser maioritariamente do sexo feminino (88,5%). 
Identificaram-se duas áreas de intervenção principais: 
patologia benigna e maligna. Nas totalizações por do-
ença benigna (53,9%) incluiu-se a auto-imune (5,7%). 

Na patologia maligna (46,1%) ressalvam-se as totali-
zações precoces (37,5%), por achado de neoplasia, 
realizadas numa média de 1,9 meses após a primeira 
cirurgia. Nestes doentes, ao ser identificado carcinoma 
diferenciado na primeira intervenção, 21% apresenta-
ram também no parênquima restante, predominante-
mente no carcinoma papilar (73%). Noutro pequeno 
grupo identificaram-se totalizações tardias (6,7%) com 
resultado compatível com carcinoma diferenciado, 
após mais de 4 anos após uma primeira intervenção 
com anatomia patológica benigna. Discussão: As in-
dicações para totalização de tiroidectomia contemplam 
diferentes situações clínicas. Face a um diagnóstico 
pós-operatório de carcinoma diferenciado, a alta taxa 
de neoplasia no lobo contralateral justifica as guidelines 
existentes indicando a totalização.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Santa Maria - 

CHLN
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Nogueira, F.; Rocha, J.; Martins, J.; Girão, J.; Mendes 

de Almeida, J.C.
 CONTACTO: Filipa Nogueira
 EMAIL: h.filipanogueira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P167)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Hemangioma Cavernoso da Supra-renal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O hemangioma cavernoso 

da glândula supra-renal é um tumor benigno, raro, 
com menos de uma centena de casos reportados na 
literatura. É caracterizado na sua constituição por for-
mações vasculares dilatadas e delimitadas por células 
endoteliais. Apresenta-se caracteristicamente como 
um incidentaloma e o seu diagnóstico é habitualmente 
estabelecido apenas no pós-operatório. Resultados: 
Doente de 73 anos referenciada por nódulo de 45mm 
da glândula supra-renal esquerda diagnosticado inci-
dentalmente no seguimento de lesão quística renal. A 
avaliação imagiológica por TC revelou nódulo sólido de 
45x28mm na glândula supra-renal esquerda. Realizou 
estudo para avaliar a autonomia do nódulo, e que re-
velou uma hipersecreção adrenérgica. Colocada a hi-
pótese diagnóstica de feocromocitoma e proposta para 
cirurgia ablativa. Foi submetida a suprarrenalectomia 
esquerda laparoscópica, que decorreu sem intercorrên-
cias. O resultado histológico da peça operatória revelou 
um hemangioma cavernoso da supra-renal. Discus-
são: A forma de apresentação mais comum do heman-
gioma cavernoso da supra-renal é a de um incidentalo-
ma, implicando o diagnóstico diferencial com os vários 
tipos de lesões ocupando espaço deste órgão. Este 
facto associado à falta de especificidade dos exames 
pré-operatórios e à raridade da patologia compromete 
a acuidade diagnóstica. No presente caso, assim como 
na maioria dos reportados na literatura, esta patologia 
foi somente estabelecida no pós-operatório através do 
resultado anátomo-patológico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia - Unidade de Tratamento Cirúrgico da Obesi-

dade e Doenças Endócrinas
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
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 AUTORES: Celso Nabais, Ana Paula Tavares, José Mário Coutinho
 CONTACTO: Celso Nabais
 EMAIL: celso.nabais@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P168)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Nódulo Da Glândula Parótida - Forma Rara De Me-
tastização

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma de células renais 
tem potencial de metastização para qualquer órgão, 
sendo a via hematogénea a mais comum. A metastiza-
ção para a glândula parótida é muito rara e pode surgir 
vários anos após a ressecção do tumor primário. Estão 
descritos na literatura apenas 45 casos, tendo o primeiro 
sido relatado por Patey, em 1965. Caso clínico: Doente 
do sexo masculino, de 55 anos, com antecedentes de 
nefrectomia radical esquerda em 2007 por carcinoma re-
nal de células claras, grau 3 de Furhman. Referenciado, 
em 2014, para a consulta de Cirurgia Endócrina e Cer-
vical por nódulo da parótida esquerda com 3 meses de 
evolução e aumento dimensional. Apresentava nódulo 
duro, indolor, com cerca de 30mm, sem sinais inflama-
tórios ou adenomegalias cervicais palpáveis. A ecografia 
e a ressonância magnética revelaram nódulo de 26mm 
multilobulado, de contornos bem definidos e regulares, 
com vascularização periférica e central no lobo profun-
do, sugestivo de “tumor misto”. Foi submetido a paroti-
dectomia total esquerda, sendo a histologia compatível 
com metástase de carcinoma renal de células claras 
enxertada em adenoma pleomórfico. Foi discutido em 
Reunião de Grupo Oncológico decidindo-se manter vi-
gilância clínica. Discussão: Trata-se de um caso parti-
cular pela sua raridade. Nenhum dos casos descritos na 
literatura relata a presença de metástase de carcinoma 
renal de células claras enxertado em adenoma pleomór-
fico. O tratamento consiste sempre na parotidectomia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Diana Gonçalves, João Capela-Costa, Marina Morais, 

Ana Fareleira, Susana Domingues, Ulisses Ribau, Luís 
Matos-Lima, J. Costa-Maia

 CONTACTO: Diana Maria de Oliveira Gonçalves
 EMAIL: dianamgoncalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P169)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Tumores castanhos como forma de apresentação 
de Hiperparatiroidismo primário, a propósito de um 
caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores castanhos são le-
sões osteolíticas causadas por turnover ósseo aumen-
tado no Hiperparatiroidismo. Material e Métodos: Os 
autores apresentam um caso clínico de tumores cas-
tanhos como forma de apresentação de Hiperparatiroi-
dismo primário. Resultados: Mulher de 58 anos, com 
história de dores ósseas com anos de evolução. Por 
agudização da dor realizou Ressonância magnética da 
bacia que revelou lesões osteolíticas na região trocan-

térica esquerda, asa do sacro, asa ilíaca e ramo púbico 
direitos. Dada a hipótese inicial de metastização óssea, 
realizou cintigrafia óssea identificando-se focos adicio-
nais na região occipital esquerda, mandíbula, úmero 
e omoplata direitos, clavículas, 2 costelas esquerdas, 
rótulas e tíbia esquerda. A biópsia óssea mostrou al-
terações compatíveis com tumores castanhos, sem 
estruturas neoplásicas. Do restante estudo, de salien-
tar nódulo no lobo direito da tiroide, PTH aumentada 
e hipercalcemia. Perante estes achados colocou-se a 
hipótese de Hiperparatiroidismo primário por adenoma 
da paratiroide direita com tumores castanhos. A cinti-
grafia de paratiroides revelou foco de captação no lobo 
direito da tiróide, compatível com tecido paratiroideu hi-
perfuncionante. Foi realizada Paratiroidectomia inferior 
direita, com hemitiroidectomia direita, com diagnóstico 
histológico de adenoma da paratiroide direita. Discus-
são: Os tumores castanhos são uma manifestação rara 
de Hiperparatiroidismo, sobretudo como forma de apre-
sentação da doença e com quadros tão exuberantes 
como o descrito.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral IPO Porto (1), Cirurgia Geral IPO Coim-
bra (2), Cirurgia Geral CHVNG/E (3)

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Peyroteo M(1), Louro H(2), Graça S(3), Póvoa A(3), So-

ares C(3), Maciel J(3)
 CONTACTO: Mariana Peyroteo
 EMAIL: mariana.peyroteo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P170)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Suprarrenalectomia laparoscópica por feocromoci-
toma

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O feocromocitoma é um tumor 
neuroendócino raro, derivado das celúlas cromafins. A 
sua morbilidade e mortalidade é decorrente da produ-
ção de catecolaminas e seus efeitos sistémicos Mate-
rial e Métodos: Homem de 34 anos, com história de 
cefaleias, ansiedade e hipertensão arterial com 2 anos 
de evolução. Analiticamente comprovou-se um aumen-
to dos valores das metanefrinas urinárias. Realizou res-
sonância magnética que evidenciou nódulo sólido com 
3,7cm da glândula suprarrenal direita compatível com 
feocromocitoma. Pré-operatoriamente iniciou bloqueio 
alfa-adrenérgico com fenoxibenzamina. Submetido a 
suprarrenalectomia direita laparoscópica, sem intercor-
rências. Alta ao 4º dia de pós-operatório. Em ambulató-
rio apresenta TA controlada, sem anti-hipertensores e 
sem qualquer sintomatologia Discussão: Os distúrbios 
hemodinâmicos induzidos pelas catecolaminas podem 
ser ameaçadores à vida. O tratamento eficaz implica 
um diagnóstico célere com doseamento de metanefri-
nas fraccionadas na urina ou plasma, e terapêutica far-
macológica e cirúrgica adequadas.É essencial ao trata-
mento cirúrgico a preparação prévia com bloqueio alfa 
-adrenérgico para controlo das variações hemodinâ-
micas no intra-operatório. Em tumores da supra-renal 
benignos a abordagem laparoscópica apresenta menor 
risco de complicações, menor dor no pós-operatório e 
tempo de internamento. O seguimento em ambulatório 



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

555

é recomendado durante 10 anos devido ao risco de re-
cidiva. Actualmente a cirurgia laparoscópica constitui a 
primeira-linha de tratamento cirúrgico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1 - Centro Hospitalar Tondela Viseu
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Débora Aveiro, Ana Logrado, Natália Santos, Júlio 

Constantino, Jorge Pereira, Luís Filipe Pinheiro
 CONTACTO: Débora dos Anjos Sousa Aveiro
 EMAIL: deraaveiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P171)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Carcinoma papilar da tiróide localmente avançado: 
gestão de conflito entre a agressividade cirúrgica e 
a qualidade de vida

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invasão local aquando do 
diagnóstico nos carcinomas bem diferenciados da tirói-
de é rara Resultados: Sexo feminino, 72 anos, com 
bócio multinodular com vários anos de evolução. Rea-
lizou biópsia de nódulo com 6,5cm que revelou tratar-
-se de um CP. Na primeira observação, apresentava 
invasão cutânea cervical com risco de ulceração, sem 
queixas de disfonia ou dispneia, mas com parésia da 
corda vocal esquerda. Submetida a tiroidectomia total 
e esvaziamento cervical selectivo II-V à esquerda com 
sacrifício da veia jugular interna e do NLR esquerdos. 
Por provável invasão da traqueia, optou-se por efectuar 
apenas shaving a este nível. Tratando-se de um carci-
noma T4aN1M0 R1, foi proposta para tratamento com 
131Iodo. Discussão: O tratamento preferencial do CP, 
mesmo se localmente avançado, é a resseção comple-
ta. O sacrifício de estruturas anatómicas que condicio-
ne morbilidade significativa com impacto na qualidade 
de vida pode comprometer a radicalidade cirúrgica, de-
vendo ser ponderado perante a possibilidade de uma 
cirurgia com doença residual mínima o tratamento com 
131Iodo ou RT complementar.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: (1) Serviço de Oncologia Cirúrgica - IPO Porto; (2) Ser-
viço de Cirurgia Geral - ULS Nordeste

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Rui Reis(1)(2) | Ana Ferreira(1) | Ana Mesquita(1), Cláu-

dia Araújo(1), Augusto Moreira(1), Pedro Antunes(1), 
Laurinda Giesteira(1), Dora Cunha(1), Cristina San-
ches(1), Abreu de Sousa(1)

 CONTACTO: Rui Reis
 EMAIL: ruifafreis@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P172)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Cirurgia da tiroide no Serviço de Cirurgia Geral do 
Hospital da Senhora da Oliveira ? Experiência num 
hospital distrital do sector de Cirurgia da Cabeça e 
Pescoço

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia tiroideia tem ganho 
protagonismo crescente. Os autores pretendem anali-
sar a prática da equipa que, na atualidade, desenvol-

ve o maior número de procedimentos cirúrgicos, nesta 
área, no sector de Cirurgia da Cabeça e Pescoço.Foi 
feita uma análise retrospetiva do tratamento cirúrgico 
da patologia tiroideia no Serviço de Cirurgia Geral,no 
período compreendido entre janeiro de 2013 e outubro 
de 2015.Os autores recolheram e analisaram os dados 
constantes do processo clínico de cada doente com 
vista à sua avaliação estatística. Material e Métodos: 
Apresenta-se os resultados baseados na análise das 
variáveis:apresentação clinica,idade, sexo, o resultado 
citopatológico da punção biopsia aspirativa, o tipo de in-
tervenção cirúrgica, o tempo de internamento, as com-
plicações pós-operatórias e o diagnóstico anatomopa-
tológico definitivo. Resultados: A patologia benigna é 
dominante sendo o bócio multinodular a mais frequente. 
A patologia maligna apresenta lugar relevante na nossa 
prática cirúrgica. De toda a patologia maligna operada, 
a prevalência vai para o carcinoma papilar. A cirurgia 
tiroideia predomina na mulher. A opção cirúrgica prefe-
rencial foi a lobectomia com istmectomia. Como compli-
cação pós-operatória mais frequente destaca-se o hi-
poparatiroidismo temporário Discussão: É necessária 
uma diferenciação cada vez maior e a implementação 
de unidades de cirurgia endócrina, dado o aumento do 
número de patologia da tiroide, a complexidade da área 
anatómica e a indicação para esvaziamentos ganglio-
nares na patologia maligna

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Senhora da Oliveira
 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Martins, Marta; Santos, Teresa; Monteiro, José; Mesqui-

ta, Hugo; Reis, João; Oliveira, Marina; Abreu, António
 CONTACTO: Marta Martins
 EMAIL: martacdcmartins@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P173)

  SESSÃO P-END-1

 TÍTULO: Bócio intratorácico - Um incidentaloma de grandes 
dimensões

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Bócio mergulhante intratorá-
cico define-se classicamente como a presença tecido 
tiroideu com >50% do seu volume a localizar-se abai-
xo do opérculo torácico. Tem uma incidência de 0,02 a 
0,5% e corresponde a 1-15% de todas as cirurgia tiroi-
deias. Até 90% dos doentes apresenta alguma forma 
de dificuldade respiratória. O tratamento é cirúrgico. 
Material e Métodos: Doente de 51 anos admitido no 
serviço de cirurgia por icterícia obstrutiva por coledoco-
litíase, tendo sido constatado no Rx de tórax desvio do 
mediastino, motivo pelo qual realizou TC que revelou: 
“ ... na transição cervico-torácia observa-se volumosa 
massa que se estende que para o mediastino anterior 
quer posterior, que se encontra adjacente à vertente ex-
terna e inferior do lobo esquerdo da tiróide, esta massa 
provoca o desvio da traqueia para a direita...”, nesse 
sentido realizou biópsia guiada por TC que revelou 
tratar-se de tecido tiroideu, pelo que foi enviado para o 
serviço de CCP do IPO de Coimbra onde foi submetido 
a tiroidectomia total por via cervical. AP revelou tratar-
-se de lesão de hiperplasia folicular com múltiplos nó-
dulos, o maior com 8,5 cm de maior eixo Discussão: 
O bócio mergulhante é maioritariamente benigno, no 
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entanto a sua excisão deve ser sempre considerada 
dado o risco de compressão da traqueia e a baixa mor-
bilidade cirúrgica. A maioria dos tumores é eficazmente 
excisado por via cervical. O tratamento cirúrgico destes 
tumores requere uma considerável experiência e deve-
rá ser realizado em centros especializados.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Cabeça e Pescoço, IPO coimbra 1; Cirurgia 1 - 
CH Leiria 2

 CAPÍTULO: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço
 AUTORES: Jordão, Daniel 1,2; Alves, MJ 2; Ferraz, S 2; Faria, V 2; 

Mesquita, JP 1; Portela, I 1; Cruz, C 1
 CONTACTO: Daniel Martins Jordão
 EMAIL: dfmjordao@gmail.com

SALA POSTER 04-03-2016  14H00

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P001)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Colangite esclerosante associada a IgG4 ? a propó-
sito de um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colangite esclerosante as-
sociada a IgG4+ é rara e integra a doença sistémica 
associada a IgG4+. O diagnóstico diferencial desta en-
tidade com a neoplasia maligna biliar ou pancreática 
é difícil na ausência de outras doenças associadas à 
IgG4. Apresenta-se um caso de colangite esclerosante 
e pancreatite autoimune associadas à IgG4+ que mi-
metizam um colangiocarcinoma. Material e Métodos: 
Descreve-se o quadro de um homem de 71anos, dia-
bético não insulino-tratado, hipertenso internado por 
icterícia obstrutiva cuja investigação imagiológica (TC 
e CPRM) foi sugestiva de colangiocarcinoma multi-
cêntrico (terço médio da VBP e ramos intra-hepáticos 
esquerdos). Resultados: Neste contexto foi submeti-
do a duodeno-pancreatectomia cefálica, hepatectomia 
parcial esquerda e do segmento I. O exame histológico 
da peça operatória mostrou achados típicos de colan-
gite esclerosante associada a IgG4+. Pós-operatório 
complicado por colecção intra-abdominal motivo pelo 
qual se protelou o inicio de corticoterapia Discussão: 
O diagnóstico atempado é possível com base nos ní-
veis séricos de IgG4, presença de doença associada à 
IgG4 noutros órgãos, colangiograma e achados histoló-
gicos característicos. Serve este caso para alertar para 
a existência desta entidade que resolve na maioria das 
vezes com corticoesteróides.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: 1: Unidade HPB; 2: Serviço Radiologia; 3: Serviço Me-

dicina IB; 4: Serviço Anatomia Patológica; 5: Director 
Departamento de Cirurgia Geral

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Catia Felicio(1); Sara Fernandes(1); David Lopes(1); 

Antonio Ruivo(1); Carlos Miranda(1); Isabel Távora(2); 
Manuel F. Gomes(3); Cristina Ferreira(4); João Couti-
nho(1); Mendes de Almeida(5)

 CONTACTO: Joao Coutinho
 EMAIL: jmrcoutinho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P002)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Colecistostomia Percutânea: Tratamento Definitivo 
Da Colecistite Aguda Nos Doentes De Elevado Ris-
co Cirúrgico?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colecistite aguda (CA) é uma 
patologia cirúrgica frequente.Apesar da colecistecto-
mia laparoscópica ser o tratamento goldstandard da 
CA, a colecistostomia percutânea (CP) parece ter um 
papel fulcral nos doentes de elevado risco cirúrgico. 
Objectivo:Avaliar a probabilidade de intervenção ci-
rúrgica programada subsequente nos doentes subme-
tidos inicialmente a CP. Material e Métodos: Estudo 
observacional retrospetivo de coorte dos doentes inter-
nados na Unidade Hepato-Bilio-Pancreática do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, submetidos a CP entre 
janeiro de 2013 e julho de 2015. Avaliaram-se carac-
terísticas demográficas, clínicas, a taxa de recorrência 
de complicações biliares, a taxa de colecistectomia e 
a morbi-mortalidade, entre outros. Resultados: Foram 
realizadas 44 CP. A média de idades era de 79 anos e 
68% dos doentes foram classificados como ASA III/IV. 
Em 73% dos doentes verificou-se resolução dos sin-
tomas 48h após CP. Apenas 40% dos doentes foram 
submetidos a colecistectomia laparoscópica posterior-
mente, com um tempo operatório médio de 86 minu-
tos e uma taxa de conversão de 11%. Posteriormen-
te, apenas 17% dos doentes apresentaram uma nova 
complicação biliar. Durante o estudo foram observados 
4 mortes. Discussão: A CP parece ser um procedimen-
to seguro e eficaz. De acordo com os resultados deste 
estudo, somente 40% doentes foram posteriormente 
submetidos a colecistectomia, pelo que a CP acaba por 
ser o tratamento definitivo da CA, numa percentagem 
significativa deste grupo de doentes de risco elevado.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE
 SERVIÇO: (1): Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE (2) Fa-

culdade de Medicina da Universidade do Porto
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: V Fernandes (1), C Soares (1), R Neves (1), M Rocha 

(1), J Pinto-de-Sousa (1,2)
 CONTACTO: Vânia Isabel Gomes Alves Fernandes
 EMAIL: vania_igaf@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P003)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Tumor de Klatskin ? um desafio cirúrgico?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A resseção cirúrgica é a única 

opção terapêutica curativa nos Colangiocarcinomas hi-
lares. A falência hepática pós-operatória devido a um 
remanescente hepático insuficiente, é um problema que 
se coloca neste tipo de patologia, em doentes submeti-
dos a hepatectomias alargadas.O ALPPS (Associating 
Liver Partition and Portal vein Ligation for Stagedhepa-
tectomy)poderá permitir a resseção em alguns doentes. 
Material e Métodos: Homem de 68 anos com icterí-
cia obstrutiva. ColangioRM demonstrou envolvimento 
da confluência hilar (Tumor Klatskin tipo IV).Colocado 
dreno biliar externo direito e esquerdo.Procedeu-se a 
embolização portal direita. Episódios recorrentes de 
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colangite.Persistência de valores de Bilirrubina total de 
7 mg/dl. Discutido em consulta multidisciplinar, dado o 
bom estado geral, foi proposto tratamento cirúrgico utili-
zando a técnica ALPPS. No intra-operatório verificou-se 
envolvimento da confluência portal. Realizada partição 
hepática direita com preservação da artéria hepática di-
reita e veia hepática direita, segmentectomia do I, res-
seção da VBP e linfadenectomia do ligamento hepato 
duodenal, resseção da confluência portal e anastomo-
se portal. O pós-operatório imediato foi complicado por 
hemorragia, tendo sindo re-intervencionado, constatan-
do-se hemorragia do lobo direito. Progressão rápida 
para acidose láctica e coagulopatia. Falecido. Discus-
são: Nos tumores de Klatskin tipo IV a possibilidade de 
resseção só será possível com técnicas que permitam 
evitar a falência do remanescente hepático

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Tiago Fonseca, Mariana Costa, Marta Guimarães, Pe-

dro Rodrigues, Domingos Rodrigues, Jorge Costa, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Tiago Feiteira Fonseca
 EMAIL: tiagofeiteirafonseca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P004)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Resseçao De Veia Porta No Tumor Klatskin
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O colangiocarcinoma (CC) cor-

responde a 3% das neoplasias GI. Classifica-se em 
intra-hepático, distal e hilar (tumor de Klatskin - TK). 
Em 65% dos TK ocorre obstrução hilar. A resseção ci-
rúrgica é a única opção curativa nestes doentes, e pode 
ser tecnicamente exigente, sobretudo em estádios 
mais avançados. A dificuldade de obter margens de 
resseção negativas, contribui para resultados menos 
favoráveis. Material e Métodos: O trabalho baseia-se 
na consulta do processo clínico de um homem de 77 
anos com vários fatores de risco CV e pancreatectomia 
corpo-caudal em 2014 (IPMN). Resultados: Início de 
icterícia obstrutiva em Agosto/2015 com necessidade 
de drenagem biliar percutânea. O colangiograma de-
mostrou estenose cerrada da região distal do canal 
hepático esquerdo, estenose sectorial posterior direita 
e do canal hepático comum até poucos milímetros da 
confluência com o cístico. Tratava-se portanto de um 
tumor Klatskin tipo IV. Realizada embolização portal 
direita. Submetido a hepatectomia direita, segmentec-
tomia I, via biliar principal e confluência portal. Recons-
trução vascular portal e hepatojejunostomia em Y de 
Roux. Discussão: Apesar da invasão da veia porta ser 
considerada critério de irresecabilidade, vários autores 
apresentam resultados de sobrevida sobreponíveis. A 
morbi mortalidade é maior, mas a taxa de cirurgia R0 
aumenta, quando se associa resseção venosa. A resse-
çáo portal nos TK, em casos selecionados , pode obter 
taxas aumentadas de ressecabilidade e resseções R0, 
contribuindo para melhoria dos resultados

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mariana Costa, Tiago Fonseca, Marta Guimarães, Flo-

rinda Cardoso, Pedro Rodrigues, Domingos Rodrigues, 
Gil Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Mariana da Silva Costa
 EMAIL: mariana87costa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P005)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Caso Raro De Papiloma Da Via Biliar Intra-Hepática
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Papilomatose biliar, lesão pa-

pilar intraductal rara, pode ser localizada ou multifocal. 
Envolve a árvore biliar intra e extra-hepática, geral-
mente em doentes acima dos 40-50 anos de idade, po-
dendo malignizar. A cólica biliar é o principal sintoma e 
pode ou não cursar com icterícia. Material e Métodos: 
Doente de 46 anos de idade, sexo feminino, com qua-
dro sugestivo de litíase biliar sintomática. Imagiologica-
mente apresenta dilatação da via biliar intra-hepática 
esquerda e imagem sugestiva de lesão polipoide em 
CPRE. Submetida a Hepatectomia esquerda, linfade-
nectomia do hilo hepático e hepaticojejunostomia em 
Y de Roux. Discussão: A anatomia patológica foi com-
patível com papiloma da via biliar intra-hepática na sua 
variante cistadenoma, que pelo seu potencial de malig-
nidade, requer uma ressecção oncológica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Rodrigues da Silva, N.; Santos Coelho, J.; Martins, A.; 

Barroso, E.
 CONTACTO: Nádia Rodrigues da Silva
 EMAIL: nadiasrsilva@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P006)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Um caso raro de cisto hepático: papel dos marca-
dores tumorais intra-lesionais

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os quistos hepáticos ciliados 
são lesões congénitas muito raras normalmente diag-
nosticadas em adultos. São geralmente assintomáti-
cos, constituindo achados imagiológicos incidentais. 
Cerca de 5% destas lesões apresentam transformação 
maligna, com rápida progressão e mau prognóstico, 
não devendo assumir -se a sua benignidade. Material e 
Métodos: Doente transplantado renal de 57 anos, com 
achado imagiológico de lesão quística hepática detec-
tada em ecografia abdominal de controlo. Realizou TC 
abdominal e RMN que mostraram lesão polilobulada 
periférica com 34x16mm, na transição dos segmentos 
VI e VII compatível com quisto denso. Para melhor es-
clarecimento etiológico realizou biopsia aspirativa eco-
guiada da lesão que mostrou conteúdo necrosado, sen-
do de salientar CEA de CEA: 13311,4 ng/ml e CA 72.4 
de 107,9 u/ml no líquido intracístico. Após discussão do 
caso em reunião multidisciplinar, foi proposta exérese 
da lesão. O doente foi submetido a resseção não anató-
mica da lesão cujo estudo anatomopatológico mostrou 
lesão cística revestida por epitélio cúbico simples ou 
estritificado sem sinais de malignidade; imunohistoqui-
micamente observa-se expressão de CK19 e EMA no 
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epitélio de revestimento, de CEA na superfície e de p63 
nas respectivas camadas basais. Discussão: O dose-
amento de marcadores tumorais no líquido intracístico 
pode desempenhar um papel no diagnóstico de lesões 
císticas hepáticas. O potencial maligno deste tipo de 
lesões não deve ser negligenciado.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: 1 - Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar de São 

João, Portugal; 2- Serviço de Anatomia Patológica, 
Centro Hospitalar de São João, Portugal

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Fernando Resende1; Irene Gullo 2; André Pinho 1; Re-

nato B Melo 1; Helena Baldaia 2; Luis Graça 1; J. Costa 
Maia1

 CONTACTO: Fernando Silva Resende
 EMAIL: fernandosilvaresende@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P007)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Síndrome de Bouveret - caso raro e de elevada mor-
talidade

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Síndrome de Bouveret acom-
panhada da tríade de Rigler representa 1 a 4% das obs-
truções intestinais mecânicas, podendo no entanto ser 
responsável até 25% dos casos, em faixas etárias su-
periores. Em menos de 10% dos doentes com íleus bi-
liar, a localização do cálculo impactado é o duodeno ou 
piloro, o que resulta numa obstrução ao esvaziamento 
gástrico e conhecido por síndrome de Bouveret. Apre-
sentamos um caso de uma doente de 82 anos admitida 
no hospital por quadro clínico de oclusão intestinal alta 
com instabilidade hemodinâmica. Após estabilização, 
esta foi submetida a exames complementares de diag-
nóstico que revelaram presença de cálculo biliar a nível 
do bulbo duodenal e fístula colecisto-duodenal. Esta 
doente tinha, como antecedentes relevantes episódio 
semelhante de oclusão. Realizou endoscopia digestiva 
alta (EDA) na tentativa de resolução do quadro por via 
endoscópica. Aquando da realização da EDA não foi 
possível localizar o cálculo acabando por, mais tarde, 
ser submetido a enterotomia com remoção do cálculo 
justa válvula ileo-cecal.

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Bentes, N; Alves, Magda; Correia, P; Salgueiro Antu-

nes, T; Caseiro, A; Rodrigues, F.
 CONTACTO: Nuno Miguel Araújo Alves Bentes
 EMAIL: nbentes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P008)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Lições aprendidas com o tratamento cirúrgico da 
hidatidose hepática

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hidatidose é uma infecção 
zoonótica que atinge o ser humano e que é provocada 
pelo Echinococcusgranulosus.O fígado é o órgão mais 
frequentemente acometido.A cirurgia continua a ser a 
arma mais poderosa na erradicação desta doença Mate-

rial e Métodos: Um total de 105 pacientes operados en-
tre 1989 e 2014 foram analisados retrospectivamente.A 
demografia do paciente, localização,número e tama-
nho dos cistos,tipo de procedimento cirúrgico realiza
do,morbilidade,recorrência e tempo de internamento 
foram avaliados.A comparação de dados categóricos 
foi realizada com o teste de Fisher(p Resultados: Pre-
ponderância do sexo feminino(74 do sexo feminino e 
31doentes do sexo masculino)com uma idade média 
de 50anos.Eram oriundos principalmente de áreas 
endémicas do país e em 32doentes o diagnóstico foi 
incidental.O tratamento cirúrgico foi conservador em 34 
e radical em 71doentes.Todos realizaram terapêutica 
com albendazol 2 meses antes e um mês após a cirur-
gia.Não se verificou correlação entre a rotura do cisto 
e a recorrência.Constataram-se 5 recorrências, 4 alvo 
detratamento conservador(p=0,013).Não se verificou 
diferença estatisticamente significativa entre os dois 
métodos cirúrgico sem relação à morbilidade. Discus-
são: A cirurgia combinada com o tratamento médico é 
eficaz na erradicação da hidatidose hepática e na pre-
venção da recorrência local.Métodos radicais parecem 
ser o tratamento de eleição, mas o tratamento cirúrgi-
co eficaz não significa necessariamente uma excisão  
radical.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: HEBIPA ? Unidade Hepatobiliopancreática, Serviço de 

Cirurgia Geral, Hospital de Santo António, Centro Hos-
pitalar do Porto EPE

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Catarina Morais, Vítor Costa Simões, Pedro Nuno 

Brandão, Cecília Pinto,António Canha, Paulo Soares, 
Donzília Sousa Silva, Jorge Daniel, José Davide

 CONTACTO: Catarina Morais
 EMAIL: catarinaamfernandes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P009)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Colangite numa anastomose biliodigestiva excên-
trica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A derivação bíliodigestiva pro-
porciona uma boa drenagem da via biliar, sendo indica-
da para as doenças benignas ou malignas da via biliar 
que levam à sua dilatação. No entanto, complicações 
como a colangite ascendente, gastrite por refluxo alca-
lino e “sump syndrome” podem ocorrer. Esta operação 
é cada vez menos realizada devido aos avanços nos 
procedimentos endoscópicos, que proporcionam resul-
tados terapêuticos semelhantes a uma coledocoduo-
denostomia ou hepaticojejunostomia, mas com menor 
morbilidade. Os autores apresentam um caso clínico 
de um homem de 42 anos, residente em Moçambique, 
que se apresentou no SU em Janeiro de 2015 com um 
quadro de colecistite aguda e coledocolitíase concomi-
tante, tendo sido submetido a uma colecistectomia e 
coledocojejunostomia latero-lateral com reconstrução 
em Y-Roux. Por episódios de febre que coincidiam com 
drenagem de conteúdo purulento/entérico pela parede 
abdominal, o doente dirigiu-se ao SU, onde foi diagnos-
ticado uma colangite complicada com uma fístula com 
origem num dos braços do Y-Roux. Posteriormente, o 
doente foi submetido a uma CPRE onde se procedeu 
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a extração de cálculo, com resolução do seu quadro 
clínico.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Garcia de Orta
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Catarina Góis, Filipe Borges, Miguel Borges, Rui Bran-

co, Nuno Carvalho, António Folgado, João Corte Real
 CONTACTO: Catarina Góis Macedo
 EMAIL: catarinagois@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P010)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Hepatite autoimune: caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hepatite autoimune é uma 

doença rara e corresponde a uma forma de hepatite 
crónica. A sua apresentação é muito variável e carac-
teriza-se por alteração das enzimas hepáticas, hiper-
gamaglobulinemia G policlonal e presença de auto-
-anticorpos Material e Métodos: Apresentamos doente 
de 15 anos, sexo masculino, vítima de acidente de 
mota. À admissão: hemodinamicamente estável, sem 
alterações de relevo ao exame físico e exames comple-
mentares, pelo que tem alta. Já no domicílio inicia gra-
dualmente quadro de mal-estar geral e dor abdominal 
e recorre novamente ao SU. Apresentava agora ligeira 
hipotensão e dor à palpação abdominal. Analiticamen-
te com elevação marcada das transaminases (6000). 
Realiza ecografia e TC abdominal que revelam fractu-
ra esplénica grau IV, sem outras alterações. Decide-se 
pelo tratamento conservador e atribui-se a elevação 
das transaminases a hepatite isquémica por hipoper-
fusão no contexto de hipotensão/choque. É internado, 
com boa evolução clinica e analítica, no entanto, apre-
senta nova elevação das transaminases. Revendo o 
processo, verificou-se que no ano anterior já tinha sido 
seguido em consulta por elevação das transaminases, 
tendo as alterações sido atribuídas a hepatite por CMV. 
Foi realizado estudo com pesquisa de anticorpos e bi-
ópsia e concluiu-se tratar-se de uma hepatite autoimu-
ne. Discussão: A hepatite autoimune abrange um largo 
espectro de manifestações, sendo difícil o seu diagnós-
tico. Baseia-se em achados serológicos e histológicos, 
após exclusão de outras etiologias.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Moura C, Melo Bento F, Parreira R, Castro R, Bernardo 

A, Goulart A, Rama T, Silva Melo A
 CONTACTO: Catarina Isabel Velho Cabral Reis Moura
 EMAIL: catarina_vcrm@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P011)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Infecção de Quisto hepático simples: complicação 
rara de uma lesão frequente

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Quisto hepático simples (QHS) 
ocorrem em 2 a 5 % da população, normalmente assin-
tomáticos. A infeção é uma complicação extremamente 

rara, resultando de comunicação com via biliar. Descre-
ver caso clínico QHS complicado de infeção Material 
e Métodos: Mulher 80 anos, dor hipocôndrio direito, 
febre e obnubilação com 3 dias de evolução. Antece-
dentes de QHS. Apresentava-se em choque. Ecografia 
e Tomografia Computorizada revelaram QHS complica-
do de infeção. Após otimização, foi submetida a lapa-
rotomia, procedeu-se a drenagem de conteúdo puru-
lento, 2 litros, excisão da parede quisto. Constata-se 
comunicação do quisto com canal biliar, que se sutura. 
Colocou-se dreno Pezzer na cavidade quistica. Pós-
-operatório imediato com falência ventilatória e neces-
sidade de cuidados intensivos. Mibrobiologia: E Coli. 
Histologia: epitélio cúbico simples/cilíndrico, compatível 
com QHS. Por persistência de fístula biliar procedeu-se 
a CPRE com colocação de Stent, com resolução em 
3 semanas Discussão: Apesar de frequentes, o QHS 
raramente necessita de intervenção, são habitualmen-
te assintomáticos e as complicações, como a infeção 
são extremamente raros e ocorrem habitualmente em 
associação com doença renal poliquistica autossómica 
dominante. A terapêutica de eleição atual é a drenagem 
percutânea, não efetuada neste caso por motivos logís-
ticos. A laparoscopia tem interesse na drenagem, não 
efetuada por contraindicação relativa respiratória. Na 
presença de sépsis em doente com QHS conhecido a 
infeção pode ser responsável pela clinica

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: (1) Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta, 

Almada; (2) Faculdade Medicina de Lisboa, Unidade 
Curricular Cirurgia I; Prof Dr. Paulo Costa

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Filipe Borges (1), Nuno Carvalho (1,2), Diogo Alberga-

ria (1,2), Gabriela Machado (1), Margarida Ferreira (1), 
Rui Branco (1), António Folgado(1,2), Rui Lebre (1)

 CONTACTO: Filipe João de Castro e Borges
 EMAIL: fcastroeborges@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P012)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Perfuração Duodenal para o Retroperitoneu por 
Prótese Biliar

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A perfuração é das complica-
ções relacionadas com a CPRE, a menos frequente. 
A perfuração intestinal causada por próteses biliares, 
mais frequente no duodeno, pode ser intraperitoneal 
com peritonite biliar ou retroperitoneal com uma clínica 
menos específica. Material e Métodos: Relatamos o 
caso de um homem de 57 anos, com o diagnóstico de 
adenocarcinoma do cólon descendente com metásta-
ses hepáticas síncronas. Submetido a resseção seg-
mentar do cólon e em segundo tempo a resseção de 
metástases hepáticas, esta intervenção complicada de 
fístula biliar. Realizada CPRE com esfincterotomia e co-
locação de prótese biliar plástica. Após 24 horas inicia 
quadro álgico insidioso localizado ao hipogastro, com 
irradiação testicular e elevação dos parâmetros infla-
matórios. Já em choque séptico realiza TC que mostra 
perfuração duodenal pela prótese biliar. Foi proposta 
cirurgia emergente confirmando-se a perfuração duo-
denal com exteriorização da prótese e extensa necrose 
da gordura retroperitoneal. O doente acabou por falecer 
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no intraoperatório. Discussão: A ausência de reação 
peritoneal que nos faça suspeitar de peritonite biliar 
não nos deve levar a deixar de considerar a perfura-
ção intestinal no diagnóstico diferencial do doente com 
prótese biliar e dor abdominal. Mesmo sem migrar, uma 
prótese excessivamente comprida, exercendo pressão 
na parede intestinal pode causar isquemia e eventual 
perfuração. Só um elevado nível de suspeição para 
esta complicação permite o diagnóstico precoce neces-
sário ao seu tratamento.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral I - Hospital São Francisco Xavier
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Inês Alegre, Jorge Rebanda, Zacharoula Sidiropoulou, 

Carlos Resende, Carlos Neves
 CONTACTO: Inês Alegre Marçal Santos
 EMAIL: i.alegresantos@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P013)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Abcesso Hepático por perfuração de corpo estra-
nho

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ingestão de corpos estranhos 
é um motivo comum de recurso ao serviço de urgên-
cia (SU), sendo mais frequente em crianças e idosos. 
A passagem pelo trato gastrointestinal (TGI) ocorre ge-
ralmente sem complicações, dependendo da sua forma 
e dimensões. No entanto, em menos de 1% dos casos 
estas podem surgir Material e Métodos: Mulher, 65 
anos com dor abdominal no hipocôndrio direito e ca-
lafrios com 1 semana de evolução. Na sequência de 
uma ecografia realizada em ambulatório sugestiva de 
abcesso hepático, recorreu ao SU onde foi efectuada 
tomografia computorizada (TC) que confirmou abcesso 
multiloculado no lobo esquerdo, de 5x3cm, com corpo 
estranho linear desde o fígado até ao antro gástrico. 
Internada e submetida a antibioterapia, tendo alta me-
lhorada. Repetiu TC com remissão de abcesso e per-
sistência de corpo estranho. Electivamente submetida 
a remoção do mesmo (compatível com espinha de 
peixe) e rafia da parede do antro gástrico por laparos-
copia. Discussão: Este caso ilustra uma complicação 
rara da ingestão de corpos estranhos: a perfuração 
hepática com consequente abcesso. Ocorre por pe-
netração directa através do TGI, sendo o antro gástri-
co o local mais comum e o lobo esquerdo hepático o 
mais afectado. A clínica é pobre e inespecífica, sendo 
o gold-standard para o diagnóstico a TC, que permite 
avaliar a extensão da lesão e a delinear a estratégia 
cirúrgica. O tratamento ideal ainda é alvo de discussão 
mas geralmente consiste em antibioterapia, drena-
gem de abcesso quando indicado e remoção do corpo  
estranho

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Débora Aveiro, Júlio Constantino, Jorge Pereira, Luís 

Filipe Pinheiro
 CONTACTO: Débora dos Anjos Sousa Aveiro
 EMAIL: deraaveiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P014)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Dor abdominal associada a hiperamilasémia: nem 
sempre quem põe o ovo branco é a galinha ? caso 
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução. O diagnóstico de 
pancreatite aguda é estabelecido como a presença de 
dois dos seguintes três critérios: (i) dor abdominal con-
sistente com a doença, (ii) amylasemia/lipasemia três 
vezes o superior do normal e/ou (iii) achados caracte-
rísticos em imagiologia abdominal. No entanto, o seu 
diagnóstico diferencial é vasto e deve ser tido em conta 
de modo a evitar eventuais procedimentos terapêuticos 
que trarão risco para o doente sem o devido benefício. 
Material e Métodos: Material e Métodos. Descrevemos 
o caso de um homem de 70 anos seguido em consulta 
de hematologia por Linfoma Linfocítico B de Pequenas 
Células, estadio IV (atingimento medular, baço) asso-
ciado a doença hepática crónica que recorre ao serviço 
de urgência por dor abdominal nos quadrantes supe-
riores em cinturão associada a hiperamilasémia (918 
U/L) e colelitíase na ecografia. Foi internado no servi-
ço de cirurgia com o diagnóstico de pancreatite aguda 
associada a litíase. Resultados: Resultados. Durante 
o internamento, a investigação etiológica subsequen-
te revelou uma hiperamilasémia crónica em consultas 
anteriores de hematologia. Colocou-se então a hipóte-
se diagnóstica de macroamilasémia, que se confirmou 
após doseamento de macroamilasémia sérica (240 
UI/L). Discussão: Discussão/Conclusão. A macroami-
lasémia é definida por uma hiperamilasémia na ausên-
cia de sintomatologia. Na presença de sintomatologia 
(sobretudo de origem abdominal), é importante identi-
ficar esta condição de modo a evitar o diagnóstico e 
terapêutica de pancreatite.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Fróis Borges, M.; Castro e Borges, F.; Góis, C.; Alberga-

ria, D.; Branco, R.; Carvalho, N.; Folgado, A.; Lebre, R.
 CONTACTO: Miguel Fróis Borges
 EMAIL: mfroisborges@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P015)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Hepatocarcinoma em adenoma hepatocelular infla-
matório

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: Os adenomas he-
patocelulares, mais comuns em mulheres jovens, são 
tumores benignos, estando descritos 4 subtipos: o in-
flamatório, mutação HNF1A, mutação beta-catenina e 
o subtipo não classificável. Embora o hepatocarcino-
ma esteja habitualmente associado a doença hepática 
crónica, os adenomas têm potencial de malignização. 
Resultados: Mulher de 50 anos, sem doença hepáti-
ca prévia, com toma de contraceptivos orais desde os 
13 anos. Por tumefacção abdominal sintomática nos 
quadrantes direitos do abdómen realizou ecografia 
abdominal que revelou massa sólida de 14cm. RMN 
identificou lesão pediculada do fígado, heterogénea, de 
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12*12*9cm. Decidido tratamento cirúrgico em Reunião 
de Grupo Oncológica (RGO). Intra-operatoriamente 
identificada lesão hepática exofítica capsulada de 15cm 
na margem anterior do segmento 3, sem invasão de 
estruturas adjacentes; sem outras lesões na ecografia 
hepática intra-operatória. Efectuou-se exérese da lesão 
com margens adequadas. A histologia revelou carci-
noma hepatocelular G2 em adenoma hepatocelular 
inflamatório; ressecção R0, parênquima hepático sem 
alterações. Decidida vigilância em RGO. Ao 7º mês de 
follow-up a doente não apresenta recidiva, encontran-
do-se clinicamente bem. Discussão: Os adenomas he-
páticos com maior potencial maligno são os do subtipo 
da mutação beta-catenina, sendo dificil o diagnóstico 
diferencial com hepatocarcinoma. O subtipo inflamató-
rio, como este caso, está menos associado a hepato-
carcinoma.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Fabiana Sousa, André Pinho, Cristina Fernandes, Re-

nato Bessa de Melo, Luís Graça, José Costa Maia
 CONTACTO: Fabiana Filipa Silva de Sousa
 EMAIL: fabiana.s.sousa52@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P016)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Quistogastrostomia Laparoscópica
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O pseudoquisto pancreático é 

uma complicação conhecida da pancreatite aguda e 
traumatismo pancreático. Trata-se de formação organi-
zada de conteúdo líquido na dependência do pâncre-
as mas sem uma verdadeira cápsula ou revestimento 
epitelial. A sua drenagem, quer seja percutânea, en-
doscópica ou cirúrgica, está indicada na presença de 
lesões sintomáticas, superiores a 6 cm de maior diâ-
metro e com mais de 6 semanas de evolução. Neste 
contexto, a drenagem laparoscópica tem-se revelado 
uma opção válida e segura. Material e Métodos: Os 
autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 
54 anos com antecedentes de internamento por pan-
creatite aguda biliar na sequência do qual desenvolveu 
um volumoso pseudoquisto pancreático retrogástrico 
com 22 cm de diâmetro. Queixas de dor abdominal, 
dispepsia e intolerância alimentar. Resultados: Sub-
metida a quistogastrostomia laparoscópica, sem inci-
dentes. Pós-operatório com boa evolução tendo tido 
alta ao 5º dia assintomática. Discussão: A formação 
de pseudoquistos ocorre em 2 a 10% dos doentes 
após uma pancreatite aguda. A abordagem destas 
lesões, desde o tratamento conservador à drenagem 
cirúrgica, deve ter em conta múltiplos factores. Quan-
do a drenagem cirúrgica parece ser a melhor opção, e 
o pseudoquisto está em íntima relação com a parede 
posterior gástrica, a realização de quistogastrostomia 
laparoscópica é uma opção válida e segura. Esta téc-
nica permite um tratamento definitivo, com drenagem 
eficaz e com as vantagens associadas da cirurgia lapa- 
roscópica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática

 AUTORES: Ana Logrado, António Lemos, Júlio Constantino, Jorge 
Pereira, Luís Filipe Pinheiro

 CONTACTO: Ana Logrado
 EMAIL: anacristina.logrado@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P017)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: No Fígado??!!
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Depois dos GISTs, os sarco-

mas constituem os tumores malignos mais frequen-
tes dos tecidos moles. Dentro dos sarcomas os mais 
frequentes são os indiferenciados/não classificados, 
muitas vezes designados de histiocitomas fibrosos ma-
lignos (HFM). Os HFM podem surgir em diversas lo-
calizações, sendo o fígado uma das mais raras, com 
poucos casos descritos na literatura. Material e Méto-
dos: Doente do sexo feminino, 61 anos, caucasiana. 
Quadro de astenia, emagrecimento (10Kg) e anemia 
com um mês de evolução. À observação massa abdo-
minal volumosa. TC e RMN mostram volumosa lesão 
quistica complexa do lobo esquerdo do fígado, com 
28cm, e adenopatias quísticas hilares. Resultados: 
Submetida a lobectomia esquerda com linfadenectomia 
hilar a 05/11/2015. A histologia revelou tratar-se de um 
Sarcoma de alto grau, com predomínio de células fu-
siformes e com áreas de tipo HFM, com metástases 
ganglionares hilares. Alta sem intercorrências ao 7º dia 
pós-operatório. Discussão: Os HFM são habitualmen-
te tumores de crescimento lento e silenciosos, tendo 
mais de 20cm aquando do diagnóstico em 50% dos ca-
sos. O risco de metastização ganglionar é inferior a 5%, 
e quando presente tem um pior prognóstico. A cirurgia 
permanece como a única estratégia potencialmente 
curativa para estes doentes, devendo ser realizada por 
equipas experientes e em centros especializados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação ? 

