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 Caros Associados,

 Temos o prazer de apresentar a "nossa programação" pensada por 
muitas cabeças e escrita por muitas mãos.

 A "SGOB somos todos nós" agradece a todos pelo envio de sugestões, 
expecta�vas, temas atuais e muita informação, que possibilitaram a 
construção da programação do nosso 54º Congresso de Ginecologia e 
Obstetrícia de Brasília.

 Estamos ansiosos para compar�lharmos conhecimento e, 
especialmente, pela oportunidade de nos reencontrarmos e de estarmos 
juntos.

 Ao final de cada dia, após muito aprendizado, iremos comemorar com alegria, música, brindes e 
abraços no nosso reencontro.

 Esperamos que aproveitem cada momento, preparado com todo cuidado e carinho.

 Um ó�mo congresso a todos.

 SGOB somos todos nós

  Adriana Gualda Garrido
                               Presidente SGOB
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Informações importantes

Atendimento secretaria:

Dia: 09/06/2022  -  07:30 às 18:00
Dia: 10/06/2022  -  07:30 às 18:00
Dia: 11/06/2022  -  07:30 às 13:00

Crachá: uso obrigatório para entrada e permanência no evento. Pedimos sempre estar com o crachá 
para evitar que os seguranças os aborde. Zelamos pela segurança de todos.

Caso  perca o crachá será cobrado um taxa de R$ 20,00 para emissão de outro.

Cer�ficados:

Congressistas: estará liberado no site do congresso a par�r do dia 20/06/2022 e permanecerá por 120 
dias.

Temas livres: estará liberado no site do congresso a par�r do dia 20/06/2022 e permanecerá por 120 
dias.

O evento não se responsabilizará por objetos pessoais que por ventura sejam esquecidos nos 
auditórios e outras areas  no CICB.

Estacionamento:

O valor cobrado do estacionamento é de responsabilidade do congressista.

Não nos responsabilizamos por quaisquer danos em veículos ou furtos no estacionamento.

 

 

O congresso seguirá todas as medidas de proteção contra a COVID-19 que 
forem estabelecidas pelo governo do Distrito Federal no período do evento.



09/06
quinta feira

08:00 às 18:00  - PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

18:00 - Abertura Oficial
18:30 - Apresentação G7
19:30 - Coquetel com música ao vivo

Realização:               Apoio:



08:00 às 09:30    Mesa redonda: pronto socorro de ginecologia. 
     Coordenador:  Jean Pierre Barguil Brasileiro (DF)
     Debatedora: Lizandra Moura Paravidine Sasaki (DF)

08:00 às 08:05    Abertura da mesa 
08:05 às 08:15    Roteiro prá�co para o primeiro atendimento à ví�ma de violência sexual. 
     Camila Viana Costa Lueneberg (DF)
08:15 às 08:25    Gestação ectópica rota - revisando conceitos hemodinâmicos e cirúrgicos.
     Josenice de Araujo Silva Gomes (DF)
08:25 às 08:35    Bartolinite: como conduzir. 
     Amanda da Mota Silveira Rodrigues (DF)
08:35 às 08:45    Abdômem agudo de causa ovariana: conduta na torção anexial e cistos hemorrágicos. 
     Érika Vieira de Souza Jordão (DF)
08:45 às 09:30    Discussão 

09/06/2022        Quinta-feira

07:30 às  08:00 Recebimento do material e reecontro com os colegas.

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

08:00 às 09:30    Mesa redonda: indução do parto: análise crí�ca. 
     Coordenadora: Lucila Nagata (DF)

08:00 às 08:05     Abertura da mesa 
08:05 às 08:20    Indução ele�va com 39 semanas por pedido materno. 
                                Fernanda Worm Mallmann (DF)
08:20 às 08:35    Misoprostol versus sonda de foley para amadurecimento cervical. 
                                Gisele Juliana Silva (DF)
08:35 às 08:50    Protocolo passo-a-passo para evitar a falsa "falha de indução".  
                                Silândia Amaral da Silva Freitas (DF)
08:50 às 9:30    Discussão 

AUDITÓRIO    03

08:00 às 09:30    HOT TOPICS 
     Coordenadora: Cinara Costa de Gusmão (DF)
     Debatedor: Vinicius Medina Lopes (DF)

08:00 às 08:05    Abertura da mesa 
8:05 às 08:15    Manejo do aborto re�do.  
     Larissa Maciel Ribeiro (DF)
08:15 às 08:25    Perda gestacional recorrente: quando não achamos um fator, como tratar? 
     Natalia Ivet Zava�ero Tierno (DF)
08:25 às 08:45    Discussão 
08:45 às 08:55    Síndrome dos ovários policís�cos - uso me�ormina?  
     Cris�na Laguna Bene� Pinto (SP)
08:55 às 09:05     Síndrome dos ovários policís�cos - uso  inositol?  
     Marina Wanderley Paes Barbosa Mar�ns (DF)
09:05 às 09:30     Discussão 



09/06/2022        Quinta-feira

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

09:30 às 10:00    Conferência: alterna�vas à TH nas pacientes que não podem ou não desejam u�lizá-la. 
09:30 às 10:00    Presidente: Rosaly Rulli Costa (DF)
09:30 às 09:50    Conferencista: Marco Aurélio Albernaz (GO)
09:50 às 10:00    Discussão 

09:30 às 10:00    "Síndromes hipertensivas na gestação: aspectos atuais do diagnós�co diferencial"  
     (Teleconferência)  
10:00 às 10:30    Presidente: Alberto Carlos Moreno Zaconeta (DF)
10:00 às 10:30    Conferencista: Elisa Llurba i Olivé  (Espanha)  

10:00 às 10:30    Visitas aos expositores 

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

10:30 às  12:00    Mesa redonda: ginecologia do esporte. 
                  Coordenadora: Natalia Ivet Zava�ero Tierno (DF)
                  Debatedora: Carla Maria Mar�ns da Silva (DF)

10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:45    Tríade da mulher atleta. 
     Moacir Silva Neto (DF)
10:45 às 10:55    Papel do ginecologista na saúde da mulher atleta. 
     Cinara Costa de Gusmão (DF)
10:55 às 11:05    Uso de hormônios para melhorar a performance.  
     Andre Luiz Malavasi (SP)
11:05 às 11:15    Disfunções menstruais e reprodu�vas com o uso de anabolizantes.  
     Cris�na Laguna Bene� Pinto (SP) 
11:15 às 12:00    Discussão 

10:30 às  12:00    Mesa redonda: hipertensão na gravidez. 
     Coordenadora: Gisele Juliana Silva (DF)
10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:50    Rastreio e prevenção da pré-eclâmpsia nos dis�ntos cenários.
                  Conrado Milani Cou�nho (SP)
10:50 às 11:05    Car�lha prá�ca para uso de hipotensores na gravidez e pós-parto.
     José Paulo da Silva Ne�o (DF) 
11:05 às 11:20    Papel do doppler na prevenção da na�mortalidade.
                   Evaldo Trajano de Souza Silva Filho (DF)
11:20 às 12:00    Discussão 



AUDITÓRIO    03

10:30 às 12:00    HOT TOPICS 
                  Coordenador: David Barreira Gomes Sobrinho (DF)   
10:30 às 12:00    Debatedor: Sergio Zerbini Borges (DF)

10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:45    Terapia hormonal em pacientes com fator de risco para câncer de mama: sim. 
                                Marco Aurélio Albernaz (GO)
10:45 às 10:55    Terapia hormonal em pacientes com fator de risco para câncer de mama: não. 
                                Salete da Silva Rios (DF)
10:55 às 11:05    Discussão 
11:05 às 11:15    Histerossalpingografia: quando solicitar?  
     Marta Curado Carvalho Franco Fino� (GO)
11:15 às 11:30    Histerossonossalpingografia: alterna�va diagnós�ca?  
     Vinicius Medina Lopes (DF)
11:30 às 12:00    Discussão 

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

12:00 às 12:30    Conferência: princípios básicos da cirurgia robó�ca aplicada em ginecologia. 
     (Teleconferência)
     Presidente: Frederico José Silva Corrêa (DF)
12:00 às 12:20    Conferencista: Gaby Moawad (EUA)
12:20 às 12:30    Debatedores: Frederico José Silva Corrêa (DF)
     Jean Pierre Barguil Brasileiro (DF)
     Leonardo Mar�ns Campbell (DF) 

12:00 às 12:30    Conferência: dicas para o manejo da gestação ectópica tubária e extratubária: Expert 
                  Opinion. 
     Presidente: Evaldo Trajano de Souza Silva Filho (DF)
                  Conferencista: Júlio Elito Júnior (SP)

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

AUDITÓRIO    03

12:30 às 13:30    Simpósio Patrocinado: Ícone Medical
     Tema: Técnicas avançadas com o laser de CO2 fracionado na medicina regenera�va.
     Mayra Cabral (TO)

12:30 às 13:30    Simpósio satélite Maternidade Brasília e Exame
     Tema: Abordagem diagnós�ca dos tumores ginecológicos.
     Mayra Veloso Ayrimoraes Soares (DF)
     Gustavo Rubino de Azevedo Focchi (SP)      

12:30 às 13:30    Simpósio Patrocinado: ASTRAZENECA 
     Tema: Atualizações sobre o papel dos a-Gn RH no tratamento do Mioma Uterino.
     Luciano Gibran (SP)

09/06/2022        Quinta-feira



AUDITÓRIO    03

09/06/2022        Quinta-feira

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

14:00 às 15:30    Mesa redonda: conversando com o cirurgião. 
                  Coordenadora: Sônia Maria Ferri Gallino (DF)
      Debatedor: Alysson Zana�a (DF)

14:00 às 14:05    Abertura da mesa 
14:05 às 14:15    Prolapso de cúpula vaginal, como prevenir e abordar. 
     Octacílio Figueiredo Ne�o (PR)
14:15 às 14:25    Ainda há espaço para uso de TELAS em uroginecologia? Quais as evidências atuais?  
     Janio Serafim de Sousa (DF)
14:25 às 14:35    Complicações urológicas em cirurgias ele�vas: como conduzir? 
     Romulo Maroccolo Filho (DF)
14:35 às 14:45    Complicações intes�nais  em cirurgias ele�vas: como conduzir? 
     Romulo Medeiros de Almeida (DF)
14:45 às 14:55    A evolução da histerectomia. 
     Agnaldo Lopes da Silva Filho (MG)
14:55 às 15:30    Discussão 

14:00 às 15:30    Mesa redonda: o�mizando o cuidado materno-fetal na gestação gemelar.
     Coordenadora: Danielle do Brasil DeFigueiredo (DF)
14:00 às 14:05    Abertura da mesa 
14:05 às 14:20    Papel do obstetra no pré-natal e parto.
                  Júlio Elito Júnior (SP)
14:20 às 14:35    Papel do ecografista / fetólogo no diagnós�co.
      Juliana Costa Rezende (DF)
14:35 às 14:50    Papel do fetólogo na terapêu�ca. 
     Gregório Lorenzo Acácio (SP)
14:45 às 15:30    Discussão 

14:00 às 15:30    HOT TOPICS   
                   Coordenador: Leandro Santos de Araujo Resende (DF)
                   Debatedora: Gabriela Galdino de Faria Barros Salim Vilela Pedras (DF) 

14:00 às 14:05    Abertura da mesa 
14:05 às 14:15    Suplementação vitamínica na mulher: quando e como. 
     Patrícia Costa Bezerra (DF) 
14:15 às 14:25    Medicações para melhorar a libido feminina: ficção ou realidade? 
     Renata Corrêa Ribeiro (DF)
14:25 às 14:35    Telemedicina aplicada a ginecologia: quais os limites? 
     Murilo Cezar Souza Oliveira (DF)
14:35 às 14:45    Cirurgia para adenomiose: há limite? 
     Frederico José Silva Correa (DF)
14:45 às 15:30     Discussão  



09/06/2022        Quinta-feira

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

15:30 as 16:00    Conferência: manejo do  sangramento uterino anormal. 
15:30 às 16:00    Presidente: Adriana Gualda Garrido (DF)
15:30 às 15:50    Conferencista: Agnaldo Lopes da Silva Filho (MG)
15:50 às 16:00    Discussão 

15:30 as 16:00    Conferência: cuidados obstétricos após intervenções fetais: o que precisamos saber? 
15:30 às 16:00    Presidente: Evaldo Trajano de Souza Silva Filho (DF)
15:30 às 16:00    Conferencista: Gregório Lorenzo Acácio (SP)

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

16:30 às 18:00    Mesa redonda: infecções em ginecologia. 
         Coordenador: Adalberto Xavier Ferro Filho (DF)
     Debatedor: Felipe Teixeira de Mello Freitas  (DF)

16:30 às 16:35    Abertura da mesa  
16:35 às 16:45    O que há de novo no manejo da DIPA e abscesso tubo ovariano?  
     Mariana Fonseca Roller Barcelos (DF)
16:45 às 16:55    Infecção urinária de repe�ção: estratégias terapêu�cas.  
     Alexandre Lima Rodrigues da Cunha (DF)
16:55 às 17:05    Novos protocolos para tratamento das principais ISTs em ginecologia.  
     Flávia Alves Neves Mascarenhas (DF)
17:05 às 17:15    Abordagem do parceiro de mulheres com ISTs.  
     Eduardo Saraiva pimentel (DF)
17:15  às 18:00    Discussão 
  

16:30 às 18:00    Mesa redonda: infecções comuns e graves na gestação: armadilhas e estratégias.
     Coordenador: Alberto Carlos Moreno Zaconeta (DF)   

16:30 às 16:35    Abertura da mesa  
16:35 às 16:50    Infecção urinária. 
     José David Urbaez Brito (DF)
16:50 às 17:05    Apendicite.   
     Fábio Santana dos Passos (DF) 
17:05 às 17:20    Sepse.  
     Conrado Milani Cou�nho (SP)
17:20  às 18:00    Discussão 