Hospital Curry Cabral ? Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Susana Rodrigues, Jorge Lamelas, Sofia Carrelha, 

João Santos Coelho, Américo Martins, Eduardo Barroso
 CONTACTO: Susana Cristina Cardoso Rodrigues
 EMAIL: susana.ccr@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P018)

  SESSÃO P-HBP-1

 TÍTULO: Corpo estranho hepático mimetizando metástase
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os granulomas de corpo es-

tranho podem mimetizar recidiva tumoral em exames 
de imagem Material e Métodos: Mulher, 40 anos, 
com antecedentes de carcinoma da mama submetida 
a mastectomia radical direita com quimioterapia neo e 
adjuvante associadas. No seguimento por Oncologia foi 
diagnósticada metastização hepática, tendo-se optado 
pela ressecção das lesões. Submetida a estratégia em 
2 tempos, com metastasectomias do fígado esquerdo 
e embolização portal direita, e após 8 semanas bisseg-
mentectomia 6,7 e subsegmentectomia 8, sem inciden-
tes. Nas cirurgias foi utilizado como agente hemostático 
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tópico placas de colagénio com fibrinogénio e trombi-
na humana (Tachosil). No follow-up realizou TC que 
revelou nova área suspeita no fígado direito restante. 
Para esclarecimento efectuou RM que confirmou lesão 
na margem de ressecção prévia compatível com me-
tástase Resultados: Submetida a ressecção da lesão 
descrita que intra-operatoriamente não apresentava 
características morfológicas habituais de metástase, 
colocando-se a hipótese de reacção de corpo estranho 
a hemostático tópico, que foi confirmado pelo exame 
anátomo-patológico Discussão: Os agentes hemos-
táticos utilizados frequentemente em cirurgia hepática 
são bio-absorvíveis, pelo que é raro a formação de 
granuloma de corpo estranho. Na literatura relatam-se 
vários casos, sendo este um dos primeiros respeitante 
ao Tachosil, que é reabsorvido em 2-8 semanas. Ilustra 
também as implicações clínicas de um díficil diagnósti-
co diferencial tendo resultado numa intervenção desne-
cessária

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Débora Aveiro, Júlio Constantino, Jorge Pereira, Luís 

Filipe Pinheiro
 CONTACTO: Débora dos Anjos Sousa Aveiro
 EMAIL: deraaveiro@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P247)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Oclusão intestinal do delgado por bridas e fitobezo-
ares

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os Fitobezoares, aglomera-
dos de matéria vegetal não digerida, são responsá-
veis por cerca de 3% das oclusões intestinais, sendo 
mais comuns em doentes com cirurgia abdominal 
prévia, motilidade inadequada, mastigação insuficien-
te e uma dieta rica em fibras. Resultados: Descre-
vemos o caso clínico de um homem de 54 anos, com 
antecedentes de colecistectomia de kocher e apendi-
cectomia complicada com ressecção intestinal, que 
recorreu ao serviço de urgência por dor e distensão 
abdominal, vómitos e diminuição da emissão de gases 
e fezes. O abdómen apresentava-se distendido, dolo-
roso à palpação em todos os quadrantes, sem sinais 
de irritação peritoneal. Observou-se aumento dos pa-
râmetros inflamatórios e uma radiografia abdominal 
sugestiva de oclusão intestinal do delgado. Sem me-
lhoria após tratamento conservador realizou uma to-
mografia abdomino-pélvica que revelou distensão das 
ansas jejuno-ileais por provável brida. Foi submetido 
a laparotomia exploradora verificando-se um aglome-
rado de ansas jejuno-ileais aderentes entre si com fi-
tobezoares endoluminais. Realizou-se lise de bridas e 
aderências e enterotomia longitudinal. Pela impossi-
bilidade de remoção da totalidade dos fitobezoares e 
das aderências optou-se por enterectomia segmentar. 
O pós-operatório foi sem intercorrências com alta ao 

8º dia. Discussão: O diagnóstico de oclusão intestinal 
por fitobezoares ocorre quase sempre no intra-operató-
rio. O objetivo do tratamento é a resolução do quadro  
clínico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Lisboa Norte
 CAPÍTULO: Intestino Delgado
 AUTORES: Fernandes S., Miranda C., Branco A., Mendes de Al-

meida J.
 CONTACTO: Sara Fernandes
 EMAIL: sara_fernandes_@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P248)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Perfuração Uterina - Uma Causa Rara de Pneumo-
peritoneu

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Piometra, definido como a exis-
tência de pús na cavidade uterina, tem uma incidência 
calculada entre 0,2 a 5%. Entre as suas causas des-
taca-se o carcinoma do colo uterino. A ruptura uterina 
espontânea secundária a um piometra em doentes com 
carcinoma do colo uterino é bastante rara, estando des-
critos apenas quatro casos na literatura inglesa. Mate-
rial e Métodos: Apresentação e discussão de caso 
clínico. Resultados: Doente do sexo feminino, 71 anos 
de idade, com história de carcinoma do colo uterino lo-
calmente avançado condicionando ureterohidronefrose 
bilateral. Recorreu ao serviço de urgência por prostra-
ção e diminuição do débito urinário. Ao exame objectivo 
apresentava-se prostrada, hipotensa, taquicárdica, com 
abdómen difusamente doloroso à palpação com defesa 
e irritação peritoneal. Pelo quadro séptico e queixas ab-
dominais realizou TC abdominal, onde se documentou 
a existência de pneumoperitoneu extenso e líquido livre 
na cavidade pélvica. A doente foi proposta para lapa-
rotomia exploradora, na qual se constatou perfuração 
do fundo uterino e peritonite bacteriana generalizada. 
Procedeu-se a lavagem da cavidade peritoneal e rafia 
da cúpula uterina. O pós-operatório decorreu sem re-
gisto de intercorrências. Discussão: A ruptura uterina 
espontânea secundária a um piometra é bastante rara. 
No entanto deve ser sempre considerada em doentes 
idosas com história de carcinoma de colo uterino que 
se apresentem com um abdómen agudo.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Cirurgia de Urgência
 AUTORES: Sara Almeida, Ana Rita Martins, Clara Rocha, Carlos 

Martins, José Calado, António Godinho, Francisco Car-
neiro

 CONTACTO: Sara Almeida
 EMAIL: salmeida.fml@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P249)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Schwannoma plexiforme não associado a neurofi-
bromatose tipo-2

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Doente de 24 anos, com ante-
cedentes pessoais de asma alérgica, sem medicação 
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crónica, submetido a ressecção de nódulo cutâneo da 
3ª falange do 2º dedo da mão esquerda, com evolu-
ção de vários meses e indolor. O doente não apresen-
tava quaisquer outras lesões ou queixas. Resultados: 
A análise anátomo-patológica revelou tratar-se de um 
schwannoma plexiforme. Até à data não houve regis-
to, neste doente, de outros tumores ou recidiva local. 
Discussão: O Schwannoma plexiforme é uma variante 
rara do schwannoma benigno (5%), inicialmente des-
crita por Harkin em 1978 e com mais de 100 casos 
descritos desde então. Pode estar associado a neuro-
fibromatose tipo 2 ou shwannomatose, mas não a neu-
rofibromatose tipo 1, embora a forma não associada a 
síndromes seja ainda mais rara. Ocorre mais frequen-
temente em adolescentes e jovens adultos, no tronco, 
cabeça e pescoço e não tem potencial de malignidade, 
podendo estar associado a antecedentes de trauma. 
Histologicamente, o schwannoma plexiforme apresen-
ta um perfil contorcido, com predominância de células 
Antoni A e é capsulado. Porque as fibras nervosas não 
penetram no tumor, é possível a sua excisão completa. 
Quando a lesão não é capsulada ou quando as fibras 
nervosas penetram no tumor, deve considerar-se um 
diagnóstico alternativo. A importância do seu diagnósti-
co prende-se com a diferenciação com o neurofibroma 
plexiforme, com elevado potencial maligno e patognó-
mico de neurofibromatose. A única forma de confirmar 
o diagnóstico é por histopatologia.

 HOSPITAL: Hospital Dr. Nélio Mendonça E.P.E.
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Tumores cutâneos
 AUTORES: Pereira, Helga; Barreto, R.; Costa Neves, M.; Cunha, 

M. F.; Fernandes, D.; Gomes, M.; Menezes, F.; Olim, 
M.; Rocha, F.; Santos, R.; Viveiros, R.;

 CONTACTO: Helga Natacha Pereira
 EMAIL: helganatacha@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P250)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Massa Retroperitoneal: De Sarcoma A Seminoma
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Mesmo sendo uma neoplasia 

rara, a maioria dos doentes com uma massa retro-
peritoneal primária e extra visceral tem um sarcoma. 
Sarcomas retroperitoneais tem um crescimento indo-
lente, só manifestando sintomas quando comprimem 
ou invadem estruturas adjacentes. O tratamento passa 
pela ressecção cirúrgica, que é o único tratamento po-
tencialmente curativo. Este trabalho tem como objetivo 
relatar um caso de dificuldade diagnóstica de uma mas-
sa retroperitoneal. Material e Métodos: Apresenta-se 
o caso de um doente de 37 anos, enviado à consulta 
de cirurgia por volumosa tumefação retroperitoneal, 
associada a pirose e anorexia. Realizou RM abdomi-
nal que mostrou volumosa massa retroperitoneal de 
possível origem sarcomatosa. Internado para realiza-
ção de laparotomia exploradora. Em face dos achados 
procedeu-se a excisão da massa retroperitoneal com 
nefrectomia esquerda. O resultado histológico foi du-
vidoso, podendo tratar-se quer de um linfoma, quer de 
um seminoma. Após revisão do caso confirmou tratar-
-se de um seminoma com metastização retroperitoneal. 
Doente foi submetido posteriormente a quimioterapia e 

orquidectomia. Discussão: Os estudos imagiológicos 
são importantes na avaliação dos doentes, mas temos 
de ter em conta que a sua especificidade nunca é de 
100%. Este estudo documenta uma caso raro de apre-
sentação de um seminoma testicular que foi submetido 
a ressecção cirúrgica, prévia à quimioterapia neoadju-
vante. Temos assim um diagnóstico atípico com uma 
estratégia terapêutica diferente do que seria expec- 
tável.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE
 SERVIÇO: (1): Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE (2) Fa-

culdade de Medicina da Universidade do Porto
 CAPÍTULO: Lesões retroperitoneias
 AUTORES: V Fernandes (1), J Queiroz (1), R Neves (1), M Rocha 

(1), J Pinto-de-Sousa (1,2)
 CONTACTO: Vânia Isabel Gomes Alves Fernandes
 EMAIL: vania_igaf@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P251)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Invaginação íleo-ileal idiopática
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invaginação intestinal, que 

consiste na migração distal de um segmento do in-
testino para o lúmen intestinal adjacente, manifesta-
-se geralmente por um quadro de oclusão intestinal. 
Embora seja uma causa muito comum de oclusão in-
testinal na população pediátrica são eventos raros em 
adultos e estão, na maioria dos casos, associados a 
lesão orgânica. Apresenta-se com sinais e sintomas 
inespecíficos tornando o seu diagnóstico difícil. O re-
curso a tomografia computorizada facilita este diag-
nóstico. Descrevemos o caso clinico de um jovem de 
22 anos, sem antecedentes pessoais conhecidos, que 
recorre ao serviço de urgência por dor abdominal in-
tensa em cólica e vómitos. Realizou estudo imagioló-
gico por tomografia computorizada que descreve a 
existência de três áreas de invaginação íleo-ileal com 
distensão de ansas do delgado. Associadamente refe-
re apêndice cecal distendido com apendicolito no seu 
interior e discreta densificação da gordura adjacente. 
O doente foi submetido a laparotomia mediana tendo 
sido feita exploração de toda a cavidade abdominal 
sem evidência de áreas de invaginação nem de com-
promisso de ansas. Foi feita exploração de todo o 
delgado não se identificando qualquer lesão orgânica 
etiológica subjacente. Foi realizada apendicectomia 
por apendicite aguda fleimonosa, sem intercorrências. 
Consideramos que apesar da confirmação imagiológica 
pré-operatória a redução das invaginações íleo-ileais 
poderá ter ocorrido em consequência do relaxamento  
anestésico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral I - Hospital São Francisco Xavier
 CAPÍTULO: Patologia íleal
 AUTORES: Campos Costa, Filipa; Neto, Nelson; Moreia, Cristina; 

Ibrahimo, Ámara; Guerreiro, José
 CONTACTO: Filipa de Campos Costa
 EMAIL: filipacc@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P252)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Quando O Cirurgião Parte O Coração
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cardiomiopatia de Takotsubo, 

também conhecida por síndrome de coração partido ou 
cardiomiopatia de stress é secundária a uma libertação 
maciça de catecolaminas e pode mimetizar um enfarte 
agudo do miocárdio. Caracteriza-se angiograficamente 
pela ausência de doença aterosclerótica aguda e pre-
sença de imagem típica do ventrículo esquerdo (na for-
ma de Takotsubo-armadilha japonesa usada na captura 
de polvo). É uma entidade rara (2,2% dos EAMCSST) 
sendo mais frequente no sexo feminino (90%). A sua 
associação com uma cirurgia ou anestesia é rara. Ma-
terial e Métodos: Apresenta-se o caso de um doente 
do sexo masculino, de 67 anos, saudável, submetido 
a hernioplastia segundo técnica Rutkow-Robbins com 
tempo de cirurgia de cerca de 20min. No intra-operató-
rio o doente manifestou hipertensão marcada, seguida 
de choque cardiogénico e PCR em FV, revertida ao fim 
de 2 ciclos de SAV. Foi realizado ECG12D e ecocar-
diograma transtorácico (ETT) muito sugestivos de EAM 
e foi submetido a cateterismo cardíaco que confirmou 
cardiomiopatia de stress com ventriculografia sugestiva 
de Takotsubo. Repetiu ETT às 24h com recuperação 
completa da função e teve alta ao 3º dia pós-operatório. 
Discussão: Uma falência cardíaca no intra-operatório 
é uma situação de elevada pressão para a equipa cirúr-
gica. Este caso demonstra que, apesar de grave e inex-
pectável, esta situação é transitória e com prognóstico 
excelente se todos mantiverem a calma e cumprirem 
tratamento de suporte

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral do CNHVNG/E,EPE
 CAPÍTULO: Complicações per-operatórias
 AUTORES: Barbosa L; Coimbra L; Ferreira J; Costa S; Póvoa 

A;Serôdio P; Maciel J.
 CONTACTO: Lilite Barbosa
 EMAIL: lilitebarbosa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P253)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Hemorragia Digestiva De Causa Obscura: Uma Cau-
sa Rara

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hemorragia digestiva de cau-
sa obscura, responsável por 5% dos casos de hemor-
ragia gastrointestinal, é definida como persistente ou 
recorrente e com estudo endoscópico negativo. Pode 
ainda subdividir-se em visível ou oculta, conforme se 
identifiquem ou não perdas hemáticas macroscópicas, 
respetivamente. Em cerca de 80% dos casos, a sede 
da hemorragia localiza-se entre a ampola de Vater e 
a válvula ileocecal. Material e Métodos: Apresenta-
mos o caso de um homem de 21 anos que recorreu 
ao serviço de urgência por astenia e melenas com 3 
dias de evolução. À entrada apresentava anemia com 
Hemoglobina 6,7 g/dL. Estudo endoscópico alto e baixo 
inicial negativo. Cintigrafia com eritrócitos marcados e 
entero-ressonância negativos. Videocápsula endoscó-

pica identificou volumosa lesão polipóide pediculada 
ulcerada e congestiva, no íleon proximal. Resultados: 
No 9º dia de internamento, o doente foi submetido a 
laparoscopia exploradora, tendo sido identificada lesão 
invaginada no íleon terminal. Optou-se por conversão 
para laparotomia e enterectomia segmentar. Pós-ope-
ratório com boa evolução e alta clínica ao 6º dia, sem 
sinais de recorrrência hemorrágica. Estudo anatomopa-
tológico revelou pólipo hiperplásico invaginado do íleon. 
Discussão: A hemorragia digestiva de causa obscura 
visível corresponde apenas a 1% de todos os casos de 
hemorragia gastrointestinal, constituindo um difícil e por 
vezes frustrante desafio diagnóstico. Enfatiza-se ainda 
a raridade desta causa de hemorragia digestiva, com 
poucos casos descritos na literatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Intestino delgado
 AUTORES: Inês Campos Gil, Rita Brásio, Inês Sales, Joana Silva, 

Paulo Alves
 CONTACTO: Inês Campos Gil
 EMAIL: inesmcgil@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P254)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Oclusão Intestinal Por Diveticulo De Meckel
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Divertículo de Meckel (DM) 

é a malformação congênita mais comum do trato gas-
trointestinal.Ocorre devido ao encerramento incompleto 
do canal onfalo-mensentérico. Localiza-se no bordo an-
timesentérico do íleo, 60 a 100 cm da válvula ileo-cecal. 
Geralmente assintomática até à ocorrência de compli-
cações. Quando sintomática, manifesta-se geralmen-
te por hemorragia, oclusão intestinal, diverticulite ou 
perfuração. Material e Métodos: Mulher de 41 anos, 
recorreu ao serviço de urgência por apresentar dor 
abdominal de início súbito, com 5 horas de evolução, 
acompanhada de vómitos, localizada nos quadrantes 
direitos, sem posição de alívio.Ao exame objetivo: dor 
à palpação profunda dos quadrantes direitos com dor 
à descompressão no flanco direito.Analiticamente ape-
nas leucocitose.Realizado estudo imagiológico por TC 
identifica-se uma lesão no hipocôndrio e flanco direi-
tos lesão hipodensa, com paredes finas, de conteúdo 
liquido, com 10 x 9.5 cm na dependência das ansas de 
delgado a condicionar o seu desvio.A doente é subme-
tida a laparotomia exploradora, constatando-se a pre-
sença de divertículo de Meckel de grandes dimensões 
com áreas de isquémica e torção axial a condicionar 
o processo oclusivo. Efetuou-se diverticulectomia com 
agrafador mecânico.A doente teve alta ao 3º dia de pós-
-operatório. Discussão: Os DM de grandes dimensões 
são raros. A torção axial é rara e ocorre frequentemente 
nos DM de base estreita causando a obstrução ao fluxo 
sanguíneo resultando em isquémia e necrose.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, ULS de Castelo Branco
 CAPÍTULO: Intestino delgado
 AUTORES: Bettencourt, V; Mega, M.; Perez, H; Gouveia, A.
 CONTACTO: Vanessa da Costa Bettencourt
 EMAIL: vcbettencourt@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P255)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Lipossarcoma desdiferenciado retroperitoneal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os lipossarcomas desdiferen-

ciados são um dos tipos histológicos de sarcomas de 
podem acometer o retroperitoneu. Têm elevada taxa 
de recorrência local, e potencial de metastização. 
Apresentam poucas manifestações até serem suficien-
temente volumosos para comprimir ou invadir outras 
estruturas. O diagnóstico é auxiliado por TC, e eventual 
biópsia quando tumor irressecável. O tratamento inclui 
excisão cirúrgica, radioterapia e quimioterapia. Material 
e Métodos: M.L.P.S.D., feminino, 55 anos, internada a 
partir da urgência por dor abdominal bem localizada no 
epigastro, onde se denotava assimetria, por massa do-
lorosa a palpação, sem sinais inflamatórios. No interna-
mento realizou estudo imagiológico com ecografia, TC 
e RM abdominais, que revelou provável lipossarcoma 
retroperitoneal com 32cm de maior eixo, empurrando a 
veia cava, cólon direito, fígado, e rim direito, sem condi-
cionar invasão, apenas efeito de massa. Foi submetida 
a excisão do tumor com necessidade de nefrectomia e 
hemicolectomia direitas. No pós-operatório não houve 
complicações tendo alta clinicamente bem. O estudo 
anatomopatológico revelou Lipossarcoma Desdiferen-
ciado. A data da primeira consulta a doente encontra-
va-se bem, sem queixas, tendo sido orientada para 
consulta de sarcomas. Discussão: Os lipossarcomas 
retroperitoneais são raros, apresentando diferentes 
graus de recidiva e metastização conforme o tipo his-
tológico. A excisão cirúrgica, se exequível, é essencial 
para uma potencial cura e tratamento dos sintomas do  
doente.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Cova da 

Beira, E.P.E.
 CAPÍTULO: Tumores retroperitoneais
 AUTORES: Rui Cunha, Sofia Jardim Neves, Tobias Teles, Guillermo 

Pastor, Augusta Ruão
 CONTACTO: Rui Ricardo Martins da Cunha
 EMAIL: rrmcunha88@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P256)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: HELLP
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O síndrome HELLP é uma com-

plicação rara da gravidez, caracteriza-se por hemólise, 
elevação das enzimas hepáticas e trombocitopenia, po-
dendo ter graves consequências. Material e Métodos: 
Apresentamos grávida de 31 anos, saudável, com 35 
semanas de gestação. Manteve seguimento regular, 
sem história de proteinúria ou edema durante a gravi-
dez, mas com hipertensão nas 2 semanas anteriores, 
pelo que iniciou medicação anti-hipertensora. Recorre 
ao serviço de urgência por dor nos quadrantes direitos 
do abdómen de agravamento progressivo, à admissão 
com dor e defesa à palpação e analiticamente com al-
teração significativa dos marcadores de lesão hepática, 
anemia e trombocitopenia. É submetida a cesariana ur-
gente, tendo-se constatado hemoperitoneu por rutura 

hepática dos segmentos V, VI e VII, pelo que é realiza-
da compressão hepática por packing. Foi admitida na 
UCI e no 2º dia de pós-operatório foi submetida a re-
laparotomia para revisão de hemostase e remoção do 
packing. Constata-se aparecimento de 2 hematomas 
subcapsulares no lobo esquerdo de novo. Manteve-se 
internada na UCI com boa evolução e 2 dias após é 
realizado controlo imagiológico por ecografia e TC que 
demonstram estabilidade das lesões. Restante interna-
mento com evolução clínica e analítica favoráveis, alta 
ao 13º dia. Discussão: O síndrome HELLP tem uma 
apresentação bastante variável, sendo a dor abdomi-
nal o sintoma mais frequente. Está associada a graves 
complicações, pelo que perante um quadro de dor ab-
dominal na grávida deverá ser sempre excluída.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: HELLP
 AUTORES: Moura C, Melo Bento F, Mendes J, Parreira R, Castro 

R, Bernardo A, Goulart A, Rama T, Silva Melo A
 CONTACTO: Catarina Isabel Velho Cabral Reis Moura
 EMAIL: catarina_vcrm@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P257)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: GIST do Intestino Delgado ? Metastização hepáti-
ca?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os Tumores do Estroma Gas-
trointestinal (GIST) são uma patologia rara, constituin-
do cerca de 0,1 a 3% dos tumores do trato digestivo. 
Podem ocorrer em qualquer localização, sendo mais 
frequentes no estômago(50-70%) e no intestino delga-
do(25-35%). A metastização está presente em 15-50% 
dos doentes na altura do diagnóstico, sendo o fígado o 
local mais frequente. Material e Métodos: Apresenta-
mos o caso clínico de doente de 68 anos, sexo femini-
no, com GIST do intestino delgado e suspeita de me-
tastização hepática. Resultados: Doente de 68 anos, 
sexo feminino, internada por anemia e suspeita de me-
tastização hepática de tumor primário oculto. Subme-
tida a TC com contraste, a doente apresentava lesão 
com cerca de 6,5 cm subjacente à bexiga com possível 
origem intestinal e múltiplas lesões hepáticas compa-
tíveis com metástases. A doente realizou ainda RNM 
que levantou a hipótese de GIST do intestino delgado. 
A doente foi então submetida a laparotomia com en-
terectomia segmentar e biópsia hepática do segmento 
III. O resultado anatomo-patológico da peça operatória 
revelou tratar-se de GIST do intestino delgado com 6 
cm, índice mitótico de 1, pT3G1Nx, com exérese com-
pleta. A biópsia hepática revelou tratar-se de hamarto-
ma biliar (complexo de von Meyenburg). A doente foi 
então encaminhada para o IPO-Porto onde permanece 
em vigilância. Discussão: Os GIST são tumores raros, 
com grande taxa de metastização à data do diagnós-
tico. O TC com contraste é o exame de escolha para 
o estudo destes doentes, no entanto oferece algumas  
limitações.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Senhora da Oliveira
 CAPÍTULO: GIST
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 AUTORES: Vânia Castro, Diana Brito, Ricardo Moreira, Jorge Ma-
galhães, Andreia Santos, Pinto Correia (Dir. Serviço)

 CONTACTO: Vânia Castro
 EMAIL: vaninha.castro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P258)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Traumatismo esplénico após colonoscopia
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colonoscopia é fundamen-

tal no diagnóstico, tratamento e follow-up de múltiplas 
patologias cólicas. As complicações deste exame são 
raras e as mais frequentes são a hemorragia (1-2%) 
e a perfuração cólica (0,1-0,2%). Estão descritos pou-
cos casos de traumatismo esplénico mas com o nú-
mero crescente de colonoscopias, sobretudo sobre 
sedação/anestesia, gastroenterologistas, cirurgiões e 
imagiologistas têm de estar alerta para a sua possi-
bilidade. Resultados: São apresentados 3 casos clí-
nicos de traumatismo esplénico após colonoscopia, 2 
deles com necessidade de esplenectomia e outro que 
resolveu com tratamento conservador. Discussão: O 
mecanismo mais provável da lesão esplénica é a ten-
são exercida no ligamento esplenocólico. Fatores como 
aderências esplenocólicas, esplenomegalia ou doen-
ças associadas ao baço podem aumentar a incidência 
desta complicação. Em pacientes com dor abdominal, 
hipotensão e descida da hemoglobina, sem evidência 
de rectorragias, após colonoscopia, deve-se suspeitar 
de traumatismo esplénico. Doentes com instabilidade 
hemodinâmica habitualmente requerem esplenecto-
mia. Vigilância ou esplenorrafia podem ser opções em 
casos selecionados. O diagnóstico e tratamento preco-
ces são essenciais para o sucesso terapêutico numa 
lesão potencialmente fatal.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 2
 CAPÍTULO: Baço
 AUTORES: Mónica Laureano, A. Couceiro, G. Capelão, J. Nobre, I. 

Gonçalves, S. Hilário, R. Fanha, C. Aniceto, M. Coelho 
dos Santos

 CONTACTO: Mónica Laureano
 EMAIL: monicalaureano@sapo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P259)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: Quisto hidático da coxa: uma localização rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hidatidose é uma doença pa-

rasitária provocada por várias espécies de helmintas 
do género Echinococcus, sobretudo pelo Echinococcus 
granulosus. A transmissão para o humano ocorre aci-
dentalmente por contágio oral/fecal com animais con-
taminados. O parasita continua o seu ciclo biológico no 
interior do organismo humano, levando à formação de 
quistos hidáticos. Os quistos hidáticos alojam-se prefe-
rencialmente no parênquima hepático (50-70%) e pul-
monar (5-30%), e muito raramente noutros orgãos. A 
infecção pode ser silenciosa ou manifestar-se de uma 
forma variável, dependendo do tamanho e local dos 
quistos. O diagnóstico é clínico, imagiológico e seroló-

gico. O tratamento ideal é cirúrgico associado a antihel-
minticos. Caso Clínico: Homem de 89 anos enviado à 
consulta por tumefação da coxa com mais de 3 meses 
de evolução e crescimento progressivo. O doente não 
apresentava limitação funcional do membro inferior, 
apenas alguma dor local associada. Sem anteceden-
tes pessoais relevantes. Ao exame objectivo palpava-
-se massa volumosa na raiz da coxa, de consistência 
mole, regular e aderente aos planos profundos, sem 
sinais inflamatórios. Realizou ressonância magnética 
da coxa que descreveu massa tecidular com conteúdo 
multiquístico, empurrando estruturas musculares e vas-
culares, com 9,5x7,5x5 cm, sugerindo caracterização 
histológica. Intraoperatoriamente constatou-se a pre-
sença de um quisto hidático, procedendo-se a periquis-
tectomia. O doente teve boa evolução pós-operatória.

 HOSPITAL: Hospital Espírito Santo, EPE - Évora
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Espírito Santo - 

Évora
 CAPÍTULO: Quisto hidático da coxa: uma localização rara
 AUTORES: Cátia Rito, José Travassos, Joana Patrício, Ana Raquel 

Martins, Ânia Laranjeiro, Susana Ribeiro, Arnaldo Ma-
chado, Sofia Antunes, Margarida Cinza, Jorge Carava-
na

 CONTACTO: Cátia Rito
 EMAIL: ccrito@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P260)

  SESSÃO P-Varios-2

 TÍTULO: GIST e Linfoma: um caso raro de uma associação 
invulgar

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os GISTs são tumores do es-
troma considerados esporádicos. Contudo há alguns 
estudos que descrevem a associação entre estas ne-
oplasias e o aparecimento de outros tumores. A asso-
ciação de GIST a linfomas é particularmente rara, até 
porque a via molecular no seu desenvolvimento não é, 
em nada, comum. Material e Métodos: Relato de caso 
clínico e revisão de publicações sobre o tema. Resul-
tados: Homem, 79 anos, com antecedentes de HBP, 
HTA e DM II, referenciado a consulta por massa intra-
-abdominal diagnosticada em contexto de quadros sub-
-oclusivos de repetição. Queixas de anorexia e ema-
grecimento. Analiticamente sem alterações de relevo. 
TC a descrever “massa intra-abdominal envolvendo 
ansas de intestino delgado - provavelmente lesão ne-
oformativa com origem mesentérica. Não condiciona 
oclusão nem distensão - processo linfoproliferativo? 
Gânglios na raiz mesentérica e retroperitoneais.” Sub-
metido a laparotomia exploradora em Março 2013 com 
ressecção da massa em bloco incluindo enterectomia 
segmentar. A histologia da peça veio a revelar tratar-se 
de um GIST de alto risco (grupo prognóstico 6b, esta-
dio IIIb - pT4G2N0) com envolvimento em 11 gânglios 
por linfoma folicular in situ - ressecção com margens 
negativas (R0). Pós operatoriamente decidido manter 
tratamento com imatinib e vigilância dado tratar-se de 
um linfoma de baixo grau. Discussão: Os GISTs são 
raros e têm associações esporádicas a outras neopla-
sias. Esta ligação mal compreendida pode esconder 
surpresas diagnósticas, que nunca devemos excluir.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
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 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital de Braga - Director: Dr. Mes-
quita Rodrigues

 CAPÍTULO: Intestino delgado
 AUTORES: José Pedro Pinto, Ana Cristina Ribeiro, Teresa Carnei-

ro, Dina Luís, António Gomes
 CONTACTO: José Pedro Pinto
 EMAIL: josepedropinto@msn.com

SALA POSTER 04-03-2016  14H00

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P261)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Tumores do estroma gastrointestinal - Experiência 
de 5 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os Tumores do estroma gas-
trointestinal (GIST) são raros, 0.1-3% dos tumores gas-
trointestinais. Predomínio no homem, 5ª-6ª década. A 
localização mais frequente é gástrica (59%). A clínica 
depende da localização. A tomografia computorizada 
é o exame diagnóstico de eleição. 90% apresentam 
mutações no gene kit e 10% no receptor de fator de 
crescimento derivado das plaquetas (PDGFRA) alfa. 
Ausência de mutação, wild type, é rara. O tratamento é 
cirúrgico adjuvado com Imatinib, dependendo do prog-
nóstico e risco de recorrência. Material e Métodos: Es-
tudo retrospetivo observacional, consulta de processos 
com os códigos ICD 9 2381, 1715, 2155 entre Janeiro 
2010 e Março 2015. Resultados: Revistos 13 casos de 
GIST. Idade média de 71 anos, 62% mulheres. A maio-
ria, 46%, no estômago, 38% no intestino delgado, 8% 
no reto e 8% no ânus. Cirurgia em todos: gastrectomia 
atípica, enterectomia segmentar, amputação abdomi-
noperineal e excisão transanal. Diagnóstico incidental 
em 23%, exclusivo delgado. Mutações no gene kit em 
77%, PDGFRA alfa em 8 % e wild type em 15 %. Tra-
tamento adjuvante com Imatinib em 38%. Uma recidiva 
aos 3 anos após gastrectomia atípica. Sem mortalidade 
a registar. Discussão: Predomínio do sexo feminino, 
contrário à literatura. A localização mais frequente foi 
gástrica, em 46%. 23% dos GIST apresentaram um 
diagnóstico incidental (todos jejuno-ileais). A maioria 
(77%) apresentava mutações no gene kit. Apesar da 
mutação wild type estar descrita como sendo rara, a 
nossa população apresentou uma incidência de 15%

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Tumores do estroma gastrointestinal
 AUTORES: Eiró, F.; Lameiras, R.; Carvalho, N.; Bagulho, C.; Corte 

Real, J.
 CONTACTO: Filipa Clara Eiró
 EMAIL: filipa_eiro@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P262)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Da bursite à fasceite
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Caso de doente sexo masculi-

no, 63 anos, admitido por bursite não traumática com 

evolução para fasceite do MSE em 3dias.O doente tinha 
antecedentes artrite reumatóide sob corticoterapia.Veio 
ao SU por dor+edema do cotovelo esquerdo e sinais 
sistémicos de infecção.D3:diagnostico bursite cotovelo 
esquerdo já com celulite do MSE;drenagem de 20ml de 
pús;inicio gentamicina empírica.Por agravamento clini-
co vai ao BO para fasciotomia alargada-drenagem 500cc 
de pus.Feita fasciotomia anterior+posterior de todos os 
compartimentos braço/antebraço/mão,drenagem de 
múltiplas locas abcedadas+desbridamento de tecido 
desvitalizado; sindrome compartimento agudo; mús-
culos: compartimentos posteriores edemaciados com 
má vascularização,compartimentos anteriores rubori-
zados com boa vitalidade.ATB empírica flucloxacina/
clindamicina;descalação para penicilina após isolamen-
to de Strepto pyogenes-descida de PCR,apirexia e evo-
lução favorável do membro.Realização de penso a cada 
48/72h no BO com penso de vácuo durante cerca de 3 
semanas.Enviado a cirurgia plástica que fez reconstru-
ção com enxertos com boa evolução.Actualmente com 
força motora/sensitiva preservadas. Discussão: Este 
quadro evoluiu para fasceite/sindrome compartimental 
agudo não de causa traumatica,mas aparentemente 
pela imunodepressão por AR.As fasciotomias visaram 
salvaguardar a viabilidade do MS em deterimento do 
efeito funcional/cosmético.Os pensos de vacuo tem pa-
pel fundamental no sucesso terapeutico bem como a 
interacção das especialidades cirurgicas

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Ortopedia, Cirurgia Plastica
 CAPÍTULO: Membro
 AUTORES: Magda Alves, Nadia Gonçalves, Pedro Campos, Glória 

Magalhães,Diogo Bagulhao
 CONTACTO: Magda Alves
 EMAIL: alves.magda0@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P263)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Invaginação Intestinal No Adolescente - Desafio 
Diagnóstico E Terapêutico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Divertículo de Meckel (DM) 
é a malformação congénita mais frequente do tubo di-
gestivo, afetando 2% dos indivíduos. Maioritariamente 
assintomáticos, podem originar complicações: dor ab-
dominal crónica, hemorragia ou obstrução intestinal. A 
invaginação ileocólica secundária à inversão do DM é 
uma ocorrência rara. A inversão do DM parece ter papel 
determinante na fisiopatologia desta entidade patológi-
ca. Resultados: Os autores apresentam o caso de um 
adolescente de 16 anos, sem antecedentes relevantes, 
admitido no SU por dor abdominal, vómitos e dejeções 
diarreicas com uma semana de evolução. Ao exame 
físico apresentava distensão abdominal e defesa nos 
quadrantes direitos. Dos exames realizados, a TC tipi-
camente demonstrava núcleo central com densidade 
de gordura rodeado por colar de densidade de tecidos 
moles, sugerindo invaginação ileocólica com origem 
provável num DM. Submetido a laparotomia explorado-
ra confirmando-se a suspeita imagiológica. Realizada 
redução da invaginação e diverticulectomia. O exame 
histológico revelou DM com 4x2cm, exibindo numa das 
extremidades, lesão polipóide compatível com mucosa 
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gástrica heterotópica. Discussão: A invaginação ileo-
cólica de um DM é uma entidade rara que se apresenta 
como uma urgência cirúrgica. O diagnóstico pré-opera-
tório correto é fundamental na decisão sobre a exten-
são da cirurgia a realizar, constituindo por esse motivo 
um verdadeiro desafio para o Cirurgião e Imagiologista.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Outro
 AUTORES: Joana Magalhães, Rui Ferreira Almeida, Alcinda Reis, 

Ana Marta Pereira, Artur Trovão, Gil Gonçalves, Mário 
Nora

 CONTACTO: Joana da Silva Magalhães
 EMAIL: juana_magalhaes@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P264)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Timoma e Miastenia Gravis : Resseção alargada 
com remissão da sintomatologia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os timomas, embora global-
mente raros, são a neoplasia mais comum do medias-
tino anterior. Apresentam um crescimento indolente, 
sendo muitos assintomáticos ao diagnóstico. Estão, 
frequentemente, associados a doenças auto-imunes, 
especialmente Miastenia Gravis (MG). Os timomas 
com sintomatologia de MG são detetados mais pre-
cocemente. O tratamento é cirúrgico, podendo haver 
necessidade de RT e QT adjuvantes. Material e Méto-
dos: Apresenta-se o caso de um homem, 60 anos, com 
achado imagiológico de massa no mediastino anterior 
em abril/2013, cuja biópsia revelou tratar-se de timoma. 
Objetivamente, apresentava síndrome miasténico, con-
firmando-se a coexistência de MG após estudo comple-
mentar. Submetido a toracotomia com exérese de lesão 
aderente ao pericárdio e pulmão direito, com necessi-
dade de resseção da pleura e parte do lobo médio e in-
ferior do pulmão direito e porção anterior do pericárdio. 
Resultados: A histologia da peça confirmou timoma B3 
(OMS). Decidida RT adjuvante em consulta de grupo 
oncológico. Após 2 anos de seguimento, encontra-se 
assintomático, sem recorrência da doença e sem sin-
tomatologia miasténica, mesmo após suspensão dos 
anticolinérgicos. Discussão: Trata-se, assim, de um 
caso de carcinoma tímico bem diferenciado (B3) com 
remissão completa após 2 anos de follow-up. A taxa 
de sobrevida (10 anos) é 35%. O prognóstico depende 
do estadiamento, sendo favorável se houver remissão 
completa após tratamento. A remissão da sintomatolo-
gia miasténica parece relacionar-se com prognósticos 
oncológicos mais favoráveis.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia, Hospital Pedro Hispano (ULS Matosi-

nhos)
 CAPÍTULO: Toráx
 AUTORES: Catarina Quintela; Rita Peixoto; Emanuel Guerreiro; 

Margarida Vinagreiro; Joana F. Correia; Daniela Mace-
do Alves; Maria João Lima; Rosa Saraiva; A. Taveira 
Gomes

 CONTACTO: Ana Catarina Quintela da Silva
 EMAIL: anacatarina_quintel@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P265)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Invaginação intestinal como forma de apresentação 
de infecção por VIH

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invaginação intestinal define-
-se como o prolapso de um segmento intestinal proxi-
mal sobre um segmento intestinal distal. No adulto, é 
uma causa rara de oclusão intestinal (1 a 3%), havendo 
uma causa identificável em mais de 90% dos casos. 
Material e Métodos: Apresentação e discussão de um 
caso clínico. Resultados: Doente do sexo masculino, 
com 47 anos de idade, sem cirurgias abdominais pré-
vias, recorreu ao SU por dor e distensão abdominal, 
com vómitos associados, tendo sido diagnosticada 
oclusão intestinal. O doente foi submetido a laparo-
tomia exploradora, identificando-se invaginação ileal, 
e tendo-se procedido a enterectomia segmentar. O 
exame anatomo-patológico da peça operatória revelou 
linfoma plasmablástico com atingimento ileal. O estu-
do realizado no pós-operatório permitiu diagnosticar 
infecção por VIH de novo, e atingimento da cavidade 
oral e SNC por linfoma plasmablástico. O doente ini-
ciou terapêutica anti-retroviral e quimioterapia segundo 
o esquema DA-EPOCH. Discussão: A invaginação in-
testinal no adulto constitui um desafio para o cirurgião, 
dada a raridade da sua ocorrência. Há várias condições 
associadas à infecção por VIH que podem causar in-
vaginação intestinal: linfoma não-Hodgkin, hiperplasia 
linfóide, enterite infecciosa, sarcoma de Kaposi. O TC 
com contraste EV é o exame de diagnóstico de elei-
ção, com o achado patognomónico da imagem em 
alvo. O tratamento da invaginação intestinal no adulto é  
cirúrgico.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de São 

João
 CAPÍTULO: Cirurgia Urgência
 AUTORES: André Gonçalves; André Magalhães; Ana Fareleira; 

Marinho Almeida; Luís Malheiro; J. Costa Maia
 CONTACTO: André Gonçalves
 EMAIL: afgoncalves85@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P266)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Apresentação atípica de Apendicite Aguda Compli-
cada

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A pileflebite ou tromboflebite 
séptica da veia porta é uma complicação rara e grave de 
uma infeção intra-abdominal. Tem apresentação clínica 
inespecífica e diagnóstico difícil. Material e Métodos: 
Apresenta-se o caso de um homem de 47 anos com 
quadro clínico de cólica abdominal, náuseas e diarreia 
com uma semana de evolução interpretado, inicialmen-
te, como uma infeção viral e tendo sido encaminhado 
para consulta de Nefrologia por alterações do sedimen-
to urinário. Nesta consulta foi constatado agravamento 
das queixas inicias com perda ponderal (8kg), subfebril, 
hipotensão e alterações da função renal sendo inter-
nado na Nefrologia. Durante o internamento manteve-
-se hipotenso, febril, com parâmetros inflamatórios em 
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crescendo e queixas abdominais inespecíficas e inter-
mitentes. O estudo imagiológico verificou múltiplas ade-
nopatias, trombose da veia porta e uma apendicite agu-
da complicada. Resultados: O doente foi submetido a 
apendicectomia constatando-se apendicite aguda retro-
-cecal com abcesso localizado. O pós-operatório decor-
reu sem intercorrências. O doente manteve seguimento 
sem complicações, analítica e imagiologicamente nor-
malizado. Discussão: A combinação de uma infeção 
abdominal primária com trombose no sistema venoso 
portal é altamente sugestivo de pileflebite. A síndrome 
da resposta inflamatória sistémica associada pode cau-
sar disfunção severa na microcirculação renal causan-
do lesão renal aguda. O diagnóstico precoce para iní-
cio rápido do tratamento é o maior preditor de sucesso  
clínico.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral (1), Serviço de Nefrologia (2) 

da ULS Castelo Branco
 CAPÍTULO: Apêndice Ileocecal
 AUTORES: Manuela Romano (1), Ana Monteiro (1), Joana Couti-

nho (2), Pedro Silva Vaz (1), António Gouveia (1)
 CONTACTO: Manuela Romano
 EMAIL: manezitaromano@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P267)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Íleus biliar: Uma entidade rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O íleus biliar é uma causa rara 

de obstrução intestinal constituindo menos de 3% das 
oclusões intestinais. Foi originalmente descrita por 
Courvoisier em 1890 como uma causa pouco comum 
de obstrução intestinal, provocada pela passagem de 
um cálculo biliar volumoso para o interior do tubo di-
gestivo, provocando obstrução. Material e Métodos: 
Esta entidade necessita da existência de uma fístula 
bilioentérica entre a vesícula biliar e o intestino, mais 
frequentemente o duodeno adjacente à vesícular biliar, 
mas pode também existir entre a vesícula e o estôma-
go, cólon ou intestino delgado. Teoricamente a exis-
tência de inflamação crónica, isquémia e necrose da 
parede da vesícula biliar, causa erosão da mesma para 
o interior de uma víscera oca adjacente. Resultados: 
A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (UL-
SLA) serve uma vasta área geográfica com uma po-
pulação envelhecida e de difícil acesso aos cuidados 
de saúde, tornando mais frequentes as complicações 
crónicas de diversas patologias, como a relacionada 
com a litíase vesicular. Discussão: Apresentamos 
a casuística de íleus biliares do Serviço de Cirurgia 
da ULSLA, bem como uma breve revisão teórica do  
tema.