16:00 às 16:30    Visitas aos expositores 



AUDITÓRIO    03

16:30 às 18:00    Mesa: HOT TOPICS  
     Coordenador: Demétrio Antônio Gonçalves da Silva Gomes (DF)
      Debatedor: Antônio César Paes Barbosa (DF)

16:30 às 16:35     Abertura da mesa 
16:35 às 16:45     Tratamento medicamentoso da atrofia genital. 
     Miriam da Silva Wanderley (DF)
16:45 às 16:55     Laserterapia em ginecologia: quando e como?  
     Octacílio Figueiredo Ne�o (PR)
16:55 às 17:15    Discussão 
17:15 às 17:25    Pré-concepção: ácido fólico. 
     Juliana Costa Rezende (DF)
17:25 às 17:35    Pré-concepção: me�lfolato. 
     Maria Eduarda Bonavides Amaral (DF)
17:35 às 18:00    Discussão 



10/06
Sexta-feira

08:00 às 18:30  - PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

18:30 - Boteco da SGOB - MÚSICA AO VIVO



08:00 às 09:30    Mesa redonda: novos conceitos.  
     Coordenadora: Walquíria Quida Salles Pereira Primo (DF)
     Debatedora: Suzana Arenhart Pessini (RS)

08:00 às 08:05    Abertura da mesa 
08:05 às 08:15    Qual a importância da terminologia LAST (lower anogenital squamous terminology). 
     Dunya Bachour Basílio (DF)
08:15 às 08:25    O-RADS: estado atual da arte. 
     Adriana Gualda Garrido (DF)
08:25 às 08:35    Para quem e quando indicar o teste HPV-DNA?  
     Adalberto Xavier Ferro Filho (DF)
08:35 às 08:45    O que são o p16 e Ki-67 ? Quando solicitar?  
     Luiz Carlos Zeferino (SP)
08:45 às 9:30    Discussão 

AUDITÓRIO    03

10/06/2022        Sexta-feira

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

08:00 às 09:30    Mesa redonda: receitas prá�cas para condições obstétricas complexas.
     Coordenadora: Silândia Amaral da Silva Freitas (DF)

08:00 às 08:05    Abertura da mesa  
08:05 às 08:20    Hiperêmese gravídica. 
     Lucila Nagata (DF) 
08:20 às 08:35    Tromboembolismo venoso. 
     Alberto Carlos Moreno Zaconeta (DF)
08:35 às 08:50    Hemorragia pós parto.  
     Brena Carvalho Pinto de Melo (PE)
08:50 às 09:30    Discussão 

08:00 às 09:30      HOT TOPICS 
     Coordenadora: Larissa Maciel Ribeiro (DF)
     Debatedor: Vinicius Medina Lopes (DF) 

08:00 às 08:05    Abertura da mesa 
08:05 às0 8:15    Endometriose profunda e infer�lidade - Cirurgia. 
     Jean Pierre Barguil Brasileiro (DF)
08:15 às 08:25    Endometriose profunda e infer�lidade - FIV. 
     Hitomi Miura Nakagawa (DF)
08:25 às 08:45    Discussão 
08:45 às 08:55    Uso de testosterona, sob suas diversas vias de administração no menacme? Sim. 
     Andre Luiz Malavasi (SP)
08:55 às 09:05     Uso de testosterona, sob suas diversas vias de administração no menacme? Não.   
     Lizandra Moura Paravidine Sasaki (DF)
09:05 às 09:30     Discussão 



10/06/2022        Sexta-feira

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

09:30 às 10:00    Conferência comentada:  o endométrio no climatério: recomendações atualizadas para 
     seguimento, tratamento clínico e intervenção. 
09:30 às 10:00    Presidente: Walquíria Quida Salles Primo Primo (DF)
09:30 às 09:50    Conferencista: Suzana Arenhart Pessini (RS)
09:50 às 10:00    Discussão 

09:30 às 10:00    Conferência: melhorando desfechos em obstetrícia: sobre o uso eficiente da simulação. 
09:30 às 10:00    Presidente: Riane Fernandes Gomes Floriano (DF)
09:30 às 10:00    Conferencista: Brena Carvalho Pinto de Melo (PE)

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

10:00 às 10:30    Visitas aos expositores 

10:30 às 12:00    Mesa Redonda: desafios na ginecologia. 
     Coordenador:  Antônio César Paes Barbosa (DF)
     Debatedora: Hitomi Miura Nakagawa (DF)

10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:45    Istmocele uterina: como conduzir.  
     Valéria Leal Mathias (DF)
10:45 às 10:55    Preservação da fer�diade em paciente com câncer ginecológico: teoria e realidade.   
     Suzana Arenhart Pessini (RS)
10:55 às 11:05    Dispareunia e vaginismo: quando o prazer dá lugar à dor.  
     Renata Corrêa Ribeiro (DF)
11:05 às 11:15    Baixa reserva ovariana: como interpretar.   
     Maria Eduarda Bonavides Amaral (DF)
11:15 às 12:00    Discussão  

10:30 às  12:00    Mesa redonda: Reprodução assis�da e obstetrícia: revisando conceitos para aprimorar 
     a assistência. 
     Coordenadora: Lorrainy Lopes Rabelo (DF)

10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:50    Falhas recorrentes da implantação pós-FIV. Causas e manejo. 
     David Barreira Gomes Sobrinho (DF)
10:50 às 11:05    Medicamentos de suporte no primeiro trimestre: menos é mais? 
     Ana Luiza Pereira Saramago (MG)
11:05 às 11:20    Peculiaridades na assistência pré-natal. 
     Silândia Amaral da Silva Freitas (DF)
11:20 às 12:00    Discussão 



AUDITÓRIO    03

10/06/2022        Sexta-feira

10:30 às 12:00    Mesa: direto ao ponto  
     Coordenadora: Carolina de Miranda Henriques Fuschino (DF)
     Debatedor: Carlos Portocarrero Sanchez (DF)

10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:45    Implante de gestrinona: sim. 
     Andre Luiz Malavasi (SP)
10:45 às 10:55    Implante de gestrinona: não. 
     Chris Machado Paulini de Andrade (DF)
10:55 às 11:05    Dor pélvica crônica: roteiro diagnós�co. 
     Leonardo Mar�ns Campbell (DF)
11:05 às 11:15    Situação atual do rastreamento mamográfico no Brasil : qual protocolo seguir?  
     Ruffo de Freitas Júnior (GO)
11:15 às 12:00    Discussão 

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

12:00 às 12:30     Conferência: LARCs: principais desafios e dúvidas. 
     Presidente: Natalia Ivet Zava�ero Tierno (DF)
12:00 às 12:20    Conferencista: Marta Curado Carvalho Franco Fino� (GO)
12:20 às 12:30    Discussão 

12:00 às 12:30    Conferência: medidas para prevenção do parto prematuro: análise crí�ca. 
     Presidente: Alberto Carlos Moreno Zaconeta (DF)
     Conferencista: Eduardo Becker (RS)

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

AUDITÓRIO    03

12:30 às 13:30    Simpósio Patrocinado: SABIN 
     O Papel da Gené�ca na Ginecologia e Obstetrícia.
     Palestrante: Rosenelle Oliveira Araújo Benício (DF)
      

12:30 às 13:30    Simpósio Patrocinado: Premium Consultoria
     Tema: Como manusear o Monalisa Touch nas diversas indicações em Ginecologia.
     André França do Nascimento (DF)
     Tema: O que o laser transforma  na ro�na da ginecologia atual.
     Paulo Roberto Guimarães (DF)

12:30 às 13:30     Simpósio Patrocinado
        LOKTAL



10/06/2022        Sexta-feira

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    03

14:00 às 15:30    Mesa redonda: an�concepção. 
     Coordenadora: Rosaly Rulli Costa (DF)
     Debatedora: Ana Luiza Pereira Saramago (MG)
     
14:00 às 14:05    Abertura da mesa 
14:05 às 14:15    O que devo checar antes de prescrever um an�conepcional?  
     Débora Paulo Santos (DF)
14:15 às 14:25    An�concepção na perimenopausa.  
     Marcia Maria Holanda Rodrigues Vasconcelos (DF)
14:25 às 14:35    Contracepção e libido: como orientar.  
     Sylvia Maria de Oliveira da Cunha Cavalcan� (DF)
14:35 às 14:45    Aspectos fundamentais em contracepção na adolescência.  
     Cecília Gomes Vianna (DF)
14:45 às 15:30    Discussão 

14:00 às 15:30    HOT TOPICS em obstetrícia 
     Coordenador: Eduardo Becker (RS)

14:00 às 14:05    Abertura da mesa 
14:05 às 14:20    Inves�gação gené�ca do material de aborto: quando e como? 
     Graziela Parone�o Machado Antonialli (DF)
14:20 às 14:35    ROPREMA: parto com 34 ou 37 semanas? 
     Angelo Pereira da Silva (DF)
14:35 às 14:50    Existe protocolo consolidado de rastreio e momento de parto para o CIUR tardio? 
     Matheus Cabral Leliz Beleza (DF)
14:45 às 15:30    Discussão 

AUDITÓRIO    02

14:00 às 15:30    Miomatose uterina: estado atual da arte. 
     Coordenadora: Valeria Leal Mathias (DF)
     Debatedor: Jean Pierre Barguil Brasileiro (DF)

14:00 às 14:05    Abertura da mesa 
14:05 às 14:15    Radiofrequência. 
     Carlos Portocarrero Sanches (DF)
14:15 às 14:25    Embolização. 
     Gustavo Palude�o Oliveira (DF)
14:25 às 14:35    Histeroscopia.  
     Alexandre Brandão Sé (DF)
14:35 às 14:45    Laparoscopia e robó�ca. 
     Leonardo Mar�ns Campbell (DF)
14:45 às 14:55    Laparotomia. 
     Lizandra Moura Paravidine Sasaki (DF)
14:55 às 15:30    Discussão 



10/06/2022        Sexta-feira

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

15:30 as 16:00    Conferência: O papel dos probió�cos na ginecologia e obstetrícia. 
15:30 às 16:00    Presidente: Leilane Gabriele Noleto Lima (DF)
15:30 às 15:50    Conferencista: Lívia Custódio Pereira (DF)
15:50 às 16:00    Discussão 

15:30 às 16:00    Conferência:  conceitos - chave sobre o espectro de placenta acreta. 
15:30 às 16:00    Presidente: Lucila Nagata (DF)
15:30 às 16:00    Conferencista: Conrado Milani Cou�nho (SP)

16:00 às 16:30    Visitas aos expositores 

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

16:30 às 18:00    Mesa redonda: vulvovaginites - estratégias para casos desafiadores.  
                  Coordenadora: Leilane Gabrielle Noleto Lima (DF)
     Debatedora: Flávia Alves Neves Mascarenhas (DF)

16:30 às 16:35    Abertura da mesa 
16:35 às 16:45    Entendendo a microbiota vaginal e as infecções mistas, o que sabemos até aqui?  
     Yanna Karla de Medeiros Nóbrega (DF)
16:45 às 16:55    Candidíase vulvovaginal recorrente.  
     Lívia Custódio Pereira (DF)
16:55 às 17:05    Vaginite aeróbia e vaginite descama�va, diagnós�co e estratégias terapêu�cas. 
     Raquel Meirelles Gaspar Coelho Guimarães (DF)
17:05 às 17:15    Vaginose bacteriana: novos paradigmas.  
      Le�cia Ba�sta Sandre (DF)
17:15  às 18:00    Discussão 

16:30 às 18:00    Mesa redonda:  revisando as indicações para evitar excesso de tratamentos na gravidez. 
     Coordenador: Alberto Carlos Moreno Zaconeta (DF)

16:30 às 16:35    Abertura da mesa 
16:35 às 16:50    Ferro endovenoso.  
     Marielle Fraga Salenave (DF)
16:50 às 17:05    Levo�roxina.
     Cicília Luiza Rocha dos Santos Paiva (DF)
17:05 às 17:20      Progesterona. 
     Alexsandra Ramalho da Costa Arume (DF)
17:20  às 18:00    Discussão 



16:30 às 18:00   HOT TOPICS - direto ao ponto  
    Coordenadora: Mariana Fonseca Barcelos Roller (DF)
     Debatedora: Hitomi Miura Nakagawa (DF)

16:30 às 16:35    Abertura da mesa 
16:35 às 16:45    Quando, como e o que é necessário inves�gar no casal infér�l?  
    David Barreira Gomes Sobrinho (DF)
16:45 às 16:55    Tumor de ovário borderline: tratamento individualizado por paciente. 
                  Walquíria Quida Salles Pereira Primo (DF)
16:55 às 17:15   Dicas para escolher o melhor an�concepcional em situações especiais. 
                  Carla Maria Mar�ns da Silva (DF)
17:15 às 17:25   Mas�te fora do período puerperal, como conduzir? 
    Ruffo de Freitas Júnior (GO)
17:25 às 18:00   Discussão 

10/06/2022        Sexta-feira

AUDITÓRIO    03

AUDITÓRIO    01

18:00 às 18:30     Conferência: o passado, o presente e o futuro do rastreamento do câncer do colo de 
     útero. 
     Presidente: Etelvino de Souza Trindade (DF)
     Conferencista: Luiz Carlos Zeferino (SP)



11/06
Sábado

08:00 às 12:30  - PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

12:30 - Brinde e sorteios 



11/06/2022        Sábado

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

08:00 às 09:30    Mesa Redonda: TOP TEMAS 
     Coordenador:  Antonio Carlos Rodrigues da Cunha (DF)
     Debatedora: Ceres Nunes de Resende (DF)

08:00 às 08:05    Abertura da mesa 
08:05 às 08:15    Vacina contra papilomavírus humano (HPV) na mulher adulta. 
          Isabella Paolilo Calazans (DF)
08:15 às 08:25    Quando inves�gar a perda óssea na pré-menopausa?  
     João Lindolfo da Cunha Borges (DF)
08:25 às 08:35    Tratamento clínico da endometriose: o que fazer para reduzir minha dor? 
     Alysson Zana�a (DF)
08:35 às 08:45    Quando suspeitar de leiomiossarcoma no pré operatório do leiomioma?  
     Leandro Santos de Araujo Resende (DF)
08:45 às 9:30    Discussão  