 HOSPITAL: Hospital Litoral Alentejano, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia
 CAPÍTULO: Intestino Delgado
 AUTORES: Sousa D, Cruz A, Marinho D, Ferreira A, Santos D, Co-

laço M, Allen M, Martins JA
 CONTACTO: Diogo Sousa
 EMAIL: diogomdesousa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P268)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Infeções Necrotizantes de Tecidos Moles – Revisão 
de casos durante 5 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As infeções necrotizantes dos 
tecidos moles são entidades provocadas por bactérias 
normalmente produtoras de toxinas, altamente agres-
sivas, com progressão rápida e extensa, culminando 
em quadros de sépsis e falência multiorgânica. A base 
do sucesso terapêutico assenta num diagnóstico pre-
coce, tratamento cirúrgico local com desbridamentos 
e antibioterapia, bem como tratamentos adicionais 
que se têm demonstrado benéficos, como é o caso da 
oxigenoterapia hiperbárica. Resultados: Foi efetuada 
uma revisão de doentes com o diagnóstico de fasce-
íte necrotizante/gangrena de Fournier envolvendo os 
anos compreendidos entre 2010 e 2014. De um total 
de 23 doentes, 14 (60,9%) correspondem a fasceítes 
necrotizantes e 9 (39,1%) a gangrenas de Fournier. 
A maioria (95,6%) apresentava várias comorbilidades 
sendo a Dibetes Mellitus a mais frequente. Foi utiliza-
do o score de LRINEC como preditor do diagnóstico 
– 52,2% apresentavam-se com risco elevado e 17,4% 
com risco moderado. Todos realizaram desbridamento 
cirúrgico (4 fizeram enxerto de pele a cargo da Cirur-
gia Plástica) e antibioterapia de largo espectro, poste-
riormente dirigida ao agente bacteriano. Onze doentes 
efetuaram Oxigenoterapia Hiperbárica, com uma média 
de 19 sessões. Apesar das medidas instituídas obteve-
-se uma mortalidade de 30,4% (7 doentes), a maioria 
em contexto de choque sético. Os restantes doentes 
(69,6%) evoluiram favoravelmente, tendo todos atingi-
do a cicatrização completa. Discussão: Apesar de se 
comportarem como doenças altamente agressivas, as 
infeções necrotizantes dos tecidos moles podem ser 
tratadas com sucesso através das medidas previamen-
te referidas. O apoio por parte da Medicina Hiperbárica 
e Cirurgia Plástica foi uma mais-valia na abordagem a 
estes doentes.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Medicina Hiperbárica
 CAPÍTULO: Tecidos moles
 AUTORES: Rita Castro, Luís Amaral, Pedro Rosa, Tiago Rama, 

Ana Goulart, Ana Teresa Bernardo, Ricardo Borges, 
Catarina Moura, Rafaela Parreira, António Silva Melo

 CONTACTO: Rita Alves Ribeiro Veloso de Castro
 EMAIL: ritavcastro@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P269)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Planeamento cirúrgico e cuidados pré e pós ope-
ratórios na esplenectomia a propósito de 5 casos 
clínicos: estado de arte

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Esplenectomia total (ET) tem 
uma mortalidade de 8,3% e morbilidade de 37,5%. 
Procura-se resumir os cuidados específicos da es-
plenectomia no período pré/pós op, e qual a aborda-
gem cirúrgica mais adequada. Material e Métodos: 
Revisão bibliográfica, a 11/11/2015, a propósito de 5 
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casos clínicos no motor de busca Pubmed, palavras 
chave:“splenectomy”: 26714 artigos. Seleccionados 24. 
Critérios: resposta aos objectivos; escritos em inglês; 
não duplicados; acesso integral ao texto. Resultados: 
Vacinas profilácticas para o Haemophilus tipo B, Menin-
gococos e Pneumococos deverão ser realizadas ide-
almente no mês anterior à cirurgia e até uma semana 
antes da mesma. Caso isto não seja possível, realizar, 
preferencialmente, na última semana pré-op em detri-
mento do pós-op imediato. Se lesão única, pequena 
dimensão, periférica e em doentes jovens deve-se re-
alizar uma cirurgia conservadora(preservando=25%de 
parênquima, para preservação da função imunológica).
Recomenda-se a via laparoscópica, estando contra-
-indicado se hipertensão portal. Para melhor conheci-
mento vascular está preconizado realização de TAC 
abdominal com contraste previamente à cirurgia, ten-
do em conta a variabilidade anatómica da vasculari-
zação esplénica. Se ET a vacina da gripe deverá ser 
anual; doente deverá ter antibioterapia disponível em 
ambulatório e se suspeita de infecção deverá proce-
der à toma empírica da mesma, dirigirindo-se, poste-
riormente, ao SU. Discussão: Se cumpridas estas 
recomendações há uma diminuição da mortalidade 
,hemorragia intra-op, taxa de infecção e de eventos  
trombóticos

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Baço
 AUTORES: David Aparício, Carlos Leichsenring,Cisaltina Sobrinho, 

Marta Fragoso, Rui Marinho, Ricardo Rocha, Marta 
Sousa, Serguei Gouminski, Wilma Dias, Vasco Geral-
des, Vitor Nunes

 CONTACTO: David Aparício
 EMAIL: david.joao.aparicio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P270)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Schwanoma pré-sagrado, a propósito de um caso 
clinico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os schwannomas são tumo-
res benignos de crescimento lento ao longo das fibras 
nervosas periféricas mielinizadas. Os schwannomas 
sagrados e pré-sagrados são raros, correspondem a 
1-5% de todos os schwannomas espinhais. Estes tu-
mores são frequentemente achados incidentais, já que 
os seus sintomas, quando presentes, são vagos e ines-
pecíficos causados pelo seu efeito de massa. Os auto-
res apresentam o caso de jovem do sexo masculino, 
26 anos de idade, previamente saudável que recorre 
ao SU por dor no flanco e fossa ilíaca direita, com 24h 
de evolução, sem sintomas associados ou história de 
traumatismo. Apresentava parâmetros inflamatórios 
elevados e o estudo imagiológico revelou uma massa 
sólida na escavação pélvica, paramediana direita, com 
110x68x115mm, de contornos bem definidos, pouco 
vascularizada, em íntimo contato com o apêndice cecal 
e uma importante obliteração da gordura mesentérica 
associada a um espessamento parietal irregular do 
cego e cólon ascendente. O Paciente foi submetido a 
laparotomia exploradora, constatando-se uma massa 
pélvica retroperitoneal, na dependência do plexo sagra-

do, sem invasão das estruturas adjacentes, que foi re-
movida na totalidade. O estudo histopatologico revelou 
schwannoma benigno, confirmando a suspeição clinica 
intraoperatória.Os schwannomas sagrados são uma 
entidade rara que representam um desafio diagnóstico 
difícil, com sintomas frustes e achados radiológicos são 
muitas vezes inespecificos. A excisão cirúrgica é o tra-
tamento preconizado.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde 

do Alto Minho
 CAPÍTULO: incidentaloma
 AUTORES: Luisa Calais, Diogo Pinto,Telma Brito, Diana Gomes, 

Álvaro Gonçalves, Ana Rodrigues, Eduardo Vasconce-
los, Alberto Midões

 CONTACTO: Luisa Maria Calais Pereira
 EMAIL: luisacalais@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P271)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Quisto mesentérico como causa rara de dor abdo-
minal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os quistos mesentéricos são 
lesões raras, com incidência de 1/ 100 000 a 250 000 
das admissões hospitalares. A etilogia é pouco conheci-
da, havendo várias teorias desenvolvidas para explicar 
a sua origem. Geralmente tem caracter benigno e po-
dem ser encontrados em qualquer parte do mesentério 
intestinal, com maior incidência no íleum e cólon ascen-
dente. A apresentação clinica é variável e inespecífica, 
dependendo do seu tamanho e localização. A maioria é 
assintomática, mas pode apresentar-se como dor abdo-
minal crónica, massa abdominal, náuseas ou vómitos 
ou como abdómen agudo. O diagnóstico pré operatório 
é difícil, podendo ser estabelecido com ecografia, TC 
ou RMN. Material e Métodos: Apresentamos o caso 
de uma mulher que recorre ao SU por dor na FID com 
1 dia de evolução, sem febre ou outros sintomas. Ana-
liticamente bem; ecografia e TC abdominal revelaram 
formação quística sem planos de clivagem com o cólon 
ascendente. Operada eletivamente, identificou-se lesão 
quistica do mesocólon ascendente, sendo realizada ex-
cisão da mesma. Teve alta ao 2º dia pós operatório. 
A anatomia patológica revelou quisto mesentérico com 
origem mesotelial. A doente encontra-se assintomática. 
Discussão: A excisão total via laparoscópica ou lapa-
rotómica é o tratamento de escolha, necessário para 
se firmar o diagnóstico anatomopatológico e prevenir 
recidiva. O prognostico é bom, com remissão total dos 
sintomas; a recidiva (0-13,6%) ocorre principalmente 
por excisão incompleta. A transformação maligna ocor-
re em menos de 3% dos casos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral- CHLN
 CAPÍTULO: Mesentério
 AUTORES: Valente, S; Ramires, A; Nunes, JL; Mendes Almeida, J
 CONTACTO: Sofia Valente
 EMAIL: sofiaferreira84@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P272)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Um Caso De Peritonite Encapsulante
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A peritonite encapsulante (PEC) 

é uma doença rara de etiologia desconhecida. O diag-
nóstico pré-operatório é raro, sendo normalmente um 
achado incidental durante uma laparotomia. Material e 
Métodos: Homem de 69 anos com antecedentes de 
bronquite asmática e correcção de hérnia epigástrica 
de modo electivo que apresentou um quadro clínico de 
dores abdominais tipo cólica e vómitos, com evolução 
arrastada de semanas, com agravamento progressivo. 
Recorreu múltiplas vezes ao Serviço de Urgência, ten-
do sempre alta após melhoria clinica transitória. Aca-
bou por ficar internado no nosso Serviço para estudo. 
Realizou ecografia, tomografia computorizada(TC) ab-
dominal e ressonância magnética, que demonstraram 
apenas a presença de derrame peritoneal, sobretudo 
no hipocôndrio e flanco esquerdo. Após melhoria cli-
nica teve alta para o domicílio. Em novo internamento 
por agravamento do quadro clínico uma TC sugeriu a 
presença de hérnia interna. Realizada laparotomia ex-
ploradora que objectivou uma PEC com envolvimento 
de todos os órgãos intra-abdominais. Foi realizada li-
bertação laboriosa de todo o intestino delgado. O pós-
-operatório complicou-se de ileus de difícil resolução, 
mas sem necessidade de reintervenção. O exame ana-
tomopatológico da peça operatória demonstrou cápsula 
fibrótica de tecido inflamatório crónico. Resultados: Ao 
terceiro mês de pós-operatório encontra-se bem sem 
recidiva do quadro de oclusão intestinal Discussão: 
A PEC é uma entidade nosológica rara,de etiologia 
desconhecida,diagnóstico difícil e tratamento contro-
verso.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Clínica Universitária de Cirurgia III da FMUC, Serviço 

de Cirurgia A dos CHUC (1); Serviço de Anatomia Pato-
lógica - CHUC (2)

 CAPÍTULO: Peritoneu
 AUTORES: Miguel Fernandes (1), Fernando Azevedo (1), J Guilher-

me Tralhão (1), João Fraga (2), F Castro e Sousa (1)
 CONTACTO: Miguel Parra Fernandes
 EMAIL: micparra@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P273)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Quisto do mesentério - uma entidade rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os quistos do mesentério são 

uma entidade rara, inferior a 1/100.000 admissões 
hospitalares. Classificam-se em: linfáticos/linfangio-
mas; quistos mesoteliais (benignos/malignos); quistos 
entéricos/de duplicação entérica; quistos urogenitais; 
teratomas e pseudoquistos infecciosos/traumáticos. 
O diagnóstico pré-operatório pode ser dificultado pela 
informação discrepante dos exames complementares. 
Objectivo: descrição de caso clínico de quisto do me-
sentério Material e Métodos: Caso clínico Mulher, 31 
anos. Dispepsia e epigastralgia com semanas de evo-
lução, sem outras queixas. Ecografia abdominal: quisto 
na cauda do pâncreas. Tomografia computorizada: for-

mação nodular justa cauda pancreática, sem aparente 
relação com o pâncreas. Ressonância magnética: nó-
dulo lipomatoso, justa cauda pancreática, com eventual 
ponto de partida no mesentério. Laparotomia: nódulo 
mesentérico com 6 cm, ao nível da primeira ansa je-
junal. Foi realizada enucleação do quisto e respetivo 
exame extemporâneo: conteúdo quiloso (análise his-
tológica confirmou quisto quiloso do mesentério). Dis-
cussão: Os quistos mesentéricos são tumores abdomi-
nais raros. A localização mais frequente é o mesentério 
jejuno-ileal. Podem apresentar-se de forma incidental 
ou sintomática. O tratamento cirúrgico de eleição é a 
excisão por enucleação, na sua impossibilidade, a 
marsupialização. A ressonância magnética identifi-
cou a topografia da lesão. O exame extemporâneo 
pode ser fundamental para decidir a radicalidade da  
cirurgia.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral - Hospital Garcia de Orta,  

Almada
 CAPÍTULO: Outro
 AUTORES: M. Ferreira, N. Carvalho, F. Borges, G. Machado, A. 

Folgado, R. Branco, R. Lebre, J. C. Real
 CONTACTO: Margarida Silva Ferreira
 EMAIL: margarida.s.f@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P274)

  SESSÃO P-Varios-3

 TÍTULO: Evisceração vaginal, uma complicação rara em ci-
rurgia pélvica.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A evisceração vaginal é uma 
patologia rara, normalmente associada a cirurgia pél-
vica prévia, que representa uma emergência cirúrgica 
com mortalidade entre de aproximadamente 6%. Esta 
descrita a associação desta patologia a hipoestrogenis-
mo, cirurgia vaginal e distúrbios do pavimento pélvico. 
Discussão: Apresenta-se o caso clínico de uma doen-
te de 83 anos com antecedentes cirúrgicos de histe-
rectomia por via vaginal em 2010, no contexto de pro-
lapso vaginal. Apresenta-se no Serviço de Urgência em 
Março de 2014 com evisceração de ansas de intestino 
delgado através da vulva. É proposta para laparotomia 
emergente, onde se constata isquémia ao longo dos 30 
cm distais de intestino delgado e cego. Procede-se à 
redução herniária e ressecção segmentar de delgado 
associada a hemicolectomia direita e encerramento do 
defeito herniário. A evisceração vaginal é uma compli-
cação rara da cirurgia pélvica que, apesar do diagnós-
tico evidente, necessita de uma abordagem cirúrgica 
emergente com o intuito de conservar a integridade 
intestinal.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Ginecologia
 AUTORES: Bruno Pinto, Sara Nogueira, Maria Oliveira, Eduardo 

Silva, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Bruno Lima Pinto
 EMAIL: lima.pinto@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P188)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Pseudoaneurisma Da Artéria Esplénica
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O pseudoaneurisma da artéria 

esplénica constitui uma entidade rara, existindo actu-
almente menos de 200 casos descritos na literatura 
anglo-saxónica. Esta entidade cursa com uma clinica 
pouco específica exigindo um elevado índice de suspei-
ção no seu diagnóstico uma vez que as complicações 
associadas (rotura e hemorragia) são muitas vezes fa-
tais Material e Métodos: Os autores apresentam um 
caso clinico referente a um doente de 49 anos que re-
corre ao SU com quadro de dor abdominal intensa no 
hipocôndrio e flanco esquerdo com 2 dias de evolução, 
inicialmente em cólica e posteriormente contínua. A TC 
revelou a presença de dissecção de um pseudoaneu-
risma da artéria esplénica na sua vertente distal, junto 
ao hilo, com aparente rotura para o seio do parênquima 
esplénico. Sem evidência de rotura para a cavidade pe-
ritoneal. Analiticamente apresentava valor ligeiramente 
baixo de hemoglobina e valores de lípase e amílase 
normais Resultados: Dada a instabilidade do doente e 
o achado da TC revelando rotura do pseudoaneurisma, 
para o parênquima esplénico, o doente foi submetido 
a laparotomia exploradora tendo realizado esplenec-
tomia. Teve uma evolução favorável no pós-operatório 
com alta ao final de 2 semanas Discussão: O grande 
risco de rotura associado ao pseudoaneurisma da ar-
téria esplénica e a alta taxa de mortalidade que lhe é 
inerente, requerem um tratamento célere. Nos doentes 
sintomáticos com instabilidade hemodinâmica a esple-
nectomia com ou sem pancreatectomia é ainda o trata-
mento de primeira linha

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Unidade Local de Saúde do Alto Minho - Hospital de 

Santa Luzia - Serviço de Cirurgia
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Aires Martins (1), Manuel Ferreira (2), Álvaro Gonçal-

ves (3), Bárbara Lima (4), Teresa Almeida (5), Paulo 
Passos (6), Marília Cardoso (7), Rui Torres (8), Francis-
co Fazeres (9), Alberto Midões (10)

 CONTACTO: Aires Martins
 EMAIL: airesmartins75@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P189)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Veias Insuficientes Nas Varizes Dos Membros Infe-
riores

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia das varizes dos mem-
bros inferiores assenta na laqueação e excisão das 
veias dilatadas e insuficientes, que é preciso identificar 
e localizar. Por isso é imprescindível que os doentes 
façam um exame pré-operatório por ecodoppler. Os 
achados do ecodoppler numa série de doentes per-
mitem ter uma visão global das alterações do sistema 
venoso presentes. Material e Métodos: Numa série 
consecutiva de 350 doentes operados por insuficiência 

venosa de classe CEAP 2 para cima, registámos os re-
sultados do exame ecodoppler previamente executado. 
Resultados: Em 90,6% foi relatada insuficiência dos 
troncos venosos superficiais, em 87,8% da safena in-
terna (em 2,2 % apenas na sua junção safenofemoral) 
e em 8,8% da safena externa. A safena interna mos-
trou-se doente só na parte proximal em 164 doentes 
(46,8%), totalmente atingida em 127 (36,2%), e só na 
perna em 2,3%. A presença de perfurantes insuficientes 
foi detectada em 186 doentes (53,1%), sendo que em 
6% era a única alteração para além das veias varico-
sas superficiais. As perfurantes incompetentes foram 
encontradas sobretudo na perna, e poucas vezes na 
coxa, aqui em continuidade com a safena interna; não 
se encontrou nenhum caso apenas na coxa. Com al-
guma frequência foram descritas varizes com origem 
nas perfurantes insuficientes. Discussão: Este estudo 
dá uma ideia das alterações venosas que mais vezes 
se podem esperar, e portanto dos tipos de cirurgia que 
mais vezes serão necessários.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C (Prof. Costa Almeida), CHUC - Hospital Ge-

ral (Covões)
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Carlos M. Costa Almeida, Carlos E. Costa Almeida, Ar-

mando Infuli, Luis Carvalho, Luis Reis
 CONTACTO: Carlos M. Costa Almeida
 EMAIL: c.m.costa.almeida@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P190)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Recursos alocados na preservação do pé diabéti-
co ? a propósito dum caso clínico com intervenção 
multidisciplinar

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O pé diabético (PD), principal 
causa de internamento dos diabéticos, é das mais gra-
ves e dispendiosas complicações da diabetes (>=33% 
dos custos directos). Pela sua complexidade, reco-
menda-se o tratamento por equipa dedicada, sendo 
a utilização de recursos incremental com a gravidade 
da úlcera. Os autores descrevem um caso de PD gra-
ve tratado multidisciplinarmente, pretendendo ilustrar 
a miríade de meios aplicáveis visando a preservação 
funcional dos membros inferiores (MI), com impacto clí-
nico e sócio-económico inquestionável. Material e Mé-
todos: Caso Clínico: Mulher, 77 anos, autónoma, com 
diabetes tipo 2, internada por agravamento de extensa 
e profunda úlcera infectada plantar direita, grau 3 (Wag-
ner), com 3 meses de evolução. Durante 13 semanas, 
justificaram-se tratamentos locais [drenagem, desbrida-
mentos (hidro)cirúrgicos, pensos, vacuoterapia, colagé-
nio com gentamicina tópicos], antibioterapia sistémica 
dirigida, optimização do controlo glicémico, revascula-
rização endovascular do MI e fisioterapia. Resultados: 
Conservou-se o pé funcional e a autonomia da doente 
nas actividades diárias. Discussão: A abordagem por 
equipa especializada nos cuidados e tratamento mo-
derno do PD é eficaz na prevenção de até 50% das 
amputações, na diminuição das hospitalizações, no au-
mento da sobrevida e qualidade de vida. Porém, estes 
serviços diferenciados tendem a ser consultados tardia-
mente. Apesar dos custos da sua implementação, es-
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tratégias de tratamento atempado e preservador do PD 
são demonstradamente custo-efectivas a longo prazo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Dermatovenereologia do Hospital de San-

to António dos Capuchos, Centro Hospitalar de Lis-
boa Central (HSAC-CHLC) (1), Serviço de Cirurgia do 
HSAC-CHLC (2), Serviço de Cirurgia do Hospital Curry 
Cabral, CHLC (3), Serviço de Imagiologia do CHLC (4)

 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Margarida Moura Valejo Coelho (1), Rita Ramos Pinhei-

ro (1), Miguel Onofre Domingues (2), Sofia Maria Pina 
(2), Catarina Aguiar (3), Tiago Bilhim (4), Ana Formiga 
(2), José Neves (2), Guedes da Silva (2)

 CONTACTO: Maria Margarida de Moura Antunes e Valejo Coelho
 EMAIL: margarida.m.v.coelho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P191)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Impacto Do Pé Diabético No Internamento De Ci-
rurgia De Um Hospital: Análise Retrospectiva 2012-
2014

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência da Diabetes Melli-
tus (DM) aumentou exponencialmente nos últimos anos, 
prevendo-se que duplique dentro de 30 anos. O Pé Dia-
bético (PD) é a complicação que provoca mais admis-
sões hospitalares e maiores tempos de internamento 
(TI), sendo a complicação mais evitável: 50% das am-
putações evitam-se com educação e cuidados diferen-
ciados ao pé. Pretende-se analisar o impacto do PD no 
internamento de Cirurgia de um hospital. Material e Mé-
todos: Pesquisa efectuada entre Janeiro de 2012 e De-
zembro 2014 relativa aos dois Serviços de Cirurgia do 
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, relativamente 
a: número de internamentos (NI) por PD e respectivo TI 
médio (TIM), NI por todas as causas e corresponde TIM. 
Resultados: 2012: 133 internamentos (I) por PD em 
5289 I por todas as causas (2.51%). TIM: 21.18 Vs 5.75 
dias. Número de amputações major (AMa) 54.14% e nú-
mero de amputações minor (AMi) 81.20%. 2013: 196 I 
por PD em 5460 I (3.59%). TIM: 25.54 Vs 6.10 dias. Nú-
mero de AMa 42.35% e AMi 57.14%. 2014: 219 I por PD 
em 5460 I (4.42%). TIM: 20.5 Vs 6.6 dias. Número de 
AMa 56.62% e AMi 26.94%. Discussão: Constatou-se 
um aumento do NI por PD e um TIM 3 a 4 vezes superior 
ao TIM por todas as causas. O número de amputações 
foi significativo: 40% dos doentes foram submetidos a 
AMa e 65% a AMi. O PD é um problema de saúde pú-
blica com elevados custos e morbi-mortalidade. A sua 
prevenção e tratamento diferenciado é imperatrivo. Pro-
põe-se uma estratégia multidisciplinar hospitalar dirigida 
ao pé diabético.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Maria de Jesus Oliveira, Bruno Pinto, Sara Nogueira, 

Isabel Aleixo, Eduardo Silva, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Maria de Jesus Oliveira
 EMAIL: oliveira.mariajp@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P192)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Lesão iatrogénica da artéria mesentérica superior 
durante nefrectomia radical

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A lesão iatrogénica da aorta ou 
de um dos seus principais ramos durante a nefrectomia 
é raramente relatado, podendo ser mais comum do que 
é atualmente reconhecido. A lesão da artéria mesentéri-
ca superior é, neste contexto, a mais frequente. Material 
e Métodos: Os autores apresentam, em poster, o caso 
clinico de um doente de 68 anos, submetido a nefrecto-
mia radical, trombectomia tumoral da veia renal esquer-
da e esplenopancreatectomia caudal. Durante o isola-
mento da artéria renal esquerda, e por confusão com 
esta dado tamanho da lesão, a artéria mesentérica su-
perior foi laqueada e seccionada inadvertidamente junto 
à sua origem. Após constatação da lesão, optou-se pela 
sua reparação direta utilizando o coto da artéria espléni-
ca, seccionada aquando da esplenectomia. Verificou-se, 
de imediato, a retoma do fluxo na artéria mesentérica. 
Resultados: O pós-operatório decorreu sem incidentes. 
A drenagem aspirativa não revelou sinais de hemorra-
gia ou de fistula pancreática e foi suspensa ao 5º dia. O 
doente teve alta após re-introdução alimentar e retoma 
do trânsito intestinal, sem queixas. Discussão: A lesão 
da artéria mesentérica superior durante a nefrectomia é 
uma complicação rara mas potencialmente catastrófica. 
Ocorre com mais frequência em tumores volumosos, 
com necessidade de linfadenectomia alargada, em que 
a lesão ou laqueação inadvertida da artéria acontece por 
confusão com a artéria renal esquerda. Falência em re-
conhecer e reparar a artéria pode resultar em isquemia 
intestinal e morte para a maioria dos doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1; Urologia
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Jorge Pereira, Pedro Eufrásio, Júlio Constantino, Paulo 

Rebelo, Catarina Afonso, Edgar Neves, Luís Pinheiro
 CONTACTO: Jorge Almeida Pereira
 EMAIL: doctorjota@me.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P193)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Ecografia nos CVCs com reservatório na veia jugu-
lar interna - Abordagem alternativa ou preferencial?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Na Unidade de Cateteres Ve-
nosos Centrais (CVCs), a colocação ecoguiada de 
CVCs teve início em 2012.A veia jugular interna (VJI) 
é, atualmente, a selecionada com maior frequência pe-
los cirurgiões. O objectivo deste trabalho é avaliar as 
colocações ecoguiadas de CVCs com reservatório na 
VJI, as complicações imediatas associadas à técnica 
e qual a via de abordagem preferencial dos cirurgiões. 
Material e Métodos: Estudo observacional a partir de 
uma base de dados prospectiva dos doentes subme-
tidos à colocação de CVCs na nossa Unidade de Ja-
neiro de 2012 a Outubro de 2015. Resultados: Foram 
colocados 2640 CVCs durante o tempo de estudo e 
destes, 1085 com controlo ecográfico. Dos 642 CVCs 
colocados na VJI com ecografia,500 foram CVCs com 
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reservatório. A patologia mais frequente foi o cancro da 
mama (26%) e a maioria dos doentes não teve compli-
cações imediatas (94%). A complicação imediata mais 
frequente foi a punção arterial em 2,6% dos casos. Ao 
longo do tempo do estudo, houve um aumento da uti-
lização da ecografia na colocação de CVCs e, neste 
momento, a colocação ecoguiada é a mais utilizada. 
Discussão: A colocação ecoguiada de CVCs com re-
servatório na VJI é segura e está associada a um redu-
zido número de complicações imediatas. Actualmente, 
cirurgiões treinados na colocação de CVCs pelas refe-
rências anatómicas na veia subclávia, preferem a colo-
cação ecoguiada de CVCs na VJI.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Instituto Português de On-
cologia de Lisboa FG

 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Oom, R; Cabral, F; Sousa, M; Nogueira, R; Carvalhal, 

S; Barroca, R; Casaca, R; Bettencourt, A
 CONTACTO: Rodrigo Oom
 EMAIL: rodrigo.oom@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P194)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Trombose da veia jugular como apresentação de 
neoplasia gastrointestinal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Existe uma relação entre o 
tromboembolismo e neoplasia. Esta está associada 
a tromboses recorrentes e em locais pouco comuns. 
Resultados: Apresenta-se um caso de uma mulher 
de 31anos, com disfonia e edema cervical doloroso 
com duas semanas de evolução, sem história de trau-
matismo. A ecografia cervical revelou trombose das 
veias jugular interna e subclávia esquerdas. A doente 
foi anticoagulada com enoxaparina e internada para 
estudo. Analiticamente sem trombocitose, estudo de 
fatores pró-coagulantes e estudo genético de trombo-
filias normal. TC corpo com múltiplas adenomegálias 
mediastínicas, do tronco celíaco (maior com 21mm), 
lombo-aórticas, mesentéricas e ilíacas, condicionan-
do hidronefrose à direita e sugestivas de doença lin-
foproliferativa. Procedeu-se a laparotomia diagnóstica. 
A citologia foi positiva para células neoplásicas e a 
biópsia de adenomegálias do mesentério compatível 
com adenocarcinoma. Fez-se endoscopia digestiva 
alta que mostrou úlcera na transição corpo antro, his-
tologia compatível com adenocarcinoma gástrico in-
vasivo do tipo intestinal. Discussão: A trombose das 
veias jugular e subclávia são entidades pouco frequen-
tes, geralmente associadas a cateterismo venoso. O 
caso descrito é especialmente peculiar uma vez que 
o tromboembolismo foi a apresentação inaugural de 
uma neoplasia gástrica assintomática. Em suma, em 
doentes com trombose venosa não explicada, espe-
cialmente em locais inusuais, deve ser feita uma ava-
liação sistémica e radiológica exaustiva para excluir  
neoplasia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1, Hospital de Santo André, Centro Hospitalar 

de Leiria
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular

 AUTORES: JOANA SILVA, Inês Sales, Daniel Jordão, Inês Gil, Rita 
Brásio, Rita Malaquias, Branco Lopes, Sandra Ferraz

 CONTACTO: Joana da Cruz Silva
 EMAIL: jana_civa@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P195)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Tratamento endovascular de migração de cateter 
venoso central, totalmente implantável de longa du-
ração, durante a sua remoção ? Caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Entre as possíveis complica-
ções da remoção de catéteres venosos centrais, to-
talmente implantáveis de longa duração, encontra-se 
a migração do catéter durante a sua extração. Depen-
dendo da experiência dos cirurgiões, da disponibilidade 
da fluroscopia e do local onde se encontra o catéter 
migrado, podem ser ponderadas diferentes aborda-
gens, por via aberta ou endoscópica, para remoção 
do catéter. Existem ainda situações é que é aceitável 
optar por não remover o catéter migrado. Resultados: 
Caso clínico: Mulher, 59anos, com múltiplos antece-
dentes, diagnosticada com adenocarcinoma gástrico 
cT3N+M0, proposta para quimioterapia neoadjuvante. 
Colocou catéter venoso central, totalmente implantável 
de longa duração, para realização de quimioterapia, 
na veia subclávia direita. Realizada revisão do catéter 
por mau funcionamento do mesmo, tendo-se optado 
pela sua substituição. Durante a remoção do catéter 
não funcionante, verificou-se ruptura com migração da 
sua porção distal para a veia cava superior. Realizada 
remoção da porção migrada através de acesso pela 
veia femural direita, com recurso a endo-loop para a 
sua mobilização. Discussão: Uma atitude expectante 
na abordagem de catéteres migrados a partir das veias 
subclávias pode culminar em tromboembolismo pulmo-
nar, apesar de não acrescer à iatrogenia. Abordagens 
clássicas, por toracotomia mediana, estão associadas 
a grande morbilidade. A cirurgia endovascular implica 
cirurgiões experientes na técnica e material de fluros-
copia, nem sempre disponível.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia de Ambulatório
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Joana Rodrigues Gaspar, Silvia Neves, Carlos Maga-

lhães, Paulo Almeida
 CONTACTO: Joana Raquel Rodrigues Gaspar
 EMAIL: joana_gaspar_@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P196)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: PÉ DIABÉTICO - uma abordagem multidisciplinar 
na preservação funcional do membro

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A DM é responsável por 70% 
das amputações de MI. 55% dos amputados serão sub-
metidos a amputação do membro contralateral em 2 a 
3 anos. A mortalidade pós-amputação é de 80% aos 5 
anos. Estes dados ilustram o enorme impacto da am-
putação major na sobrevida e qualidade de vida dos 
doentes. Considerando que o desenvolvimento de pro-
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gramas especializados multidisciplinares demonstrou 
reduzir as taxas de amputação em 45 a 85%; preten-
demos, através da apresentação de um caso clínico, 
reforçar a importância deste tipo de abordagem nos cui-
dados ao pé diabético. Material e Métodos: Mulher 68 
anos, DM1 há 50 anos, IRT, referenciada à consulta por 
úlcera da região plantar, grau 4 na classificação Wag-
ner acompanhada de infecção grave envolvendo o mé-
dio e retro-pé. Previamente internada noutro hospital, 
tendo-lhe sido proposta amputação major que recusou. 
A doente foi internada e seguida por equipa multidisci-
plinar incluíndo: cirurgia geral, radiologia de interven-
ção, diabetologia e fisiatria. Foi realizada terapêutica 
local nomeadamente desbridamentos hidro-cirúrgicos 
seriados e vacuoterapia; terapêutica sistémica com 
antibioterapia dirigida e revascularização endovascular 
por angioplastia mecânica com balão da popliteia es-
querda, que apresentava estenoses severas. Resulta-
dos: Preservação de membro funcional e cicatrização 
completa em 15 semanas. Discussão: Uma aborda-
gem dirigida aos vários mecanismos fisiopatológicos 
envolvidos, reduz as taxas de amputação major, mini-
mizando o impacto socio-económico e familiar do pé  
diabético.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: (1) Serviço de Dermatovenerologia, Hospital Santo 

António dos Capuchos (HSAC), Centro Hospitalar Lis-
boa Central (CHLC); (2) Serviço de Cirurgia 2, Hospital 
Curry Cabral, CHLC; (3) Serviço de Cirurgia 6, HSAC, 
CHLC

 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Rita Ramos Pinheiro (1); Margarida Moura Valejo Coe-

lho (1); Catarina Aguiar (2); Ana Formiga (3); José Ne-
ves (3); Guedes da Silva (3)

 CONTACTO: Rita Ramos Pinheiro
 EMAIL: rita.ramos.pinheiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P197)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Ir mais além no pé diabético
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O pé diabético, síndrome ca-

racterizada por úlcera no pé, localizada abaixo do ma-
léolo, acompanhada de neuropatia e diferentes graus 
de isquémia e infecção, sendo uma complicação major 
da Diabetes Mellitus. A intervenção atempada apoiada 
numa equipa multiciplinar é fundamental para o suces-
so terapêutico, contribuindo para uma redução da taxa 
de amputações major. Apresentação de caso clínico de 
doente amputado pela coxa com pé diabético restante 
em isquémia crítica. Material e Métodos: Doente in-
ternado por úlcera bordo interno do calcâneo, 6 cms 
profundidade, infeção moderada, isquémia crítica, com 
2meses de evolução. Iniciou antibioterapia de largo 
espectro, colheram-se amostras para microbiologia e 
realizou hidrodisseção e penso com pressão local ne-
gativa. Fez AngioTc que mostrou oclusão completa cal-
cica da artéria femoral comum e superficial, prevendo-
-se intransponibilidade endovascular. Foi submetido a 
endarterectomia extensa das arterias: ilíaca, femoral 
comum e femural profunda, encerrando-se a arterio-
tomia com “patch” de veia safena numa extensão de 
15 cms. O angioTc de controlo aos 3 meses mostrou 

permeabilidade do tripé femoral melhoria no preenchi-
mento da rede distal. Resultados: Conservação mem-
bro funcional com cicatrização da ferida. Possibilidade 
de colocação prótese no membro contra-lateral com 
autonomia do doente Discussão: Em casos selecio-
nados a endarterectomia com profundoplastia é opção 
no tratamento pé diabético isquémico, possibilitando 
tratamento híbrido concomitante ou em diferido se  
necessário.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: : Cirurgia 2.6 ? Unidade Pé diabético - Hospital Santo 

António dos Capuchos
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Aguiar C;Pinheiro R; Pereira J.; Coelho M; Formiga A; 

Neves J;
 CONTACTO: Catarina Aguiar
 EMAIL: catarina_aguiar_99@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P198)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: A propósito de um caso clínico, realçar a observa-
ção do pé diabético

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A infeção do pé é a principal 
causa de internamento das pessoas com diabetes e é, 
provavelmente, a principal causa de amputação major. 
A intervenção atempada é essencial para reduzir o nú-
mero de amputações major, mortalidade e impacto só-
cio-económico. Apresentação do caso clínico de infec-
ção grave em pé diabético Material e Métodos: Doente 
sexo masculino, 72 anos, internado através do serviço 
urgência, em Serviço de Medicina por descontrolo me-
tabólico e leucocitose. Durante uma semana realizou 
repetidas hemoculturas e ao 8º dia pediram colabora-
ção da Cirurgia, apresentando membro inferior direito 
com placa de necrose e extensos sinais de celulite pé 
e perna. Foi enviado ao Serviço de urgência tendo feito 
drenagem/desbridamento e amputação do 1º dedo com 
recepção do metatarso. Fez-se colheita de amostras 
para bacteriologia, e iniciou antibioterapia empírica de 
largo espetro, hidrodisseção dias alternados com soro 
e octenidina, aplicação de penso com Pressão Local 
Negativa. Entretanto realizou angiografia diagnóstica e 
terapêutica urgente num mesmo tempo. Resultados: 
Conservação de membro funcional com autonomia do 
doente. Discussão: O diagnóstico tardio de infeção da 
úlcera do pé diabético é responsável por internamentos 
prolongados e por considerável numero de amputa-
ções major. Os procedimentos endovasculares podem 
desempenhar um papel importante na tentativa de con-
servação do membro. Um diagnótico precoce reduz 
o tempo de internamento, os custos e o risco de am- 
putação.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço: Cirurgia 2.6 ? Unidade Pé diabético - Hospital 

Santo António dos Capuchos
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Catarina Aguiar; Rita Pinheiro; José Pereira; Tiago Bi-

lhim; Margarida Coelho; Ana Formiga; José Neves
 CONTACTO: Catarina Aguiar
 EMAIL: catarina_aguiar_99@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P199)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Novas perspectivas no pé diabético, um novo  
futuro!

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A diabetes é uma doença que 
está em crescimento a nível mundial, principalmen-
te nos países mais desenvolvidos. Uma vez instala-
da, esta doença multisistémica acarreta uma grande 
morbimortalidade e perda da qualidade de vida. O 
pé diabético é um grande desafio para o cirurgião e 
apesar de uma abordagem multidisciplinar, este fre-
quentemente culmina com uma amputação. Hoje em 
dia, o objectivo pretendido é a preservação da fun-
ção motora. Muitas vezes, a má vascularização ou a 
infecção associada, determina uma amputação ma-
jor. Contudo, com os avanços no campo da vacuote-
rapia, dos novos anti-sépticos e antibióticos, tem sido 
possível optar por um tratamento cada vez mais con-
servador. Discussão: O autor pretende apresentar 
a perspectiva de um hospital distrital no tratamento 
desta patologia, com a apresentação de alguns casos  
clínicos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Mendonça, Nuno; Caetano, Zara; Além, Hélder; Fer-

reira, Carlos; Patrocínio, Sara; Tomé, Miguel; Caldeira, 
Filipa; Neves, Janeiro

 CONTACTO: Nuno Mendonça
 EMAIL: nggmendonca@aim.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P200)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Isquemia Intestinal Aguda:revisão De 50 Casos
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A isquemia intestinal aguda 

(IIA) é uma causa de dor abdominal potencialmente fa-
tal. Com clínica inespecífica e sem dados laboratoriais 
sensíveis e específicos, o diagnóstico é tardio e a mor-
talidade elevada. O objetivo deste trabalho foi analisar 
doentes operados por IIA: caraterizar a população, re-
ver a abordagem diagnóstica e terapêutica. Material e 
Métodos: Estudo retrospetivo e observacional de todos 
os doentes submetidos a cirurgia por IIA entre maio de 
2013 e janeiro de 2015 (n= 50). Resultados: A idade 
média foi 79 anos ±9.6 e 52% dos doentes eram do 
sexo masculino. A maioria dos doentes (86%) tinha pelo 
menos um factor de risco cardiovascular e 42% tinha 
doença cardíaca. Na avaliação inicial, a dor abdominal 
aguda foi o sintoma prevalente (n=33) e a média dos 
lactatos foi 36±22mg/dL. Cerca de 66% dos doentes fo-
ram operados nas primeiras 24h após admissão. Em 10 
casos foi documentada trombose arterial, efectuando-
-se trombectomia em 5. Em 12 casos a isquemia foi 
considerada total e irreversível inviabilizando atitudes 
cirúrgicas. Todos os doentes que sobreviveram tinham 
isquemia segmentar excepto um que apresentava is-
quemia total viável. A mortalidade foi 68%. Discussão: 
De acordo com a literatura, os doentes apresentavam 
idade avançada, múltiplas comorbilidades e clínica 
inespecífica, sendo a mortalidade elevada. Apesar da 

cirurgia precoce, a maioria dos doentes tinha enfarte 
intestinal estabelecido, revelador do diagnóstico difícil e 
tardio. A extensão do enfarte foi um factor relacionado 
com a mortalidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: 1 ? Cirurgia Cardíaca, Hospital de Santa Cruz, 2 ? Ci-

rurgia Geral, Instituto Português de Oncologia de Lis-
boa, 3- Cirurgia Geral, Hospital Beatriz Ângelo

 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Sara Ranchordás1, Rodrigo Oom2, Cátia Cunha3, Rita 

Roque3, Luís Féria3, Rui Maio3
 CONTACTO: Sara Ranchordas
 EMAIL: sdharmisha@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P201)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Aneurisma da Artéria Esplénica em ruptura ? uma 
emergência cirúrgica.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os aneurismas da artéria 
esplénica são raros. No entanto, são os 3os aneuris-
mas mais frequentes do abdómen, após os da aorta 
abdominal e os ilíacos. O objectivo deste trabalho é a 
apresentação de um caso clínico e a revisão da litera-
tura. Material e Métodos: É relatado o caso clínico, os 
exames complementares, os achados operatórios e a 
cirurgia realizada. Por fim é realizada uma revisão da 
literatura e discutidas as opções terapêuticas. Resul-
tados: Um homem de 66 anos foi transferido para o 
Serviço de Urgência do nosso hospital com dor lombar 
com cera de 8 horas de evolução. O doente havia re-
alizado uma Tomografia Computorizada que mostrava 
um aneurisma da artéria esplénica em ruptura com vo-
lumoso hematoma retroperitoneal. À entrada na Sala 
de Emergência o doente apresentava-se em choque 
hipovolémico. Foi decidida a realização de laparotomia 
emergente e o doente foi submetido a esplenopancre-
atectomia distal com ressecção da artéria esplénica 
incluindo o aneurismo. O pós-operatório foi complica-
do com fístula pancreática e tromboembolia pulmonar. 
Discussão: Dado o aumento do uso dos exames de 
imagem, os aneurismas da artéria esplénica assinto-
máticos são um diagnóstico cada vez mais frequente. 
O tratamento depende da forma de apresentação e da 
sua anatomia. Sempre que possível, são privilegiadas 
técnicas minimamente invasivas e a preservação es-
plénica. A ruptura é raramente a sua forma de apresen-
tação. Nestes casos, a laparotomia emergente continua 
a ser o tratamento de escolha.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Carlos Veiga, Humberto Cristino, Luís Vilaça, Sónia Vi-

laça
 CONTACTO: Carlos Veiga
 EMAIL: quimdeco@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P202)

  SESSÃO P-Vascular

 TÍTULO: Radioterapia como causa de fístula aortoentérica 
primária

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A fístula aortoentérica primária 
(FAEP) é uma causa rara de hemorragia digestiva. A 
principal causa de FAEP são os aneurismas da aorta 
abdominal. Resultados: Uma senhora de 54 anos com 
antecedentes de carcinoma do colo uterino (submeti-
da a histerectomia e a quimioradioterapia adjuvante 
há 1 ano) é trazida ao hospital por quadro de hema-
temeses e sinais de choque hemorrágico. Na sala de 
emergência, realizou EDA que mostrou lacerações da 
mucosa sugestivas de Sínd. Mallory-Weiss. Realizou 
TC que mostrou fístula aortoentérica, tendo sido sub-
metida a laparotomia emergente. Verificou-se extensa 
fibrose retroperitoneal, associada à radioterapia prévia. 
Apresentava fístula da aorta infra-renal para a última 
porção do duodeno. Foi feita pontagem aorto-aórtica 
com prótese e enterectomia da região da fístula. A do-
ente foi admitida na Unidade de Cuidados Intensivos 
com choque hemorrágico e disfunção multiorgânica. 
A doente apresentou recuperação clinica e funcional 
lenta, tendo alta 2 meses após a admissão. 2 meses 
após a alta, a doente apresentou nova hemorragia di-
gestiva alta e sinais de choque, foi laparotomizada e 
constatado abcesso periprostético com deiscência da 
anastomose intestinal prévia. Foi removida a prótese 
e feito encerramento dos cotos da aorta, com ponta-
gem axilobifemoral. Foi feita ressecção da anastomo-
se e gastrojejunostomia. A doente manteve-se com 
choque refractário vindo a falecer 7 dias mais tarde. 
Discussão: Este caso relata um caso de FAEP após  
radioterapia.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Hospital de Braga
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Ana Franky Carvalho, Pedro Leão, Conceição Antunes
 CONTACTO: Ana Franky Carvalho
 EMAIL: arfranky@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C25)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Padrões Histopatológicos de Prognóstico na Cirur-
gia de Metástases de Cancro Colo-Rectal: Padrão 
Expansivo como Factor Independente de Pior So-
brevida Global e Livre de Doença

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O padrão histopatológico apre-
sentado pelas metástases hepáticas de carcinoma 
colo-rectal (MHCCR) tem implicações prognósticas, 
reflectindo importantes interacções tumor-hospedeiro. 

Objectivo: avaliar a influência do padrão histopatológi-
co na sobrevivência global (SG), sobrevivência livre de 
doença (SLD) e sobrevivência livre de recidiva hepá-
tica (SLRH). Material e Métodos: Análise dos dados 
clínicos de 110 doentes submetidos a hepatectomia 
por MHCCR (2010 a 2013). Revisão patológica com 
ocultação: margem de ressecção cirúrgica, grau de re-
gressão tumoral, espessura tumoral na interface tumor-
-parênquima e padrão de crescimento tumoral. Análise 
estatística com SPSS 21.0. Testes de sobrevivência 
(Kaplan-Meier , log rank e regressão de Cox). Signi-
ficado estatístico com p<0.05. Resultados: Sobrevida 
mediana de 52 meses, SG aos 5 anos de 48%. Recidi-
va em 74 doentes. Margem cirúrgica positiva demons-
trou ser um fator independente de pior SLD (p=0.018) 
(SG aos 5 anos de 10.2%). Ausência de resposta his-
tológica tumoral associada a pior SLRH (p=0.021). O 
padrão de crescimento expansivo associou-se a pior 
SG (27,5% aos 5 anos; p=0.007) e SLD (5,4% aos 5 
anos; p=0.004) na análise multivariada. Discussão: : 
É inegável o valor prognóstico dos parâmetros histopa-
tológicos em doentes submetidos a ressecção hepática 
por MHCCR. O padrão de crescimento tumoral expan-
sivo foi um factor independente de pior prognóstico. Os 
mecanismos biológicos subjacentes devem ser alvo de 
investigação.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: 1 - Clínica Universitária de Cirurgia III, Faculdade de 

Medicina, Universidade de Coimbra 2 - Serviço de Ci-
rurgia A, Hospitais da Universidade de Coimbra 3 - Ser-
viço de Anatomia Patológica - Hospitais da Universida-
de de Coimbra

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Daniela Falcão1, Henrique Alexandrino1,2, Rui Caeta-

no Oliveira3, João Martins1, Maria Augusta Cipriano3, 
Luís Ferreira1, Ricardo Martins1,2, César Carvalho2, 
Marco Serôdio2, Mónica Martins1,2, José Guilherme 
Tralhão1,2, Francisco Castro e Sousa1,2

 CONTACTO: Henrique Alexandrino
 EMAIL: halexandrino123@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C26)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Abordagem da via biliar na Pancreatite Aguda Biliar
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Pretende-se avaliar a pertinên-

cia da realização de Colangiografia intra-operatória 
(CIO) após Pancreatite Aguda (PA) Biliar por oposição 
a outros métodos de abordagem da via biliar principal 
(VBP). Material e Métodos: Análise retrospetiva de do-
entes com história de PA Biliar submetidos a colecistec-
tomia num período de 44 meses. Avaliaram-se dados 
clínicos, analíticos, imagiológicos, endoscópicos, intra-
-operatórios, morbimortalidade e tempo de internamen-
to. Análise estatística com SPSS 20. Resultados: Dos 
119 doentes incluídos, 68 (57,1%) foram submetidos a 
colecistectomia com CIO, sendo objetivada litíase em 
6 dos 11 doentes com imagem de subtração. No pós-
-operatório (PO), 4 (5,9%) doentes tiveram um episódio 
de PA, em nenhum se objetivou imagem de subtração 
da VBP intra-operatória. Dos 51 (42,9%) doentes res-
tantes, apresentaram litíase da VBP 15 dos 30 doentes 
que realizaram colangiopancreatografia retrógrada en-
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doscópica (CPRE), tendo sido realizadas 21 esfinctero-
tomias. Ocorreram neste grupo sem CIO 3 (5,9%) ca-
sos de PA PO, todos em doentes sem CPRE pré-ope-
ratória. A morbimortalidade foi superior no grupo não 
submetido a CIO e a duração do internamento desse 
grupo foi 3,5 dias superior (p= 0,038). A realização de 
CIO demorou em média 18,2 min. Não se identificaram 
fatores preditores de litíase da VBP com significância 
estatística além da dilatação da mesma. Discussão: 
Nesta análise há uma diferença relevante entre a CIO e 
a CPRE na deteção de litíase da VBP e na probabilida-
de de ocorrência de PA PO.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Rodrigues Brito, T.; Rodrigues, AC.; Gonçalves, MR.; 

Calais Pereira, L.; Gomes, D.; Pinto, D.; Ferreira, S.; 
Midões, A.