08:00 às 09:30    Mesa redonda: aspectos atuais da assistência ao parto.
     Coordenador: Angelo Pereira da Silva (DF)

08:00 às 08:05    Abertura da mesa 
08:05 às 08:20    O que precisamos saber sobre analgesia? 
     Gabriel Magalhães Nunes Guimarães  (DF)
08:20 às 08:35    Papel do ultrassom na tomada de decisões. 
     Thiago de Lima Nishiyama (DF)
08:35 às 08:50    Parto na água: o que precisamos saber? 
     Renata de Souza Reis (DF)
08:50 às 9:30    Discussão 

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

09:30 às 10:00    Conferência: como abordar a diversidade sexual no consultório. 
09:30 às 10:00    Presidente: Débora Paulo Santos (DF)
09:30 às 09:50    Conferencista: Sylvia Maria de Oliveira da Cunha Cavalcan� (DF)
09:50 às 10:00    Discussão 

09:30 às 10:00    Conferência: TN aumentada, NIPT, Carió�po, o que o obstetra precisa saber para melhor 
     aconselhamento das pacientes? 
09:30 às 10:00    Presidente: Alberto Carlos Moreno Zaconeta (DF)
09:30 às 10:00    Conferencista: Adolfo Wenjaw Liao (SP)

10:00 às 10:30    Visitas aos expositores 



10:30 às 12:00    Mesa redonda: assistência à mulher no  Climatério. 
     Coordenadora: Walquiria Quida Salles Pereira Primo (DF)
     Debatedora: Rosaly Rulli Costa (DF)
 
10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:45    Propedêu�ca básica antes de iniciar a TH. 
     Demétrio Antônio Gonçalves da Silva Gomes (DF)
10:45 às 10:55    Indicaçoes e contraindicações à TH.  
     Miriam da Silva Wanderley (DF)
10:55 às 11:05    Tratamento da síndrome genitourinária da menopausa.  
     César Eduardo Fernandes (SP)
11:05 às 11:15    Osteoporose: tratamento oral  x tratamento injetável.  
     João Lindolfo da Cunha Borges (DF)
11:15 ás 11:20    Trabalho premiado - Ginecologia (1º lugar)
                                O impacto da pandemia de COVID-19 no tratamento cirúrgico do câncer de mama em 
     um hospital público do Distrito Federal.
                  Taiza Camilo Pacheco (DF)
11:20 às 12:00    Discussão 

11/06/2022        Sábado

AUDITÓRIO    01

AUDITÓRIO    02

10:30 às 12:00    Mesa redonda: prematuridade  
     Coordenadora: Emanuele Soema Santana Lessa (DF)

10:30 às 10:35    Abertura da mesa 
10:35 às 10:50    Medida válida do comprimento cervical: técnica, registro e significado clínico. 
     Alexsandra Ramalho da Costa Arume (DF)
10:50 às 11:05    Manejo e seguimento da gestante com colo curto. 
     Adolfo Wenjaw Liao (SP)
11:05 às 11:20    Sludge: significado e propostas atuais de tratamento. 
     Eduardo Becker (RS)
11:20 às 11:25     Trabalho premiado - Obstetrícia (1º lugar)
        Mortalidade de mulheres em idade fér�l entre 2011 e 2020 no município de águas 
     Lindas de Goiás.     
                                Maria Carolina Rodrigues Ignacio (DF)
11:25 às 12:00    Discussão 

AUDITÓRIO    01

12:00 às 12:30    Conferência final e encerramento: androgenioterapia na pós menopausa.  
     Presidente: Adriana Gualda Garrido (DF)
12:00 às 12:20    Conferencista:  César Eduardo Fernandes (SP)
12:20 às 12:30    Discussão 



TEMAS LIVRES
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1° LUGAR EM GINECOLOGIA
[Cód. Trabalho: 1712]
Área: GINECOLOGIA
Modalidade: ESTUDO ORIGINAL

Autores: ROSANA ZABULON FEIJO BELLUCO, TAIZA CAMILO PACHECO , ISADORA PASTRANA RABELO, MELISSA DE ANDRADE BAQUEIRO, EDUARDO 
MENEZES BASTOS , MARCELA GARCIA DE OLIVEIRA, JÚLLIA EDUARDA FEIJÓ BELLUCO, CARMELIA MATOS SANTIAGO REIS

Titulo: O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CÂNCER DE MAMA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL

Palavras-chave: Câncer de mama; tratamento cirúrgico; pandemia COVID-19.

Resumo:
OBJETIVO As medidas de isolamento social e campanhas de combate à pandemia de COVID-19, determinaram redução na procura, prevenção, 
cuidados assistenciais, e consequentemente retardo no tratamento de doenças, como o câncer . Obje�vamos avaliar o impacto da pandemia no 
tratamento cirúrgico do câncer de mama  no serviço de mastologia em um hospital escola, transformado em hospital referência para casos de 
COVID-19.  
MÉTODOS Estudo  de corte transversal, retrospec�vo, que analisou mulheres com diagnós�co de câncer de mama tratadas cirurgicamente em um 
hospital público do Distrito Federal  no período de 02/ 2019 a 02/2021, através de prontuários da plataforma Trakcare®?. Os grupos foram divididos 
em três, comparando informações entre eles: Grupo 1 – Pré pandemia: 02/2019 a 02/2020. Grupo 2 – Primeiro ano de pandemia: 02/2020 a 
02/2021. Grupo 3 – Segundo ano de pandemia: 02/2021 a 02/2022, com análise esta�s�ca pelo SPSS/IBM, em frequência absoluta e percentual.  
RESULTADOS Foram incluidas 153 mulheres tratadas cirurgicamente por patologias mamárias, sendo, 89(58,17%) por neoplasias malignas. A idade 
média foi 56 anos.Usando como referência o ano de pré-pandemia (2019), no qual foram realizados 43 procedimentos cirúrgicos para tratamento do 
câncer de mama, foi possível observar que no primeiro ano de pandemia (2020) houve uma queda de 74,4% das cirugias (11). No segundo ano de 
pandemia (2021) houve uma recuperação dos procedimentos (34), contudo ainda havia uma queda de 19,6% dos mesmos quando comparado ao 
ano de pré-pandemia.  
CONCLUSÕES Diante da análise, demonstrou-se o impacto no quan�ta�vo de cirurgias realizadas pela equipe de mastologia  para tratamento do 
câncer de mama durante a pandemia da Covid 19. As medidas de contenção acabaram por prejudicar tanto a assistência prestada as mulheres 
portadoras de patologias mamárias quanto o serviço de Mastologia e consequentemente o ensino e aprendizagem dos programas de Residência 
Médica em Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia Plás�ca em competências cirúrgicas.  

2° LUGAR EM GINECOLOGIA
[Cód. Trabalho: 1651]
Área: GINECOLOGIA
Modalidade: ESTUDO ORIGINAL

Autores: CATHARINA MARIA FACCIOLLI BLUM, LUIS VICTOR MORAES DE MOURA, LARISSA MACIEL RIBEIRO, CAROLINE MEDINA CALVÃO CASER, 
BRENDA IRLA SOARES SANTOS , MICAELLA GALLETTI GAVA VIANA

Titulo: IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID 19 NO RASTREAMENTO DOS CÂNCERES DE COLO UTERINO E DE MAMA NO BRASIL

Palavras-chave: Câncer de colo uterino, Câncer de mama, COVID-19, Rastreamento, Pandemia

Resumo:
OBJETIVO Analisar o impacto da pandemia de COVID 19 no rastreamento dos cânceres de colo uterino e mama no Brasil.

MÉTODOS Estudo transversal, descri�vo realizado através de dados ob�dos do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde. 
Calculou-se a razão de exames citopatológicos através da relação entre o total de exames realizados em mulheres de 25 a 64 anos e um terço das 
mulheres deste mesmo grupo etário. Calculou-se a razão de exames mamográficos através da relação entre o total de exames realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos e  o número de  mulheres deste mesmo grupo etário, nos biênios de 2012 a 2021, visto que a recomendação é de que o 
exame seja realizado bianualmente. A análise esta�s�ca foi realizada através de teste de regressão linear simples no so�ware Grapghpad Prism 9, 
es�mando-se a tendência temporal da razão de exames realizados.

RESULTADOS Nota-se tendência de redução da razão de mamografias desde 2012, confirmada pelo teste de regressão linear (coeficiente de 
inclinação da reta = - 3.6, p = 0.009). A pandemia de COVID 19 agravou ainda mais esse cenário, observando-se redução de 34% da razão no biênio 
pandêmico (2020-2021), quando comparado ao biênio 2018-2019. No que se refere a razão de exames citopatológicos, também se observa 
tendência de queda desde 2012 (coeficiente de inclinação da reta = - 0,07, p = 0.0003). No início da pandemia, ano 2020, houve redução de 44% da 
razão de exames citopatológicos, quando comparado ao ano 2019. No ano 2021, com a flexibilização das normas de con�ngenciamento, houve um 
aumento percentual de 29,89% em relação ao ano anterior, indicando recuperação.

CONCLUSÕES A pandemia impactou nega�vamente no rastreamento dos cânceres de colo uterino e mama, os quais já seguiam distantes da meta 
preconizada. É necessário reavaliar as polí�cas públicas para detecção precoce dessas neoplasias, a fim de mi�gar os efeitos dos atrasos no 
diagnós�co e no tratamento, assegurando assim, assistência adequada à saúde da mulher. 



3° LUGAR EM GINECOLOGIA
[Cód. Trabalho: 1603]
Área: GINECOLOGIA
Modalidade: RELATO/SÉRIE DE CASO(S)

Autores: BRUNO RAMALHO DE CARVALHO, GEÓRGIA FONTES CINTRA, TAISE MOURA FRANCESCHI, LEANDRO SANTOS DE ARAÚJO RESENDE, JANINA 
FERREIRA LOUREIRO HUGUENIN, LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI, ANDREA TATIANE OLIVEIRA DA SILVA BARROS, ÍRIS DE OLIVEIRA 
CABRAL

Titulo: CAPTAÇÃO EXTRACORPÓREA DE OÓCITOS MADUROS PARA PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE EM MULHER COM CARCINOMA OVARIANO 
SEROSO DE ALTO GRAU BILATERAL

Palavras-chave: Criopreservação; Recuperação extracorpórea de oócitos; Preservação de fer�lidade; Câncer do ovário; Tumor borderline de ovário; 
Vitrificação de oócitos.

Resumo:
CONTEXTO O câncer de ovário comumente demanda quimioterapia, cirurgia ou terapia-alvo, combinadas ou não. Embora raro em idade 
reprodu�va, para essas mulheres é alta a incidência de falência ovariana na remissão. O congelamento de oócitos seria a estratégia de preservação 
de fer�lidade de escolha, mas a captação dos gametas pela via vaginal, no caso dos tumores ovarianos, está associada ao risco de ruptura da cápsula 
e extravasamento de células malignas para a pelve. Na intenção de oferecer alterna�va segura para esses casos, a aspiração dos ovários es�mulados 
após ooforectomia elimina o risco de se alterar o prognós�co da doença. Até o momento, a literatura registra apenas cinco relatos de captação ex 
vivo de oócitos maduros.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Nuligesta, 34, com tumor ovariano bilateral, encaminhada pela oncologia para planejamento da captação de oócitos 
para preservação da fer�lidade. À ultrassonografia, o risco de malignidade foi es�mado em 96,1%, pelo modelo IOTA ADNEX. A coleta de gametas 
pela técnica transvaginal convencional foi considerada insegura, devido ao risco de disseminação tumoral e mudança do prognós�co. Foi, assim, 
realizada es�mulação ovariana com gonadotrofinas, em protocolo com antagonista do GnRH, e a cirurgia agendada de acordo com a resposta 
ovariana. A captação extracorpórea de oócitos por punção folicular aconteceu na sala de cirurgia, imediatamente em seguida à ooforectomia 
(tempo máximo de isquemia de 31 minutos), 36 horas depois da administração do hCG, guiada por ultrassonografia, com transdutor linear aplicado 
diretamente às peças. Foram aspirados 21 folículos ovarianos e captados 13 oócitos, sendo 12 MII vitrificados. Confirmou-se carcinoma ovariano 
seroso bilateral, de alto grau.

COMENTÁRIOS Este relato realça a viabilidade da recuperação ex vivo de oócitos maduros para mulheres com câncer de ovário. Ao se evitar a técnica 
convencional de aspiração através dos fórnices vaginais, minimiza-se o risco de desprendimento de células malignas e piora do prognós�co.
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Titulo: O USO DO SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONORGESTREL EM UM SERVIÇO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL: IMPACTO NO 
PADRÃO DE SANGRAMENTO E SATISFAÇÃO DAS USUÁRIAS.

Palavras-chave: Contracepção; sistema uterino liberador de levonorgestrel; contracep�vo reversível de longa duração

Resumo:
OBJETIVO Traçar o perfil das usuárias do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG), avaliar o padrão de sangramento e sa�sfação 
com o método.  

MÉTODOS Estudo de corte transversal, retrospec�vo, que analisou  mulheres que inseriram SIU-LNG, em um hospital público do Distrito Federal, no 
período de outubro de 2017 a maio de 2021. Foram analisados prontuários através da plataforma TrakCare® e aplicados ques�onários padrões.Os 
dados ob�dos foram tabulados no programa Excel e a análise esta�s�ca descri�va por meio do cálculo da frequência absoluta e rela�va dos 
resultados.  