 CONTACTO: Telma Anita Rodrigues Brito
 EMAIL: rodriguesbrito.telma@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C27)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Carcinoma Hepatocelular com mais de 10cm: Deve-
mos investir?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O tratamento cirúrgico do Car-
cinoma Hepatocelular (CHC) nos estadios avançados 
continua a representar um desafio. Publicações recen-
tes tem sugerido que tumores de grandes dimensões, 
especialmente únicos, tem sobrevidas comparáveis 
aos de menor tamanho. Os autores propõem-se ana-
lisar o impacto da ressecção cirúrgica de CHC maiores 
que 10cm na sobrevida a curto e longo prazo Material e 
Métodos: Análise retrospectiva dos doentes operados 
por CHC. Análise estatística com easyR Resultados: 
De 2003 a 2014 foram submetidos a ressecção hepá-
tica por CHC 144 doentes. Destes, 46 apresentavam 
diâmetro tumoral superior a 10cm, dos quais 88% com 
nódulo único. Em todos foi realizada ressecção com in-
tuito curativo, tendo sido necessária ressecção major 
em 83%. A morbilidade major foi 7% e a mortalidade 
7%. A sobrevida global neste grupo foi 81,5% e sobrevi-
da livre de doença 25,3%, aos 5 anos. A sobrevivência 
no grupo com nódulo único foi 85,3% e 53,3% para dois 
ou mais nódulos. Em analise univariável, a sobrevivên-
cia foi influenciada pela presença de cirrose, CHILD-
-PUGH, MELD e invasão macrovascular. Em análise 
multivariável apenas a presença de cirrose influenciou 
a sobrevivência (HR 10.44;CI95%1.7-65.5;p=0.01) Dis-
cussão: A maioria dos doentes com CHC volumoso 
pode ter uma sobrevida longa desde que seja oferecida 
a hipótese de ressecção. A avaliação multidisciplinar 
num grupo com experiência é fundamental para evitar 
uma selecção adversa, com um abstencionismo tera-
pêutico capaz de condenar doentes com possibilidade 
de sobrevidas longas

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-bilio-pancreático e de Transplantação 

do Hospital Curry Cabral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Sílvia Gomes da Silva; Hugo Pinto Marques; Andreia 

Curto; Dinis Mateus; Fernando Pessoa; Ana Marta No-

bre; Raquel Mega; João Santos Coelho; Américo Mar-
tins; Eduardo Barroso

 CONTACTO: Sílvia Gomes da Silva
 EMAIL: silviasilva84@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C28)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Decisão terapêutica na colecistite aguda
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Para além de guidelines, exis-

tem consensos e extensa literatura sobre a colecistite 
aguda. Fomos analisar as decisões terapêuticas to-
madas entre 2012 e 2015, período no qual foram in-
ternados 313 doentes com o diagnóstico de colecistite 
aguda. Material e Métodos: Análise retrospectiva, dos 
processos dos doentes com diagnóstico de colecistite 
aguda entre Janeiro de 2012 e Julho de 2015, avalian-
do as suas características demográficas e clínicas e 
respectivas tomadas de decisão. Resultados: Cerca 
de 72,8% dos doentes recorreu à urgência com 72 h 
ou < de duração sintomática e apenas 27,2% com > de 
72 horas. Dos doentes com 72 h ou < de duração dos 
sintomas 63,1% foram tratados conservadoramente e 
32,4% foram submetidos a colecistectomia precoce. 
Os doentes sintomáticos (> 72h), 64,8% foram tratados 
conservadoramente e 29,5% submetidos a colecis-
tectomia precoce. Foram estudadas outras variáveis: 
idade, co-morbilidades, toma de antiagregantes ou 
anticoagulantes, sepsis com lesão de orgão de orgão 
alvo, cirurgias prévias e colecistite aguda complicada. 
Discussão: Apesar da evidência científica disponível 
favorecer a colecistectomia precoce para a maior parte 
dos doentes com colecistite aguda, uma percentagem 
elevada dos doentes com colecistite aguda foram tra-
tados com antibioterapia com colecistectomia diferida. 
Constatou-se importante variabilidade nas decisões te-
rapêuticas, fenómeno já descrito na literatura

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Departamento de Cirurgia, Hospital de Santa Maria, 

Centro Hospitalar Lisboa Norte
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: T Cabral Braga, M Brochado, FS Cruz, M Santos, T Ca-

bral Braga, J Coutinho, J Mendes de Almeida
 CONTACTO: Teresa Braga
 EMAIL: teresacabralbraga@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C29)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Tratamento cirúrgico das metástases hepáticas de 
tumores neuroendócrinos: Estudo multi-institucio-
nal internacional

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência das metástases 
hepáticas de tumores neuroendócrinos (MHTN) tem 
vindo a aumentar. A ressecção R0 destas lesões fre-
quentemente não é possível e os resultados pautam-
-se por taxas de recorrência elevadas. A maioria da 
informação das MHTN provém de séries mono-institu-
cionais com um número reduzido de doentes. Apresen-
tamos os resultados de uma série multi-institucional in-
ternacional. Material e Métodos: Estudo multicêntrico 
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internacional envolvendo Centros Europeus e dos EUA. 
Análise retrospectiva das bases de dados de tumo-
res neuroendócrinos destas instituições entre 1985 e 
2014. Foram avaliadas as varáveis clinico-patológicas 
relevantes para o prognóstico. Análise estatística com 
SPSS 23.0. Resultados: Foram submetidos a ressec-
ção cirúrgica neste período 343 doentes, com uma ida-
de média de 56 anos. O tumor primário localizava-se 
mais frequentemente no pâncreas (146, 42,6%) e no 
intestino delgado (73, 21,3%). Em 84% do doentes o 
primário foi ressecado. 14,9% dos doentes eram G3 
e 25,9% tinham tumores funcionantes. Nesta série a 
taxa de ressecabilidade foi de 96,8%, no entanto só 
166 (48,4%) foram R0. A sobrevivência global foi de 
57% aos 10 anos, com apenas 23% livres de doença. 
Em análise multivariável apenas o status funcionante 
do tumor, a cirurgia de intensão curativa e a ressec-
ção R0 influenciaram a sobrevida. Discussão: A taxa 
de recidiva nas MHTN é levada, no entanto a sobre-
vivência é geralmente longa. Os melhores resultados 
são obtidos nos tumores funcionantes com ressecções  
R0.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação 

(Director Prof. Dr. Eduardo Barroso). Hospital Curry Ca-
bral, CHLC, Lisboa

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Nádia Silva, Hugo Pinto Marques, João Santos Coelho, 

Jorge Paulino, Américo Martins, Timothy Pawlik, Eduar-
do Barroso

 CONTACTO: Nádia Silva
 EMAIL: nadiasrsilva@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C30)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: O Curioso Caso dos Tumores do Terço Médio da 
Via Biliar: Uma Análise Bi-institucional Franco-Por-
tuguesa

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O colangiocarcinoma do terço 
médio da via biliar principal(VBP)é uma entidade rara-
mente estudada de forma isolada e assumida como ten-
do um tratamento cirúrgico simples. Pretendemos es-
tudar os tumores avaliados pré-operatoriamente como 
“tumores do terço médio da VBP” que são propostos 
para ressecção da VBP e linfadenectomia. Material e 
Métodos: Análise retrospectiva de doentes propostos 
para cirurgia por tumor do terço médio da VBP reunindo 
a experiência de duas instituições em Portugal e Fran-
ça. Entre os factores clinico-patológicos relevantes pro-
curámos analisar a influência da invasão da margem 
radial da VBP no prognóstico. Resultados: Entre 2004 
e 2014 foram propostos para cirurgia 65 doentes. Fo-
ram ressecados 52 doentes(80%). A taxa de ressecção 
R0 foi de 56.9%. Foi necessário associar uma ressec-
ção hepática major em 9 doentes (17.6%) e pancreática 
em 14(27.5%).Seis doentes necessitaram de ressec-
ção portal (11.8%). Em 3 doentes foi necessária duo-
denopancreatectomia num segundo tempo,numa delas 
associada a hepatectomia.Morbilidade major-21,6%; 
mortalidade-7.8%. A sobrevida aos 5 anos foi de 29%. 
A margem radial e o status N1 não influenciaram a so-
brevivência. Discussão: O tratamento cirúrgico dos tu-

mores do terço médio da VBP pode ser complexo. Uma 
ressecção curativa envolve frequentemente ressecção 
pancreática ou hepática associada, muitas vezes com 
ressecção vascular. O planeamento cirúrgico deve an-
tecipar esta possibilidade e ser feito em centros de re-
ferência.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: 1. Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplan-

tação, Hospital Curry Cabral, CHLC, Lisboa (Director 
Prof. Dr. Eduardo Barroso); 2. Service de Chirurgie 
Hepato-Pancréato-Biliaire, Hôpital Beaujon, Paris (Di-
rector Prof. Dr. Olivier Soubrane)

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Mafalda Sobral1, Hugo Pinto Marques1, Silvia Silva1, 

João Santos Coelho1, Raquel Mega1, Jorge Paulino 
Pereira1, Américo Martins1, Olivier Soubrane2, Eduar-
do Barroso1

 CONTACTO: Mafalda Sobral
 EMAIL: mafaldasnsobral@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C31)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Radiofrequência: Uma Alternativa No Carcinoma 
Hepatocelular

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência de carcinoma he-
patocelular (CHC) está a aumentar. A radiofrequência 
(RF) é um método amplamente reconhecido para o 
tratamento de doentes com CHC, com intuito paliativo, 
mas muitas vezes com bom controlo da doença. Este 
trabalho tem como objectivo a revisão dos doentes com 
diagnóstico de CHC submetidos a RF percutânea entre 
2002 e 2015. Material e Métodos: Análise retrospecti-
va dos doentes com CHC submetidos a RF percutânea 
entre 2002 e 2015, excluindo doentes submetidos a 
transplante. Resultados: Apurados 70 doentes subme-
tidos a RF percutânea, excluímos 28 doentes entretan-
to transplantados. Dos 42 restantes, 88% eram do sexo 
masculino, idade média de 66,1 anos, 43% com cirrose 
alcoólica, 12% com cirrose por VHB, 26% com cirro-
se por VHC, 14% com cirrose de etiologia mista e 5% 
com cirrose por hemocromatose. A resposta foi total em 
78,6% dos doentes, sendo, apenas, parcial em 21,6%. 
A estimativa de sobrevivência global foi de 33,3 ± 3,44 
meses. Na análise multivariada (regressão logística), a 
idade foi o único factor independente preditivo de mor-
talidade (OR=1,11 por ano; p=0,036). Discussão: A RF 
percutânea é importante na abordagem minimamente 
invasiva dos doentes com CHC não candidatos a cirur-
gia, permitindo a redução tumoral objectiva numa ele-
vada fracção de doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral ? Centro Hospitalar do Porto (1); Radio-

logia Centro Hospitalar do Porto (HSA - CHP) (2);
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: José Presa Fernandes(1), Pedro Nuno Brandão(1), 

Vítor Costa Simões(1), Carlos Macedo(2), João André 
Oliveira(2), Manuel Teixeira Gomes(2), Manuel Ribei-
ro(2), António Canha(1), Dr. Paulo Soares(1), Donzília 
Sousa Silva(1), Jorge Daniel(1), José Davide(1)

 CONTACTO: José Miguel Presa Fernandes
 EMAIL: zemiguelpreza@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C32)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Pancreatite aguda litiásica ? quando operar?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A litíase biliar constitui a etiolo-

gia mais prevalente de pancreatite aguda (PA). O trata-
mento definitivo após resolução de uma PA litiásica não 
complicada passa pela colecistectomia. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar os resultados das diferentes 
orientações terapêuticas. Material e Métodos: Anali-
saram-se retrospectivamente os processos de todos os 
doentes internados com diagnóstico de PA litiásica no 
serviço entre 2008 e 2013. Foram analisadas as parti-
cularidades de cada episódio, a realização ou não de 
colecistectomia, o tempo de intervalo até à cirurgia e 
a evolução do doente. Resultados: Dos 184 doentes 
internados por PA edematosa de origem litiásica, 8,15% 
foram submetidos a colecistectomia laparoscópica du-
rante o internamento. A média de tempo do procedi-
mento foi de 53 minutos, não existindo necessidade de 
conversão, nem complicações pós-operatórias. Os do-
entes submetidos a cirurgia diferida tiveram uma espe-
ra média de 212 dias, com um tempo operatório signi-
ficativamente superior (75 minutos). Foram convertidos 
4 procedimentos e 2 doentes apresentaram complica-
ções pós-operatórias. A taxa de reinternamento em do-
entes não colecistectomizados durante o internamento 
foi de 28%. Um maior número de episódios de PA não 
afectou a gravidade dos episódios subsequentes. Dis-
cussão: Os resultados defendem que a cirurgia após 
um episódio de PA não complicada deve ser realizada 
durante o internamento inicial, pois diminui o número 
de reinternamentos, a duração do procedimento e as 
complicações do mesmo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: M Costa, C Vila Nova, C Canhoto, E Fraga, A Bento, J 

Almeida, A Pinho, F Manata, FJ Oliveira
 CONTACTO: Marta Raquel Pereira Costa
 EMAIL: martarpcosta@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C33)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Experiência De Um Serviço Em Cirurgia Pancreá- 
tica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Face a um maior reconheci-
mento clinico,melhoria dos exames complementares de 
diagnóstico,padronização de técnicas cirúrgicas e cui-
dados no perioperatório,tem-se constatado diminuição 
da morbimortalidade na cirurgia pancreática.Apresenta-
mos este trabalho no sentido de rever a clínica,indicação 
cirúrgica,resultado histológico e morbimortalidade as-
sociada à cirurgia pancreática. Material e Métodos: 
Estudo retrospetivo baseado na consulta do processo 
clínico de doentes submetidos a cirurgia no período 
Janeiro/2004 a Setembro/2015. Resultados: Foram 
operados 299 doentes,72% homens,idade média 66 
anos,num total de 302 intervenções cirúrgicas.Co-mor-
bilidades: Diabetes Mellitus em 23% dos doentes.No 
período pré-operatório, 4% realizaram tratamento neo-

adjuvante, e a maioria dos doentes não efetuou drena-
gem biliar percutânea.Procedimentos realizados: Duo-
denopancreatectomia cefálica(75%),Pancreatectomia 
corpo-caudal(15%),Enucleação pancreática(4%) e 
Pancreatectomia Total(3%).Internamento médio de 15 
dias. Morbilidade:fístula pancreática em 34% dos ca-
sos. Registou-se 9% dos doentes com episódio de Pan-
creatite aguda,e o atraso do esvaziamento gástrico em 
8%.Taxa de reoperação de 22%.O resultado histológico 
mais frequente:Adenocarcinoma do pâncreas.Taxa de 
mortalidade aos 30 dias de pós-operatório de 4,2%. 
Discussão: Todos os esforços devem ser implemen-
tados no sentido de obter resseções R0(fator indepen-
dente de prognóstico).È necessária a padronização do 
estudo etiológico,da estratégia cirúrgica global e cuida-
dos per-operatórios.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Tiago Fonseca, Mariana Costa, Vera Oliveira, Marta 

Guimarães, Pedro Rodrigues, Domingos Rodrigues, 
Jorge Costa, Gil Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Tiago Feiteira Fonseca
 EMAIL: tiagofeiteirafonseca@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C34)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Colecistostomia percutânea na colecistite aguda ? 
Experiência de um serviço

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A colecistite aguda é uma cau-
sa comum de admissão no serviço de urgência, sendo 
o tratamento definitivo a colecistectomia. Contudo, em 
doentes idosos, sépticos, com mau estado geral e/ou 
cuja patologia associada possa contraindicar um proce-
dimento cirúrgico, a colecistostomia percutânea consti-
tui uma forma de tratamento alternativa. Material e Mé-
todos: Análise retrospectiva dos doentes submetidos a 
colecistostomia percutânea no período compreendido 
entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2014, através 
da consulta dos processos clínicos de internamento. 
Resultados: No referido período foram realizadas 20 
colecistostomias percutâneas eco-guiadas. Observou-
-se discreto predomínio de doentes do sexo masculino, 
com uma média de idades de 80 anos, todos classi-
ficados como ASA III ou IV, a maioria antiagregados/
hipocoagulados. O número de dias em colecistostomia 
e a duração do internamento foi em média 7 e 15, res-
pectivamente. O agente mais frequentemente isolado 
foi a Escherichia Coli. Encontrou-se uma taxa de mor-
talidade de 10%, sendo que apenas 20% dos doentes 
foram submetidos a colecistectomia subsequente. Dis-
cussão: A colecistostomia percutânea é uma opção 
válida e segura quando o estado geral do doente con-
traindica uma anestesia geral, mas cujo tratamento mé-
dico exclusivo se mostra insuficiente para a resolução 
do quadro. A abordagem percutânea pode, deste modo, 
constituir um tratamento definitivo ou, por outro lado, 
de estabilização para uma subsequente colecistec- 
tomia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

554

 AUTORES: Ana Logrado, Júlio Constantino, Jorge Pereira, Luís Fi-
lipe Pinheiro

 CONTACTO: Ana Logrado
 EMAIL: anacristina.logrado@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C35)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Cirurgia Laparoscópica do Fígado: experiência re-
cente dum Serviço

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A abordagem laparoscópica é, 
apesar de exigente do ponto de vista técnico e exigir re-
cursos humanos e materiais específicos,cada vez mais 
utilizada na cirurgia hepática:sendo, neste momento,a 
primeira escolha em indicações seleccionadas, mes-
mo em patologia maligna Material e Métodos: Nos 
últimos anos foram operados 63 doentes(22 homens e 
41 mulheres);idade média 61,1±11,1 anos. Indicações: 
quistos biliares (n=25); hemangiomas (4); adenomas 
(3); outras lesões benignas (6); cistoadenoma mucino-
so (1); hemangioendotelioma epitelióide (1); hepatocar-
cinoma (12); metástases (11: cancro colorectal [CCR] 
7).Excisão da cúpula saliente em 25 doentes. Res-
secção hepática (RH) em 38: hepatectomia esquerda 
(2), lobectomias esquerdas (5), segmentectomias (14), 
bisegmentectomias (4) e ressecções atípicas (13).Ne-
cessidade de conversão num caso(1,6%).Morbilidade 
pela classificação de Dindo-Clavien. Análise estatística 
com SPSS 22.0. Significado estatístico p Resultados: 
Morbilidade global em 10 casos(15,9%). Mortalidade 
num caso (1,6%),por enfarte agudo do miocárdio. Du-
ração média do internamento de 6±5 (1-31) dias.Nos 
doentes submetidos a RH por doença maligna (n=23) 
houve recidiva em 10 casos(34,8%). Sobrevida média 
global de 42,5 e 28,9 meses e sobrevida livre de do-
ença de 36,2 e 26,4 meses, nos doentes com hepa-
tocarcinoma e metástases de CCR, respectivamente. 
Discussão: A cirurgia laparoscópica do fígado é se-
gura, menos agressiva e não parece comprometer os 
resultados oncológicos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: 1 Clínica Universitária de Cirurgia III ? Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra 2 Serviço de 
Cirurgia A ? Hospitais da Universidade de Coimbra ? 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: Francisco Castro Sousa 1,2, José Guilherme Tralhão1,2 

,Tomás Loureiro1, Marco Serôdio2, Mónica Martins1,2 
,Ricardo Martins1,2 Henrique Alexandrino1,2 Luís Fer-
reira2, César Carvalho2, António Milheiro1,2

 CONTACTO: Marco Serôdio
 EMAIL: m_serodio@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C36)

  SESSÃO CO-HBP-3

 TÍTULO: Neoplasias Papilares Mucinosas Intraductais Do 
Pâncreas: Uma Experiência Crescente

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As neoplasias mucinosas papi-
lares intraductais (IPMNs) são doenças do epitélio pan-
creático ductal, que correspondem a cerca de 7% das 

neoplasias pancreáticas. Podem variar em relação com 
a localização e o grau de malignidade. Este trabalho tem 
como objectivo a revisão dos doentes com diagnóstico 
de IPMNs, submetidos a cirurgia entre 2006 e 2015. 
Material e Métodos: Análise prospectiva dos doentes 
com IPMNs submetidos a cirurgia entre 2006 e 2015. 
Análise estatística com SPSS Statistics 20 (considera-
do significativo p<0,05). Resultados: Foram operados 
21 doentes (52,4% do sexo feminino), com idade média 
de 61,7 anos. As lesões constituíram achado incidental 
em 33,3% dos casos, em 28,6% a apresentação clínica 
foi de pancreatite aguda. As lesões localizavam-se pre-
ferencialmente na cabeça (12), mas também no corpo 
(5), na cauda (3) e em todo o órgão (1). O tamanho 
médio das lesões foi de 35,3 mm. O procedimento mais 
vezes realizado foi a duodenopancreatectomia cefáli-
ca (11 doentes). Na regressão logística, o único factor 
preditivo de malignidade foi a localização na cabeça do 
pâncreas (OR = 30,11; p = 0,036). A morbilidade obtida 
nesta série foi de 33%, não se registando necessidade 
de re-intervenção. Não houve mortalidade associada 
ao procedimento. Discussão: As IPMNs são neopla-
sias raras cujo reconhecimento tem vindo a aumentar.O 
espectro de malignidade é variável, desde lesões be-
nignas a malignas.A concentração da experiência em 
centros de elevado volume cirúrgico contribui permite 
uma abordagem optimizada desta patologia

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral ? Centro Hospitalar do Porto
 CAPÍTULO: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
 AUTORES: José Presa Fernandes, Pedro Nuno Brandão, Vítor 

Costa Simões, Cecília Pinto, António Canha, Paulo So-
ares, Donzília Sousa Silva, Jorge Daniel, José Davide

 CONTACTO: José Miguel Presa Fernandes
 EMAIL: zemiguelpreza@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C133)

  SESSÃO CO-Investigacao

 TÍTULO: Butirato vs Glicose: poderá a nossa dieta atenuar 
as alterações associadas ao efeito Warburg nas cé-
lulas tumorais?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A fermentação das fibras dieté-
ticas por parte das bactérias do cólon leva à produção 
de butirato, a principal fonte de energia dos colonóci-
tos. Durante o processo de tumorigénese, as células de 
cancro colorretal sofrem várias alterações metabólicas, 
intensificando o metabolismo glicolítico em detrimento 
do metabolismo oxidativo (efeito Warburg). Estudos su-
gerem que o butirato poderá ser competitivo com a gli-
cose, e interferir com esta reprogramação metabólica. 
Este trabalho tem como objetivo estudar essa possível 
interferência. Material e Métodos: As linhas celulares 
WiDr e C2BBe1 foram cultivadas em meios de baixo 
teor glicolítico (5 mM). Para avaliar o efeito do butira-
to na captação de 18F-FDG realizaram-se estudos de 
captação. A expressão membranar dos transportadores 
de glicose (GLUT1, 3, 5, e 12) foi avaliada pela téc-
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nica de citometria de fluxo. A técnica de ressonância 
magnética nuclear (RMN) foi usada para avaliar o efei-
to do butirato na produção de lactato, no acoplamento 
glicólise/ciclo de Krebs e no turnover do ciclo de Krebs. 
Resultados: Em ambas as linhas celulares, o butirato 
promoveu a diminuição da captação de 18F-FDG, sen-
do essa diminuição acompanhada na linha celular WiDr 
pela diminuição da expressão membranar do GLUT3 e 
12. A análise por RMN mostrou que o butirato interfere 
com o consumo de glicose, induzindo a intensificação 
do metabolismo oxidativo nas duas linhas celulares. 
Discussão: Os resultados obtidos sugerem que o buti-
rato pode atenuar e interferir com o efeito Warburg.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: 1Unidade de Biofísica, FMUC; 2CNC.IBILI, FMUC; 

3Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra; 4CIMAGO, FMUC; 5Grupo de Biologia 
Molecular Aplicada e Hematologia, FMUC; 6Serviço de 
Cirurgia A, CHUC, Coimbra.

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: Gonçalves TJ (1), Pires AS (1,2,3,4), Encarnação JC 

(1), Casalta JE (1), Gonçalves AC (4,5), Abrantes AM 
(1,3,5), Sarmento-Ribeiro AB (4,5), Carvalho RA(3), Tra-
lhão JG1,(4,6), Botelho MF(1,2,4), Castro-Sousa F(4,6)

 CONTACTO: Telmo Gonçalves
 EMAIL: tjdgonsalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C134)

  SESSÃO CO-Investigacao

 TÍTULO: Terapia Fotodinâmica em combinação com ácido 
acetilsalicílico para o tratamento de cancro colore-
tal e esofágico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os cancros coloretal e esofági-
co encontram-se situados no top 10 dos cancros mais 
frequentes a nível de incidência, tendo estes uma ele-
vada expressão de cicloxigenases. A terapia fotodinâ-
mica é uma terapêutica pouco invasiva, que está apro-
vada para o tratamento de várias patologias, particular-
mente, o cancro. O objetivo do estudo é avaliar o uso 
de inibidores de cicloxigenases, como o ácido acetilsa-
licílico em combinação com a terapia fotodinâmica para 
a promoção de efeitos anti proliferativos por diferentes 
mecanismos. Material e Métodos: As linhas celulares 
WiDR e OE19 foram cultivadas de acordo com as ins-
truções do fornecedor. As células foram submetidas ao 
fotossensibilizador em diferentes concentrações, após 
24h, irradiadas com 10J, e posteriormente adicionado 
o ácido acetilsalicílico. Posteriormente realizou-se o 
ensaio de MTT. Foram efetuados também estudos de 
citometria de fluxo para avaliação do tipo de morte celu-
lar. Resultados: De acordo com os resultados obtidos 
pelo ensaio de MTT verifica-se que a combinação entre 
a terapia fotodinâmica e o ácido acetilsalicílico diminui 
a proliferação de ambas as linhas celulares, dependen-
do da concentração de fotossensibilizador. Verifica-se 
a ocorrência de morte celular por apoptose e/ou ne-
crose em ambas as linhas, de um modo dependente 
da concentração de fotossensibilizador. Discussão: 
A combinação entre a terapia fotodinâmica e o ácido 
acetilsalicílico é potencialmente sinérgica, e está na de-
pendência da concentração do fotossensibilizador em 
ambas as linhas celulares.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Biofísica,FMUC(1);FCTUC(2) CIMA-

GO, FMUC(3);CNC.IBILI,UC(4);DEQ,FCTUC(5),DQ-
-FCTUC(6);Unidade de Biologia Molecular Aplicada, 
FMUC(7);Serviço de radioterapia,CHUC(8); Serviço de 
Cirurgia A,CHUC(9)

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: Almeida N.(1,2), Laranjo M.(1,3,4), Serra A.C.(5), 

Abrantes M.(1,3,4), Pineiro M.(6), Gonçalves, A.C.(3,7), 
Casalta-Lopes J.(1,8), Tralhão J,G.(1,3,9), Botelho 
M.F.(1,3,4), Castro-Sousa F. (2,9)

 CONTACTO: José Guilherme Tralhão
 EMAIL: jglrt@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C135)

  SESSÃO CO-Investigacao

 TÍTULO: Valor diagnóstico da citologia biliar aspirativa na 
icterícia obstrutiva de causa maligna

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O diagnóstico histológico da 
icterícia obstrutiva(IO) é muitas vezes difícil. A cito-
logia biliar aspirativa(CBA) é um método simples, re-
produtível e acessível uma vez que a maioria destes 
doentes requer uma drenagem biliar(DB), endoscópica 
(CPRE) ou percutânea (CPT). Objectivo: Estudo do va-
lor diagnóstico da CBA em doentes com IO de causa 
maligna comparativamente à citologia esfoliativa (CE) 
por CPRE. Material e Métodos: Estudo prospectivo 
de sete mulheres e 23 homens (48 e 84 anos, média 
69), com colangiocarcinoma (CC) intra-hepático(1), 
peri-hilar(13), distal(8), adenocarcinoma pancreático(6) 
e duodenal(2) com IO e DB transhepática por via per-
cutânea (CPT) ou colocação de prótese por CPRE. As 
citologias foram classificadas em inconclusiva, reactiva, 
suspeita de malignidade e maligna. Considerou-se o in-
tervalo de tempo entre a drenagem por CPT e a colhei-
ta, dimensão tumoral estimada, extensão histológica, 
diferenciação, localização, bilirrubina total, Ca 19.9 e 
CEA. Resultados: As CBA (19) e CE (11) foram classi-
ficadas como benignas em 21 casos (inconclusiva/rea-
tiva) e malignas em 9 (atípia/neoplasia). Os resultados 
não foram significativamente diferentes entre os dois 
grupos de CBA ou CE (P=0.782). A extensão tumoral 
apresentou correlação com o diagnóstico de malignida-
de por CBA (P=0.024) nos casos de CC. Discussão: A 
CBA pode apresentar um valor diagnóstico em doentes 
com IO, sendo um método acessível na presença de 
uma drenagem biliar externa; os resultados da citologia 
correlacionam-se com a extensão tumoral dos CC.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A do Centro Hospitalar e Universi-

tário de Coimbra (1), Serviço de Anatomia Patológica 
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2), 
CIMAGO, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra (3)

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: MJ Koch (1), H Alexandrino (1), RC Oliveira (2), R Ne-

mésio (1), R Martins (1), M Serôdio (1), M Martins (1), 
JC Campos (1), JG Tralhão (1,3), MA Cipriano (2), F 
Castro Sousa (1,3)

 CONTACTO: Mª João Koch
 EMAIL: mariajoaokoch@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C136)

  SESSÃO CO-Investigacao

 TÍTULO: Liver transplantation: evaluation of mitochondrial 
activity in animal model

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: An important problem concer-
ning liver transplantation and hepatic surgery is ische-
mia/reperfusion (I/R) injury. Mitochondria (M) become 
susceptible to damage during I/R. The aim is determine 
if the compound R5, would prevent impairment of liver 
M function following I/R injury. Material e Métodos: 
Livers (L) of male Wistar rats were subjected to 3, 6 
or 16 hours of hepatic ischemia, preserved in Celsior 
solution (at 4ºC) alone or with the addition of R5. During 
the 60 min of reperfusion (at 37ºC), L were perfused 
in a nonrecirculating fashion. Changes in membra-
ne potential, M respiration as well as susceptibility to 
M permeability transition (MPT) induction were evalu-
ated. Resultados: In rats subjected to I/R, compared 
with the control group, a severe impairment of M bio-
energetics was observed. State 3 respiration was de-
creased and state 4 enhanced, associated with lower 
membrane potential developed following succinate 
energization. The injury presented does not seem di-
rectly related with the time of ischemia, but rather with 
the damage caused by the reperfusion at 37 ºC. If the 
reperfusion is conducted at 30 ºC, the I/R injury is sig-
nificantly ameliorated. An increased susceptibility to 
MPT induction by calcium/phosphate was also obser-
ved. The effects of the reperfusion injury were amelio-
rated in the presence of the compound R5, under study. 
Discussão: R5 seems to prevent the most significant 
changes that occur in M during I/R, and the associa-
ted cell dysfunction, through their central role in cellular  
bioenergetics.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, EPE

 SERVIÇO: 1- Serviço de Cirurgia, IPOCFG / 2 ? MIToLAB / 3-Uni-
dade de Transplantação Hepática Pediátrica e de Adul-
tos, CHUC/4 ? Serviço de Cirurgia A, CHUC/ 5- Instituto 
de Biofísica, Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra (FMUC)/ 6-CIMAGO, FMUC.

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: Martins, R (1, 2).; Furtado, E.(3); Rolo, A (2).; Palmeira, 

C.(2); Tralhão, JG (3, 4, 5, 6).
 CONTACTO: Rui Miguel Rua Filipe Martins
 EMAIL: ruirfm@sapo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C137)

  SESSÃO CO-Investigacao

 TÍTULO: Butirato como radiossensibilizante no tratamento 
do cancro do cólon

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O butirato é um ácido gordo 
de cadeia curta produzido no cólon. Como inibidor das 
deacetilases das histonas (HDAC), este diminui a es-
tabilidade do ADN, podendo sensibilizar as células tu-
morais aos danos diretos e indiretos no ADN causados 
pela radioterapia (RT). Com este estudo pretende-se 
avaliar se o butirato é capaz de sensibilizar o tumor e 
melhorar a eficiência da RT no tratamento do cancro 
colorretal (CCR). Material e Métodos: A linha celular 

radiorresistente WiDr 10x foi obtida expondo a linha 
de CCR (WiDr) a RX em doses de 2Gy/semana (num 
total de 20Gy). Para a terapia combinada (TC), as cé-
lulas WiDr e WiDr 10x foram tratadas com 3mM e 5mM 
de butirato respetivamente, durante 24h e irradiadas 
com doses crescentes (2-10Gy). A atividade metabó-
lica avaliou-se às 24, 48, 72 e 96h pelo ensaio MTT, 
o fator de sobrevivência (SF) pelo ensaio clonogénico 
e a viabilidade e tipos de morte celular por citometria 
de fluxo, 24h após a TC. Resultados: Na linha WiDr 
10x a atividade metabólica diminuiu com o aumento da 
dose de radiação na TC, tal como a linha WiDr com 
RT, provando que o butirato reverte a radiorresistên-
cia induzida. O SF também diminui, reduzindo de 0,25 
(com RT) para 0,1 (com TC) nas células WiDr 10x 
quando expostas a 10Gy. A TC induziu uma diminuição 
de 59% da viabilidade nas células WiDr e de 70% nas 
WiDr 10x em relação à RT, havendo um aumento per-
centual de células em apoptose inicial e necrose. Dis-
cussão: Os resultados sugerem que o butirato pode 
sensibilizar as células de CCR aos efeitos induzidos  
pela RT.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Biofísica, IBILI, Faculdade de Medicina, 

UC(1); Faculdade de Farmácia, UC(2); Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, UC(3); Centro de Investigação 
em Meio-Ambiente, Genética e Oncobiologia, UC(4); 
Serviço de Cirurgia A, CHUC, Coimbra(5)

 CAPÍTULO: Investigação Básica
 AUTORES: GM Ferreira(1,2), TJ Gonçalves(1), AS Pires(1,3), JE 

Casalta-Lopes(1), AM Abrantes(1,4), JG Tralhão(1,4,5), 
MF Botelho(1,3,4), F Castro-Sousa(4,5)

 CONTACTO: Guilherme Tralhão
 EMAIL: jglrt@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C85)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Importância de um Sistema de Trauma Nacional In-
clusivo: O Modelo e Experiência em Israel

 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: O Trauma é a primeira causa 
de morte e incapacidade permanente até aos 44 anos 
de idade, tendo um grande impacto sócio-económico 
na população activa. A abordagem do doente politrau-
matizado em Portugal ainda não está estruturada de 
forma integrada e diferenciada. Descreve-se o modelo 
do Sistema de Trauma (ST) de Israel e experiência num 
Centro de Trauma Nível 1 (CT1). Material e Métodos: 
O ST Nacional de Israel é inclusivo caracterizando-se 
pela coordenação entre quatro vertentes de actuação: 
Prevençao, Pré-Hospitalar, Hospitalar e Reabilitação. 
Estas entidades estão diferenciadas por níveis de ca-
pacidade em cada região. O Rambam Health Care 
Campus, em Haifa, é o maior CT 1 israelita e apresenta 
a menor taxa de mortalidade (TM) nacional e metade 
da TM relativamente ao CT1 Americano - Ryder Trau-
ma Center, em Miami (2.41% Vs 4.80%). A redução da 
TM desde a implementação deste sistema foi de 10-



Revista Portuguesa de Cirurgia

545

15%. Discussão: A implementação de um ST Nacional 
Inclusivo, com as quatro vertentes de abordagem ao 
doente politraumatizado e regionalização dos Centros 
de Trauma diferenciados por níveis de capacidade é 
imperatrivo em Portugal, de modo a se integrar e opti-
mizar a prevenção, o acesso, o tratamento e reabilita-
ção desta população e diminuir a TM e a de incapacida-
de permanente destes doentes.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Maria de Jesus Oliveira, Shahar Grunner, Gila Hyams, 

Hanny Bahouth
 CONTACTO: Maria de Jesus Oliveira
 EMAIL: oliveira.mariajp@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C86)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Acuidade Diagnóstica da Tomografia Computoriza-
da na Perfuração de Víscera Oca por Trauma Abdo-
minal Fechado

 RESUMO:  Objectivo/Introduçâo: A tomografia computorizada 
(TC) é o exame de eleição na avaliação do traumatis-
mo abdominal fechado (TAF). No entanto, a identifica-
ção de perfuração de viscera oca (PVO) permanece um 
desafio, nomeadamente quando associada a lesão de 
orgãos sólidos. O objectivo deste estudo foi relacionar o 
diagnóstico de PVO com achados imagiológicos na TC 
pré-operatória. Material e Métodos: Foram analisados 
todos os doentes admitidos por TAF e submetidos a in-
tervenção cirúrgica, desde Jan/2007 a Jul/2015 com re-
colha de informação demográfica, clínica, imagiológica 
e intra-operatória. Apenas os doentes hemodinamica-
mente estáveis foram submetidos a TC com administra-
ção de contraste ev. Resultados: Foram incluídos 57 
doentes, 44 homens e 13 mulheres, com idade média 
de 51 anos. O New Injury Severity Score variou entre 5 
e 65. Intraoperatoriamente, constatou-se PVO em 22% 
(n=13), lesão de orgão sólido em 67% (n=38) e ambas 
em 4% (n=2). Ao exame físico, a presença de sinais 
compativeís com peritonite demonstrou uma sensibili-
dade de 69.1% e especificidade de 93.1%. Em relação 
à TC, este demonstrou sensibilidade 100% e especifi-
cidade 92.8%. O achado imagiológico mais frequente 
em doentes com PVO foi a presença de pneumoperi-
toneu (70%). Discussão: Os nossos resultados estão 
de acordo com os descritos na literatura, sendo que os 
achados do TC espelham aqueles encontrados intrao-
peratoriamente. No entanto, de realçar que a amostra 
reduzida pode ter induzido uma acuidade diagnóstica 
estatisticamente elevada.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Nádia Tenreiro, Rita Sapage, Sílvia Silva, Rita Marques, 

Herculano Moreira, João Gaspar, António Oliveira
 CONTACTO: Nádia Tenreiro
 EMAIL: nadiataa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C87)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Abordagem do Trauma Hepático: casuística de 5 
anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O fígado pelo seu tamanho 
e localização é um dos órgãos mais envolvidos no 
trauma,causa de morbi-mortalidade significativa. Ma-
terial e Métodos: Foram analisados retrospetivamen-
te vítimas de trauma hepático admitidos no Serviço de 
Urgência entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014.
Todos foram avaliados como preconizado pelo ATLS.
Aqueles com instabilidade hemodinamica e EcoFast 
com evidência de líquido livre foram submetidos a la-
parotomia emergente.Os hemodinamicamente estáveis 
realizaram Tomografia Computorizada Resultados: 
Identificados 50casos:30homens e 20mulheres, idade 
média 43,98anos(4-86).Verificou-se maior incidência 
de trauma fechado (47casos,94%) e 3casos de trau-
ma penetrante;26(52%) de baixa gravidade (graus I 
e II) e 24(48%) de alta gravidade(graus III,IV,V e VI).
Ocorreu trauma hepático associado a lesão de outros 
órgãos abdominais em 18, a trauma torácico em 21 
e trauma simultâneo de outras vísceras abdominais 
e torácico em 8.Doze(24%) foram submetidos a cirur-
gia nas primeiras 24h e 38(76%) seguiram estratégia 
conservadora,em 1 destes foi necessária abordagem 
cirúrgica posterior.A taxa de mortalidade foi de 4%(2ca-
sos), taxas de mortalidade de 2% e 2% foram devido a 
lesão hepática e lesões concomitantes, respectivamen-
te Discussão: No nosso hospital como na literatura,o 
trauma é comum em populações jovens e homens.Du-
rante anos,a abordagem cirúrgica foi o tratamento de 
eleição, essa abordagem mudou gradualmente com o 
aumento da estratégia conservadora,que na nossa ca-
suística parece ser segura e eficaz.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Senhora da Oliveira 

- Guimarães
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Ana Cristina Carvalho, Jorge Magalhães, Marta Mar-

tins, Vânia Castro, Diana Brito, Catarina Longras, Tere-
sa Santos, Salete Ferreira, Artur Castro, Ricardo Morei-
ra, Pinto Correia

 CONTACTO: Ana Cristina Carvalho
 EMAIL: anacarvalho.braga@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C88)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Abordagem das Lesões Esplénicas por Traumatis-
mo Abdominal Fechado ? Revisão de casos de um 
hospital insular

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O baço é o órgão mais comu-
mente lesado no traumatismo abdominal fechado.O tra-
tamento conservador destas lesões assume um papel 
cada vez mais proeminente na prática clínica. Material 
e Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes admiti-
dos por trauma esplénico entre Janeiro 2012 e Junho 
2015.Avaliaram-se dados demográficos,mecanismo 
e grau da lesão esplénica,lesões associadas,tipo de 
tratamento,resultados obtidos. Resultados: Analisa-
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dos 23 doentes (21 homens,2 mulheres).Média de 
idades de 33,9 anos.Os acidentes de viação foram o 
mecanismo de trauma mais comum.Lesões esplénicas 
classificadas em grau I (4), II (2), III (6) e IV (11).Índi-
ce de gravidade de lesão (ISS) médio de 17,9.Quinze 
doentes submetidos a tratamento conservador e 8 do-
entes operados por instabilidade hemodinâmica e/ou 
reação peritoneal à admissão.O grupo do tratamento 
conservador apresentou menor necessidade de trans-
fusões e admissão em UCI.Neste grupo,registou-se 1 
caso de angioembolização urgente e 1 caso de fenes-
tração eletiva de pseudoquisto esplénico pós-traumá-
tico.Duração média do internamento sobreponível em 
ambos os grupos.Doentes operados sobretudo com 
lesões grau III e IV e com maior frequência de outros 
traumatismos associados (ISS 23,6,p Discussão: Os 
doentes estáveis sem evidência de reação peritoneal 
ou alterações analíticas significativas foram abordados 
de forma conservadora.Esta modalidade terapêutica é 
segura e eficaz em pacientes selecionados,como reve-
la a análise de casos descrita.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Trauma
 AUTORES: Ana Teresa Bernardo, Tiago Rama, Ana Goulart, Ricar-

do Borges, Rita Castro, Catarina Moura, Rafaela Par-
reira, Rui Quintanilha, António Silva Melo

 CONTACTO: Ana Teresa Bernardo Silva
 EMAIL: ana_teresasilva@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C89)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: A úlcera de perna na drepanocitose ? análise de 
uma série

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A úlcera de perna (UP) é uma 
patologia que afeta cerca de 1% da população adulta, 
maioritariamente idosa, sendo responsável por eleva-
dos custos sócio-económicos e com impacto altamente 
negativo na qualidade de vida do doente. As causas de 
UP são muito variadas. A etiologia vascular é a mais 
frequente representando 80-90% dos casos. Entre as 
causas menos frequentes está a drepanocitose. Mate-
rial e Métodos: Revisão de uma série de casos de do-
entes com UP e drepanocitose recentemente tratados. 
Análise retrospetiva dos seguintes parâmetros da casu-
ística: antropologia, evolução da ferida, tempo de cica-
trização, tempo de internamento quando necessário e 
taxa de recidiva. Resultados: A UP nos doentes com 
drepanocitose é uma entidade relativamente frequente 
cujo mecanismo fisiopatológico não está completamen-
te estabelecido. São úlceras que tendem para a croni-
cidade o que as predispõe à infeção, muitas vezes por 
agentes multirresistentes, obrigando a internamento. 
São habitualmente muito dolorosas e recidivantes. O 
estudo bacteriológico do leito da úlcera é obrigatório 
se a úlcera for exsudativa. Discussão: Na presença 
de UP em doentes jovens e de raça negra devemos 
pensar na drepanocitose como causa. É uma úlcera de 
dificil cicatrização e com tendência para a cronicidade. 
A recorrência é frequente.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central

 SERVIÇO: Cirurgia Geral Hospital Santo António dos Capuchos, 
Centro Hospitalar Lisboa Central

 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Sofia Pina, Rita Ramos Pinheiro, Margarida Moura Vale-

jo Coelho, Daniela Cavadas, Ana Formiga, José Neves
 CONTACTO: Sofia Maria Pina
 EMAIL: sofiampina@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C90)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Aneurismas da artéria esplénica: tratamento cirúr-
gico convencional vs tratamento endovascular

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O aneurisma da artéria espléni-
ca (AAE), embora seja o aneurisma mais frequente nas 
artérias viscerais, é uma entidade clínica rara, que cur-
sa com uma prevalência de 0,01%. Apesar da maioria 
dos casos serem assintomáticos, apresentam potencial 
de ruptura o que pode resultar em elevadas taxas de 
morbilidade e/ou mortalidade. Material e Métodos: 
Foi realizado um estudo retrospectivo de dois casos 
de AAE, um tratado por cirurgia convencional e outro 
com tratamento endovascular. Resultados: Existem 
actualmente várias possibilidades terapêuticas que po-
dem passar pela cirurgia clássica ou por procedimen-
tos endovasculares. Os objectivos do tratamento dos 
AAE são: a prevenção da sua expansão e consequen-
te ruptura. A cirurgia clássica tem maior probabilidade 
de poder ser conservadora e, portanto, necessitar de 
um follow-up menos vigilante, o que se pode associar 
a custos inferiores a longo prazo. A abordagem endo-
vascular apresenta eficácia comprovada, morbilidade 
reduzida e um tempo de internamento curto. Contudo, 
a redução de volume do saco aneurismático esperada 
não ocorre sistematicamente obrigando a um controlo 
imagiológico apertado e por vezes a nova intervenção 
ou mesmo de cirurgia convencional, onerando os cus-
tos a longo prazo. Discussão: Apesar de o tratamento 
endovascular ser uma abordagem atractiva no trata-
mento dos aneurismas esplénicos os ganhos em saúde 
ainda não estão comprovados.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do hospital Santo António dos Capuchos
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Daniela Cavadas, Sofia Pina, Ana Formiga, Tiago Bi-

lhim, José Neves
 CONTACTO: Daniela Cavadas
 EMAIL: catcavadas@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C91)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: A importância de uma abordagem hibrida como 
protocolo de intervenção inicial em unidades de 
tratamento do Pé Diabético

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Define-se como abordagem hí-
brida no pé diabético a associação entre o tratamento ci-
rúrgico das lesões e a simultânea intervenção endovas-
cular da doença arterial periférica (DAP) deste tipo de 
doentes. Os autores pretendem apresentar e demons-
trar, os benefícios da inclusão desta abordagem multi-
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disciplinar e multifactorial nos protocolos de intervenção 
destes doentes em Unidades de Pé diabético. O pé dia-
bético, define-se actualmente como uma das complica-
ções mais frequente da doença diabética constituindo a 
principal causa de internamento de doentes diabéticos 
em todo o mundo, correspondendo, nas infecções gra-
ves, a cerca de 85% das amputações por causa não 
traumáticas, o que coloca ás equipas cirúrgicas que tra-
tam estes doentes desafios complexos que obrigam a 
uma abordagem multidisciplinar regrada. Resultados: 
Este trabalho, resultante de uma amostra de cerca de 
180 doentes internados por ulceras graves de grau 3 a 
4 (classificação de Wagner/PEDIS - IWGDF) vem de-
monstrar a importância do estudo angiográfico primário 
dos eixos vasculares e da intervenção radiológica en-
dovascular precoce destes doentes em simultâneo com 
uma abordagem cirúrgica conservadora e comprova a 
sua significância na diminuição do tempo de interna-
mento destes doentes, nas recidivas das lesões e na 
evolução do processo de cicatrização e, sobretudo na 
diminuição do número de amputações nestes doentes

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral HSAC - Centro Hospitalar de 

Lisboa Central
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Dr. Miguel Onofre Domingues*; Dr. Octávio Viveiros; 

Dra. Daniela Cavadas; Dra. Ana Formiga; Dr. José Ne-
ves; Prof. Dr. Tiago Bilhim;

 CONTACTO: Miguel Onofre Domingues
 EMAIL: operacionaldoc@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C92)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Internamento do pé diabético infectado: a nossa re-
alidade

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A elevada incidência e pre-
valência do pé diabético e os seus elevados custos 
sócio-económicos tem vindo a preocupar cada vez 
mais a comunidade científica, sendo actualmente a 
principal causa de internamento do diabético. Mate-
rial e Métodos: Os autores realizaram um estudo re-
trospectivo envolvendo os últimos 3 anos, recolhendo 
dados dos processos de todos os doentes internados 
no serviço de cirurgia por pé diabético infectado. Fo-
ram registados, entre outros, a idade, tipo de diabetes, 
classificação do tipo de pé, classificação PEDIS, cul-
turas microbianas, antibioterapia, tratamento cirúrgico 
e mortalidade. Resultados: Internaram-se no total 104 
doentes, na sua maioria do sexo masculino (77,9%) e 
com pé neuropático (44,2%). O principal critério para 
internamento foi a presença de pé diabético infectado 
PEDIS grau 3 e 4, com necessidade de antibioterapia 
endovenosa e/ou amputação/desbridamento. Houve 29 
doentes reinternados, na sua maioria com componente 
neuropático (89,7%). As infeções por MSSA (26,1%) e 
MRSA (13%) foram das mais habituais e os carbape-
nems os antibióticos mais usados. Os doentes com pé 
isquémico foram relativamente mais vezes submetidos 
a amputação major (71,4%). Registaram-se 5 óbitos, 3 
dos quais com pé isquémico. Discussão: Neste estudo 
os doentes com pé isquémico foram mais vezes sub-
metidos a amputação major e com maior mortalidade. 

As taxas de prevalência de bactérias multirresistentes 
e a taxa de mortalidade encontradas neste estudo são 
semelhantes às de outros encontrados na literatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia 1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: António Lemos, Natália Santos, Aline Gomes, Rosa Si-

mão, Vítor Marques
 CONTACTO: António Carlos
 EMAIL: aclemos@live.com.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C93)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Aneurismo Venoso Popliteu - apresentação clínica 
e imagiológica de dois casos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O aneurisma da veia popliteia 
(AVP) é uma entidada rara com um risco importan-
te de tromboembolismo pulmonar (TEP). Dado que 
a anticoagulação não é eficaz na prevenção dessa 
complicação, a cirurgia é o único tratamento indicado. 
Procuramos com este trabalho sensibilizar os clínicos 
para a existência desta patologia e para a necessida-
de de a considerar no diagnóstico diferencial quer de 
massas popliteias quer de fenómenos tromboembó-
licos de repetição. Para esse efeito fazemos uma re-
visão da literatura sobre o tema e apresentamos dois 
casos clínicos tratados na nossa instituição. Material 
e Métodos: Apresentamos dois casos recentes que 
ilustram o carácter pleomórfico desta patologia. O pri-
meiro trata-se de um adolescente cujo aneurisma se 
apresentou como uma massa popliteia assintomática 
à direita, o segundo de uma mulher jovem que exibiu 
um quadro semelhante a TVP do membro inferior di-
reito e cuja mãe havia falecido na 5ª década de vida 
na sequência de um TEP. Resultados: Ambos foram 
tratados pela técnica de aneurismectomia com venor-
rafia lateral, com bom resultado confirmado imagiologi-
camente ao fim de 6 meses. As cirurgias encontram-se 
documentadas fotograficamente. Discussão: O AVP é 
uma entidade rara e de etiologia não esclarecida, cuja 
principal complicação é o TEP. O tratamento cirúrgico é 
a abordagem de eleição. A técnica cirúrgica utilizada de 
aneurismectomia com venorrafia lateral apresenta bons 
resultados e pode ser considerada curativa.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do CHLC - Pólo do Hospital 

de Santos António dos Capuchos
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Pereira AM, Moniz L, Formiga A, Bilhim T, Neves J
 CONTACTO: António Miguel Pereira
 EMAIL: ampgui@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C94)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Factores preditores de trombose e infecção após 
colocação de Catéter Venoso Central Totalmente 
Implantável (CVCTI)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Eventos trombóticos e a infec-
çãosão as principais causas de complicação tardia da 
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colocação CVC, estando em muitos casos relaciona-
das. Pretende-se perceber a incidência de trombose e 
infecção relacionadas com o cateter numa população 
real. Se o cirurgião e o local de colocação são factores 
de risco. Se a anticoagulação (AC) ou a antiagregação 
(AA) são factores protectores. Material e Métodos: Es-
tudo retrospectivo(1/1/2012-31/12/2013).Análise esta- 
tística univariável. Trombose: evento trombótico sin-
tomático.Infecção: peri-catéter ou sépsis com ponto 
de partida a esclarecer. Resultados: N=261 CVC-
TI: 221(84.7%) na veia subclávia direita (VSD), 34 
(13%) na esquerda(VSE) e 6 (2%) na femoral (VF). 
Incidência de trombose:13.4% e de infecção 8%. Au-
sência de relação estatisticamente significativa entre 
a infecção/trombose e o cirurgião (p=0.4/0.5). Infec-
ção:3.3% se colocação na VF; 6.3% na VSD e 14.7% 
na VSE(p=0.017). Trombose:12.7% se colocado na 
VSD; 17.6% na VSE e 16.7% na VF (p=0.7). Trombo-
se em doentes comAC:10.5% e 13.6% se sem (p=0.7).
Infecção nos doentes com AC:15.8% e 7.4%se sem 
(p=0.19). Trombose em doentes com AA:5% e 13%se 
sem (0.56).Infecção em doentes comAA:10% e 7.9%se 
sem (p=0.7). Discussão: Apesar de todos os cuidados 
anti-infecciosos e anti-trombóticos actualmente pre-
conizados a taxa de trombose e infecção relacionada 
com o cateter é clinicamente significativa. Esta não se 
relaciona com o cirurgião, nem com o facto de doentes 
estarem AC ou AA. Há relação estatisticamente signifi-
cativa do local de colocação com a infecção, não acon-
tecendo o mesmo com a trombose

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: David Aparício, Carlos Leichsenring, Ricardo Rocha, 

Marta Fragoso, Cisaltina Sobrinho, Nuno Pignatelli, 
Carla Carneiro, Rui Marinho, Marta Sousa, Wilma Dias, 
Vasco Geraldes, Vítor Nunes

 CONTACTO: David Aparício
 EMAIL: david.joao.aparicio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C95)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Pé Diabético ? Mudança de Paradigma no Trata-
mento da Infecção Moderada a Grave

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A infeção no pé diabético é a 
complicação mais frequente de diabetes mellitus que 
requer hospitalização e o evento precipitante mais co-
mum que leva a amputação do membro inferior. Do-
entes com PEDIS 3 e 4 são geralmente internados. 
Pretende-se apresentar a logística do Hospital de Dia 
da Consulta de Pé Diabético do nosso Hospital em do-
entes com infeção moderada e grave do Pé Diabético 
que necessitam de antibioterapia parentérica de largo 
espectro com um fármaco de uso hospitalar exclusivo, 
o ertapenem. Material e Métodos: Exposição da logís-
tica e análise retrospetiva dos doentes abrangidos des-
de o início desta modalidade, em 2015. Resultados: 5 
doentes (4 H; 1 M), com idade média 59,4 (±9,6) anos, 
4 com infeção PEDIS 3 e 1 com PEDIS 4, realizaram 
antibioterapia dirigida com Ertapenem. O tempo médio 
da utilização deste fármaco foi de 49,6 (±34,7) dias. 
Em 4 doentes foi diagnosticada osteomielite. Verificou-

-se em todos a resolução total do processo infecioso. 
Não foram identificados efeitos adversos atribuíveis 
ao fármaco. Discussão: 5 doentes com necessida-
de de antibioterapia por via parentérica puderam rea-
lizar a mesma em regime de ambulatório. Apesar de 
se tratar de doentes selecionados e de uma amostra 
pequena, foi possível a administração terapêutica e 
acompanhamento seguro dos doentes envolvidos. Os 
presentes dados motivam-nos a procurar optar pelo 
tratamento em ambulatório, mas com igual seguran-
ça, dos doentes com infeção moderada e grave do Pé  
Diabético.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar Tâmega e 

Sousa
 CAPÍTULO: Cirurgia Vascular
 AUTORES: Vítor Neves Lopes, Maria Jesus Dantas, João Pinto-de-

-Sousa
 CONTACTO: Vítor Neves Lopes
 EMAIL: vitornnlopes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (C113)

  SESSÃO CO-Vascular-Trauma-Intensivos

 TÍTULO: Laparostomia revisitada: a experiência de um Servi-
ço de Cirurgia Geral

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A laparostomia (LP) por defini-
ção é abertura da cavidade peritoneal para o exterior, 
mas o termo engloba métodos de encerramento tempo-
rário da parede abdominal (ETA). É particularmente útil 
na abordagem ao doente crítico, nomeadamente em 
“damage-control”. Existem múltiplas técnicas disponí-
veis para o ETA. Revisão da experiência do serviço no 
ETA . Material e Métodos: Análise retrospetiva de 5 
anos (2009-2014) dos doentes submetidos a LP. Foram 
incluídas as seguintes variáveis: idade, sexo, patolo-
gia causal, duração do internamento, internamento em 
UCI, complicações, mortalidade, nº de revisões, tipo de 
encerramento temporário e tipo de encerramento defi-
nitivo. Resultados: Amostra de 82 doentes; 50 homens 
e 32 mulheres; idade média de 68 anos. A causa mais 
frequente foi a peritonite (45%), seguida de isquemia 
(21%) e deiscência de anastomose (15%). A duração 
média de internamento foi de 24 dias. 51% dos doen-
tes necessitaram de internamento em UCI. As compli-
cações mais frequentes foram a falência ventilatória 
(40%) e o choque sético (35%). A taxa de mortalidade 
foi de 38%. A técnica de ETA mais utilizada foi o Ventro-
lap, que se descreve, desenvolvida no serviço. Em 50% 
houve apenas uma revisão da LP. Discussão: A LP é 
particularmente útil no doente crítico. Apresenta grande 
heterogeneidade etiológica, representando um enorme 
desafio terapêutico, traduzido na elevada taxa de ad-
missão em cuidados intensivos, bem como na elevada 
taxa de mortalidade.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: (1) Serviço de Cirurgia Geral, Hospital Garcia de Orta, 

Almada; (2)Faculdade Medicina de Lisboa, Unidade 
Curricular Cirurgia I; Prof Dr. Paulo Costa

 CAPÍTULO: Cuidados Intensivos
 AUTORES: Filipe Borges (1), Nuno Carvalho (1,2), José Carlos 

Santos (1), Diogo Albergaria (1,2), Margarida Ferreira 
(1), Miguel Fróis Borges (1,2), Gabriela Machado (1), 
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Catarina Góis (1), Rui Branco (1), António Folgado 
(1,2), Rui Lebre (1), Corte-Real (1,2)

 CONTACTO: Filipe João de Castro e Borges
 EMAIL: fcastroeborges@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V015)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Cirurgia Revisional pós-Bypass Gástrico em Y de 
Roux

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Apesar do bypass gástrico em 
Y de Roux constituir o tratamento cirúrgico gold stan-
dard no tratamento da obesidade mórbida, apresenta 
uma falha na redução do peso a longo prazo em de 
cerca 15-25% dos casos, com necessidade de cirurgia 
revisional em 10-20% dos doentes. Nestes pacientes 
é fundamental uma avaliação nutricional e psiquiátrica, 
bem como exclusão de alterações anatómicas que jus-
tifiquem a falência na perda ponderal (ex. fístula gastro-
-gástrica, dilatação do pouch gástrico, entre outros). 
Material e Métodos: Os autores apresentam um vídeo 
referente a cirurgia revisional no contexto de obesida-
de - cirurgia de distalização de bypass gástrico - numa 
doente de 42 anos de idade, submetida a bypass gás-
trico não metabólico em Y de Roux, há cerca de 3 anos, 
por IMC de 51. Durante o período de seguimento, ob-
servou-se um aumento ponderal significativo apresen-
tando na altura da cirurgia revisional IMC 39. O estudo 
pré-operatório excluiu alterações anatómicas que justi-
ficassem a falha na perda de peso. Discussão: Devido 
às múltiplas opções cirúrgicas existentes no contexto 
de cirurgia revisional, é necessário um estudo criterioso 
no pré-operatório do doente. A cirurgia revisional apre-
senta maior morbilidade e resultados inferiores relativa-
mente à cirurgia primária no que diz respeito à perda de 
peso e consequente redução das co-morbilidades, pelo 
que é fundamental a selecção dos doentes que mais 
beneficiam de revisão.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Joana Magalhães, Vera Oliveira, Tiago Ferreira, Antó-

nio Reis, Rui Ferreira Almeida, Artur Trovão Lima, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Joana da Silva Magalhães
 EMAIL: juana_magalhaes@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V016)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Cisto de duplicação gástrica - Uma raridade em  
vídeo

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os cistos de duplicação são 
anomalias congénitas raras, de carácter benigno, lo-
calizadas maioritariamente a nível no intestino delga-
do proximal, correspondendo o estômago a cerca de 

2%-4% dos casos. Habitualmente diagnosticados em 
idade pediátrica, são comummente assintomáticos na 
idade adulta sendo encontrados incidentalmente em 
exames de imagem ou endoscópicos. A orientação 
terapêutica de cistos assintomáticos é habitualmen-
te expectante, porém a recessão está recomendada 
baseada no risco potencial de complicações, entre as 
quais a transformação maligna. Resultados: Caso 
clínico: Mulher, 44 anos, encaminhada para consulta 
externa de Cirurgia Geral após diagnóstico incidental 
de cisto intraabdominal em exame ecográfico. En-
contrava-se assintomática e ao exame físico sem evi-
dência de alterações. Analiticamente sem alterações 
de relevo. O estudo imagiológico revelou a presença 
de uma formação cística com 6x4cm situada entre a 
parede posterior do estômago e vertente superior do 
pâncreas, admitindo-se o diagnóstico de cisto de du-
plicação entérica ou lesão cística pancreática. Foi 
submetida a exérese laparoscópica de lesão cística 
da parede gástrica, sem registo de intercorrências. O 
pós-operatório decorreu sem intercorrências. O exame 
anatomopatológico confirmou o diagnóstico de cisto de 
duplicação. Discussão: Os autores relatam um caso 
de cisto de duplicação gástrica com apresentação de 
um vídeo demonstrativo do tratamento cirúrgico por via  
laparoscópica.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital de Braga
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Cláudio Branco, Humberto Cristino, Sónia Vilaça, Joa-

quim Falcão
 CONTACTO: Cláudio Branco
 EMAIL: branco.cgp@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V017)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Uma Rara Complicação Da Cirurgia Bariátrica
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Doente do sexo feminino, de 42 

anos de idade, transferida para o serviço de urgência 
por toracalgia esquerda intensa, de inicio súbito, com 
cerca de 48 horas de evolução, que não cedia com 
analgesia. A doente tinha como antecedentes obesida-
de mórbida, tendo sido submetida a remoção de ban-
da gástrica (por migração da banda) e colecistectomia 
em Abril de 2015. Foi realizada TC Toraco-abdominal 
no Serviço de Urgência que revelou colecção líquida 
ao nível do tórax esquerdo com cerca de 8 cm suge-
rindo continuidade com a parede gástrica compatível 
com hérnia. Após o resultado da TC, foi pedida En-
doscopia Digestiva Alta que revelou tratar-se de uma 
provável hérnia diafragmática contendo estômago que 
apresentava sinais de isquémia. Material e Métodos: 
A doente foi submetida a laparoscopia exploradora que 
constatou a presença de hérnia diafragmática estran-
gulada, tendo sido reduzido o conteúdo herniário para 
a cavidade peritoneal com posterior reparação do de-
feito diafragmático e gastrectomia parcial do tipo Sle-
eve. Resultados: O período pós-operatório decorreu 
sem complicações e a doente teve alta ao 4º dia pós-
-operatório. O estudo anatomopatológico da peça ope-
ratória revelou segmento gástrico com sinais de hemor-
ragia e congestão. Discussão: O diagnóstico precoce 
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é essencial nas hérnias diafragmáticas estranguladas 
e para tal é necessário um elevado índice de suspei-
ção, por se tratarem de situações raras. O tratamen-
to é cirúrgico, sendo que a abordagem laparoscópica, 
permite uma boa visualização e quando praticável, é  
a ideal.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia B do Centro Hospitalar e Universitá-

rio de Coimbra
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Emília Fraga, João Almeida, Fernando Manata, Fernan-

do José Oliveira
 CONTACTO: Emília Fraga
 EMAIL: aemiliacfraga@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V018)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Gastrectomia Atípica Laparoscopia Por Gist E Póli-
po Gástrico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores estromais gas-
trointestinais (GIST) são os tumores mesenquimatosos 
mais comuns do tubo digestivo. Representam 1% a 2% 
de todos os tumores malignos do tubo digestivo, são 
mais frequentes no estômago (60%) e correspondem a 
2% das neoplasias gástricas. O GIST é frequentemen-
te diagnosticado após a resseção e exame anátomo-
-patológico de uma lesão de etiologia desconhecida. O 
tratamento primário do GIST localizado é a resseção 
cirúrgica com margens livres, cujo objetivo, a cirurgia 
laparoscópica cumpre com a mesma eficácia que a téc-
nica clássica. Os autores apresentam um caso clínico 
relativo a uma gastrectomia atípica por GIST e exérese 
de pólipo gástrico por via laparoscópica. Material e Mé-
todos: Documentação de caso clínico em vídeo com 
ênfase nos principais passos cirúrgicos. Resultados: 
Doente do sexo masculino de 85 anos, com anteceden-
tes de doença renal crónica e hemodializado, hiperten-
são arterial, fibrilação auricular e insuficiência cardía-
ca classe II da NYHA. Apresentava lesão polipóide da 
grande curvatura do corpo gástrico, com 5.4x4.6cm, e 
ainda uma lesão polipoide do antro gástrico com 13mm, 
diagnosticadas no contexto do estudo endoscópico alto 
por hemorragia digestiva alta. Não apresentava doença 
à distância no estadiamento. Foi submetido a gastrec-
tomia atípica e exérese de pólipo por via laparoscópi-
ca. Discussão: A cirurgia laparoscópica para o GIST 
gástrico tem resultados oncológicos comparáveis aos 
da laparotomia, acrescida das vantagens da cirurgia 
minimamente invasiva.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Digestiva, Serviço de Cirurgia  

Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Sílvia Pereira, Wilson Malta, Gil Faria, Isabel Mesquita
 CONTACTO: Sílvia Pereira
 EMAIL: bia.mpereira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V019)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Esofagectomia Transhiatal Laparoscópica com Re-
construção com Tubo de Akiyama em Acalásia Ter-
minal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A acalásia idiopática é a altera-
ção da motilidade esofágica primária mais frequente. 
O tratamento é geralmente paliativo e visa a melhoria 
sintomática do paciente. A miotomia de Heller é a técni-
ca cirúrgica standard, sendo eficaz em até 95 porcento. 
Até 10 porcento dos pacientes pode ser necessária a 
realização de esofagectomia. Os autores apresentam 
em vídeo um caso de esofagectomia transhiatal por via 
laparoscópica com reconstrução com tubo de Akiyama, 
numa paciente com história de acalásia prolongada e 
megaesófago. Resultados: Paciente de 54 anos, sexo 
feminino, com antecedentes de neurose alimentar des-
de a infância. Recorre ao SU por intolerância alimentar e 
epigastralgia. TAC TA:dilatação e tortuosidade esofági-
ca marcadas - esófago sigmoideu - repleto de conteúdo 
alimentar. Manometria: Aperistalse do corpo esofágico. 
Endoscopia Digestive Alta: dilatação do corpo esofági-
co com passsagem fácil para o estômago. Sem lesões. 
Submetida a esofagectomia transhiatal com reconstru-
ção com tubo de Akiyama por via laparoscópica. Pós-
-operatório sem complicações. Efetuado estudo con-
trastado esofagogástrico com boa passagem de con-
traste, sem fístula. Discussão: A esofagectomia como 
tratamento primário da acalásia deve ser considerada 
nos casos em que a sintomatologia (disfagia, regurgita-
ção), as alterações anatómicas (megaesófago,esófago 
sigmoideu) e funcionais (aperistalse do corpo do esófa-
go) sejam suficientemente severas que contra-indiquem 
uma abordagem mais conservadora.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Ana Marta Pereira, Joana Magalhães, Rui Ferreira de 

Almeida, Gil Gonçalves, Mario Nora
 CONTACTO: Ana Marta Pinheiro Pereira
 EMAIL: martappereira@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V20)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Abordagem Cirúrgica Revisional Por Refluxo Gas-
tro-Esofágico Após Cirurgia Bariátrica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Em virtude da associação en-
tre obesidade e refluxo gastro-esofágico (RGE), vários 
estudos têm sido realizados para avaliar a eficácia das 
intervenções cirúrgicas bariátricas na sua resolução. 
Neste contexto, a gastrobandoplastia (GB) e a gastrec-
tomia vertical (GV) têm demonstrado que, não só não 
melhoram as queixas de RGE, como inclusivamente, 
as podem desencadear ou agravar. O bypass gástri-
co em Y de Roux (BGYR), de entre todas as técnicas 
é aquela que proporciona maior eficácia na resolução 
do RGE. Apresentam-se as diferentes estratégias cirúr-
gicas revisionais utilizadas para a resolução do RGE, 
como denominador comum a três diferentes interven-
ções cirúrgicas bariátricas primárias. Material e Mé-
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todos: Resumo de registos em vídeo, de 3 doentes 
submetidos a cirurgia revisional após GB, GV e BGYR 
por via laparoscópica. Resultados: Nos três doentes 
operados não havia falência de perda ponderal, tendo 
constituído as queixas de RGE a indicação para a cirur-
gia revisional. As opções cirúrgicas diferiram consoante 
a intervenção cirúrgica bariátrica primária: remoção de 
banda, hiatoplastia e fundoplicatura de Toupet após GB; 
hiatoplastia e gastropexia de Hill após GV; hiatoplastia 
e ressecção parcial da bolsa gástrica após BGYR. Em 
todos os casos houve resolução das queixas de RGE. 
Discussão: O RGE pode surgir como consequência 
das modificações anatómicas provocadas pelas várias 
técnicas utilizadas para o tratamento da obesidade. A 
resolução obriga a cirurgias revisionais adaptadas à in-
tervenção primária.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: António Albuquerque (1), Anabela Guerra (2), Nuno 

Borges (3), Leonor Manaças (4), João Pereira (5), Rui 
Ribeiro (6)

 CONTACTO: António Albuquerque
 EMAIL: amralbuquerque@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V21)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: GIST gástrico ? Cirurgia Laparoscópica em diferen-
tes localizações

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores estromais gastroin-
testinais (GISTs) são raras neoplasias mesenquimato-
sas do trato gastrointestinal e representam uma enti-
dade distinta com base na sua patogénese molecular, 
coloração imuno-histoquímica e capacidade de respos-
ta à terapêutica alvo. Material e Métodos: Os autores 
apresentam 3 doentes com GIST gástrico em diferentes 
localizações e a sua abordagem cirúrgica. Resultados: 
Senhor de 50 anos, seguido em consulta durante 2 
anos por formação compatível com tumor estromal na 
dependência da muscular própria da pequena curva-
tura, com menos de 20mm de diâmetro e sem crité-
rios de agressividade. Verificado crescimento da lesão 
e contornos irregulares,motivo pelo qual foi submetido 
a cirurgia. Senhor de 76 anos com neoformação, bem 
delimitada, com 80x67mm e cujos estudos de imagem 
(ecoendoscopia e ressonância magnética) revelaram 
estar localizada entre a face anterior do corpo gástri-
co e lobo hepático esquerdo, proposto para gastrec-
tomia atípica. Senhor de 69 anos, enviado a consulta 
por perda ponderal apresentava lesão sub-mucosa 
volumosa na grande curvatura/face anterior do antro. 
Procedeu-se a gastrectomia atípica. Em todos os casos 
a histologia foi compatível com GIST de baixo risco de 
progressão e a imunohistoquímica confirmou a positivi-
dade para CD117O exame histológico revelou um GIST 
de baixo risco. Discussão: A ressecção cirurgia com 
margens livres é a terapêutica preconizada nos casos 
de GIST. A gastrectomia atípica e sempre que possível 
laparoscópica deve ser a opção terapêutica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral Hospital Senhora da Oliveira Guimarães
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica

 AUTORES: Marta Martins, André Magalhães, Ana Catarina Lon-
gras, Diana Brito, Ana Cristina Carvalho, Vânia Castro, 
Juliana Oliveira, Andreia Santos, Manuel Ferreira, Car-
los Santos Costa, José Esteves, José Monteiro, José 
Pinto Correia

 CONTACTO: Marta Da Cruz Martins
 EMAIL: martacdcmartins@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V22)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Abordagem transgástrica de GIST da pequena cur-
vatura por via laparoscópica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os Tumores do estroma gas-
trointestinal (GIST) são tumores com origem nas célu-
las intersticiais de Cajal, que podem surgir em qualquer 
parte do tubo digestivo tendo como localização mais 
frequente o estômago. A maioria dos GISTs tem indica-
ção para ressecção, optando-se por abordagem cirúr-
gica quando a ressecção endoscópica não é exequível 
seja pelas dimensões, seja pela localização do tumor. 
Material e Métodos: Os autores apresentam um vídeo 
de uma ressecção cirúrgica de um GIST gástrico, que 
se manifestou inicialmente com hemorragia digestiva 
alta, e se encontrava localizado na submucosa da pe-
quena curvatura, com cerca de 4 cm de maior eixo, sem 
qualquer evidência de metastização. Tendo em conta 
a localização supracitada optou-se por cirurgia por via 
laparoscópica com abordagem transgástrica, e poste-
rior ressecção do tumor com sutura linear mecânica, 
extraindo-se a peça por via oral com recurso à sonda 
naso-gástrica. Resultados: A doente não registou qual-
quer intercorrência intra ou pós-operatória. A anatomia 
patológica confirmou o diagnóstico de GIST, com tumor 
completamente removido, com margens de seguran-
ça e sem ruptura da respectiva cápsula. Discussão: 
Os autores consideram que esta via de abordagem é 
segura e constitui provavelmente a melhor opção para 
GISTs submucosos da pequena curvatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Marques Ferreira, C.; Mendonça, N.; Caetano, Z.; Além, 

H.; Janeiro Neves, J.
 CONTACTO: Carlos Marques Ferreira
 EMAIL: cmferreira80@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V23)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Volumosa Hérnia do Hiato
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A prevalência das hérnias do 

hiato é desconhecida. Dentro das hérnias paraesofá-
gicas, as classificadas como tipo III ou paraesofágicas 
mistas, são as mais frequentes, estimando-se a pre-
sença em mais de 90%. O tratamento cirúrgico destes 
doentes está indicado quando se verificam sintomas 
obstrutivos, hemorragia digestiva ou complicações da 
doença de refluxo gastroesofágico. Propomos a apre-
sentação de um vídeo com o tratamento cirúrgico de 
uma hérnia do hiato tipo III por via laparoscópica. Mate-
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rial e Métodos: Num doente de 47, do sexo masculino, 
com antecedentes médicos relevantes de oligofrenia e 
pneumonia de aspiração no contexto de complicação 
de doença do refluxo gastroesofágico, sem anteceden-
tes cirúrgicos, realizou-se, por via laparoscópica, a re-
dução de uma volumosa hérnia do hiato tipo III, rafia do 
defeito no hiato esofágico, reforço desta com prótese 
de politetrafluoroetileno não absorvível e confecção de 
fundoplicatura de Nissen. Resultados: O doente teve 
alta ao 4º dia de pós-operatório, após necessidade de 
nova laparoscópia após migração do dreno para o in-
terior do abdómen. Discussão: A abordagem laparos-
cópica desta área anatómica facilita a identificação de 
estruturas, permitindo uma dissecção segura do saco 
herniário e sua redução, encerramento dos pilares e 
confecção da fundoplicatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar Tâmega e 

Sousa
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Vítor Neves Lopes, Vânia Fernandes, Carla Freitas, 

João Pinto-de-Sousa
 CONTACTO: Vítor Neves Lopes
 EMAIL: vitornnlopes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (V24)

  SESSÃO V-EGD

 TÍTULO: Migração intestinal de “stent” gástrico: como pro-
ceder ?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Neste vídeo demonstramos 
um caso de migração de “stent” previamente colocado, 
noutra Instituição, para tratamento de fístula de gas-
trectomia vertical calibrada (“sleeve”). Material e Mé-
todos: Técnica de remoção de stent migrado no ileon 
por abordagem laparoscópica. Resultados: A cirurgia 
e o pós-operatório decorreram sem incidentes. Discus-
são: Numa situação de “stent” migrado e na impossi-
bilidade de remoção por enteroscopia de duplo balão, 
a abordagem laparoscópica é uma alternativa viável e 
pouco agressiva com estadia e recuperação rápidas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Unidade de Tratamento Cirúrgico da Obesidade e Do-

enças Endócrinas (UTCODE) do CHLC
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Rui Ribeiro, Anabela Guerra, Nuno Borges, António Al-

buquerque, Leonor Manaças, João Pereira
 CONTACTO: Rui Ribeiro
 EMAIL: ruijsribeiro@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P124)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Tratamento cirúrgico da patologia hemorroidária: 
estudo comparativo de 2 técnicas.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Avaliar os resultados das técni-
cas cirúrgicas utilizadas no tratamento de hemorroidas 

(Hemorroidectomia, técnica de Milligan-Morgan vs He-
morroidopexia, técnica de Longo), tendo como princi-
pal objetivo avaliar a recidiva pós operatória. Material 
e Métodos: Estudo retrospetivo, através da análise de 
processos clínicos e contacto telefónico dos doentes 
submetidos a cirurgia de Milligan-Morgan e a hemorroi-
dopexia de Longo, por um período de 5 anos. Os prin-
cipais parâmetros avaliados foram: técnica cirúrgica, 
complicações e recidiva pós-operatórias, reintervenção 
cirúrgica e grau de satisfação. Resultados: A amos-
tra foi composta por 140 doentes, com uma média de 
idade de 52,44 anos, 50 indivíduos do sexo feminino e 
90 do sexo masculino. 51 doentes foram submetidos 
a Milligan-Morgan e 89 a Longo. Não se observaram 
diferenças quanto ao grau de hemorroidas internas e a 
técnica cirúrgica escolhida (p=0,503). Na presença de 
hemorroidas externas a técnica preferida foi a de Milli-
gan-Morgan (n=42) (p=0.00). No que respeita às recidi-
vas foram encontrados 8 casos após Milligan-Morgan e 
22 após Longo (p=0,16). As reintervenções foram mais 
frequentes após Longo, com 10 casos, contra 3 após 
Milligan-Morgan (p=0,37). Quanto às complicações 
tardias verificaram-se apenas 5 casos de estenose e 1 
de ectrópio após Longo. Discussão: Não foram encon-
tradas diferenças estatisticamente significativas entre a 
técnica utilizada e a recidiva. Pelo que se conclui que 
na população estudada não existiu superioridade de 
uma técnica em relação a outra.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Unidade Local de Saúde de Castelo 

Branco
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: A. Vieira, M. Romano, R. Rainho, A. Paulino, A. Gou-

veia.
 CONTACTO: Ana Vieira
 EMAIL: ananunesvieira86@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P125)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Volvo do Cego - A propósito de um caso clinico.
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O volvo cecal caracteriza-se 

por um cego móvel que permite a sua torção, juntamen-
te com o íleo terminal e cólon ascendente, ao longo do 
eixo dos vasos ileocólicos. Por ser este o eixo de tor-
ção o compromisso vascular é frequente condicionan-
do, além da obstrução, isquémia em 20% dos casos. 
Geralmente, apresenta-se como dor abdominal súbita 
e distensão. O diagnóstico é imagiológico em 50% dos 
doentes - sinal “grão de café” no RaioX ou “remoinho” 
na TC. Em muitos casos o diagnóstico é cirúrgico. Ao 
contrário do volvo sigmóideu, o volvo cecal raramente é 
reduzido por endoscopia e, pelo risco elevado de isqué-
mia, a cirurgia é necessária. O tratamento consensual 
desta patologia é a hemicolectomia direita em oposição 
à redução do volvo e cecopexia, que apresenta eleva-
da recorrência. O poster submetido é de um caso clíni-
co. Embora seja mais frequente em mulheres adultas, 
trata-se de um homem com 79 anos que recorre ao SU 
por dor abdominal acompanhada de vómitos. No es-
tudo complementar apresentava no RaioX abdominal 
distensão cólica. Realizou também TC que relatava 
distensão proximal do cólon com rotação dos vasos 
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mesentéricos, sugerindo volvo. Perante estes achados 
foi proposto para laparotomia exploradora confirman-
do-se o diagnóstico intraoperatoriamente com marca-
da distensão cólica e rotação sobre o eixo vascular. 
Realizou-se hemicolectomia direita com anastomose 
ileocólica. O internamento foi prolongado por ileus, en-
contrando-se no 1º ano pós-operatório sem mais inter- 
corrências.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Sílvia Borges, Ana Nunes Vieira, Sergiu Usurelu, Gina 

Melo, António Gouveia
 CONTACTO: Sílvia Borges
 EMAIL: silviacolacoborges@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P126)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Enfisema subcutâneo por perfuração do recto: caso 
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O enfisema subcutâneo do 
pescoço, parede torácica e abdominal pode ser a pri-
meira manifestação de perfuração colo-rectal. A perfu-
ração do recto é uma complicação rara do clister opaco, 
ocorrendo em cerca de 1% dos casos e estando asso-
ciada a elevada taxa de mortalidade. Material e Méto-
dos: Apresentamos o caso de uma doente de 71 anos 
que após realização de clister opaco iniciou quadro de 
enfisema subcutâneo generalizado e dor abdominal de 
agravamento progressivo. Realizou tomografia compu-
torizada abdominal e pélvica que mostrou presença de 
ar livre intra-abdominal e no retroperitoneu, e no que di-
zia respeito às ansas, com maior prevalência de bolsas 
gasosas ao nível da região sigmoideia, não tendo sido 
possível identificar o ponto de partida das alterações 
encontradas. Foi submetida a laparotomia explorado-
ra, constatando-se a presença de derrame peritoneal, 
extravasamento de contraste e orifício peritoneal na 
cavidade pélvica, não se tendo identificado perfuração 
de víscera oca por esta abordagem. Por via transanal 
identificou-se orifício aos 8cm da margem anal. Foi 
efectuada colostomia na continuidade do cólon sigmói-
de e rafia do orifício rectal por via transanal. A doente 
teve alta após 10 dias de internamento. Discussão: A 
presença de enfisema subcutâneo após a realização 
de clister opaco deve aumentar a suspeita de perfura-
ção iatrogénica do recto. O tratamento da perfuração 
do recto deve ser precoce, sendo geralmente cirúrgico 
mas podendo em alguns casos ser realizada terapêuti-
ca conservadora.

 HOSPITAL: Hospital Litoral Alentejano, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia Geral - ULSLA (1)
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ferreira, A. (1); Nunes, S. (1); Sousa, D. (1); Marinho, 

D. (1); Cruz, A. (1); Santos, D. (1); Colaço, M. (1); Mar-
tins, J. (1)

 CONTACTO: Andreia Ferreira
 EMAIL: andreiasiferreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P127)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Oclusão intestinal ? causa rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A oclusão intestinal é uma en-

tidade que pode resultar de uma grande variedade de 
processos patológicos. A etiologia principal é as bridas 
pós-operatórias, no entanto, as neoplasias constituem 
uma das causas mais relevantes. Caso Clínico Doente 
do sexo masculino com 61 anos. Admitido no Serviço 
de Urgência por quadro clínico compatível com oclu-
são intestinal. Efectuou TC-abdominal que demonstrou 
“possível lesão neoformativa na dependência do ileon 
e que condiciona distensão a montante”. Submetido a 
laparotomia exploradora, constatando-se massa exofí-
tica ao nível do ileon tendo sido realizada enterectomia 
segmentar. O período pós-operatório decorreu sem 
intercorrências. O exame anatomo-patológico revelou 
tratar-se de um GIST. Discussão: A oclusão intestinal 
é uma entidade com a qual um Cirurgião se depara fre-
quentemente em contexto de urgência. Contudo, este 
caso assume relevância por a sua etiologia se tratar de 
um GIST.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - ULSAM
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Álvaro Gonçalves, Aires Martins, Manuel Ferreira, Bár-

bara Lima, Inês Gomes, Alberto Midões
 CONTACTO: Álvaro Gonçalves
 EMAIL: alvarorenatogoncalves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P128)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Deiscência anastomótica após resseção anterior do 
recto - a nossa experiência

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O objetivo deste estudo foi ava-
liar o impacto da ileostomia de protecção nos doentes 
submetidos a resseção anterior do recto baixa complica-
da de deiscência. Material e Métodos: No período entre 
Janeiro de 2012 e Dezembro de 2014, foram operados 
128 doentes com neoplasia do recto. Cirurgia poupa-
dora do esfíncter foram realizados em 59,4%, amputa-
ção abdominoperineal em 22,7% e resseção anterior 
do recto com colostomia terminal definitiva em 10,9%. 
Resultados: No grupo de doentes em que foi realizada 
a cirurgia poupadora de esfíncter (76 doentes), a anas-
tomose foi intra peritoneal em 26% (20/76) e extra peri-
toneal em 74%. A taxa de deiscência para anastomoses 
extra peritoneais foi de 14% (8/56) vs. 10% (2/20) para 
anastomoses intra peritoneais. Todas as deiscências 
de anastomoses intra peritoneias obrigaram a uma re-
-intervenção com colostomia terminal. Das deiscências 
ocorridas nas anastomoses extra peritoneais, em 62,5% 
(5/8) não foi realizado um estoma de proteção. Nestes 
casos, a deiscência obrigou a uma re-intervenção com 
construção de uma colostomia terminal. Nos 37,5% dos 
casos em que foi realizada uma ileostomia de proteção, 
a deiscência foi tratada conservadoramente com boa 
evolução. Discussão: A construção de um estoma de 
proteção numa anastomose baixa, diminui a gravidade 
da a deiscência, mas não diminui a sua incidência.
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 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Eiró, F.; Albergaria, D.; Carlos, S.; Cardoso, R.; Moniz 

Pereira, P.; Corte Real, J.
 CONTACTO: Filipa Clara Eiró
 EMAIL: filipa_eiro@yahoo.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P129)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Doença diverticular complicada: a propósito de um 
caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A doença diverticular é uma 
patologia relativamente prevalente na população oci-
dental cuja incidência, a partir dos 60 anos, se estima 
ser superior a 50%. Esta patologia, embora com uma 
evolução geralmente benigna e assintomática, pode 
apresentar complicações de gravidade variável. A do-
ença diverticular complicada de fístula ocorre em cerca 
de 4 a 23% dos doentes hospitalizados por doença di-
verticular. As fístulas podem ocorrer para uma vísce-
ra oca intra-abdominal (sendo as mais frequentes as 
colo-vesicais e as colo-vaginais) ou então, mais rara-
mente, para a pele (fístulas colo-cutâneas). Apresen-
ta-se o caso clínico de um homem, de 53 anos, sem 
antecedentes relevantes e sem manifestações prévias 
da sua doença diverticular que recorreu ao Serviço 
de Urgência por fecalúria e pneumatúria. Os exames 
complementares de diagnóstico revelaram um proces-
so inflamatório do cólon sigmóide compatível com um 
processo de diverticulite aguda do cólon sigmóide com-
plicada de abcesso peri-cólico e fístula colo-vesical. 
Apresenta-se ainda uma revisão, dos últimos 5 anos, 
da casuística do serviço sobre os casos de diverticulites 
complicadas de fístula, bem como o seu tratamento e  
evolução.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Serviço Cirurgia Geral I, Hospital São Francisco Xavier, 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Cláudia Santos, Dra Ana Virgínia Araújo, Dra Helena 

Contente, Dra Cláudia Branco
 CONTACTO: Cláudia Sofia Fialho dos Santos
 EMAIL: csfialhosantos@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P130)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Abordagem controlo de dano na trombose porto-
mesentérica 

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A trombose portomesentérica é 
uma complicação rara, potencialmente fatal, associada 
a vários procedimentos laparoscópicos. A suspeição 
clínica é essencial para o seu diagnóstico. A aborda-
gem terapêutica é variável e depende da sua gravida-
de. Material e Métodos: Doente do sexo feminino, 63 
anos, submetida a fundoplicatura de Nissen 1 mês an-
tes, recorreu ao serviço de urgência por quadro de lipo-
timia, vómitos e febre. TC revelou trombose venosa es-
plenomesaraicoportal. Apresentava síndrome compar-

timental abdominal e choque, submetida a laparotomia 
exploradora com identificação de congestão intestinal 
generalizada, realizada laparostomia descompressiva 
e iniciou anticoagulação. Na 2ª intervenção mantinha 
congestão esplâncnica e isquemia jejunal parcial, reali-
zada injeção de papaverina no mesentério e laparosto-
mia. Na 3ª intervenção, mantinha segmento isquémico, 
realizada enterectomia segmentar sem anastomose. 
Na 4ª intervenção procedeu-se a enteroanastomose e 
encerramento progressivo da laparostomia. Resulta-
dos: Manteve anticoagulação e antibioterapia com me-
lhoria gradual. Alta após 1,5 meses de internamento. 
Discussão: A trombose venosa portomesentérica tem 
mau prognóstico. O diagnóstico precoce, a laparosto-
mia descompressiva, a anticoagulação, a laparotomia 
de 2nd look, a ressecção intestinal económica com 
anastomose intestinal posterior (cirurgia controlo de 
dano) e o suporte multiorgânico são os pontos-chave 
que permitem diminuir a morbilidade e mortalidade as-
sociada a esta entidade.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospiatalar Lisboa 

Central - Hospital de Santo António dos Capuchos
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Patrícia Amaral, Octávio Viveiros, Maria Veiga do Mace-

do, João Sacadura Fonseca, Francisco Oliveira Martins
 CONTACTO: Patrícia Amaral
 EMAIL: pf_amaral@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P131)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Infeção do local cirúrgico em cirurgia do cólon: 
análise retrospectiva e medidas a implementar.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia do cólon está asso-
ciada a uma elevada taxa de morbilidade, com taxas 
de infeção do local cirúrgico que variam entre os 5 e os 
40%, conforme descrito na literatura. Alguns fatores de 
risco permitem estratificar o risco associado: classifica-
ção ASA; duração da cirurgia; classificação da ferida; 
cirurgia aberta ou laparoscópica. Material e Métodos: 
Foi realizada uma análise retrospectiva e comparativa 
dos doentes submetidos a cirurgia cólica eletiva entre 
2012 e 2014. Resultados: Foram incluídos 288 ca-
sos, sendo 57% (n=165) do sexo masculino, com uma 
média etária de 66 anos. A maioria dos doentes foram 
classificados como ASA 2. O antibiótico profilático mais 
utilizado foi a Cefoxitina, de acordo com o protocolo lo-
cal. O procedimento foi laparoscópico em 26% dos ca-
sos. O tempo médio de internamento foi de 12 dias na 
cirurgia aberta e de 8 na cirurgia laparoscópica. A taxa 
global de infeção foi de 24%, sendo de 29% na cirurgia 
aberta comparativamente com a 12% na via laparos-
cópica. Discussão: O risco de infeção do local cirúrgi-
co em cirurgia do cólon é multifatorial, passando pelo 
estado nutricional do doente, adequada preparação do 
cólon, antibioprofilaxia, técnica cirúrgica, entre outros. 
A cirurgia laparoscópica está associada a uma menor 
taxa de infeção, menor morbilidade e menor tempo 
de recuperação. Pretende-se implementar uma série 
de medidas que visam melhorar as diferentes etapas 
da cirurgia cólica e com isso diminuir a taxa global de  
infeção.
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 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital de Braga
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Hugo Palma Rios, Ana Silva, Pedro Leão, Mesquita Ro-

drigues
 CONTACTO: Hugo Palma Rios
 EMAIL: hugojoaorios@gmail.com 

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P132)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Invaginação colo-rectal - A propósito de um caso 
clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Este trabalho tem como ob-
jectivo apresentar o caso clínico de uma doente de 
45 anos, com antecedentes pessoais de VIH, VHB e 
HTP, com quadro de dor abdominal e dejecções diar-
reicas desde há um ano, observada no Serviço de 
Urgência por agravamento das queixas álgicas e sur-
gimento de rectorragias desde a véspera da admis-
são. A investigação clínica realizada revelou tratar-se 
de um caso de invaginação colo-rectal. Os autores 
descrevem o percurso diagnóstico e terapêutico da 
doente, realçando a importância de um diagnóstico 
clínico célere para uma intervenção terapêutica ade-
quada e imediata. Para tal procederam à análise re-
trospectiva do processo clínico da doente e revisão da  
literatura.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Sara Patrocinio, Filipa Caldeira, Miguel Tomé, Nuno 

Mendonça, Inês Guerreiro, Lígia Santos, José Luis Al-
meida, Janeiro Neves

 CONTACTO: Sara Patrocinio
 EMAIL: sara.d.patrocinio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P133)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Linfoma não Hodgkin anorretal: Relato de caso
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O linfoma não Hodgkin primá-

rio de tipo gastrointestinal é o linfoma extranodal mais 
frequente (cerca de 30%). No entanto, os casos de lin-
fomas anorretais são raros. Trata-se de uma patologia 
cuja sintomatologia é semelhante à de outras doenças, 
o que acaba por dificultar o diagnóstico precoce. Ma-
terial e Métodos: Os autores apresentam um caso de 
um doente com antecedentes de ressecção anterior 
do reto, quimioterapia e radioterapia adjuvantes por 
adenocarcinoma retal que, após 2 anos de follow-up 
sem alterações, apresentava de novo emagrecimento 
e rectorragias. Resultados: A colonoscopia descreveu 
uma massa retal o que levou a suspeita de recidiva 
de adenocarcinoma retal, mas que o estudo histoló-
gico das biópsias efectuadas revelou tratar-se de um 
linfoma não Hodgkin B difuso de grandes células, em 
estádio III. Discussão: Com este caso, os autores su-
blinham a importância desta patologia cujo diagnóstico 
pode ser confundido, levando ao atraso do tratamento  
correto.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ferreira, M; Neves, J; Morais, H; Santos, F; Pinho, J; 

Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; Fonseca, A; 
Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J.