RESULTADOS Foram incluídas 64 usuárias com média de idade de 28,6 anos, e  extremos de 18 e 46 anos; o principal mo�vo para inserção foi 
contracepção: 78,12% (50/64); seguido de controle de  sangramento uterino anormal: 12,55 (8/64);dismenorreia: 6,25% 4/64); proteção 
endometrial: 1,56% (1/64) e pós  cirurgia bariátrica: 1,56% (1/64). A amenorréia: 42,18% (27/64) foi o padrão de sangramento mais evidente, 
seguido do sangramento a cada 2 ou mais meses: 26,56% (17/64); sangramento mensal em 21,87 % (14/64) e mais de 1 sangramento ao mês, 9,37% 
(6/64). A sa�sfação com o método foi de 82,8%(53/64), representando a maioria das usuárias. Os efeitos adversos além do sangramento reiterado, 
foram: acne  6,25% (4/64), dor pélvica: 3,12 % (2/64), aumento do peso: 3,12% (2/64), mastalgia:  3,12% (2/64) e cefaléia: 1,56% (1/64).  

CONCLUSÕES  A maioria das pacientes usuárias do SIU-LNG estava sa�sfeita com o método, principalmente com o padrão de sangramento e 
contracepção. Os dados epidemiológicos podem guiar na elaboração de polí�cas públicas para melhorar a qualidade de vida das mulheres, 
oferecendo métodos contracep�vos de longa duração que melhoram o padrão de sangramento em usuárias do sistema único de saúde.  
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Titulo: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E OBSTÉTRICO DOS ÓBITOS FETAIS DE GESTANTES RESIDENTES NO DF (2016-2020)

Palavras-chave: epidemiologia; óbitos fetais; gestantes

Resumo:
OBJETIVO Traçar o perfil sociodemográfico e obstétrico dos óbitos fetais de gestantes residentes no Distrito Federal nos anos de 2016 a 2020.  

MÉTODOS Estudo epidemiológico descri�vo feito a par�r da coleta de dados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). No SIM, foram 
pesquisados o número de óbitos por residência segundo as variáveis categoria do (CID-10), cor/raça, idade materna, escolaridade materna, duração 
da gestação, relação do óbito com o parto, �po de gravidez, �po de parto, relação do óbito com o parto e sexo fetal. Os dados coletados foram 
analisados no programa Planilha Google para a confecção dos gráficos.

RESULTADOS De acordo com os dados coletados no SIM, foram no�ficados 1.941 óbitos fetais no Distrito Federal entre 2016 e 2020, o que 
corresponde a 1,29% dos casos no Brasil e a 16,95% no Centro-Oeste. Em relação aos outros parâmetros analisados, os resultados evidenciaram o 
dobro de prevalência de óbito fetal masculino percentual, com idade materna entre 30 a 34 anos, escolaridade materna entre 8 a 11 anos de estudo e 
idade gestacional entre 32 a 36 semanas, correspondendo a 0,02% do número total de nascidos vivos em comparação a 0,01% do sexo feminino. 
Observou-se maior frequência em partos vaginais, gestação única, anteparto e ocorridos em hospitais. A raça/etnia foi ignorada pelo SIM. As 
principais causas foram hipóxia intrauterina, complicações da placenta, cordão umbilical e membranas e afecções maternas prévias não 
relacionadas à gravidez atual.

CONCLUSÕES Espera-se que os resultados do estudo es�mulem o desenvolvimento de estratégias para redução dos óbitos fetais, pois, ao conhecer 
o perfil epidemiológico deste fenômeno, é possível traçar fatores de risco comuns de modo a o�mizar intervenções nesse sen�do. Novos estudos 
deverão ser incen�vados, considerando que a elaboração de tais ações requerem um processo con�nuo de análise para avaliar as causas específicas 
de óbitos e os resultados dos programas de intervenção.
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Resumo:
OBJETIVO Iden�ficar as repercussões da depressão na gravidez nos resultados obstétricos, perinatais, na vida futura da criança e da mulher, de 
acordo com a literatura.

MÉTODOS Revisão sistemá�ca de ar�gos que contemplassem as repercussões da depressão gestacional para a mãe e a criança em bases de dados 
online (Lilacs, Scielo, Pubmed, BVS Brasil), entre 2009 e 2018. Não foram selecionados ar�gos de revisão e que não apresentassem resumos em 
português, inglês ou espanhol.

RESULTADOS Foram selecionados 38 ar�gos, de acordo os critérios de inclusão, com aumento do número de publicações com o passar dos anos e 
predomínio de pesquisas realizadas em países em desenvolvimento (55,26%), sendo que apenas 2 estudos são brasileiros. As principais 
repercussões para as mulheres foram o aumento do risco de suicídio, diminuição do sono reparador, aumento do uso de álcool e tabaco, aumento do 
nível de estresse e de dor após o nascimento da criança e prejuízo da relação mãe e filho. Para as crianças, observou-se maiores taxas de 
prematuridade, afecções das vias aéreas, problemas psiquiátricos, como a hipera�vidade, e diminuição do aleitamento materno exclusivo.

CONCLUSÕES As repercussões dos sintomas depressivos, tanto para as gestantes quanto para as crianças foram observadas nas pesquisas 
selecionadas. Devido a pequena quan�dade e levando-se em consideração a importância das repercussões tanto para o concepto quanto para a 
mãe, faz-se necessário o desenvolvimento de novos estudos brasileiros sobre a depressão durante a gestação para melhor compreensão do 
panorama atual, visto que são escassas as publicações nacionais.
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Resumo:
OBJETIVO Avaliar os casos de câncer de ovário ao decorrer dos úl�mos 5 anos no Distrito Federal

MÉTODOS Realizou-se um estudo ecológico de tendência temporal através da análise de dados extraídos do Sistema de Informação de Câncer 
(SISCAN). As variáveis avaliadas foram o número de casos de neoplasias ovarianas malignas no Distrito Federal, bem como a faixa etária das 
pacientes no momento do diagnós�co, entre os anos de 2017 a 2021.

RESULTADOS Ao decorrer dos úl�mos 5 anos, foram no�ficados 253 casos de câncer de ovário no Distrito Federal. O pico de diagnós�co desta 
patologia ocorreu no ano de 2020, com 75 casos. No que tange a faixa etária, foram diagnos�cadas pacientes com idades entre 11 a 87 anos, sendo 
que o intervalo etário entre 55 a 59 anos apresentou maiores taxas de incidência, totalizando 45 casos. Em contrapar�da, as mulheres com idade 
entre 25 a 29 anos representam a menor taxa de incidência dessa neoplasia.

CONCLUSÕES O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, correspondendo a principal causa de óbito por câncer no sistema 
reprodu�vo feminino e a quinta causa de morte decorrente de neoplasias em mulheres. A alta letalidade desta patologia está in�mamente 
associada com a sua sintomatologia inespecífica, bem como com a inexistência de campanhas de rastreamento a nível nacional, corroborando para 
diagnós�cos tardios. Desta forma, faz-se necessário atuar sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer ovariano e aprimorar os 
métodos de diagnós�co precoce, visando aumentar a sobrevida das pacientes portadoras dessa neoplasia. 
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Resumo:
OBJETIVO Avaliar a taxa de posicionamento adequado do disposi�vo intrauterino de cobre (DIU-Cu) inseridos em pacientes atendidas em hospital-
escola da atenção secundária do Distrito Federal e a adesão do seguimento ultrassonográfico disponível no serviço.  