 CONTACTO: Marta M. Ferreira
 EMAIL: martasmferreira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P134)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Invaginação intestinal no adulto: um caso clínico 
com diagnóstico etiológico raro

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O sarcoma mielóide (SM) é um 
tumor extra-medular de células mielóides imaturas. Tra-
ta-se de um diagnóstico raro que, em doentes sem Leu-
cemia Mielóide Aguda (LMA) diagnosticada, prediz, in-
variavelmente, a progressão para leucemia aguda num 
intervalo médio de 11 meses. Material e Métodos: Do-
ente de 42 anos recorre ao serviço de urgências (SU) 
com um quadro de oclusão intestinal. Relatava dor ab-
dominal com três meses de evolução, tendo realizado 
colonoscopia e EDA que se revelaram normais. No SU, 
a ecografia abdominal revelou uma ansa de delgado na 
FID com imagem sugestiva de invaginação e dilatação 
de ansas intestinais. Na TC detetou-se uma massa de 
5cm no íleon terminal, com adenopatias mesentéricas 
adjacentes. Peroperatoriamente confirmou-se a pre-
sença de uma lesão vegetante e estenosante, 5cm a 
montante da válvula íleo-cecal, pelo que foi realizada 
uma resseção íleo-cólica segmentar. Resultados: O 
pós-operatório decorreu sem complicações. O exame 
anátomo-patológico revelou tratar-se de um SM. Atual-
mente, a doente encontra-se no 3º mês do pós-opera-
tório, tendo cumprido tratamento sistémico para LMA; 
não desenvolveu, ainda, quadro leucémico. Discus-
são: Os autores descrevem um caso clínico muito raro 
de um tumor do intestino delgado que se apresentou 
sob a forma de um quadro de oclusão intestinal por in-
vaginação. Em adultos, a invaginação intestinal deverá 
sempre fazer evocar a possível presença de uma lesão 
neoplásica; não se podendo excluir, dentro de um qua-
dro oncológico, o diagnóstico de tumores mais raros, 
como o SM.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A, Centro Hospitalar e Universitá-

rio de Coimbra(1), Clínica Universitária de Cirurgia III, 
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra(2), 
Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra(3)

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Rodrigo Athayde Nemésio(1,2), Beatriz Costa(1,2), 

Carlos Abrantes(3), Manuela Meruje(3) e F. Castro  
Sousa(1,2)

 CONTACTO: Rodrigo Athayde Nemésio
 EMAIL: rnemesio@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P135)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Linfangioma quístico do mesentério: apresentação 
rara num adulto

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os linfangiomas são tumores 
benignos vasculares raros de etiologia desconhecida, 
frequentemente, localizados na cabeça, pescoço ou 
axila, e prevalentes em idade pediátrica (80%). A doen-
ça abdominal (<5% dos casos, 45% no mesentério) ge-
ralmente apresenta-se como massa assintomática e de 
diagnóstico incidental. No entanto, pode manifestar-se 
como um quadro de oclusão intestinal ou mesmo de ab-
dómen agudo. O tratamento é a ressecção cirúrgica da 
massa com o consequente diagnóstico imunohistopato-
lógico. Material e Métodos: Doente, sexo feminino, 19 
anos, que recorre ao serviço de urgência (S.U.) por dor 
abdominal tipo cólica na fossa ilíaca direita, náuseas 
e vómitos. Por defesa abdominal localizada, aumento 
dos parâmetros inflamatórios e avaliação por ecotomo-
grafia abdomino-pélvica sugestiva de hérnia interna é 
submetida a laparotomia. Constata-se nódulo quístico 
com +/- 5x3cm do mesentério condicionando aderência 
epiplóica e herniação interna de ansa ileal, dilatada a 
montante. Procedeu-se a exérese da lesão, com con-
sequente libertação da ansa intestinal, e apendicecto-
mia complementar. Pós-operatório sem intercorrências 
com alta ao quarto dia de internamento. Resultados: 
Diagnóstico histológico: nódulo quístico benigno com 
proliferação vascular CD34+/CD31+. Vigilância clínica 
e reavaliação imagiológica em ambulatório sem altera-
ções a registar. Discussão: Este caso vem ilustrar um 
quadro de sintomas e sinais frequentemente observado 
num S.U. mas condicionado por uma apresentação in-
comum de uma patologia também ela rara.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: CIRURGIA C
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Miguel Carracha, Sónia Ramos, Paula Sanchez, San-

tos Júnior, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Miguel Carracha
 EMAIL: carrachinha@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P136)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Oclusão intestinal complicada de perfuração por vi-
deocápsula em doente com enterite rádica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A enterite rádica (ER) é uma 
lesão do intestino secundária à radioterapia (RT) com 
uma incidência até 20% dos doentes submetidos a RT 
pélvica. Apesar de ser considerado um exame seguro, 
já foram descritos alguns casos de oclusão intestinal 
por videocápsula em doentes com Doença de Crohn e 
ER. Resultados: Relata-se o caso de uma mulher de 
41 anos, com neoplasia do colo do útero em estádio 
avançado, submetida a RT pélvica com consequente 
ER, e com várias lesões estenóticas descritas em ente-
roscopia por videocápsula. Foi admitida no serviço de 
cirurgia geral por quadro de suboclusão intestinal. Pe-
diu-se entero RM, que teve de ser interrompida, por se 
ter identificado videocápsula alojada em lesão estenó-

tica de íleo terminal. Foi-lhe proposto tratamento cirúr-
gico, sendo que esta o recusou e abandonou o interna-
mento contra parecer médico. Um mês depois, deu en-
trada no SU em choque séptico e a radiografia simples 
de abdómen revelou pneumoperitoneu. Foi submetida 
a laparotomia exploradora, que revelou perfuração de 
segmento espessado de íleo terminal. Realizou-se en-
terectomia segmentar e toilette peritoneal, não sendo 
encontrada a videocápsula. A doente faleceu ao 2º dia 
pós-operatório por quadro de síndrome de dificuldade 
respiratória aguda. Discussão: Consideramos que em 
doentes com antecedentes de irradiação pélvica ou 
com doença de Crohn a realização de enteroscopia por 
cápsula deve ser bem ponderada pelo risco de reten-
ção da cápsula.

 HOSPITAL: Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE
 SERVIÇO: (1)Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Santo Es-

pírito da Ilha Terceira, EPE; (2) Serviço de Gastroente-
rologia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 
EPE

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Lisandra Martins (1), Viorel Taranu (1), António Mora 

(1), José António Sousa (1), Sofia Ribeiro (2), Duarte 
Soares (1).

 CONTACTO: Lisandra de Fátima Azevedo Martins
 EMAIL: lisandrafam@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P137)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Medição Da Qualidade De Vida Em Doentes Com In-
continência Fecal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A Incontinência fecal (IF), de 
prevalência e sintomatologia clínica variadas, tem im-
pacto negativo na qualidade de vida (QV), proporcional 
à sua gravidade. A avaliação da qualidade de vida dos 
doentes e a medição da efetividade dos tratamentos, 
através da qualidade de vida, representam uma mais-
-valia na compreensão desta entidade nosológica. Os 
autores pretendem fazer uma revisão bibliográfica 
dos instrumentos de medição específicos da QV em 
doentes com IF. Material e Métodos: Após pesquisa 
bibliográfica online, os autores selecionaram 3 escalas, 
Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQL), Man-
chester Health Questionnaire (MHQ) e New Score for 
Fecal Incontinence (NSFI), para revisão (descritiva e 
comparativa), relativamente a dados sociodemográ-
ficos e critérios psicométricos primários de qualidade. 
Resultados: Foram selecionados 5 artigos para revi-
são (descritiva e comparativa). As populações estu-
dadas são predominantemente do sexo feminino (74-
100%), com idade média variando entre 49,3 e 61 anos. 
A fiabilidade das escalas, demonstrou-se elevada, no 
que respeita à coerência interna (? Cronbach > 0,7) e 
reprodutibilidade (não avaliada no NSFI), bem como a 
validade convergente, evidenciada pela correlação po-
sitiva. Discussão: A acuidade das propriedades de me-
dida tornam o questionário uma importante ferramenta 
na avaliação de resultados da QV dos doentes com IF. 
Todos os questionários demonstraram critérios psico-
métricos elevados, mas o NSFI, pela sua simplicidade, 
pode ser recomendado na prática clínica diária

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
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 SERVIÇO: Serviço Cirurgia 1 (1), ACES - Pinhal Litoral (2), Serviço 
Cirurgia /CHUC (3), CEISUC/FEUC (4)

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Nuno Rama (1) , Rui Passadouro (2), João Pimentel (3) 

e Pedro Lopes Ferreira(4)
 CONTACTO: Nuno José Gomes Rama
 EMAIL: ramanuno@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P138)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Perfuração intestinal livre espontânea na doença de 
Crohn

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A doença de Crohn é caracte-
rizada pela inflamação crónica transmural do intestino. 
Pode envolver qualquer porção do tracto intestinal e 
associa-se a diversas complicações graves: esteno-
se, formação de abcessos, fistulização, perfuração. O 
principal objectivo do tratamento é induzir e manter a 
remissão da doença, prevenindo complicações. Mate-
rial e Métodos: Apresentação e discussão de um caso 
clínico. Resultados: Doente do sexo feminino, com 55 
anos de idade, com diagnóstico de doença de Crohn 
em 2006, com comportamento estenosante e pene-
trante, sob terapêutica com azatioprina. Em Novembro 
de 2015 a doente recorreu ao SU por quadro de dor 
abdominal intensa com sinais de irritação peritoneal 
ao exame físico. A doente foi submetida a laparotomia 
exploradora urgente, identificando-se peritonite gene-
ralizada e área de perfuração intestinal em local com 
alterações da doença de Crohn, tendo-se procedido a 
ileocolectomia segmentar com confecção de ileostomia 
terminal. Discussão: A perfuração intestinal livre na 
doença de Crohn é rara (1 a 2%), desconhecendo-se 
o seu mecanismo. A perfuração livre ocorre geralmente 
no segmento intestinal atingido pela doença, mas pode 
também ocorrer no segmento proximal a uma obstru-
ção. O tratamento de escolha é a enterectomia seg-
mentar, discutindo-se a realização de uma anastomose 
primária / enterostomia derivativa.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de São 

João
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: André Gonçalves; André Magalhães; Ana Fareleira; 

Marinho Almeida; Luís Malheiro; J. Costa Maia
 CONTACTO: André Gonçalves
 EMAIL: afgoncalves85@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P139)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Avaliação preliminar da implementação da ressec-
ção laparoscópica na neoplasia do recto médio/
baixo no Serviço Cirurgia B do Hospital Professor 
Fernando da Fonseca (SCB HFF)

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Não está preconizado a uti-
lização, por rotina, de laparoscopia no tratamento ci-
rúrgico de neoplasia do recto médio e baixo.Alguns 
estudos demonstram resultados no mínimo sobreponí-
veis à abordagem laparoscópica,apresentando alguns 

resultados superiores na qualidade da ressecção on-
cológica. Na literatura internacional a média de ROTL 
de unidades funcionais com larga experiência é de 
79.75%(mínimo:54.7%; máximo:95.4%).Neste estudo 
pretende-se comparar as taxas de resecções oncoló-
gicas totalmente realizadas por laparoscopia (ROTL)do 
SCB HFF no seu ano de implementação, com a litera-
tura internacional. Material e Métodos: Estudo retros-
pectivo(1/1/2015-31/10/2015).Ressecção oncológica: 
excisão completa de mesorrecto (ECM)+R0 (margem 
circunferencial com mais de1mm e margem proximal e 
distal sem neoplasia).Realizados sempre pela mesma 
equipa. Resultados: No SCB HFF foram realizadas-
14ressecções por via laparoscópica:12(85.7%)ressec-
ções anteriores do recto;2(14.3%)amputações abdomi-
no-perineais.100% de R0 em doentes operados por via 
laparoscópica;86% com ECM. Discussão: O SCB HFF 
realizou86% de ROTL.Estes dados são concordantes 
com a literatura internacional.Ressecção laparoscópi-
ca de neoplasia do recto médio e baixo é uma técnica 
exequível e segura em centros preparados para o efeito 
e quando realizada por cirurgiões com experiência em 
cirurgia colorectal laparoscópica avançada. São neces-
sários mais estudos para perceber quais os factores 
preditivos para ROTL.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: David Aparício, Ricardo Rocha, Carlos Leichsenring, 

Cisaltina Sobrinho, Marta Fragoso, Rui Marinho, Marta 
Sousa, Wilma Dias, Vasco Geraldes, Vitor Nunes

 CONTACTO: David Aparício
 EMAIL: david.joao.aparicio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P140)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Hérnia interna transmesentérica congénita - uma 
entidade rara de oclusão intestinal.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As hérnias internas congénitas 
são uma rara etiologia de ventre agudo, corresponden-
do a 0.2-0.9% dos casos de oclusão intestinal. Destes 
defeitos congénitos, os de localização transmesentéri-
ca são dos mais raros, sendo encontrados em apenas 
5-10% dos casos descritos na literatura, com localiza-
ção mais frequente no mesentério jejuno-ileal (71%) 
e, mais raramente, no mesocólon (26%). Resultados: 
Indivíduo do sexo masculino, 66 anos, com anteceden-
tes de DPOC, úlcera duodenal e hérnia diafragmática, 
recorreu ao serviço de urgência por anorexia, náu-
seas, mal-estar geral e epigastralgias com 2 dias de 
evolução, tendo alta com o diagnóstico de dispepsia. 
Um dia depois é readmitido com quadro de sépsis. A 
radiografia simples de abdómen revelou calote de ar 
subfrénica. Realizou TC toraco-abdómino-pélvica em 
que se descreve pneumoperitoneu e líquido livre. Foi 
submetido a laparotomia exploradora, e constatou-se 
peritonite generalizada por perfuração do cego com 
volvo do cólon ascendente, herniado através de defeito 
transmesentérico ao nível da válvula ileocecal. Optou-
-se pela realização de lavagem peritoneal e colecto-
mia direita. Apresentou evolução favorável, pelo que 
teve alta ao 6º dia pós-operatório. Discussão: O caso 
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apresentado assume especial relevância por se tratar 
de uma entidade patológica extremamente rara e ser 
dotado de uma impressionante riqueza semiológica, 
estando associado a outro defeito congénito (hérnia de  
Morgagni).

 HOSPITAL: Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Santo Espírito 

da Ilha Terceira, EPE
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Lisandra Martins, Viorel Taranu, Óscar Reis, José An-

tónio Sousa, António Mora, Marília Vargas, Rui Betten-
court, José Carlos Nunes, Duarte Soares

 CONTACTO: Lisandra de Fátima Azevedo Martins
 EMAIL: lisandrafammed@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P141)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: QOL após Cirurgia Colorectal Oncológica no doen-
te idoso e muito idoso

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia colorectal oncológica 
pode determinar compromisso da qualidade de vida, 
numa população frágil como a geriátrica. A nossa ques-
tão de investigação é a de que o doente muito idoso 
terá pior QOL do que o doente idoso. Material e Mé-
todos: Estudamos uma coorte de doentes idosos com 
cancro colorectal tratados na nossaUCI de Jan2008 a 
Dez2013. Administramos o questionário de QOL EOR-
TC QLQ-C30(v3). Comparámos 2 grupos (idosos-idade 
>65 e =80 anos). Utilizámos o chi-square, regressão 
linear simples e regressão logística. Resultados: 111 
doentes, 85 (76,58%) idosos e 26 muito idosos. 57 (51,4 
%) Homens, idade média 74 (SD 6,9), cancro do cólon 
mais frequente 83 (74,7%); cirurgia de urgência 13,51% 
(15); 81 (72,97%) com?3 comorbilidades. Os 2 grupos 
são estatisticamente semelhantes, excepto quanto ao 
SAPSII. Quanto ao questionárioQOL, comparando a 
QOL Global, Funcionamento Físico, Desempenho de 
Papéis, Funcionamento Emocional, Funcionamento 
Social, Funcionamento Cognitivo, Fadiga, Náusea, Dor, 
Dispneia, Isónia, Perda de apetite, Obstipação, Diarreia 
e Impacto Financeiro, os 2 grupos diferiram estatistica-
mente apenasno facto dos muito idosos apresentarem 
melhor funcionamento emocional; menos queixas de 
dispneia e de impacto financeiro. Na análise multivaria-
da, apenas o impactofinanceiro manteve diferença com 
significado estatístico entre os grupos. Discussão: A 
idade fisiológica não influencia as várias dimensões da 
QOL, excepto o impacto financeiro que foi maior nos 
idosos do que nos muito idosos.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia B; Unidade de Cuidados Intensivos Cirúrgicos 

Especiais
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Carla Carneiro; Ricardo Rocha; Rui Marinho, Filipa P. 

Rocha; Carlos Leichsenring; José Oliveira; Marta Duar-
te Samartinho; Diogo Mendes Pedro; Vasco Geraldes; 
Teresa Brandão; Isabel Braga; Vítor Nunes.

 CONTACTO: Carla Carneiro
 EMAIL: carlcarneiro@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P142)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Lipoma gigante do cólon
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os lipomas do cólon são ne-

oplasias benignas raras cujo diagnóstico definitivo é 
feito pelo estudo histopatológico. Raramente são sin-
tomáticos mas quando o são devem ser ressecados, 
preferencialmente por via endoscópica. A abordagem 
cirúrgica fica reservada para tratamento das lesões 
de grandes dimensões, dos complicados (obstrução 
ou causa de hemorragia) ou quando houver incapa-
cidade de afastar malignidade. Material e Métodos: 
Descrição e documentação fotográfica de caso clínico. 
Resultados: Mulher de 63 anos que, por queixas de 
dor abdominal e hematoquézias, realizou uma colonos-
copia, que identifica lesão ulcerada na submucosa do 
descendente (de dimensões aumentadas às registadas 
em exames anteriores) e cujas biópsias revelaram ape-
nas alterações inflamatórias. Foi orientada para con-
sulta de cirurgia, tendo realizado estudo complementar 
com tomografia axial computorizada de estadiamento 
com colonografia, que identificou lesão sugestiva de li-
poma com aproximadamente 4.5 cm no terço proximal 
do cólon transverso. Foi submetida a colectomia direita 
laparoscópica no dia 23 de Abril. Teve alta ao 4º dia de 
pós-operatório sem intercorrências. No exame histoló-
gico observa-se lipoma intestinal com 5 cm de maior 
diâmetro e a mucosa cólica adjacente ulcerada sobre 
a lesão. Não se observam sinais de malignidade. Dis-
cussão: Os lipomas sintomáticos e de grandes dimen-
sões são raros. A cirurgia está indicada no tratamento 
sintomático e no diagnóstico diferencial de patologia  
maligna.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Digestiva, Serviço de Cirurgia  

Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Berta Barbosa, Wilson Malta, Isabel Mesquita
 CONTACTO: Berta Barbosa
 EMAIL: bertabarbosa@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P143)

  SESSÃO P-CR-3

 TÍTULO: Carcinomatose Peritoneal: A queda de um mito
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A carcinomatose peritoneal de 

origem gastrointestinal tem péssimo prognóstico. Nos 
tumores de origem colo-rectal a recidiva peritoneal 
ocorre em 25% dos doentes. Destes, em cerca de 25 a 
35% dos casos é a única forma de metastização. Com 
uma sobrevida mediana que raramente ultrapassava 
6 meses, a orientação para tratamento paliativo era 
constante. O seu tratamento com citorredução e qui-
mioterapia hipertermica intra-peritoneal (HIPEC) tem 
demonstrado bons resultados, com uma sobrevida aos 
5 anos entre 29 e 59%. Material e Métodos: Apresen-
tamos o caso clínico de uma doente de 71 anos, com 
diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso do cego. Em 
2008 foi submetida a hemicolectomia direita radical, 
omentectomia e ressecção de massa do meso-trans-
verso. Por recidiva peritoneal, foi reintervencionada em 
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2009 com citorredução completa e HIPEC (Indice de 
Carcinomatose Peritoneal: 19), seguida de quimiotera-
pia sistémica complementar. Por recidiva peritoneal, foi 
submetida em mais 3 ocasiões a citorredução e HIPEC, 
a última das quais em Setembro de 2014. Em Outubro 
de 2015, 84 meses após o diagnóstico em estadio IV, a 
doente não apresenta evidência de recidiva e mantém 
um excelente estado geral. Discussão: Em doentes 
selecionados é possível obter sobrevidas prolongadas 
com boa qualidade de vida após tratamento da carcino-
matose peritoneal de origem colo-rectal com citorredu-
ção e HIPEC. Este procedimento pode ser repetido no 
tratamento das novas recorrências peritoneais.

 HOSPITAL: Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gen-
til, EPE

 SERVIÇO: Oncologia Cirúrgica
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Ana Mesquita, Francisco Senra, Rui Reis, Pedro C Mar-

tins, Ana Ferreira, Manuel Fernandes, Abreu de Sousa
 CONTACTO: Ana Mesquita
 EMAIL: anamesquita1985@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P309)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Invaginação Intestinal - Causa rara de Oclusão - 2 
Casos Clínicos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invaginação intestinal,que 
consiste na migração distal de um segmento do in-
testino para o lúmen intestinal adjacente,manifesta-se 
geralmente por um quadro de obstrução intestinal.). 
Na idade adulta,a invaginação intestinal é uma situa-
ção rara correspondendo aproximadamente a 5% de 
todos os casos de invaginação intestinal diagnostica-
dos independentemente da idade e a 1% dos casos 
de oclusão intestinal. Geralmente está associada a 
lesões orgânicas patológicas da parede intestinal que 
se observam em cerca de 80- 90% dos casos. Estu-
dos recentes,documentados na literatura,mostram que 
até 30% das pequenas invaginações intestinais são de 
etiologia maligna sendo os restantes casos provocados 
por lesões de etiologia idiopática ou benigna, nomea-
damente aderências, divertículo de Meckel, hiperplasia 
linfóide, adenite. Do ponto de vista fisiopatológico, a 
presença de uma neoformação intraluminal funciona 
como elemento de tracção da ansa que a precede, fa-
vorecendo a migração telescópica. A invaginação ileo-
-cólica é a mais frequente, seguida pela ileo-ileal, colo-
-cólica e jejuno-jejunal Os autores propõe presentar 2 
casos clínicos: o primeiro dos casos é uma invaginaçao 
ileo-ileal que apresentava como causa obstrutiva um tu-
mor miofibroblástico inflamatório; o segundo dos casos 
tratava-se de uma invaginaçao jejuno-jejunal causada 
por um lipoma.

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia

 AUTORES: Bentes, N; Alves, Magda; Correia, P; Salgueiro Antu-
nes, T; Caseiro, A; Rodrigues, F.

 CONTACTO: Nuno Miguel Araújo Alves Bentes
 EMAIL: nbentes@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P310)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: A Cirurgia Do Cancro Do Recto Num Serviço De Ci-
rurgia Geral

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: No nosso Serviço pratica-se ci-
rurgia geral, na qual se enquadra o tratamento cirúrgico 
do cancro do recto, em que intervêm todos os cirurgi-
ões. Não há, até agora, um grupo dedicado em exclu-
sivo a essa patologia, embora haja um protocolo geral 
para o estudo, tratamento e seguimento dos doentes, 
e estes sejam discutidos em reuniões multidisciplina-
res. Neste trabalho, os resultados são analisados com 
um recuo mínimo de 5 anos, aplicando os parâmetros 
cirúrgicos exigidos aos doentes operados nos últimos 
3 anos no documento legal visando as candidaturas a 
centro de referência de tratamento de cancro do recto. 
Material e Métodos: Colectámos os 118 doentes trata-
dos no nosso Serviço por cancro do recto em 3 anos, 
com um recuo mínimo de 5 anos, de 2008 a 2010, com 
a média de idades de 71,6 anos, e analisámos neles os 
parâmetros referidos. Resultados: Foram revistos os 
doentes operados, 32% de ressecções abdominoperi-
neais e 68% de ressecções anteriores do recto, a sua 
mortalidade aos 2, 3 e 5 anos, mortalidade intra-hos-
pitalar (6,3 %), radicalidade cirúrgica conseguida, ex-
cisão do mesorrecto (como rotina), complicações pós-
-operatórias (13,9%), deiscência anastomótica (3,8%), 
reintervenções não programadas (7,5%), recorrência 
local (3,4%). Discussão: Concluímos que os resulta-
dos cirúrgicos nesse período de tempo se enquadram 
no que é exigido legalmente para um centro de referên-
cia, pese embora não haver uma equipa dedicada em 
exclusivo a essa patologia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C (Prof. Costa Almeida), CHUC - Hospital Ge-

ral (Covões)
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Carlos M. Costa Almeida
 CONTACTO: Carlos M. Costa Almeida
 EMAIL: c.m.costa.almeida@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P311)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Caso clínico - Fístula recto-vaginal - Até onde vai a 
vergonha?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os autores fazem uma breve 
introdução sobre a definição, sintomatologia, etiologia 
e tratamento da fístula rectovaginal. Apresentando um 
caso clinico, chamar atenção para a problemática das 
fístulas recto-vaginais no seu componente anatomo-
-funcional, avaliação, tratamento, repercussão na quali-
dade de vida e psiquismo das doentes. Material e Mé-
todos: Apresentação do caso clínico de mulher de 76 
anos com fístula recto-vaginal pós traumatismo sexual 
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(primeira relação), mantida escondida durante 56 anos, 
por vergonha. Perda de fezes sólidas via vaginal e ânus 
não funcionante. Refere-se a sintomatologia, observa-
ção clinica e exames complementares efectuados.O 
toque rectal mostrou boa tonicidade e boa contractilida-
de voluntária dos esfíncteres e a avaliação ecográfica 
transanal revelou aparelho esfincteriano íntegro. Feito 
tratamento cirúrgico da fístula via vaginal, sem neces-
sidade de ostomia de derivação fecal. Resultados: 
Evolução favorável no pós-operatório imediato, sem 
deiscência evidente ou infecção. Avaliação aos 2 me-
ses: doente assintomática e extremamente feliz, com 
defecação normal. Discussão: A fístula recto-vaginal 
tem grande impacto na vida psico-social e sexual das 
doentes. A avaliação prévia da função e anatomia es-
fincteriana é fundamental. A técnica escolhida deve ser 
adequada a cada caso, dependendo da etiologia e ana-
tomia da fístula, e da integridade ou lesão dos esfíncte-
res. A ostomia de derivação fecal pode ser evitada.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Centro Hospitalar Lisboa Central - Serviço de Cirurgia 

6, Hospital Santo António dos Capuchos
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Catarina Aguiar, Rita Pinheiro, Ana Formiga
 CONTACTO: Catarina Aguiar
 EMAIL: catarina_aguiar_99@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P312)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Quando “um mal nunca vem só” - Tumores sín- 
cronos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A incidência relatada de tu-
mores coloretais síncronos varia entre 1,5% e 2,3%.A 
sua identificação poderá influenciar a extensão da 
resseção primária.Pelos desafios diagnósticos que le-
vanta e pelas opções terapêuticas,a divulgação de no-
vos casos contribui para o seu melhor conhecimento. 
Material e Métodos: Caso clínico Resultados: Sexo 
feminino,65A,recorreu ao SU por astenia e adinamia pro-
gressivas há um mês.Palidez mucocutânea,Hb 9.9gr/
dl,VGM 71.8fL.EDA normal.Colonoscopia:lesão não 
franqueável aos 20cm.Feitas biópsias(adenocarcinoma 
bem diferenciado)e tatuagem.TC TAP:”espessamento 
cólon sigmóide,traduzindo provavelmente a lesão pri-
mitiva estenosante.Espessamento cego,suspeito le-
são síncrona.Redução espessura cólon transverso 
proximal”;”nódulo 14mm no lobo médio pulmão,depósito 
secundário?”.Submetida a colectomia total.Anatomia 
Patológica:adenocarcinomas síncronos mucinosos do 
cego,a 40cm a jusante da válvula ileo-cecal,a 14cm do 
topo distal e a 4cm do topo distal.Fez PET que con-
firmou nódulo único pulmonar suspeito,sem outras al-
terações.Aguarda reunião conjunta com Pneumologia/
Cirurgia torácica.Do ponto de vista cirúrgico, evolução 
favorável com boa adaptação à ostomia definitiva. Dis-
cussão: Se a neoplasia mais distal for estenosante,que 
impeça a progressão do colonoscópio,impõe-se o re-
curso a outros exames complementares.A falta de iden-
tificação destas lesóes pode determinar um tratamento 
cirúrgico inadequado,resultando na necessidade de 
uma segunda intervenção em que ocasionalmente o 
tumor já esteja mais disseminado.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1, Hospital São Francisco Xavier
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Cristina Moreira, Filipa Costa, José Guerreiro
 CONTACTO: Cristina Isabel Matos Oliveira Moreira
 EMAIL: cmoreira.cristina@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P313)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Perfuração intestinal de um GIST: um caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do estroma gas-

trintestinal (GIST) correspondem a 1% de todos os 
tumores gastrintestinais. Clinicamente podem ser 
assintomáticos e descobertos acidentalmente. Mais 
frequentemente estão associados a sintomas não es-
pecíficos, a menos que ulcerem, sangrem ou cresçam 
o suficiente para causarem hemorragia (40%), massa 
abdominal (40%), dor (20%) ou obstrução (25-40%). 
A perfuração intestinal é incomum. Apenas a resseção 
cirúrgica é curativa. A rotura intraperitoneal ou hemor-
ragia estão associadas a alta taxa de recidiva. Material 
e Métodos: Trata-se de um caso clínico de um utente 
do sexo masculino, de 41 anos, sem antecedentes de 
relevo. Recorre ao Serviço de Urgência por dor abdo-
minal contínua no flanco e fossa ilíaca esquerdas com 
24horas de evolução. Ao exame objectivo, abdómen 
doloroso à palpação dos quadrantes esquerdos com 
esboço de defesa e sinais de irritação peritoneal. Ana-
liticamente: leucocitose, neutrofilia e proteína C reativa 
elevada. Na tomografia computorizada: espessamento 
concêntrico de ansa de intestino delgado, na transição 
do hipocôndrio para o flanco esquerdo, sugestiva de 
lesão neoformativa. Foi laparatomizado, constatando-
-se peritonite purulenta com ponto de partida em ne-
oformação do intestino delgado perfurada a 50 cm do 
ângulo de Treitz. Realizada enterectomia segmentar. 
O estudo da peça revelou um GIST. Discussão: A 
perfuração do intestino delgado por um GIST é uma 
forma de apresentação rara, associada a alta taxa 
de recidiva, o que implica tratamento adjuvante com  
Imatinib.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Lourenço, Sara; Caldas, Isabel; Costa, Jorge; Sousa, 

Rosa; Nora, Mário.
 CONTACTO: Sara Ferreira Pinto Lourenço Sara Lourenço
 EMAIL: sarafplourenco@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P314)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau - a 
propósito de um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores primários do apên-
dice são raros e o seu diagnóstico definitivo é determi-
nado pelo exame histológico da peça. São neoplasias 
de difícil diagnóstico clínico, não apenas pelas sua 
baixa incidência, mas também pela sua apresentação 
clínica inespecífica, na maioria das vezes, manifestada 
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como apendicite aguda. Aproximadamente 0,7 a 1,7% 
das apendicectomias são neoplásicas, representando 
0,4 a 1% das neoplasias gastrointestinais. Material e 
Métodos: Caso clínico de homem de 87 anos, parcial-
mente dependente e com múltiplas comorbilidades, 
internado por gastroenterite aguda. Por agravamento 
clínico e analítico foi pedido TC abdomino-pélvico - 
suspeita de apendicite aguda perfurada com colecção 
retroperitoneal. Resultados: Submetido a laparotomia 
exploradora - constatação de apêndice necrosado e 
abundante quantidade de mucina dispersa; apendi-
cectomia e drenagem abdominal. Pós-operatório sem 
intercorrências. O estudo anatomopatológico revelou 
neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau. Aten-
dendo ao doente em questão optou-se por não realizar 
terapêutica adjuvante, apesar de nestes casos ser indi-
cado cirurgia citorredutora e quimioterapia intraperito-
neal hipertérmica.

 HOSPITAL: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, 
EPE

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Rafaela Parreira, Joana Mendes, Vítor Carneiro, Antó-

nio Silva Melo
 CONTACTO: Rafaela Parreira
 EMAIL: rafaelaparreira89@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P315)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Melanoma Anal - Caso clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Trata-se de um tumor raro: cor-

responde a menos de 1% dos melanomas, represen-
tando a terceira localização mais frequente (depois dos 
melanomas cutâneo e ocular) e a menos de 3% dos 
tumores anais. Habitualmente é diagnosticado entre 
os 70-80 anos, com um curso indolente, sem sintoma-
tologia específica, resultando em massas volumosas/
doença avançada à apresentação. O tratamento ideal 
ainda é controverso, nomeadamente quanto à exten-
são da ressecção cirúrgica (Amputação abdomino-
-perineal (AAP) vs Excisão local alargada (ELA)). A re-
corrência e morbi-mortalidade são elevadas, com uma 
taxa de sobrevivência aos 5 anos de 0-30%. Material 
e Métodos: Apresenta-se o caso clínico de doente do 
sexo masculino, 75 anos, com queixas de massa anal 
prolapsada. Observado pólipo do canal anal, intranspo-
nível ao colonoscópio e dedo. Submetido a polipecto-
mia transanal electiva, sem intercorrências. O exame 
anatomo-patológico mostrou tratar-se de melanoma 
anal sem margens livres. Foi re-intervencionado para 
nova ressecção alargada, desta vez histologicamente 
com margens livres. O doente mantém-se sem queixas, 
e em seguimento pela Oncologia Médica. Discussão: 
O melanoma anal é um tumor raro, que cursa de forma 
diferente da versão cutânea. O diagnóstico é difícil, as-
sim como o seu tratamento, sendo a cirurgia, a melhor 
opção. O mau prognóstico mantém-se apesar da opção 
cirúrgica escolhida, não havendo vantagens em termos 
de sobrevivência da AAP sobre a ELA.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia

 AUTORES: M. Serra; T. Santos; R. Lages; C. Ribeiro; P. Menezes; 
D. Machado; L.Sardo; M. Martins; F. Ribeiro; A. Vieira; 
J. Sousa; G. Sarabando

 CONTACTO: Marta Quintas Lopes de Campos Serra
 EMAIL: martalopesserra@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P316)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Tumor neuroendócrino do apêndice - a propósito de 
um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O apêndice é o terceiro local 
mais comum de origem de tumores neuroendócrinos 
do tracto gastro-intestinal. Geralmente é assintomáti-
co, sendo diagnosticado incidentalmente em peças de 
apendicectomia. 75% estão localizados na extremidade 
apendicular e apenas alguns se apresentam com apen-
dicite. Material e Métodos: Doente de 43 anos, sexo 
feminino, com dor abdominal periumbilical e vómitos. 
Ecografia com uma fina lâmina de líquido ascítico peri-
-esplénico. Submetida a cirurgia, objetivando-se cego 
distendido, com desvio para o hipocôndrio esquerdo, 
e uma brida junto à válvula íleo-cecal condicionando 
hérnia interna, com o apêndice cecal gangrenado. Re-
alizou-se apendicetomia. Resultados: O exame aná-
tomo-patológico revelou “ neoplasia neuroendócrina 
(cromogranina A +, 0 mitoses, Ki67 < 2%), com 0,8 cm, 
bem diferenciada, invadindo o mesoapêndice numa 
extensão de 1,75mm, sem invasões linfovasculares”. 
Citologia do lavado peritoneal negativa. Discussão: A 
maioria dos tumores tem tamanho inferior a 1 cm e bai-
xo potencial metastático, ficando tratados com a apen-
dicectomia. Tumores maiores de 2 cm têm indicação 
para hemicolectomia direita assim como com invasão 
linfática, vascular ou do mesoapêndice e elevado índi-
ce mitótico. Após discussão em reunião multidisciplinar, 
dada a invasão residual do mesoapêndice e baixo índi-
ce mitótico, não foi colocada indicação para hemicolec-
tomia direita. O prognóstico dos tumores neuroendócri-
nos do apêndice pode atingir uma taxa de sobrevida de 
95% aos 5 anos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de Setúbal
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: André Batista, Pedro Vieira, Arymar Júnior, Isa Santos, 

Rita Baía, Joana Almeida, Margarida Correia, Aurora 
Pinto, Rui Garcia, Luís Cortez

 CONTACTO: André Santos Batista
 EMAIL: asbatista86@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P317)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Apendicectomia: que abordagem?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A abordagem laparoscópica é 

cada vez mais frequente em técnicas como a apendi-
cectomia (AP). Será esta uma abordagem benéfica, 
com efeitos positivos na saúde e custo-efetiva - menor 
taxa de complicações, menores tempos cirúrgicos e de 
internamento? Material e Métodos: Estudo retrospec-
tivo de 152 doentes com apendicite aguda, submetidos 
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a AP laparoscópica ou laparotómica entre 1 de Janeiro 
a 31 de Dezembro de 2014 na nossa unidade. Foram 
excluídas as apendicectomias incidentais. Na análise 
estatística foi utilizado o t test Student, chi-quadrado e 
Fisher test quando indicado. Resultados: O grupo 1 in-
clui 130 doentes submetidos a AP laparotómica e o gru-
po 2 inclui 22 doentes submetidos a AP laparoscópica. 
Não houve conversões laparotómicas intra-operatórias. 
A população é constituída por 38,8% de indivíduos do 
género feminino, com idades médias de 30 +- 20 anos. 
A duração média da cirurgia foi de 54,72 +- 19,24 mi-
nutos na AP laparotómica, e de 70,18 +- 26,54 min na 
AP laparoscópica (p Discussão: O grupo da AP lapa-
roscópica apresentou um maior tempo cirúrgico que o 
grupo da AP laparotómica, não sendo significativas as 
diferenças no tempo de internamento e nas complica-
ções. Estudos prospetivos com uma população maior 
serão necessários para confirmar os dados. Deverão 
ser estabelecidos protocolos de forma a minimizar os 
potenciais viés.

 HOSPITAL: Hospital de Santarém, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Distrital de Santa-

rém
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Fortuna Martins, Sónia; Sintra, Paulo; Lima, José
 CONTACTO: Sónia Fortuna Martins
 EMAIL: soniaafmartins@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P318)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Bridas Pós-Operatórias: O Descanso Do Samurai?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As bridas são a complicação 

mais frequente da cirurgia intra-abdominal, sendo res-
ponsáveis por cerca de 5% dos re-internamentos, com 
15% necessitando de tratamento cirúrgico. O objectivo 
foi estudar que doentes podem ser tratados de forma 
conservadora. Material e Métodos: Estudo retrospec-
tivo de 176 doentes internados por oclusão intestinal 
entre 01/2006 e 08/2015. Os doentes foram divididos 
em 2 grupos (A: abordagem conservadora, n=115 e B: 
cirurgia, n=61). Resultados: Amostra composta por 96 
homens e 80 mulheres. As cirurgias anteriores foram: 
22 gástricas, 56 intestinais, 25 uroginecológicas e 25 
com múltiplas ressecções, para patologia benigna em 
64% e maligna em 36%. O tempo mediano desde a 
1ª cirurgia até ao aparecimento de bridas foi 4 anos. A 
mediana de seguimento desde o 1º internamento por 
oclusão intestinal foi 8 anos. A localização e indicação 
da 1ª cirurgia, a elevação dos parâmetros inflamatórios, 
o tipo de oclusão e o tempo de evolução desde a 1ª 
cirurgia ao aparecimento de bridas não influenciaram a 
escolha para cada abordagem, embora a cirurgia este-
ja associada a maior número de dias de internamento 
(OR 1,136; p Discussão: As bridas pós-operatórias 
têm uma evolução arrastada. Este estudo foi limitado 
pela escassez de dados nos processos antigos dos do-
entes. Os factores estudados não permitiram distinguir, 
com segurança, que doentes podem ser tratados con-
servadoramente. É necessária uma investigação mais 
detalhada, de modo a esclarecer esta problemática.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral, Centro Hospitalar de São João

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Marina Morais, Diana Gonçalves, Renato Bessa-Melo, 

Elisabete Barbosa, Pedro Correia-Silva, J. Costa-Maia
 CONTACTO: Marina Morais
 EMAIL: morais1000@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P319)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Pseudomixoma peritoneal ? A propósito de um 
caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Pseudomixoma é um tumor 
raro, caracterizado por disseminação difusa de fluido 
mucoso no peritoneu por rutura de uma lesão mucino-
sa intra-abdominal. Pretende-se apresentar uma revi-
são sobre este tema, a propósito de um caso clínico. 
Material e Métodos: Doente de 81 anos, sexo mas-
culino, com dor nos quadrantes direitos do abdómen e 
distensão abdominal. Antecedentes pessoais de apen-
dicectomia 26 anos antes. Realizou tomografia compu-
torizada que mostrava volumoso abcesso da goteira 
parieto-cólica direita disseminado para a região peri-
-hepática e imagem de calcificação em anel (2x3cm) 
perto do cego sugestivo de mucocelo do apêndice (coto 
apendicular). Foi submetido a laparoscopia, na qual se 
realizou drenagem de abcesso com biopsia peritoneal. 
O doente permaneceu internado no Serviço de Cirurgia 
sob antibioterapia. Resultados: O resultado anatomo-
patológico foi compatível com pseudomixoma perito-
neal. O caso foi discutido em reunião multi-disciplinar 
e dado o estado clínico do doente não teve condições 
para realizar posterior cirurgia ou quimioterapia intra-
peritoneal. Faleceu na enfermaria 1 mês após o inter-
namento. Discussão: Clínicamente os doentes com 
pseudomixoma peritoneal podem ter dor, distensão 
abdominal, massa palpável e/ou alterações do trânsito 
gastro-intestinal. O tratamento combinado cirúrgico de 
cito-redução e quimioterapia intraperitoneal aumentam 
a sobrevida, apesar de estar associado a elevada mor-
bilidade. O prognóstico varia com o estado clínico do 
doente na altura do diagnóstico e tratamento instituído.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de Setúbal
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: André Batista, Pedro Vieira, Arymar Júnior, Isa Santos, 

Rita Baía, Joana Almeida, Margarida Correia, Aurora 
Pinto, Rui Garcia, Luís Cortez

 CONTACTO: André Santos Batista
 EMAIL: asbatista86@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P320)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Cancro do Reto - casuística de um serviço.
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O cancro colo-rectal (CCR) re-

presenta cerca de 30% de todas as neoplasias malig-
nas digestivas, sendo mundialmente, o terceiro tumor 
mais frequente nos homens e o segundo nas mulheres. 
Em Portugal tem uma incidência estimada de 2000 no-
vos casos por ano. Cerca de um terço correspondem a 
tumores do recto. O objetivo do trabalho é fazer uma re-
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visão casuística dos doentes submetidos a cirurgia por 
adenocarcinoma do recto, em 2013 e 2014. Material 
e Métodos: Foram colhidos dados através da análise 
retrospectiva-prospectiva dos processos clínicos dos 
doentes e analisadas as variáveis epidemiológicas co-
muns, os sintomas, o estadiamento pré e pós-operató-
rio, o tipo de cirurgia, a realização de tratamento neoad-
juvante e adjuvante, as complicações pós-operatórias 
(de acordo com a classificação de Clavien-Dindo) e efe-
tuados estudos comparativos. Resultados: Obtiveram-
-se 86 doentes com o diagnóstico de adenocarcinoma 
do recto (37.9% do total de CCR). Destes, 64 doentes 
(74.4%) foram propostos para cirurgia primária, sendo 
que 25.5% efetuaram QT e/ou RT neoadjuvante. 65 
foram submetidos a RAR (75.6%), 9 a AAP (10.5%), 
8 a ressecção do recto tipo Hartmann (9.3%) sendo 3 
destas em contexto de urgência, 1 a protocolectomia 
total (1.2%) e 3 a colostomia terminal (3.5%) por irres-
secabilidade tumoral. A mortalidade aos 30 dias foi de 
2.3% (2 doentes), morbilidade de 23.3% (20 doentes, 
5 com complicações médicas e 15 com complicações 
relacionadas com a cirurgia), com necessidade de re-
-intervenção em 11 doentes (12.8%).

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Catia Ferreira, Carina Gomes, André Marçal, Ana Melo, 

Bruno Pinto, Paulo Jorge, Artur Ribeiro, António Oliveira
 CONTACTO: Catia Marisa Alves Ferreira
 EMAIL: catiaferreira7@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P321)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Perfuração cólica durante uma cesariana por Endo-
metriose

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A endometriose é uma doença 
que afeta a mulher em idade reprodutiva, sendo ca-
racterizada por implante e crescimento de tecido en-
dometrial (glândulas e/ou estroma) fora da cavidade 
uterina. Tem sido observada em 5 a 10% das doentes 
submetidas a laparotomias ginecológicas, 20 a 50% 
das mulheres com infertilidade e 60 a 70% das portado-
ras de dor pélvica crónica. Podemos encontrar doentes 
assintomáticas até quadros de dor pélvica intensa, sin-
tomas decorrentes de lesão em órgãos não reprodu-
tivos e infertilidade Material e Métodos: Descreve-se 
o caso clínico de uma mulher que no decorrer de uma 
cesariana gemelar detetou-se necrose e perfuração do 
cólon sigmóide. Resultados: Mulher de 35 anos, com 
antecedentes de infertilidade, gravida com gestação 
gemelar de 35 semanas por fecundação in vitro, foi ad-
mitida no Serviço de Urgência por dor abdominal. Rea-
lizou analises que mostraram marcadores inflamatórios 
aumentados. Foi internada por suspeita de cólica renal, 
nesse mesmo dia iniciou trabalho de parto, tendo sido 
submetida a cesariana segmentar transversal. Duran-
te o procedimento constatou-se uma área de necrose 
segmentar do cólon sigmóide. Foi contactada a Cirurgia 
Geral que optaram por uma colectomia segmentar do 
colon sigmóide com anastomose primária. O pós-ope-
ratório decorreu sem intercorrência. A histologia reve-
lou endometriose. Discussão: Os objetivos principais 

da cirurgia em doentes com endometriose são retirar 
a maior quantidade de tecido possível e restabelecer a 
anatomia normal da pelve

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Marta Martins, André Magalhães, Ana Catarina Lon-

gras, Diana Brito, Ana Cristina Carvalho, Vânia Castro, 
Hugo Mesquita, Marina Oliveira, José Monteiro, José 
Pinto Correia

 CONTACTO: Marta Da Cruz Martins
 EMAIL: martacdcmartins@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P322)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Abcesso do Psoas, um caso de Adenocarcinoma 
apendicular

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os adenocarcinomas primários 
do apêndice ileocecal são raros. Frequentemente são 
achados anatomopatológicos após apendicectomias 
por suspeita de Apendicite aguda. Os abcessos do Pso-
as são uma complicação pouco comum, geralmente 
com apresentação clínica insidiosa.Este trabalho relata 
um caso de adenocarcinoma apendicular com apresen-
tação clínica atípica. Material e Métodos: Homem de 
50 anos, com diagnóstico de infecção VIH-1, internado 
no Serviço de Medicina por abcesso do Psoas Ilíaco 
direito. O abcesso foi drenado percutaneamente tendo 
sido isolado E. coli e anaeróbios. Após duas semanas, 
o doente desenvolveu quadro de oclusão intestinal. 
Realizou TC abdominopélvica que mostrou tumor de 
4x5cm no ileon terminal, sugestivo de processo infla-
matório granulomatoso ou de adenite que condicionava 
obstrução ileal. Resultados: O doente foi submetido 
a intervenção cirúrgica urgente. Verificou-se um tumor 
ileocecal causa de obstrução, pelo que procedeu-se a 
resseção ileocecal. O resultado anatomopatológico re-
velou adenocarcinoma mucinoso do apêndice ileocecal, 
com infiltração para a parede do cólon e do ileon, com 
nódulo metastático na serosa ileal (T4bNxM1). Discus-
são: Perante a evidência de um abcesso do Psoas, de-
ve-se considerar como hipótese diagnóstica a patologia 
ileocecal, inflamatória ou neoplásica. O diagnóstico e 
tratamento precoce dos adenocarcinomas do apêndi-
ce ileocecal são determinantes para o prognóstico dos  
doentes.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia 2
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Rosa Matias, Mª Manuel Botelho, Carlos Vitorino
 CONTACTO: Rosa Matias
 EMAIL: rosa.rosamatias@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P323)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Adenoma Viloso Do Recto ? A Propósito De Um 
Caso Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: No colón e recto podem desen-
volver-se inúmeros tipos de tumores benignos, embora 
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sejam, na sua maioria, adenomas, originados na muco-
sa intestinal, que crescem adoptando a aparência típica 
de pólipo. Resultados: A propósito do tema, os autores 
apresentam o caso clínico de um doente de 66 anos 
que recorre ao serviço de urgência por prolapso anal de 
tumefacção friável e com sinais de hemorragia em toa-
lha. Foi submetido a intervenção cirúrgica para controlo 
hemostático e exérese da massa por via transanal. A 
histologia mostrou formação friável com 6x5x4,5 cm de 
tamanho - adenoma viloso com displasia de baixo grau, 
sem invasão da submucosa. O pós-operatório decor-
reu sem intercorrências. Discussão: O adema viloso 
é um dos pólipos adenomatosos do recto e colón com 
potencial maligno. Tipicamente é séssil, com base de 
implantação ampla e contém mais que 50% de compo-
nente viloso (e menos de 50% de componente tubular). 
O componente viloso devido às suas projecções papi-
líferas na superfície é o que apresenta maior risco de 
malignização (cerca de 40% dos casos). O tratamento 
indicado é a biópsia excisional seja por via endoscópica 
ou cirúrgica.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de V. N. 
DE Gaia / Espinho, E.P.E.

 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Autores: Fonseca, S; Grazina, R.; Esteves, J; Carvalho, 

C; Vale, S; Maciel, J
 CONTACTO: Sofia Fonseca
 EMAIL: sophia_ffonseca@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P324)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Uma feliz sequência de incidentalomas
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As lesões benignas ou malignas 

do reto são passíveis de excisão local ou de resseção 
anatómica formal. Existem diferentes vias de aborda-
gem, uma das quais, popularizada por Kraske e conhe-
cida pelo seu nome. Material e Métodos: Descrição e 
documentação fotográfica de caso clínico. Resultados: 
Mulher de 69 anos que, por dor osteoarticular, realizou 
uma TAC da coluna lombosagrada. Foi identificada 
uma lesão pré-sagrada, ovalada, e uma outra pararetal 
posterior, aos 5cm da margem anal, cística, ambas de 
etiologia incerta. Realizado estudo complementar com 
ecografia endorectal e RMN que confirma lesão cística 
na parede posterior do recto e no espaço pré-sagrado, 
e cuja citologia não conseguiu assegurar ausência de 
malignidade. Colonoscopia revela co-existência de 
adenocarcinoma do cólon sigmoide, sem metástases 
detectadas no estadiamento. Uma vez identificadas es-
tas três lesões, foi abordada inicialmente a neoplasia 
maligna (colectomia do sigmóide radical e exérese de 
lesão pré-sagrada, cujas histologias revelaram adeno-
carcinoma T2N0 e cisto simples respectivamente). Três 
meses depois foi submetida a exérese da outra lesão 
intra-mural do recto por via de Kraske (histologia docu-
menta um cisto epitelial sem malignidade). Ambos os 
procedimentos decorreram sem intercorrências, com 
alta ao 5º e 6ºdias de pós-operatório, respectivamente. 
Discussão: Doentes adequadamente selecionados à 
abordagem por via de Kraske veem cumpridos os ob-

jetivos de tratamento com menor agressão e complica-
ções cirúrgicas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Digestiva, Serviço de Cirurgia Ge-

ral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Berta Barbosa, Pedro Brandão, Isabel Mesquita, Wil-

son Malta, Anabela Rocha
 CONTACTO: Berta Barbosa
 EMAIL: bertabarbosa@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P325)

  SESSÃO P-CR-4

 TÍTULO: Adenocarcinoma de Células em Anel de Sinete em 
Divertículo de Meckel perfurado no contexto de Do-
ença de Crohn

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os adenocarcinomas com cé-
lulas em anel de sinete do intestino delgado são raros. 
Resultados: Homem de 51 anos, internado no serviço 
de Gastroenterologia por agudização de Doença de 
Crohn ileal. Submetido a laparotomia exploradora por 
abdómen agudo com pneumoperitoneu, constatando-
-se intra-operatoriamente peritonite por diverticulite de 
Meckel perfurada, com ansa ileal contígua espessada 
compatível com doença de Crohn agudizada. Realiza-
da enterectomia segmentar com dupla ileostomia. O 
exame histológico revelou carcinoma de células em 
anel de sinete no divertículo e no segmento entérico 
contíguo, com permeação vascular, linfática e peri-neu-
ral, em ansa ileal com lesões compatíveis com Doença 
de Crohn. Identificadas 2 metástases ganglionares e 4 
depósitos tumorais no tecido adiposo - pT4N1R0. Foi 
decidida em reunião de grupo oncológico a realização 
de Quimioterapia paliativa com FOLFOX. Sem evidên-
cia de recidiva de doença até aos 9 meses de follow-up, 
altura em que apresenta subida dos marcadores tumo-
rais (CEA 4ng/ml, CA19.9 532U/ml) e espessamento 
do cego, ansa proximal da ileostomia e densificação 
do mesentério e adenopatias milimétricas em Angio TC 
abdominal. Discussão: Este artigo descreve uma pato-
logia rara com mau prognóstico. Estão apenas descri-
tos 2 casos de adenocarcinoma com células em anel de 
sinete em divertículo de Meckel e só 1 caso associado 
a doença de Crohn.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de São João, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Colo-Proctologia
 AUTORES: Fabiana Sousa, Rui Mendes Costa, André Pinho, Luís 

Malheiro, Cristina Fernandes, Marina Morais, José 
Costa Maia

 CONTACTO: Fabiana Filipa Silva de Sousa
 EMAIL: fabiana.s.sousa52@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P69)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Apresentação Rara de Hemorragia Digestiva Alta: 
Lipoma Gástrico, a propósito de 2 casos clínicos.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os lipomas gástricos são ra-
ros e representam menos de 1% dos tumores do es-
tômago e cerca de 5% de todos os lipomas do tracto 
gastrointestinal. Na maioria dos casos localizam-se no 
antro e são assintomáticos. Material e Métodos: Des-
crição de 2 casos clínicos de lipoma gástrico que se 
apresentaram sob a forma de hemorragia digestiva alta 
(HDA). Resultados: Homem de 68 anos, com melenas 
e episódio de lipotímia, internado para investigação de 
anemia sintomática. Realizou endoscopia digestiva alta 
(EDA) que revelou lesão subepitelial ulcerada do antro 
com área de mucosa de aspecto lipomatoso e TC que 
evidenciou aspectos sugestivos de lesão lipomatosa 
com crescimento endoluminal. Mulher de 67 anos, com 
HDA maciça e necessidade de internamento na UCI. 
Realizou EDA que documentou a nível da pequena cur-
vatura do estômago abaulamento da parede com lesão 
friável, com hemorragia em toalha de aspecto neoplá-
sico. A TC revelou imagem nodular sólida sugestiva de 
lipoma. Os doentes foram submetidos a gastrotomia 
com dissecção submucosa e excisão completa dos li-
pomas. Em ambos os casos, a anatomia patológica foi 
compatível com lipoma gástrico. Discussão: Os lipo-
mas gástricos são lesões benignas raras que podem 
mimetizar tumores malignos. A HDA com repercussão 
hemodinâmica é uma forma de apresentação pouco 
frequente. A ecoendoscopia e a TC são úteis na marcha 
diagnóstica. Nos doentes sintomáticos ou nos doentes 
com lipomas > 2 cm está recomendada a terapêutica 
cirúrgica, sendo a gastrotomia com dissecção submu-
cosa a menos invasiva.

 HOSPITAL: Hospital Beatriz Ângelo
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Beatriz Ângelo
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Marta dos Santos (1), Cátia da Cunha (1), Gonçalo Luz 

(1), Rita Garrido (1), Rui Maio (1)
 CONTACTO: Marta Sofia Alves dos Santos
 EMAIL: santos.marta.sa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P70)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Tratamento laparoscópico da Hérnia do hiato
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As hérnias do hiato constituem 

frequentemente um achado imagiologico ou endoscopi-
co durante o estudo da doença de refluxo gastroesofá-
gico. Foi efectuada a análise retrospetiva dos processos 
clínicos dos doentes submetidos a Operação de Nissen 
laparoscópica por hérnia do hiato, entre janeiro 2011 e 
janeiro 2015, no Serviço de Cirurgia Geral do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga. Resultados: Foram inclu-
ídos 28 doentes, com idade média de 61 anos, 25 dos 
quais do sexo feminino. Onze doentes apresentavam 
hernia tipo III,10 tipo I, 5 tipo IV e 2 tipo II. Dezanove 

doentes apresentavam DRGE associada. Não houve 
casos de conversão. Dois doentes foram re-interven-
cionados. As complicações incluiram pneumotórax em 
2 casos, tromboembolia pulmonar em 1 caso, enfisema 
subcutâneo em 3 casos, disfagia e epigastralgias em 3 
casos. A demora média pós operatória foi de 4 dias. O 
tempo operatório médio foi de 120 min. A mortalidade 
foi nula. Discussão: A hérnia do hiato constitui um de-
safio terapêutico sobretudo quando se trata de hérnias 
gigantes e diagnosticadas em doentes com idade avan-
çada, como se verifica na amostra apresentada.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Ribeiro C, Oliveira E, Moreira R, Esteves J, Machado D, 

Santos T, Lages R, Serra M, Menezes P.
 CONTACTO: Catarina Soares Ribeiro
 EMAIL: kate17751@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P71)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Espinha de peixe inclusa na parede do estômago
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Um corpo estranho no tubo 

digestivo pode ser uma emergência. Em 80-90% dos 
casos o corpo estranho atravessa o tubo digestivo 
naturalmente, mas em 10-20% dos casos um proce-
dimento não invasivo é necessário e em aproximada-
mente 1% dos casos é necessária cirurgia. Material e 
Métodos: Apresentação de caso clínico Resultados: 
Doente de 72 anos de idade com múltiplas idas ao 
Serviço de Urgência por dor abdominal epigástrica e 
vómitos. Dos exames realizados, a EDA era normal e 
a ecografia abdominal apenas evidenciava colelitíase. 
Realizou TC abdominal que revelou a presença de opa-
cidade linear com cerca de 4 cm compatível com espi-
nha estendendo-se desde o lúmen gástrico até à face 
anterior do pâncreas. A doente não tinha memória de 
ingestão de qualquer corpo estranho. Foi submetida a 
laparotomia exploradora que evidenciou espessamento 
da parede anterior do antro gástrico, palpando-se um 
endurecimento linear compatível com espinha de peixe 
descrita na TC. Realizou-se uma gastrostomia longitu-
dinal na face anterior do antro com remoção de espinha 
de peixe que estava completamente contida na espes-
sura da parede gástrica, seguida de rafia simples. Não 
foram encontradas outras lesões ou colecções. Não se 
verificaram complicações e a doente teve alta ao sex-
to dia de pós-operatório. Discussão: A perfuração do 
tubo digestivo por espinha de peixe tem uma apresen-
tação inespecífica, podendo ser de difícil diagnóstico 
e confundir-se com outras patologias, nomeadamente 
tumorais e abcedadas, especialmente quando não há 
memória da sua ingestão

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Maria Inês Coelho, Nídia Moreira, Luís Reis, Carlos 

Costa Almeida
 CONTACTO: Maria Inês Coelho
 EMAIL: coelho.m.ines@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P72)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Síndrome De Boerhaave ? Relato De Um Caso Clínico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ruptura espontânea do esó-

fago, Síndrome de Boerhaave, é decorrente de um 
aumento súbito da pressão interna do esófago preci-
pitada durante o acto de vomitar como resultado de 
uma incoordenação neuromuscular do músculo crico-
faríngeo. Considerada, actualmente, a perfuração mais 
letal do tracto gastrointestinal, trata-se de um quadro 
clínico extremamente grave pela mediastinite e sépsis 
que rapidamente se instala, devido ao extravasamento 
de secreções digestivas e alimentos para o mediastino 
e espaço pleural. Objectivos: Relatar um caso de Sín-
drome de Boerhaave e a abordagem cirúrgica escolhi-
da. Material e Métodos: Consulta de processo clínico 
Resultados: Homem de 73 anos que recorre ao SU 
por dor torácica de instalação súbita durante a manhã 
após episódio isolado de vómito. Sem outros sintomas 
associados. À entrada apresentava-se consciente, ta-
quicárdico e polipneico. À auscultação pulmonar apre-
sentava diminuição do murmúrio vesicular à esquerda. 
Sem alterações ao exame do abdómen. Realizou Rx 
do Tórax que demonstrou volumoso hidropneumotórax 
esquerdo e pneumomediastino. A TC torácica com con-
traste oral (Gastrografina) demonstrou uma soluçao de 
continuidade da parede do esófago distal, condicionan-
do extravasão de contraste oral. O doente foi admitido 
para intervenção urgente em que foi realizada Rafia 
da parede esofágica com Fundoplicatura de Nissen e 
drenagem torácica bilateral. Discussão: O diagnóstico 
precoce e o tratamento cirúrgico adequado são determi-
nantes na redução da mortalidade, que ainda ronda os  
35-40%.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: André G. Magalhães; Teresa Santos; Vânia Castro; Ana 

Cristina Carvalho; Marta Martins; Diana Brito; Catarina 
Longras; Juliana Oliveira, Carlos Santos Costa; Paula 
Costa; Pinto Correia

 CONTACTO: André Graça e Magalhães
 EMAIL: n.a.g.m89@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P73)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: A propósito de um tumor neuroendócrino gástrico - 
qual o desafio terapêutico?

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O diagnóstico dos tumores 
neuroendócrinos gástricos tem aumentado com a maior 
disponibilidade dos exames endoscópicos. Contudo, 
continuam a ser raros, sendo responsáveis por 2% de 
todos os carcinoides e menos de 1% das neoplasias 
gástricas. Classificam-se em três tipos, com o tipo 1 
associado a 70-80% dos casos. Neste tipo incluem-
-se aqueles associados a hipergastrinémia na gastrite 
crónica atrófica, de dimensões inferiores a 1cm, fre-
quentemente múltiplos e localizados no fundo gástrico. 
Resultados: É apresentado o caso clínico de uma do-
ente de 57 anos, com antecedentes de HTA e anemia 

crónica. Por epigastralgias e sensação de enfartamento 
com 6 meses de evolução foi submetida a EDA, ten-
do sido identificada lesão polipoide volumosa no corpo 
gástrico, com mucosa nodular que foi biopsada e cuja 
anatomia patológica foi compatível com tumor neuro-
endócrino de baixo grau. O doseamento da gastrina 
sérica mostrou-se elevado. A TAC de estadiamento 
não mostrou lesões secundárias. Após discussão mul-
tidisciplinar do caso, optou-se por gastrectomia parcial 
radical. O estudo patológico da peça confirmou lesão 
neuroendócrina G1 com 8 cm de maior eixo. Discus-
são: Neste caso, a doente preenchia a maioria dos re-
quisitos dos tumores neuroendócrinos do tipo 1, no en-
tanto, é muito raro as lesões atingirem as dimensões da 
acima descrita. Consideremos este caso com particu-
lar interesse por nele se realçar a importância de uma 
abordagem multidisciplinar na definição da terapêutica  
adotada.

 HOSPITAL: Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Santo Espírito 

da Ilha Terceira, EPE
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Lisandra Martins, Viorel Taranu, Óscar Reis, Duarte So-

ares
 CONTACTO: Lisandra de Fátima Azevedo Martins
 EMAIL: lisandrafammed@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P74)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Gastrectomia total por recidiva de neoplasia gástri-
ca (NG) na gastrojejunostomia

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Após ressecção com intenção 
curativa de NG 22 a 50% têm recidiva tumoral. Re-
cidiva locoregional(RL) ocorre isoladamente em 6 a 
46%, sendo mais frequentemente na anastomose ou 
no coto. Material e Métodos: Caso clínico de recidiva 
de NPLR e revisão da literatura Resultados: Homem, 
87 anos.AP:EAM, FA anticoagulado com rivaroxabano, 
gastrectomia subtotal (2010)sem quimioterapia(QT)
neo e adjuvante. Recorreu ao SU por dispneia e me-
lenas, laboratorialmente Hb:6.6g/dL. EDA: lesão ve-
getante hemorrágica no coto gástrico, com 2-3 cm de 
diâmetro. Biópsia: displasia de alto grau. Estadiamento 
imagiológico:T4a,N0,M0. Proposto desgastroenterec-
tomia, re-gastrectomia total e esofagojejunostomia. 
Intra-operatoriamente, constatou-se montagem em Y 
Roux antecólico prévia, suspeita de metástase hepá-
tica periférica no segmento V, tumor com condições 
de ressecabilidade. Realizado re-gastrectomia total 
com linfadenectomia D1, manutenção de anastomose 
jejunojejunal prévia e nova jejunojejunostomia a 60cm 
jusante da ansa alimentar; metastasectomia. Anatomia 
patológica: adenocarcinoma gástrico (T4aN0M1 R0) 
Discussão: O tratamento da recidiva LR ainda não 
está estabelecido.Os objectivos do mesmo são o au-
mento da sobrevida e o alívio dos sintomas.Apesar de 
QT melhorar a sobrevida, esta é de aproximadamen-
te 12 meses. A cirurgia R0, apesar de incomum, pode 
aumentá-la, pelo que se possível deve ser realizada. 
Foi possível realizá-la neste doente, com controlo sin- 
tomático.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
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 SERVIÇO: Cirurgia B
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: David Aparício, Carlos Leichsenring, Cisaltina Sobri-

nho, Wilma Dias, Marta Fragoso, Rui Marinho, Ricardo 
Rocha, Marta Sousa, Serguei Gouminski, Vasco Geral-
des, Vitor Nunes

 CONTACTO: David Aparício
 EMAIL: david.joao.aparicio@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P75)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Neoplasia Mesenquimatosa - Um desafio diagnóstico
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores mesenquimatosos 

constituem menos de 1% dos cancros gástricos primá-
rios. Apesar dos sarcomas se poderem desenvolvem 
em qualquer localização anatómica, a sua apresen-
tação num órgão intrabdominal é pouco frequente. O 
diagnóstico definitivo é muitas vezes difícil, difícil de re-
alizar por biópsia e onde a imunohistoquímica tem um 
papel importante. A base do tratamento deste tipo de 
tumores é a excisão cirúrgica. Discussão: Apresenta-
-se o caso clínico de um homem de 71 anos que inicia 
quadro de ardor epigástrica, perda ponderal e anemia É 
submetido a endoscopia digestiva alta onde se eviden-
cia massa subepitelial localizada no corpo gástrico. Na 
TC abdominal é identificável uma massa de 6.8cm de 
maior eixo, com necrose central e sem plano de cliva-
gem com o baço. São realizadas 2 biópsias identifican-
do tecido neoplásico mesenquimatoso indiferenciado. 
Foi submetido a gastrectomia total e esplenectomia. 
A anatomia patológica evidenciou um sarcoma de alto 
grau, com positividade para MDM2 e CDK4 sugestivos 
de Liposarcoma Desdiferenciad. Aos 6 meses de se-
guimento documenta-se a recidiva imagiológica, sendo 
submetido à excisão em bloco de massa localizada na 
loca esplénica/gástrica, sem plano de clivagem com 
ansa de delgado, fígado e diafragma. A anatomia pa-
tológica confirma a recidiva tumoral. Os lipossarcomas 
são tumores com um espectro muito variado de apre-
sentação clínica, cujo diagnóstico definitivo é por vezes 
dificil numa fase inicial, mas onde a cirurgia tem um pa-
pel fundamental.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Bruno Pinto, Sara Nogueira, Maria Oliveira, Cisaltina 

Sobrinho, Eduardo Silva, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Bruno Lima Pinto
 EMAIL: lima.pinto@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P76)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Hérnia de Morgagni, uma entidade rara
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hérnia diafragmática congénita 

de Morgagni é uma entidade muito rara, corresponden-
do a 1-3% de todas as hérnias diafragmáticas tratadas 
cirurgicamente e 2-5% do total dos defeitos congénitos 
do diafragma. Apesar da sua etiologia congénita, a sua 
deteção é mais frequente nos adultos e tardia, pelo agra-

vamento de sintomas inicialmente inespecíficos com o 
avançar da idade. A cirurgia oferece o único tratamento 
definitivo. Material e Métodos: Descrição e documenta-
ção fotográfica de caso clínico. Resultados: Mulher com 
84 anos com quadro de vómitos, de predomínio noturno, 
com cerca de 1 ano de evolução. Sem sintomas con-
sumptivos associados. Estudada com EDA que mostrou 
presença de esofagite de refluxo grau D e abundante 
conteúdo alimentar no estômago. Realizou TC toraco-
-abdomino-pélvica com relato de hérnia de Morgagni 
a conter cólon transverso e antro gástrico. Proposta 
para tratamento cirúrgico. Submetida a correcção lapa-
roscópica de hérnia de Morgagni, sem intercorrências. 
Período de internamento sem registo de complicações, 
tendo tido alta ao 5.º dia pós-operatório. Discussão: As 
hérnias de Morgagni são raras e quase sempre assin-
tomáticas. A sintomatologia é variada e quase sempre 
inespecífica. O diagnóstico é geralmente obtido imagio-
logicamente e tardiamente. A cirurgia permite um trata-
mento definitivo, sendo que a abordagem laparoscópica 
acrescenta os seus benefícios conhecidos.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: Unidade de Cirurgia Digestiva, Serviço de Cirurgia Ge-

ral (Director: Dr. José Davide)
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Pedro Nuno Brandão, Wilson Malta, Isabel Mesquita, 

Carlos Nogueira, José Davide
 CONTACTO: Pedro Nuno Brandão
 EMAIL: pedronunobg@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P77)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Metástase cutânea como apresentação do Cancro 
Gástrico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: As metástases cutâneas tem 
uma incidência entre 0,7-10,8% de todas as neoplasias 
malignas, no cancro gástrico são extremamente raras. 
Tipicamente, estas lesões ocorrem numa fase tardia e 
representam uma doença disseminada com mau prog-
nóstico. Raramente estão presentes à apresentação da 
doença. As metástases cutâneas de cancro gástrico 
são mais frequentes no tronco, embora possam surgir 
noutras topografias, e apresentam-se habitualmen-
te sob a forma de múltiplos nódulos subcutâneos. Os 
autores apresentam o caso de uma paciente do sexo 
feminino com 75 anos de idade, com adenocarcinoma 
do corpo gástrico cuja forma de apresentação foi uma 
placa cutânea eritematosa do hemitórax esquerdo com 
cerca de 10cm. Parte significativa das neoplasias gás-
tricas são diagnosticadas em estadios avançados, a 
presença de metástases cutâneas é um sinal de mau 
prognóstico associado a uma sobrevida média de 11 
semanas após diagnóstico de disseminação cutânea.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde 

do Alto Minho
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Luisa Calais, Manuel Ferreira, Aires Martins, Mario 

Gonçalves, Barbara Lima, Eduardo Vasconcelos, Al-
berto Midões

 CONTACTO: Luisa Maria Calais Pereira
 EMAIL: luisacalais@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P78)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Impacto da perda de peso pré operatória na sobre-
vida de indivíduos com adenocarcinoma gástrico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Avaliar o impacto da perda de 
peso pré operatória na morbi-mortalidade, de indivídu-
os com adenocarcinoma gástrico, submetidos a inter-
venção cirúrgica. Material e Métodos: Foi realizado 
um estudo retrospectivo, com 66 indivíduos. O Índice 
de Massa Corporal (IMC) e a Percentagem de Perda de 
Peso (%PP) foram calculados no período pré operató-
rio e os indivíduos acompanhados prospetivamente até 
à morte. Os dados foram inseridos numa análise multi-
variada relacionando-os com idade, estadio patológico, 
tipo de intervenção cirúrgica e tratamento quimioterá-
pico. Resultados: O grupo analisado apresentou uma 
média de sobrevida de 16,3 ± 13,5 (1,0-60,0; 95%) me-
ses, IMC de 24,4 ± 4,6Kg/m2 e %PP de 10,9 ± 7,4%. 
Cerca de 45,2% da amostra realizou avaliação suple-
mentação nutricional pré operatória, após avaliação es-
tado nutricional. (p=0,00) Os indivíduos com IMC mais 
baixo apresentaram maior perda ponderal (p=0,00). 
Realizaram-se 37 gastrectomias totais (56,1%) e 20 
sub totais (30,3%). Foi realizada uma segunda inter-
venção cirúrgica em 18,6% dos 31,8% casos em que 
ocorreu morbilidade. A morbilidade aumentou o tempo 
de internamento (p=0,00). O Estadio Patológico mais 
frequente foi o IIIB (18,2%), seguindo-se o IIIA, IIB e 
IV. Este parâmetro correlaciona-se negativamente com 
a sobrevida (p Discussão: Conclui-se que indivíduos 
com estadios patológicos mais elevados apresentam 
menor tempo de sobrevivência e maior perda ponderal 
aquando diagnóstico.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
 SERVIÇO: (1) Nutrição (2) Cirurgia (3) Anatomia Patológica (4) 

Medicina Interna
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Elisa Ruivo (1) Francisco Fazeres (2) Jesus Ventura (2) 

Eduardo Vasconcelos (2) Manuel Veiga (3) Helena Tre-
leira (4) Alberto Midões(2)

 CONTACTO: Elisa Ruivo
 EMAIL: elisa.ruivo77@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P79)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Perfuração gástrica por espinha ? um caso invulgar
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ingestão de corpos estranhos 

é uma causa frequente de admissão no Serviço de Ur-
gência. A grande maioria dos casos evolui sem compli-
cações. No entanto, cerca de 10-20% necessitam de 
intervenção endoscópica e menos de 1% apresentam 
complicações graves que exigem intervenção cirúrgica. 
Exposição de caso clínico de perfuração gástrica por 
espinha de peixe complicado de abcesso sub-hepático 
e revisão da literatura. Material e Métodos: Doente do 
sexo feminino de 48 anos que recorre ao SU por dor 
abdominal com irradiação lombar direita e febre, sem 
história de ingestão de corpos estranhos. Na avaliação 
clínica apresentava quadro clínico de ventre agudo. O 
estudo imagiológico revelou provável perfuração de 

víscera oca complicada de abcesso por espinha. Reali-
zada laparotomia exploradora com extração de espinha 
de peixe, rafia gástrica com epiploplastia e drenagem 
do abcesso. Resultados: Pós-operatório sem intercor-
rências, com alta clinica ao 7º dia. Discussão: O qua-
dro clinico da perfuração gástrica por corpo estranho 
pode mimetizar várias patologias e o seu diagnóstico é 
muitas vezes exigente, pois a história de ingestão é in-
constante. Nas últimas décadas o desenvolvimento das 
técnicas de endoscopia permitiu a resolução de várias 
complicações de forma menos invasiva. No entanto, 
a cirurgia continua a ser o tratamento de eleição para 
as complicações mais graves, nomeadamente a per- 
furação.

 HOSPITAL: Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Ribeiro, M; Morais, H; Neves, J; Ferreira, M; Santos, 

AF, Pinho, J; Vieira, V; Azenha, N; Borges, I; Dias, R; 
Fonseca, A; Conceição, L; Matos, A; Cecílio, J

 CONTACTO: Maciel Ribeiro
 EMAIL: hugo.maciel.ribeiro@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P80)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Aumento ponderal após cirurgia bariátrica? fatores 
determinantes no pós-operatório da cirurgia bariá-
trica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A cirurgia bariátrica leva a uma 
média de perda de 60 a 75% do excesso de peso cor-
poral, com máxima perda ponderal no período entre 
18 e 24 meses de pós-operatório Material e Métodos: 
Estudo retrospectivo de doentes submetidos a cirurgia 
bariátrica no período de 2007-2011, avaliando se hou-
ve ganho ponderal aos 12,24,36 e 48 meses. As va-
riáveis analisadas foram idade, sexo,profissão, tempo 
pós-operatório, peso e índice de massa corporal (IMC), 
tipo cirurgia bariátrica realizada Resultados: Foram 
operados 273 doentes neste período, encontrando-se 
cerca de 91 doentes com aumento do peso (com IMC 
>30Kg/m2). Tratavam-se de 86 mulheres, 5 homens, 
com idade média 42 anos. O peso e o IMC médio pré-
-operatório foram respectivamente 116Kg 46,83 Kg/m2. 
O peso e o IMC médio atingidos foi o mais baixo aos 
12 meses, respectivamente 81.5 kg e 32.18Kg/m2. O 
peso e o IMC atingidos aos 24 meses foram respecti-
vamente 82.0 kg e 33.16 Kg/m2, aos 36 meses foi res-
pectivamente 85.1 Kg, 33.78Kg/m2. O peso e o IMC 
médio aos 48 meses apresentou o seu valor mais alto 
após a cirurgia, respectivamente 87.4 Kg e IMC médio 
35.03Kg/m2. O bypass foi realizado em 20 casos e o 
Sleeve gástrico em 71 casos. Em relação à assiduidade 
na consulta, cerca de 15 doentes abandonaram a con-
sulta após 4 anos, 25 doentes tiveram alta e 48 doentes 
mantém seguimento. Discussão: A cirurgia bariátrica 
é uma opção terapêutica com sua eficácia documen-
tada nos doentes com obesidade grave, é um procedi-
mento que tem limitações e o reganho de peso é uma  
delas.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Senhora da Oliveira
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
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 AUTORES: Marta Martins, Catarina Longras, Ana Cristina Carvalho, 
André Magalhães, Diana Brito, Vânia Castro, José Mon-
teiro, Rui Pinto, Washington Costa, José Pinto Correia

 CONTACTO: Marta Martins
 EMAIL: martacdcmartins@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P81)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Síndrome de artéria mesentérica superior ? um 
caso clínico.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O síndrome de artéria mesen-
térica superior é uma entidade rara que consiste em es-
treitamento do angulo formado pela aorta e artéria me-
sentérica superior resultando em obstrução da terceira 
porção do duodeno. Material e Métodos: Mulher de 29 
anos, sem antecedentes de relevo recorreu ao serviço 
de urgência por queixas de dor epigástrica cólica, náu-
seas e vómitos com cerca de 1 mês de evolução, com 
exacerbação recente. Analiticamente sem alterações. 
TC realizado a entrada revelou síndrome de artéria me-
sentérica superior. Resultados: Durante internamento 
curto a doente retomou novamente a dieta oral, com 
melhoria significativa das queixas, sem necessidade de 
tratamento cirúrgico. Discussão: O síndrome de artéria 
mesentérica superior é uma entidade rara cujo diagnós-
tico é feito em bases de suspeita clinica com auxílio dos 
exames de imagem. Todos os casos tem factor predis-
ponente para além das alterações anatómicas, neste 
caso esse factor foi a perda ponderal súbita em contex-
to de mononucleose infecciosa.

 HOSPITAL: Hospital Garcia de Orta, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Mikhail Costa, Nuno Borges, Margarida Ferreira, Ana 

Pina, Carlos Santos, Daniel Travancinha, Isabel Nasci-
mento, António Paramés, João Corte Real

 CONTACTO: Mikhail Costa
 EMAIL: hellobaxtis@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P82)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Perfuração gástrica por dilatação aguda: a propósi-
to de um caso clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A perfuração por dilatação gás-
trica aguda é uma entidade clínica rara, cuja etiologia 
não está completamente esclarecida. Pode ocorrer 
em situações de trauma, diabetes mellitus, alterações 
electrolíticas, volvo gástrico, infecção, distúrbios psiqui-
átricos ou alimentares ou no pós operatório imediato. 
Material e Métodos: Doente do género feminino com 
48 anos, com antecedentes de colite ulcerosa com 
manifestações sistémicas, recorreu ao SU por dor ab-
dominal difusa e vómitos com 24 horas de evolução. 
Tinha tido alta clínica há 6 horas noutra instituição 
hospitalar pelo mesmo quadro. Ao exame objectivo 
apresentava contractura abdominal involuntária ge-
neralizada. Rx abdómen demonstrou volumoso pneu-
moperitoneu e distensão gástrica marcada. Efectuada 
laparotomia exploradora de urgência, tendo-se cons-

tatado dilatação gástrica maciça, condicionando lace-
rações longitudinais ao longo da pequena curvatura, 
com necrose e perfurações, que se estendiam até à 
região sub-cárdica; realizada gastrectomia total com 
esofagojejunostomia em Y de Roux. Alta ao 12º dia, 
sem intercorrências. Exame histológico confirmou o 
diagnóstico per-operatório. Catamnese: evolução favo-
rável ao 8º mês. Discussão: A perfuração por dilatação 
gástrica aguda é uma patologia com etiologia pouco 
esclarecida, mas que obriga a um elevado índice de 
suspeição que possibilite um diagnóstico e tratamento 
atempados, que minimizem a morbi-mortalidade eleva-
das condicionados por esta entidade nosológica. A te-
rapêutica cirúrgica com ressecção é mandatória nestas  
situações.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia A dos HUC (CHUC) e Clínica Uni-

versitária de Cirurgia III da FMUC
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
 AUTORES: Fernando Azevedo, Marisa Tomé, Beatriz Costa, F. 

Castro e Sousa
 CONTACTO: Fernando Azevedo
 EMAIL: fjcr.azevedo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P83)

  SESSÃO P-EGD-2

 TÍTULO: Carcinoma Epidermóide Primário do Estômago ? 
Caso Único numa Instituição

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O carcinoma epidermóide pri-
mário do estômago (CEPE) é raro e representa até 
0,07 porcento de todos os carcinomas gástricos. A 
etiopatogenia é desconhecida, a estratégia terapêutica 
controversa e o prognóstico sombrio. Os autores do-
cumentam em póster o caso único da sua instituição 
de um carcinoma epidermóide primário do estômago. 
Resultados: Paciente do sexo feminino, 63 anos, sem 
antecedentes relevantes, orientada para consulta de 
Cirurgia Geral com o diagnóstico histológico em pro-
duto de biopsia gástrica, de carcinoma epidermóide. 
Clinicamente apresentava dispepsia com 4 meses de 
evolução. Realizado estadiamento imagiológico, sendo 
proposta e submetida a gastrectomia total sem inter-
corrências. Anatomia Patológica: tumor na face pos-
terior do corpo proximal, composto por carcinoma de 
células escamosas sem componente glandular, sem 
lesões metaplásicas ou displásicas, envolvido de mu-
cosa gástrica normal. Isolados 42 gânglios, 1 dos quais 
macrometastizado. Discussão: A definição e origem 
deste tipo de tumor é controversa. No que respeita à 
definição, a composição do tumor por 100 porcento 
de células epidermóides (JGCA) com origem na mu-
cosa gástrica não cárdica e exclusão de outra origem 
de carcinoma epidermóide (critérios de Parks) são as-
petos a favor de CEPE. A positividade para p63 e CK 
5 tem uma S-98 e E-99 porcento para carcinoma epi-
dermóide, com marcadores glandulares negativos. A 
paciente foi submetida a QT adjuvante com cisplatina 
e 5-FU, apresentando 8 meses de sobrevida livre de  
doença.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Cirurgia Esófago Gástrica
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 AUTORES: Ana Marta Pereira, Joana Magalhães, Rui Ferreira de 
Almeida, António José Reis, Artur Trovão Lima, Gil 
Gonçalves, Mário Nora

 CONTACTO: Ana Marta Pinheiro Pereira
 EMAIL: martappereira@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P275)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Anemia sintomática por hemorragia digestiva oculta
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os GIST são tumores raros. 

Contudo, são as neoplasias mesenquimatosas mais 
comuns do tubo digestivo. Mais comuns no estômago 
e intestino delgado entre as 5ª e 7ª décadas de vida. 
Os sintomas mais comuns são a dispepsia e hemor-
ragia digestiva que pode variar entre quadros frustes 
a hemorragias graves, podendo ameaçar a vida. Ma-
terial e Métodos: Relato de caso clínico e revisão do 
tema. Resultados: Mulher 50 anos com antecedentes 
de leucemia pro-mielocitica, gastropatia erosiva e ane-
mia sintomática internada em Fevereiro 2015. Realizou 
estudo endoscópico alto e baixo sem registo de alte-
rações. Volta em Março com agravamento da anemia. 
À data, TC demonstrou “na cavidade pélvica, uma 
massa hipervascularizada com 45mm, aparentemente 
na dependência do ileon distal”. realizado estudo com 
vídeo-cápsula: “Tumor submucoso do intestino delgado 
com hemorragia - provável jejuno”. Laparotomizada por 
anemia refratária com melenas, tendo realizado ente-
rectomia segmentar de 8 cm de intestino delgado por 
lesão com cerca de 4 cm a cerca de 50 cm do ângulo 
de Treitz. A histologia revelou um GIST de baixo risco 
do delgado - pT2G1NxR0. Em consulta de grupo on-
cológico optou-se por vigilância em consulta externa. 
Discussão: Os GISTs podem manifestar-se como per-
das hemáticas cronicas sub-clínicas ou agudas amea-
çadoras para a vida. A evolução para um quadro grave 
com necessidade de intervenção urgente é uma possi-
bilidade que deve estar sempre presente na suspeita 
diagnóstica de anemia por GIST.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital de Braga - Director: Dr. Mes-

quita Rodrigues
 CAPÍTULO: Intestino delgado
 AUTORES: José Pedro Pinto, Charlène Viana, Fernanda Nogueira, 

Conceição Antunes
 CONTACTO: José Pedro Pinto
 EMAIL: josepedropinto@msn.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P276)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: A propósito de um caso ? GIST do intestino delgado
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: GIST (gastrointestinal stromal 

tumors) são os tumores de origem mesenquimatosa 
mais comuns, com maior incidência no homem após os 

40 anos de idade. A sua apresentação clinica é muito 
variável, dependendo da localização, crescimento intra 
ou extramural e tamanho. São geralmente assintomá-
ticos, incidentalomas, especialmente quando de pe-
quena dimensão e se têm crescimento extra-luminal. O 
diagnóstico pré-operatório é geralmente difícil. Material 
e Métodos: Doente de 65 anos de idade, sexo femi-
nino, assintomática, com incidentaloma em TC abdo-
minal realizado em ambulatório. Submetida a ressec-
ção segmentar do delgado envolvido por tumor extra-
-luminal na sua fase anti-mesentérica. Discussão: O 
GIST é um diagnóstico raro que requer algum grau de  
suspeição.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Lisboa Central
 CAPÍTULO: Intestino Delgado
 AUTORES: Rodrigues da Silva, N.; Santos Coelho, J.; Martins, A.; 

Barroso, E.
 CONTACTO: Nádia Rodrigues da Silva
 EMAIL: nadiasrsilva@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P277)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Sub-oclusão como Apresentação Inicial de Adeno-
carcinoma do Jejuno

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores malignos do in-
testino delgado são raros (2% de todos as neoplasias 
gastrointestinal) e a sua etiologia desconhecida. Dentro 
destes os mais frequentes são os adenocarcinomas 
e os tumores carcinóides. O diagnóstico destas en-
tidades é tardio devido aos seus sintomas inespecífi-
cos. Material e Métodos: Caso Clínico Resultados: 
Apresentamos o caso de uma mulher de 68 anos com 
antecedentes de hipertensão arterial e dislipidemia. 
Episódio de urgência por vómitos e intolerância ali-
mentar, associados a dor abdominal difusa e cólica e 
perda ponderal significativa com 2 meses de evolução. 
Internada por sub-oclusão intestinal alta. Após estudo 
etiológico, constata-se lesão jejunal estenosante (en-
teroscopia de duplo balão) cuja biópsia revela adeno-
carcinoma, estadiado como cT2-3N0M0. Submetida 
a enterectomia segmentar radical. No pós-operatório 
provável hemorragia da linha anastomótica com neces-
sidade de suporte transfusional. Sem outras intercor-
rências. Estadiamento patológico pT3G2N0M0 (estadio 
IIA). Actualmente em seguimento, sem evidência de 
recidiva. Discussão: O sintoma mais comum das ne-
oplasia do delgado é a dor abdominal, tipicamente em 
cólica e intermitente. Outros sintomas incluem nause-
as, vómitos, perda ponderal, hemorragia e oclusão. O 
diagnóstico precoce mantém-se o factor com mais im-
pacto, já que na maioria dos casos este é feito em do-
entes com doença irressecável ou com metastização à  
distância.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Delgado
 AUTORES: Tenreiro, N., Silva, S., Marques, R., Gaspar, J., Oliveira, A.
 CONTACTO: Nádia Tenreiro
 EMAIL: nadiataa@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P278)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Fasceite Necrotizante - Uma patologia rapidamente 
progressiva

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A fasceíte necrotizante é uma 
infecção rapidamente progressiva dos tecidos moles 
cujo diagnóstico inicial pode ser difícil, necessitando 
de um elevado grau de suspeição para o diagnóstico 
precoce. A dor desproporcional aos achados do exame 
objectivo são essencias ao diagnóstico, uma vez que 
as manifestações cutâneas e a toxicidade sitémica se 
apresentam numa fase avançada. A abordagem cirúrgi-
ca é o pilar terapêutico. Discussão: Apresenta-se um 
caso de um homem de 55 anos, previamente saudável, 
trabalhador da construção civil, admitido no Serviço de 
Urgência com história de descoloração cutânea e dor 
trocantérica esquerdas. Encontra-se em instabilidade 
hemodinâmica e taquipneia. Com sinais inflamatórios 
e tumefacção de aproximadamente 7 cm de maior eixo 
na região supracitada, assimetria dos membros infe-
riores e crepitação. É assumido choque séptico por 
infecção necrotizante dos tecidos moles e colocada a 
indicação cirúrgica. Realiza TC do membro inferior que 
documenta a dissecção gasosa dos panos musculares 
na coxa e retroperitoneu. No bloco operatório é eviden-
te a progressão ao longo do membro inferior e parede 
abdominal. É submetido ao desbridamento cirúrgico 
não sendo possível a excisão de todo o tecido desvita-
lizado. É declarado o óbito ao 3o dia de pós-operatório. 
Este caso demonstra a necessidade do diagnóstico e 
tratamento precoces em casos de suspeita de fasceite 
necrotizante. A progressão para choque séptico e ne-
cessidade de desbridamentos amplos ou amputação 
ocorre em horas.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Tecidos Moles
 AUTORES: Bruno Pinto, Sara Nogueira, Maria Oliveira, Eduardo 

Silva, Francisco Carneiro
 CONTACTO: Bruno Lima Pinto
 EMAIL: lima.pinto@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P279)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Um caso complicação rara de uma patologia co-
mum

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os linfomas primários do tracto 
gastrointestinal são raros e 30% ocorrem no intestino 
delgado. A maioria são Linfomas Não Hodgkin (LNH). O 
sinais e sintomas mais comuns do Linfoma Não Hodkin 
B difuso de grandes células (LNHBGC) são dor abdo-
minal, massa palpável, hemorragia, oclusão e perfura-
ção. Em alguns estudos, o intestino delgado é a região 
mais comum do trato gastrointestinal onde ocorre per-
furação e a 59% das perfurações ocorrem em doentes 
com LNHBGC em 13% dos casos. Material e Méto-
dos: Foi feita uma revisão bibliográfica acerca do tema: 
linfoma do intestino delgado. Resultados: Homem de 
82 anos, apresentou-se na Urgência com febre, dor 
abdominal, sobretudo na fossa ilíaca direita (FID). Fez 

TC abdomino-pélvica que revelou abcesso com 8,3 cm 
na FID e pneumoperitoneu. Procedeu-se a laparotomia 
identificando-se grande quantidade de conteúdo entéri-
co e conglomerado de ansas de íleon perfuradas e fis-
tulizadas ao peritoneu parietal a nível da FID. O apên-
dice encontrava-se volumoso e irregular, mas íntegro. 
Realizou-se apendicectomia, ressecção segmentar do 
íleon terminal e confecção de ileostomia. O diagnós-
tico anatomo-patológico foi de LNHBGC. Discussão: 
Apesar do linfoma ser uma patologia raramente causa-
dora de abdómen agudo, este caso deve pôr-nos alerta 
para o facto de, em situações de urgência, apesar de 
muitas vezes lidarmos com o mais comum, por vezes 
deparamo-nos com o raro e, por isso, devemos sempre 
equacionar a sua presença ao efectuarmos um diag-
nóstico diferencial.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Doutor José Maria Grande
 CAPÍTULO: Fístulas do íleon
 AUTORES: Nuno Pratas; David Salvador; Cristina Santos Costa; 

Ana Gomes; Marta Reia; Beatriz Mourato; Filipa Taré; 
Guilherme Fialho; Daniela Rosado; Amélia Coelho; 
João Magro; Ilda Barbosa

 CONTACTO: Nuno Pratas
 EMAIL: nuno_pratas@hotmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P280)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Cirurgia Bariátrica - Um olhar para o passado pen-
sando no futuro

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Existem poucas áreas onde 
o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas tenha uma 
evolução tão exponencial em tão curto espaço de tem-
po, como na Cirurgia Bariátrica. Nesta apresentação 
propomos uma perspectiva história sobre os marcos 
mais importantes da Cirurgia Bariátrica, bem como uma 
antevisão do futuro tratamento de uma das maiores 
epidemias do século XXI. Material e Métodos: Para 
sua elaboração foi realizada uma pesquisa de artigos 
científicos através das bases de dados electrónicas 
Pubmed e E-medicine, de artigos com a palavra-chave 
“obesity” ou “bariatric” e também combinações entre 
esta e “history”, “surgery” e “evolution”. Foram ainda 
consultados livros relacionados com o tema: “História 
da Cirurgia Bariátrica”. Discussão: Tendo em conside-
ração a crescente investigação na área da obesidade, 
os novos tratamentos tornar-se-ão cada vez mais se-
guros e menos invasivos, no entanto um conhecimento 
da evolução das técnicas cirúrgicas será sempre uma  
mais-valia.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral - Hospital de Santa Maria
 CAPÍTULO: História da Cirurgia
 AUTORES: David Lopes. José Luis Nunes. António Chiado. Clara 

Chiado. Pedro Pestana Marques. João Raposo de Al-
meida. José Crespo de Almeida.

 CONTACTO: David Filipe Fernandes Lopes
 EMAIL: Dlp_16@hotmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P281)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Tumor Neuroendócrino Jejunal Múltiplo ? Caso  
Clínico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do intestino del-
gado raros e correspondem a 1-2% de todas as neo-
plasias gastrointestinais. Os tumores neuroendócrinos 
do intestino delgado correspondem a cerca de 25% de 
todos os tumores neuroendócrinos gastroenteropancri-
áticos. Aproximadamente 30% dos tumores neuroen-
dócrinos do intestino delgado são múltiplos, e mais de 
50% estão metastizados no momento do diagnóstico. 
Resultados: Doente, sexo feminino, 54 anos, recorre 
ao SU por quadro de melenas com 3 dias de evolução 
e analiticamente apresentava anemia (hemoglobina 
7,3g/dL). Realizou endoscopia digestiva alta e baixa 
que não revelaram a origem da hemorragia. Na entero-
-TC identificaram-se várias lesões polipoides, em an-
sas do intestino delgado. Realizou enteroscopia por 
cápsula endoscópica que demonstrou lesões nodula-
res subepiteliais no jejuno. Foi submetida a laparoto-
mia exploradora com enteroscopia perioperatória com 
enterectomia segmentar de cerca de 50cm de intesti-
no delgado na transição jejuno-ileal, englobando as 6 
lesões nodulares submucosas. A histologia revelou 6 
tumores neuroendócrinos G1 e G2, com metastização 
ganglionar em 3 dos 12 gânglios isolados. Discus-
são: Perante a suspeita clínica de tumor neuroendó-
crino do intestino delgado, devem ser excluídas lesões 
múltiplas. Apesar de, na literatura, não estar descrita 
qual a linfadenectomia gold-standart necessária para 
os tumores neuroendócrinos do intestino delgado, já 
há estudos que mostram que uma linfadenectomia 
extensa associa-se a um menor número de recidivas  
locais.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE - 
Unidade II

 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Neuroendócrinos
 AUTORES: Santos M.; Tavares A.; Fonseca S.; Viveiros F.; Amân-

dio V.; Maciel J.
 CONTACTO: Mariana Santos
 EMAIL: marianamnsantos@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P282)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Íleus biliar: relato de caso
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O íleus biliar é causa rara de 

oclusão intestinal mecânica (1 a 4% das oclusões). De-
ve-se à impactação de um cálculo no intestino delgado, 
a maioria a nível da válvula ileo-cecal. Afeta mais co-
mumente doentes idosos com múltiplas comorbilidades 
estando associada a uma elevada morbi-mortalidade. 
Material e Métodos: Relato de caso clínico e revisão 
bibliográfica sobre o tema. Resultados: Mulher 71 anos, 
autónoma, com antecedentes de internamento recente 
para tratamento médico de colecistite aguda litiásica. 
Referenciada de outro hospital por quadro de dor abdo-
minal, vómitos e obstipação. Fez ecografia abdominal 
que mostrou imagem hiperecogénica e curvilínea no 

interior de uma ansa ileal com dilatação a montante. O 
TAC comprovou a existência de um cálculo no lúmen do 
intestino delgado a nível da fossa ilíaca direita. Foi lapa-
rotomizada tendo-se comprovado existência de cálculo 
com aproximadamente 4cm a 100cm da válvula ileo-ce-
cal e a existência de fistula colecisto-duodenal. Realizou-
-se enterotomia com extracção do cálculo, enterorrafia, 
colecistectomia e encerramento da fístula. À data da 
realização deste resumo a doente ainda se encontrava 
internada mas a evoluir favoravelmente. Discussão: As 
fistulas colecisto-entéricas são pouco frequentes afec-
tando 0.3-0.5% dos doentes com colelitíase. Destas, só 
5 a 6% terá um quadro de íleus biliar. Estando associa-
do a doentes com idade avançada e múltiplas comorbi-
lidades, um alto índice de suspeição e a instituição de 
tratamento precoces são fundamentais na melhoria do 
prognóstico.

 HOSPITAL: Hospital de Braga
 SERVIÇO: 1 ? Interno Cirurgia Geral ? Hospital de Braga; 2 ? Ci-

rurgião Geral ? Hospital Santa Maria Maior; 3- Cirurgião 
Geral ? Hospital de Braga; 4 ? Assistente Graduado Ci-
rurgia Geral ? Hospital de Braga

 CAPÍTULO: Íleus biliar
 AUTORES: Charlène Viana1, Hugo Rios1, Ana Martins2, Patrícia 

Silva1, José Pedro Pinto1, Sónia Ribas3, Margarida 
Delgado3, Conceição Antunes3,4

 CONTACTO: Charlène Marques Viana
 EMAIL: vianacharlene@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P283)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Prótese no delgado
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Introdução: A ingestão de cor-

pos estranhos pode levar a perfuração ou obstrução 
do tubo digestivo. Normalmente acontece por acidente 
e em maior número nas crianças. Na maior parte dos 
pacientes o tratamento é conservador e opta-se pela 
observação da progressão do corpo estranho - no caso 
de objetos radiopacos pode-se acompanhar o trajeto 
por RX. No caso de dor abdominal, febre ou leucoci-
tose deve-se optar por cirurgia para remoção do corpo 
estranho. Resultados: Caso Clínico: Doente do sexo 
masculino de 46 anos de idade, que recorreu ao SU um 
dia depois de ter engolido uma prótese dentária com 
dois dentes e arame de suporte. Não apresentava qual-
quer sintomatologia nem alterações ao EO. Realizou 
telerradiografia simples do abdómen em pé que iden-
tificou corpo estranho e ficou internado para vigilância. 
Durante o internamento iniciou quadro de dor à palpa-
ção, mas sem sinais de irritação peritoneal. Repetiu 
exames de imagem que sugeriram não haver progres-
são do corpo estranho. Optou-se por laparotomia ex-
ploradora com remoção da prótese dentária depois de 
realizada enterectomia segmentar de íleon terminal. No 
pós-operatório apresentou-se com náuseas e vómitos 
que protelaram o início da dieta. Houve melhoria clínica 
progressiva com tolerância da dieta e normalização do 
trânsito intestinal. Doente teve alta clínica ao 13º dia 
pós-operatório.

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Intestino delgado
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 EMAIL: n.oliveira542@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P284)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Casuística de Tumores Malignos de Delgado - análi-
se de 10 anos

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Existem vários tumores malig-
nos com origem no intestino delgado, sendo que o seu 
diagnóstico é frequentemente tardio devido à sua ra-
ridade e à paucidade e inespecificidade dos sintomas 
que causam. O objectivo deste trabalho é uma revisão 
dos casos de tumores malignos do delgado. Material e 
Métodos: Análise retrospectiva de doentes internados 
por tumor maligno do intestino delgado nos últimos 10 
anos. Resultados: Foram incluídos 13 doentes, 10 ho-
mens e 3 mulheres com idade média de 61 anos. Os 
sintomas mais frequentes foram dor abdominal, intole-
rância alimentar e hemorragia gastrointestinal. O tipo 
histológico mais frequente foi o adenocarcinoma (54%), 
sendo igualmente encontrados 5 tumores do estroma 
gastrointestinal (GIST) e um 1 carcinóide. 54% dos 
doentes apresentavam tumores no duodeno (5 adeno-
carcinomas, 1 GIST e 1 carcinóide); 31% no jejuno (2 
adenocarcinomas, 2 GISTs) e 15% no íleo (2 GISTs). 
Na sua maioria, o estadio era precoce (Estadio I: 2; 
Estadio II: 8, Estadio III: 2, Estadio IV: 1), sendo sub-
metidos a tratamento cirúrgico quando indicado (n=12). 
Discussão: Conforme esperado, os adenocarcinomas 
duodenais foram os mais frequentes. No entanto, a 
nossa instituição apresentou incidência de GIST do del-
gado mais elevada do que a descrita, assim como um 
carcinóide duodenal, sendo esta localização rara neste 
tipo histológico. O estadio precoce possibilitou a exére-
se cirúrgica curativa.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Delgado
 AUTORES: Nádia Tenreiro, Sílvia Silva, Carina Gomes, Rita Mar-

ques, Carlos Santos, João Gaspar, António Oliveira
 CONTACTO: Nádia Tenreiro
 EMAIL: nadiataa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P285)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Fitobezoar E As Suas Complicações
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os bezoares resultam da con-

tínua acumulação de matéria não digerida no tracto 
gastro-intestinal, sendo o estômago a localização mais 
comum. São classificados de acordo com a sua com-
posição, sendo os fitobezoares os mais comuns. Têm 
maior incidência em Homens entre os 40 e 50 anos de 
idade. Ocorre frequentemente em doentes com cirur-
gia gástrica prévia, estando este facto relacionado com 
perturbações no esvaziamento gástrico tardio ou na di-
minuição na produção de ácido. Material e Métodos: 
Apresentamos um caso de perfuração intestinal por fi-

tobezoar em mulher com 61 anos, que recorreu ao SU 
com quadro de dor abdominal generalizada, associada 
a vómitos e obstipação. Realizou ecografia que revelou 
espessamento do íleon terminal (Doença Inflamatória 
Intestinal?), ficando internada para estudo de quadro 
sub-oclusivo. Ao quinto dia de internamento e com boa 
evolução clínica, apresentou quadro de agravamento 
de dor abdominal, com palpação sugestiva de abdómen 
agudo. Realizou TC-AP que evidenciou pneumoperi-
toneu, por perfuração de víscera oca. Foi submetida a 
laparotomia exploradora, constatando-se perfuração de 
ansa de delgado a montante da localização do fitobezo-
ar. Discussão: Quando presentes no tracto gastro-in-
testinal podem estar associados a várias complicações 
como a perfuração, oclusão, entre outras.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Algarve, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 3 do CHA - Unidade de Portimão
 CAPÍTULO: Fitobezoar
 AUTORES: Melo J; Veiga D; Cunha M; Baptista V; Rivero A; Bastos 

F; Americano M
 CONTACTO: João Pedro Melo Neves
 EMAIL: jmeloneves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P286)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Hemorragia Digestiva Oculta
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Hemorragia digestiva (HD) é 

causa frequente de vinda à urgência. Normalmente a 
endoscopia digestiva alta (EDA) ou a colonoscopia con-
seguem identificar a causa. Contudo cerca de 5% des-
tas hemorragias cursam com EDA e colonoscopia nor-
mais constituindo uma HD obscura, cujo diagnóstico e 
terapêutica podem ser um verdadeiro desafio. Material 
e Métodos: Os autores apresentam o caso clínico de 
uma mulher de 80 anos, com antecedentes de neurofi-
bromatose tipo 1 (NF1), que vem à urgência por choque 
hipovolémico e melenas. Após avaliação e estabilização 
inicial faz EDA e colonoscopia que não revelam cau-
sa de hemorragia recente. A realização de tomografia 
computorizada mostra múltiplas lesões expansivas do 
intestino delgado, com 2 maiores, nas 3ª e 4ª porções 
duodeno, provável sede de HD. Resultados: Pela ma-
nutenção de hemorragia propõe-se cirurgia de ressec-
ção segmentar de D4 e primeira ansa jejunal, sede de 2 
lesões polipoides sangrantes, sem intercorrências. Sem 
novos episódios de HD. Alta no 7º dia pós-operatório. 
Exame histológico revela lesões de GIST de baixo risco. 
Discussão: A NF1 aumenta a predisposição para o de-
senvolvimento de tumores. Mais de 25% destes doentes 
desenvolvem manifestações intestinais sob a forma de 
GIST com lesões múltiplas, mais frequentes no intestino 
delgado e cuja principal manifestação é a HD. Portan-
to, a presença de HD em contexto de NF1 deve fazer 
levantar a suspeita de GIST já que esta constituiu a ma-
nifestação mais comum deste tipo de lesões.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia de urgência
 AUTORES: Ana Logrado, Júlio Constantino, Rosa Simão, Luís Fili-

pe Pinheiro
 CONTACTO: Ana Logrado
 EMAIL: anacristina.logrado@gmail.com



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

555

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P287)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: As curvas da laparoscopia
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Após 14 anos de experiência 

na realização de cirurgias laparoscópicas, 6 como inter-
no complementar de Cirurgia Geral e 8 como cirurgião, 
o autor decidiu fazer uma avaliação dos seus resulta-
dos e simultaneamente tentar perceber como foram 
as suas curvas de aprendizagem em vários procedi-
mentos. Com a devida fragilidade de ser avaliado ape-
nas um cirurgião, este trabalho tem vários objectivos: 
estimular o registo sistemáticos dos procedimentos, 
estimular a auto avaliação, estimular a divulgação de 
resultados e tentar dar um contributo para a formação 
de novos cirurgiões minimamente invasivos. Material 
e Métodos: Foram utilizados os dados que são reco-
lhidos por rotina pelo autor aquando dos vários proce-
dimentos laparoscópicos. Foram avaliadas as apendi-
cectomias, hernioplastias inguinais, colecistectomias e 
cirurgia colo-rectal oncológica. Discussão: As curvas 
de aprendizagem podem variar conforme o cirurgião e 
consoante a instituição em que o mesmo desenvolve o 
seu trabalho. Ter a noção do número de procedimentos 
que são necessários para atravessar essas curvas é 
importante mas fundamental é poder conhecer os re-
sultados e compara-los com os obtidos por centros de 
referência.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Póvoa 

de Varzim - Vila do Conde
 CAPÍTULO: Laparoscopia, treino e formação
 AUTORES: Eduardo Coutinho, Diva Silva, Adelaide Graça, Milheiro 

da Costa
 CONTACTO: Eduardo Lopes Coutinho
 EMAIL: lopescoutinho@netcabo.pt

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P288)

  SESSÃO P-Varios-4

 TÍTULO: Rotura De Gravidez Ectópica, Uma Emergência Ci-
rúrgica

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A gravidez ectópica é definida 
como implantação de um saco gestacional fora do en-
dométrio. A sua rotura é uma emergência cirúrgica, e o 
diagnóstico rápido e tratamento precoce podem salvar 
a vida e manter a fertilidade da mulher. Material e Mé-
todos: Doente de 37 anos, com dor abdominal intensa 
e astenia de início súbito com 2 horas de evolução. Ao 
exame objetivo com sinais de choque e palidez mu-
cocutânea acentuada; abdómen distendido, doloroso 
à palpação superficial e com contracção involuntária. 
Referiu fertilização “in vitro” recentemente, e conheci-
mento de gravidez 12 h antes. Uma ecografia abdomi-
nal mostrou abundante líquido livre intra-abdominal, e 
útero vazio. Decidida a ida ao bloco operatório e reali-
zada laparotomia exploradora, com presença de volu-
moso hemoperitoneu por rotura de gravidez ectópica. 
O saco gestacional encontrava-se implantado no istmo 
tubar direito, havendo que realizar salpingectomia para 
exérese do embrião, com necessidade de miotomia. A 
doente teve alta encaminhada para a consulta de gra-

videz de risco. Discussão: Apesar de raro, o diagnós-
tico de rotura de gravidez ectópica deve ser sempre 
considerado em doentes do sexo feminino em idade 
fértil com ventre agudo. A apresentação com choque 
apressa a resolução cirúrgica, cuja rapidez é essencial 
de modo a assegurar a sobrevivência e fertilidade da  
doente.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia C (Prof. Costa Almeida), CHUC ? 

Hospital Geral (Covões)
 CAPÍTULO: Emergência Cirúrgica
 AUTORES: João Mendes Louro, António Norberto, C. Costa Almeida
 CONTACTO: João Louro
 EMAIL: joaomendeslouro@gmail.com
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RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P289)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Lipossarcoma retroperitoneal gigante: um caso de-
safiante

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os lipossarcomas retroperito-
neais (LR) são neoplasias raras (<0.2%). Apresentam-
-se geralmente como grandes massas abdominais, 
com sintomas tardios por compressão / invasão de 
estruturas adjacentes; a imagiologia é crucial no diag-
nóstico, estadiamento e avaliação da ressecabilidade. 
Os autores descrevem um caso de LR, pretendendo 
discutir o tratamento e prognóstico desta entidade. 
Material e Métodos: Caso Clínico: Mulher, 60 anos, 
com epigastralgia com dois meses de evolução, bom 
estado geral, sem outros sintomas gastrointestinais. 
Apresentava volumosa massa palpável ocupando os 
quadrantes abdominais esquerdos, confirmando-se por 
(Angio-)TC tumor gigante retroperitoneal, provavelmen-
te lipossarcoma, sem metastização. Resultados: Por 
cirurgia laparotómica, ressecou-se em bloco um tumor 
retroperitoneal de 31x30x11cm, baço, rim e glândula 
supra-renal esquerdos (sem plano de clivagem), e duas 
massas menores semelhantes. Histologicamente, con-
firmou-se ressecção cirúrgica R0 de lipossarcoma des-
diferenciado de grau 2. A doente teve alta ao 20º dia e 
iniciou radioterapia (RT). Discussão: Raro e complexo, 
o LR requer abordagem multidisciplinar. Condicionando 
maior sobrevida, a cirurgia de ressecção completa é o 
tratamento de eleição; esta é desafiante e justifica res-
secção “em bloco” de órgãos adjacentes em 50-80%. 
A recorrência local é muito comum e responsável por 
75% das mortes. Tratamento complementar com RT 
(neo)adjuvante parece poder melhorar o controlo local 
da doença. É recomendado seguimento clínico-imagio-
lógico regular.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Lisboa Central
 SERVIÇO: Serviço de Dermatovenereologia do Hospital de San-

to António dos Capuchos, Centro Hospitalar de Lis-
boa Central (HSAC-CHLC) (1), Serviço de Cirurgia do 
HSAC-CHLC (2), Serviço de Imagiologia do HSAC-
-CHLC (3), Serviço de Anatomia Patológica do CHLC (4)

 CAPÍTULO: Sarcomas
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(4), Rita Ramos Pinheiro (1), Francisco Oliveira Martins 
(2), José Neves (2), Guedes da Silva (2)

 CONTACTO: Maria Margarida de Moura Antunes e Valejo Coelho
 EMAIL: margarida.m.v.coelho@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P290)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Tumor retroperitoneal para-vertebral - o que esperar?
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Mulher de 39 anos, referen-

ciada por dor na fossa ilíaca e flanco esquerdo com 2 
meses de evolução, que não cedeu a analgesia oral. À 
observação, abdómen depressível com massa na fossa 
iliaca esquerda com cerca de 5cm3 fixa, moderamente 
dolorosa, se comprometimento motor ou vascular do 
membro inferior esquerdo e sem outros sintomas asso-
ciados. Realizada TC abdomino-pélvica complementa-
da por RMN que revelou “massa quística unilocular em 
topografia láteroaórtica esquerda, ao nível da bifurca-
ção da aorta abdominal e da artéria ilíaca comum es-
querda, anterior ao músculo psoas, medindo 5,7 x 5,3 x 
6,6 cm T x AP x L, de contorno regular, parede espessa 
com realce de gadolínio, presença de nível. A massa 
exerce compressão extrínseca sobre a artéria ilíaca 
comum”. Discussão: Perante quadro sintomático, pro-
posta cirurgia, que é consentida. Doente submetida a 
laparotomia mediana objetivando-se tumor retroperito-
neal para-vertebral e aderente a bifurcação das ilíacas. 
Realizada excisão de tumor retroperitoneal, sem inter-
corrências. Anatomia patológica da peça revelou Neuri-
lemoma (Schwannoma). Boa evolução pós-operatória, 
com alta ao D5 pós-operatório.

 HOSPITAL: Hospital de Vila Franca de Xira
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Vila Franca de Xira
 CAPÍTULO: Retroperitoneu
 AUTORES: Cláudia Neves Marques, Carlitos Malú, Nádia Gonçal-

ves, João Morais, Francisco Rodrigues
 CONTACTO: Cláudia Neves Marques
 EMAIL: claudianevesmarques@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P291)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Hemorragia digestiva alta ? Apresentação rara de 
GIST jejuno

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores do estroma gas-
trointestinal (GIST) são os tumores mesenquimatosos 
mais frequentes do trato gastrointestinal. Correspon-
dem 0,1 a 3% dos tumores gastrointestinais. Têm ori-
gem nas células de Cajal. A localização mais comum 
é o estômago (50 a 70% dos casos), intestino delgado 
(20 a 30%), intestino grosso (10%) e esófago (5%). As 
formas de manifestação mais comuns são a hemorragia 
digestiva, a oclusão intestinal, a dor abdominal e a per-
da de peso. No entanto a maioria são assintomáticos. 
Material e Métodos: Os autores apresentam o caso cli-
nico de um doente sexo masculino, 89 anos, recorre ao 
SU por melenas. Já seguido em consulta de gastrente-
rologia pelo mesmo motivo onde realizou endoscopias 
digestivas, que não apresentavam alterações valori-

záveis. O doente apresentava-se normotenso e taqui-
cárdico. Analiticamente hemoglobina 5,3gdl. Realizou 
TAC, que revelou processo neoformativo do jejuno (14 
x 9 x 8 cm) com sinais de metastização hepática múlti-
pla. Resultados: Submetido a laparotomia exploradora, 
confirmando-se metastização hepática e massa jejunal 
a cerca de 40 cm do ângulo de treitz. Realizada res-
secção segmentar de jejuno e anastomose latero-lateral 
mecânica. A anatomia patológica revelou tratar-se de 
um GIST jejunal com índice mitótico >5mitoses/50HPF. 
Alta ao 4º dia pós-operatório. Discussão: Os autores 
acharam pertinente a apresentação deste caso, uma 
vez que apesar de representarem uma causa rara de 
hemorragia digestiva, os GISTs de delgado devem ser 
tidos em conta enquanto causa da mesma.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Algarve, EPE
 SERVIÇO: Centro Hospitalar do Algarve - Unidade Portimão - Ser-

viço Cirurgia III
 CAPÍTULO: GIST
 AUTORES: Cunha M., Veiga D., Melo J., Hugo V., Amorim E., Bas-

tos F., Rachadell J., Americano M.
 CONTACTO: Miguel F. Cunha
 EMAIL: miguelcunha86@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P292)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Anemia de causa obscura: um desafio diagnóstico.
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A hemorragia gastrointestinal 

de causa obscura é aquela com origem desconhecida 
e que persiste ou recorre apesar de a EDA e a colonos-
copia não revelarem alterações. É uma das apresenta-
ções clínicas mais comuns dos lipomas sintomáticos do 
intestino delgado. Material e Métodos: Caso clínico. 
Resultados: Apresenta-se o caso de um doente de 64 
anos encaminhado pelo médico assistente para estudo 
de anemia ferropénica (Hb 6,3g/dL) associada a aste-
nia e melenas com 3 semanas de evolução. Fez TC 
que mostrava lesão ovalada hipodensa com provável 
sede em ansa jejunal; e endoscopias digestivas alta 
e baixa, sem alterações. Por suspeita de hemorragia 
com origem jejuno-ileal fez endoscopia por vídeo cáp-
sula em que se notou lesão jejunal sem características 
particulares. Assim, foi sugerida enteroscopia por via 
anterógrada em que se constatou, no jejuno médio, 
lesão aparentemente subepitelial, ulcerada, com cer-
ca de 30mm, que foi biopsada e marcada com tinta da 
china. A histologia não foi diagnóstica. Neste contexto 
foi submetido a enterectomia segmentar de jejuno por 
laparoscopia, com anastomose mecânica intra-abdomi-
nal. O pós-operatório decorreu sem intercorrências. A 
histologia da peça era compatível com lipoma jejunal. 
Discussão: O diagnóstico de lipoma jejunal é desafian-
te e muitas vezes é apenas possível com a histologia 
da peça operatória após ressecção.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Tumores do jejuno
 AUTORES: Santos, T; Ribeiro, C; Serra, M; Lages, R; Menezes, P; 

Machado, D; Oliveira, A; Sardo, L; Ribeiro, F; Cordeiro, 
S; Vieira, A

 CONTACTO: Maria Teresa da Costa Santos
 EMAIL: teresacostasantos@hotmail.com



XXXVI Congresso Nacional de Cirurgia

555

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P293)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Oclusão intestinal por metastização de melanoma 
cutâneo

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O envolvimento metastático 
de um tumor com origem fora da cavidade peritoneal 
raramente envolve o intestino delgado. No melano-
ma, contudo, o intestino delgado é atingido com algu-
ma frequência. As metástases podem estar presentes 
aquando do diagnóstico primário ou décadas após 
como primeiro sinal de recorrência. Os sintomas são 
geralmente inexistentes na fase inicial. Material e Mé-
todos: Nós reportamos o caso de uma doente do sexo 
feminino, com 84 anos, com um diagnóstico de melano-
ma maligno na perna direita sujeito a exérese em 2011. 
São conhecidas três recidivas cutâneas e resseções 
em 2012 e 2013. Recorreu ao Serviço de Ugência a 
20/09/2014 por quadro de dor abdominal e vómitos com 
evolução de uma semana e alterações do trânsito intes-
tinal, clinicamente compatível com oclusão intestinal. 
Resultados: O TC revelou a presença de ligeira dis-
tensão do intestino delgado, a montante de uma lesão 
nodular luminal no jejuno, com 50 mm, hipervascular, 
compatível com processo neoformativo, no contexto de 
melanoma, provavelmente metástases. Foi proposta 
laparotomia urgente, que a doente aceitou. Intra-opera-
toriamente verificada oclusão de delgado por neoplasia 
intrínseca, com repuxamento da serosa, a condicionar 
distensão de ansas a montante. Sem evidência de pa-
tologia cólica. Foi executada uma enterectomia seg-
mentar. O resultado histológico confirmou o dignóstico 
pré-operatório. Discussão: Durante o internamento 
evoluiu progressivamente na dieta com restabeleci-
mento do trânsito intestinal. Teve alta para a consulta  
externa.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Porto, EPE
 SERVIÇO: (1) Serviço de Radiologia, Centro Hospitalar do Porto; 

(2) Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar do Por-
to; (3) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospita-
lar do Porto; (4) Centro de Saúde de Darque, ULSAM

 CAPÍTULO: Cirurgia abdominal
 AUTORES: Carlos Sampaio Macedo (1), José Miguel Preza (2), 

Rita Sampaio (3), João André Oliveira (1), João Santos 
(4), Manuel Teixeira Gomes (1)

 CONTACTO: Carlos Sampaio Macedo
 EMAIL: cssampaiomacedo@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P294)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Invaginação Íleo-Cecal
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A invaginação intestinal é uma 

entidade rara nos adultos, sendo responsável por 1-5% 
das oclusões intestinais. Ao contrário da população pe-
diátrica, em que prevalece a forma idiopática, no adulto 
entre 70- 90% deve-se a uma condição orgânica sub-
jacente. Material e Métodos: A propósito deste tema 
os autores apresentam um caso clínico de um homem 
de 87 anos, que recorreu ao Serviço de Urgência por 
dor tipo cólica no hipocôndrio direito, associada a vó-
mitos e obstipação para fezes com 3 dias de evolução. 

Ao exame objectivo apresentava hérnia inguinal redu-
tível à esquerda, hérnia incisional em cicatriz subcostal 
direita pós colecistectomia, sem sinais de encarcera-
mento nem estrangulamento. Abdómen distendido, 
indolor à palpação. Ruídos hidroaéreos mantidos. Rx 
com níveis hidroaéreos e TC com suspeita de invagi-
nação íleo-cecal/hérnia interna. Submetido a laparo-
tomia exploradora com constatação de invaginação 
íleo-cecal. Discussão: É necessário alto índice de 
suspeita para o seu diagnóstico, devido à inespecifici-
dade clínica desta patologia. Os locais mais frequentes 
do tubo digestivo passíveis de invaginação intestinal 
são as junções entre os segmentos livremente móveis 
e os segmentos retroperitoneais ou fixos por aderên-
cias. Os exames imagiológicos e endoscópicos são 
bastante úteis no seu diagnóstico, sendo o tratamen-
to geralmente cirúrgico, com ressecção do segmento  
envolvido.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar do Algarve, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 3 - CHA
 CAPÍTULO: Intestino delgado
 AUTORES: Melo J; Veiga D; Cunha M; Baptista V; Rivero A; Sanai 

T; Americano M
 CONTACTO: João Pedro Melo Neves
 EMAIL: jmeloneves@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P295)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Triagem de Manchester em Cirurgia Geral ? estudo 
retrospectivo unicêntrico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A triagem de Manchester é o 
sistema de triagem de urgência mais utilizado na Euro-
pa. Publicado em 1997 e difundido a partir de 1998, é o 
único sistema aprovado em Portugal para a população 
adulta. Consiste em 52 diagramas, cada um represen-
tando 1 queixa do doente, com diferentes discriminado-
res que permitem ao enfermeiro triador atribuir uma das 
5 categorias de urgência, representadas por uma cor. A 
cada cor está atribuído um tempo esperado de assis-
tência médica. A sua eficácia tem sido contestada ao 
longo dos anos, especialmente no campo da Pediatria, 
mas nada se encontra no que diz respeito à Cirurgia 
Geral. Partindo desta premissa, propomo-nos a realizar 
um estudo retrospectivo que nos permita avaliar como 
foram triados os doentes operados no serviço de ur-
gência do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca 
entre Janeiro de 2013 e Dezembro de 2014. Partindo 
do total de doentes operados no serviço de urgência, 
excluindo as urgências internas, avaliaremos: 1) Qual 
a percentagem por cor de triagem; 2) Quantos doen-
tes foram triados directamente para Cirurgia e quantos 
para outras especialidades? Quais especialidades?; 3) 
Qual o tempo de espera desde o momento da triagem 
ao inicio da cirurgia? Apresentados os resultados po-
deremos inferir na eficácia da Triagem de Manchester 
na Cirurgia Geral no nosso hospital, tendo como base 
os objetivos definidos pelo próprio sistema de triagem. 
Material e Métodos: Consulta de processos clínicos 
informáticos. Ferramentas de tratamento estatístico de 
dados.

 HOSPITAL: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C
 CAPÍTULO: Cirurgia de Urgência
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 AUTORES: Nogueira, Sara; Pinto, Bruno; Oliveira, Maria; Martins, 
Rita; Silva, Eduardo; Carneiro, Francisco

 CONTACTO: Sara Tavares Nogueira
 EMAIL: sara.tav.nogueira@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P296)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Análise da mortalidade de um serviço de Cirurgia 
Geral

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Em todo o mundo são efetua-
dos diariamente procedimentos cirúrgicos, aos quais se 
associam morbilidade e mortalidade, com consequen-
te impacto negativo para o doente. A análise dessas 
variáveis e a comparação com serviços homólogos é 
fundamental e um indicador de qualidade dos serviços 
prestados. O objetivo deste trabalho é analisar a mor-
talidade de um serviço de Cirurgia e os fatores que a 
ela se associam. Material e Métodos: Os autores, com 
base na consulta do processo clínico, analisaram os 
dados dos doentes internados num serviço de Cirurgia 
Geral, entre 1 de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 
2014, com vista à realização de uma análise estatística 
detalhada da mortalidade intra-hospitalar. Resultados: 
Verificou-se que, dos 1582 doentes internados neste 
período, 1081 foram submetidos a procedimentos ci-
rúrgicos e 61 faleceram. A taxa de mortalidade global 
foi de 3.68%, sendo que 1.67% faleceram até 30 dias 
após uma intervenção cirúrgica. Dos doentes falecidos, 
a maioria era do sexo masculino (59%), com idade mé-
dia de 73.7 anos e 85.3% provenientes do serviço de 
urgência. As causas de morte mais frequentes foram 
as neoplasias digestivas avançadas e as complicações 
da doença arterial periférica. Discussão: Quando se 
tem em vista a permanente melhoria dos cuidados 
prestados, a análise constante dos resultados obtidos 
é fundamental para progredir. Os autores verificaram 
que a taxa de mortalidade mostrou-se ser equiparável 
às publicadas na literatura referentes a outros países 
europeus.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia C, CHUC
 CAPÍTULO: Mortalidade
 AUTORES: Nídia Moreira; M. Inês Coelho; Isabel Marques; João 

Louro; Miguel Albano; Ana Costa; Luís Simões Reis; C. 
M. Costa Almeida

 CONTACTO: Nídia Maria Pinto Moreira
 EMAIL: nidia.moreira.22@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P297)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Ileus biliar - uma causa incomum de obstrução in-
testinal

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: O Ileus biliar é uma causa im-
portante de obstrução intestinal, pouco frequente ( Ma-
terial e Métodos: J.B.S., masculino, 81 anos, com an-
tecedente de colecistite aguda litiásica, tendo recusado 
colecistectomia devido a comorbilidades. De referir 
também herniorrafia umbilical recente, em contexto de 
hérnia encarcerada. Internado por quadro suboclusivo, 
com uma semana de evolução, de etiologia a esclare-

cer. Durante o internamento, realizou TAC abdominal 
que revelou quadro compatível com obstrução intesti-
nal por cálculo biliar junto à válvula ileocecal. Foi sub-
metido a enterotomia com remoção do cálculo tendo 
no pós-operatório complicado com retenção urinária e 
pequena deiscência da ferida operatória. Teve alta cli-
nicamente bem, orientado para consulta de cirurgia ge-
ral, à qual faltou. Discussão: O ileus bilar é uma causa 
pouco frequente mas importante de obstrução intestinal 
mecânica, afectando principalmente doentes idosos, 
com várias comorbilidades, que portanto, apresentam 
risco anestésico elevado. O tratamento é, no entanto, 
cirurgico, devendo ser primariamente dirigido à resolu-
ção do quadro agudo obstrutivo.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar Cova da 

Beira, E.P.E.
 CAPÍTULO: Oclusao intestinal
 AUTORES: Rui Cunha, Sofia Jardim Neves, Tobias Teles, Guillermo 

Pastor, Miguel Semião
 CONTACTO: Rui Ricardo Martins da Cunha
 EMAIL: rrmcunha88@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P298)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Palitite Aguda 
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Existem numerosos casos de 

ingestão de corpos estranhos publicados na literatura, 
sendo que a grande maioria destes atravessa espon-
taneamente o tracto gastrointestinal sem causar qual-
quer lesão. Contudo, a ingestão de objectos “cortantes” 
pode resultar em lesões graves, como a perfuração 
intestinal. A ingestão de palitos, apesar de rara, é fre-
quentemente responsável por casos de perfuração in-
testinal que podem culminar em peritonite, sépsis ou 
até mesmo na morte do doente. Material e Métodos: 
Foi feita uma revisão bibliográfica no âmbito do tema 
ingestão de corpos estranhos. É apresentado um caso 
clínico de ingestão acidental de palitos. Resultados: 
Doente do sexo masculino, 51 anos, com quadro de 
dor abdominal intensa nos quadrantes direitos e febre, 
com vários dias de evolução. Analiticamente com ele-
vação dos parâmetros inflamatórios, realizou ecografia 
e TC abdominais que foram inconclusivas. Por manu-
tenção das queixas e presença de defesa voluntária 
à palpação da FID ao exame objectivo, foi submetido 
a laparoscopia exploradora de urgência que revelou a 
presença de duas perfurações intestinais (íleon termi-
nal e sigmóide), provocadas por dois palitos, tendo sido 
efectuada rafia das mesmas com extracção de ambos 
os corpos estranhos. Pós-operatório sem complica-
ções. Discussão: A ingestão de palitos pode resultar 
numa perfuração intestinal. A terapêutica adequada vai 
depender da sua localização no tracto gastrointestinal. 
Embora rara deve ser considerada no diagnóstico dife-
rencial de abdómen agudo.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia Geral - Hospital Doutor José Maria Grande, 

Portalegre
 CAPÍTULO: Perfuração intestinal por corpo estranho
 AUTORES: Cristina Costa, David Salvador, Nuno Pratas, Ana Go-

mes, Marta Reia, Beatriz Mourato, Filipa Taré, Guilherme  
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Fialho, Erika Delgado, Hugo Capote, Amélia Coelho, 
Ilda Barbosa

 CONTACTO: Cristina Santos Costa
 EMAIL: c.s.s.santos.costa@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P299)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Uma causa rara de hemoperitoneu
 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Angiomiolipomas renais são 

tumores benignos, com incidência de 0,3-3%, que 
ocorrem de forma esporádica ou em associação com 
a esclerose tuberosa. Uma das suas complicações 
potencialmente fatais é a ruptura do tumor e hemorra-
gia retroperitoneal espontânea, conhecida por Síndro-
me de Wunderlich Material e Métodos: Mulher de 33 
anos, com antecedentes de esclerose tuberosa com 
atingimento pulmonar, renal, cerebral, hepático, cutâ-
neo e ósseo, admitida no Serviço de Urgência por dor 
abdominal. A ecografia mostrava líquido livre intraperi-
toneal. A TC revelou angiomiolipomas renais bilaterais, 
à direita com 24 cm de maior diâmetro, com hemorra-
gia extensa retro e intraperitoneal e hemorragia arterial 
activa. Apresentava também sinais de embolização re-
nal esquerda prévia. Regressada da TC apresentava-
-se em choque hipovolémico pelo que foi submetida a 
laparotomia urgente com confecção de packing renal 
com controlo hemorrágico e laparostomia. Às 18h pós-
-operatórias por recidiva hemorrágica foi revista a lapa-
rostomia e feita nefrectomia direita para controlo defini-
tivo. Resultados: Pós-operatório sem incidentes, com 
boa função do rim contralateral. Teve alta hospitalar ao 
23º dia pós-operatório por necessidade de suporte ven-
tilatório prolongado Discussão: A maioria dos casos 
de hemorragia de angiomiolipomas renais apresenta-
-se como Síndrome de Wunderlich. Aqui apresentamos 
uma forma mais avançada e grave de apresentação 
com hemoperitoneu. O diagnóstico precoce e o seu tra-
tamento atempado são essenciais na sobrevida destes  
doentes

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia de Urgência
 AUTORES: Sara Catarino, Liliana Duarte, Fernando Valerio, Julio 

Constantino, Jorge Pereira, Luis Filipe Pinheiro
 CONTACTO: Sara Catarino
 EMAIL: saracatarinosantos@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P300)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO DE APENDICITE 
AGUDA COMPLICADA

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A abordagem cirúrgica mantém-
-se como o tratamento de escolha para a apendicite 
aguda não complicada. Contudo, quando constatados 
fleimão ou abcesso local a actuação terapêtutica é mais 
discutível. A drenagem percutânea dessas lesões permi-
te que estes doentes não sejam submetidos tratamento 
cirúrgico de urgência beneficiando de menor morbilida-
de. Material e Métodos: Os autores apresentam o caso 

de um homem de 61 anos, que recorre ao serviço de 
urgência por dor abdominal, na fossa ilíaca direita, com 
3 dias de evolução. O estudo imagiológico identifica 
abcesso apendicular com 11,2 cm. Opta-se por iniciar 
antibioterapia endovenosa e drenagem ecoguiada de 
abcesso apendicular. Resultados: O doente tem boa 
evolução, com remoção de pigtail ao 7º dia e alta ao 10º 
sem complicações. No folow-up, aos 4 meses, doente 
apresenta colonoscopia normal, marcadores tumorais 
negativos e TAC pélvica sem lesões, tendo alta para o 
médico assistente. Discussão: Estudos recentes su-
gerem que a drenagem percutânea e a antibioterapia 
endovenosa constituem a melhor abordagem na apen-
dicite aguda complicada de abcesso. A principal contro-
vérsia reside na necessidade de apendicectomia electi-
va subsequente, já que a probabilidade de recorrência 
é semelhante à taxa de complicações que advêm dessa 
intervenção. O tratamento não cirúrgico da apendicite 
aguda complicada tem indicação num número crescen-
te de doentes, conduzindo a menos taxas complicações 
e a uma recuperação mais rápida. A apendicectomia 
electiva subsequente não tem indicação formal.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar TondelaViseu, EPE
 SERVIÇO: Cirurgia 1
 CAPÍTULO: Cirurgia de Urgência
 AUTORES: Ana Logrado, Milene Sá, José Teixeira, Júlio Constanti-

no, Jorge Pereira, Luís Filipe Pinheiro
 CONTACTO: Ana Logrado
 EMAIL: anacristina.logrado@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P301)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Diferentes apresentações de Linfoma do Intestino 
Delgado. Uma série de casos.

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: Os tumores malignos do intes-
tino delgado são raros (1-2% das condições malignas 
gastrointestinais) sendo os linfomas o terceiro tipo mais 
frequente. Material e Métodos: Descrição e discus-
são de 5 casos de Linfoma do Intestino Delgado com 
diferentes apresentações. Resultados: 1) Homem, 
52 anos com quadro de oclusão intestinal, submetido 
a laparotomia em que se constatou lesão oclusiva do 
delgado irressecável, tendo sido realizada anastomose 
ileo-cólica. O estudo anatomopatológico (EAP) revelou 
linfoma não-Hodgkin B. 2) Mulher, 80 anos, internada 
após várias vindas ao SU por melenas e anemia ferro-
pénica com necessidade de transfusões e presença de 
sintomas B. Imagiologicamente lesão a nível do íleon. 
Submetida a laparotomia com resseção segmentar de 
íleon. O EAP revelou linfoma Hodgkin. 3) Homem, 62 
anos, durante o estudo de anemia ferropénica, com co-
lonoscopia e endoscopia negativas, a EnteroTC mos-
trou lesão do jejuno. Submetido eletivamente a resse-
ção segmentar de jejuno. O EAP revelou linfoma MALT. 
4) Homem, 38 anos com quadro suspeito de apendicite 
aguda, intra-operatoriamente verificou-se lesão do íle-
on. Submetido a resseção segmentar de íleon. O EAP 
revelou linfoma não-Hodgkin B. 5) Homem, 74 anos, 
realizou TC por dor abdominal periumbilical, tipo cóli-
ca pós-prandial e obstipação crónica, que evidenciou 
lesão do íleon. Submetido a resseção segmentar do 
íleon. O EAP revelou Linfoma B MALT. Discussão: Os 
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linfomas do intestino delgado têm apresentações variá-
veis e inespecíficas que dificultam o seu diagnóstico.

 HOSPITAL: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral da ULS Castelo Branco
 CAPÍTULO: Intestino Delgado
 AUTORES: Manuela Romano, Rui Rainho, Sara Correia, Pedro Sil-

va Vaz, António Gouveia
 CONTACTO: Manuela Romano
 EMAIL: manezitaromano@gmail.com

RESUMO DE COMUNICAÇÃO – (P302)

  SESSÃO P-Varios-5

 TÍTULO: Ossificação Heterotópica do Mesentério e da Pare-
de Abdominal – a propósito de um caso clinico

 RESUMO: Objectivo/Introduçâo: A ossificação heterotópica re-
fere-se à formação anormal de osso em tecidos que 
normalmente não ossificam. A ossificação heterotó-
pica do mesentério, também conhecida como miosite 
ossificante intra-abdominal, é uma forma rara, benigna 
de ossificação. Caracteriza-se pela formação de um 
pseudotumor ossificante na base do mesentério, nor-
malmente após intervenção cirúrgica abdominal pré-
via ou trauma. Material e Métodos: Apresentamos o 
caso de um doente do sexo masculino, com 45 anos 

de idade, submetido a múltiplas cirurgias prévias por 
isquemia mesentérica superior, com necessidade de 
enterectomias segmentares e realização de jejunos-
tomia terminal. O doente foi novamente admitido para 
reconstrução do trânsito intestinal, tendo-se constatado 
intra-operatoriamente formações ósseas da região da 
incisão abdominal, bem como do mesentério. Foi efe-
tuada remoção das formações ósseas encontradas e a 
cirurgia decorreu sem outras intercorrências. Discus-
são: Esta condição clínica rara, partilha as caracterís-
ticas clinicas e patológicas da miosite ossificante. Por 
vezes, quando detectada em exames complementares 
de diagnóstico pode ser confundida com osteossarco-
ma, sendo no entanto uma condição benigna, pelo que 
é importante estar consciente da existência desta pato-
logia. Neste caso, ocorreu a presença de ossificação da 
região de incisão abdominal prévia e também do me-
sentério, no mesmo doente, o que torna o caso ainda 
mais raro.

 HOSPITAL: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
 SERVIÇO: Serviço de Cirurgia Geral
 CAPÍTULO: Ossificação Heterotópica do Mesentério e da parede 

abdominal anterior
 AUTORES: Cátia Ferreira, Carina Gomes, Ana Melo, José Dias, Ar-

tur Ribeiro, António Oliveira
 CONTACTO: Cátia Marisa Alves Ferreira
 EMAIL: catiaferreira7@gmail.com