MÉTODOS Foi realizado um estudo transversal e epidemiológico, por meio de análise de prontuário de pacientes que realizaram a inserção do DIU 
entre janeiro e março de 2022. Critérios de inclusão: pacientes com descrição do procedimento em prontuário e pacientes que realizaram 
seguimento ultrassonográfico em serviço. Os dados coletados foram lançados em planilha de Excel para análise. Foram excluídas pacientes que não 
realizaram o seguimento ecográfico ofertado no serviço ou não retornaram para seguimento.  

RESULTADOS O DIU-Cu foi inserido em 60 pacientes em regime ambulatorial da atenção secundária por residentes em ginecologia e obstetrícia. 14 
pacientes não realizaram ecografia transvaginal de controle para avaliar posicionamento. 7 não apresentaram relato em prontuário do 
procedimento. Uma paciente não foi possível realizar a inserção devido à estenose do colo. Entre as 37 pacientes que cumpriram os critérios de 
inclusão do estudo, 31 apresentaram DIU normoposicionado em exame ecográfico precoce (até 7 dias após inserção) e 6 pacientes apresentaram 
inserção baixa do disposi�vo. Não foram observados fatores independentes que jus�ficassem a baixa inserção.  

CONCLUSÕES A taxa de sucesso decorrente do posicionamento adequado do DIU foi de 83,7% sendo esta consensual com as taxas nacionais 
observadas em hospitais escolas. Não foram observados fatores independentes como dor severa durante a inserção, disfunção uterina anatômica, 
paridade, idade e histórico de expulsão em reinserção que jus�ficassem a taxa de mau posicionamento. Ademais, 23% das pacientes que colocaram 
o disposi�vo em regime ambulatorial abandonaram o seguimento ecográfico, mesmo estando disponível no serviço. É necessária a con�nuação do 
estudo para avaliar a taxa de insucesso da inserção de DIU em serviço-escola por médico-residente e iden�ficar fatores que contribuem para um 
posicionamento ideal. Além disso, é necessário incen�var o esclarecimento quanto a importância do seguimento ecográfico para paciente antes 
mesmo da inserção.  
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Resumo:
OBJETIVO Sistema�camente, iden�ficar, estabelecer e sumarizar as evidências disponíveis sobre as relações entre a síndrome dos ovários 
policís�cos e os desordens psiquiátricas, afim de promover conhecimento acerca das medidas de prevenção das complicações, assistência à saúde e 
terapêu�ca adequada.

MÉTODOS Buscaram-se nas plataformas PubMed e BVS os descritores “síndrome dos ovários policís�cos” e “distúrbios psiquiátricos”, nas línguas 
inglesa e portuguesa, publicados entre os anos de 2017 a 2022. Iden�ficaram-se 147 ar�gos, sendo excluídos os que se repe�ram. Foram 
descartados 117 ar�gos nos quais os descritores pesquisados e distúrbios psiquiátricos específicos não constavam no �tulo, 1 ar�go que não tratava 
de humanos e 1 ar�go por estar na língua russa. Os 28 ar�gos restantes foram u�lizados nesta revisão sistemá�ca.

RESULTADOS A Síndrome dos Ovários Policís�cos (SOP) é um distúrbio ginecológico e endócrino, com prevalência que varia de 6% a 16% 
dependendo da população estudada e dos critérios diagnós�cos adotados. Es�ma-se uma alta prevalência dos principais distúrbios psiquiátricos, de 
maneira que há casos em que estas desordens estão correlacionadas à SOP. A maioria dos ar�gos sugeriu que o diagnós�co de SOP é um fator de 
risco para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas, dentre as quais se destacam transtornos de depressão, de ansiedade, de compulsão 
alimentar e do sono. Os mecanismos fisiopatológicos para o aumento do risco podem envolver tanto o hiperandrogenismo quanto os sintomas 
somá�cos resultantes, já que estas manifestações podem afetar sobremaneira a qualidade de vida. Demonstrou-se, ainda, que outros mecanismos 
como a elevação crônica de marcadores inflamatórios na SOP, alteram a ação dos neurotransmissores e podem induzir a depressão.

CONCLUSÕES Considerando a SOP como fator de risco para os diversos distúrbios psiquiátricos, é fundamental mais esclarecimentos sobre o manejo 
adequado e sobre os mecanismos fisiopatológicos desta relação para colocá-los em prá�ca.
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Resumo:
CONTEXTO   A endometriose  extra pélvica, como a de parede abdominal, é uma patologia rara que pode ser bastante desafiadora. Os locais mais 
frequentes da endometriose de parede  são: Virilha,  cicatrizes  e  umbigo. A endometriose umbilical, representa 0,5 a 1% das endometrioses extra 
pélvicas   e foi descrita pela primeira vez por Villar em 1886 por isso é também chamada de nódulo de Villar.  Ocorre devido  alterações epigené�cas 
que  modificam os fatores de transcrição transformando as células troncos  mesenquimais da parte remanescente do úraco em células 
endometriais. Pode ser primária  quando ocorre espontaneamente ou secundária, quando surge após laparoscopia ou outro �po de incisão.  Os 
sintomas mais comuns são: nodulação, dor e sangramento.   

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 35 anos procurou o serviço com queixa de sangramento umblical mensal, que coincidia com o período 
menstrual, associado a nodulação dolorosa  de natureza a esclarecer. Trata-se de   0G 0P com história de dismenorréia progressiva. Ao exame: 
Presença de nódulo violáceo em região umbilical medindo 2x2 cm apresentando sangramento vermelho vivo.  A ecografia transvaginal mostrou: 
útero discretamente aumentado com mioma de 1x1cm. Ecografia de parede abdominal:  Nódulo hipoecóico, com margens regulares, vascularizado, 
medindo 2X1,5 cm em cicatriz umbilical compa�vel com endometriose umbilical.  A paciente foi orientada a usar desogestrel e posteriormente foi 
subme�da à cirurgia.  O resultado do AP mostrou tratar-se de  endometriose.

COMENTÁRIOS O diagnós�co da endometriose umbilical é clínico mas a ecografia pode confirmar a presença de nódulo como foi o caso desta 
paciente.  O diagnós�co diferencial deve ser feito com o nódulo de Mary Joseph que é o carcinoma metastá�co umbilical e granulomas. O 
Tratamento de escolha é cirúrgico. Ao se deparar com história de sangramento umbilical o médico precisa considerar a hipótese de endometriose 
para que a paciente seja adequadamente tratada.
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Resumo:
CONTEXTO O câncer de mama é a neoplasia mais frequente entre as mulheres e o segundo que mais  mata no Brasil. Os �pos histológicos mais 
comuns são o ductal infiltrante e o lobular, entretanto outros �pos  chamados de especiais, como o carcinoma epidermóide, também podem 
acometer a mama. O carcinoma epidemóide ou escamoso da mama é uma en�dade muito rara e agressiva  que é responsável por   0,04% de todos 
os tumores malignos da mama. Acredita-se que ele se desenvolva devido à metapalsia do epitélio ductal. O diagnós�co é confirmado quando não há 
tumor na pele local,  não há nenhum outro �po histológico no especimem, exceto o carcinoma epidermóide, e  metástase  provenientes de sí�os 
distantes foram excluídas.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 63 anos notou nódulo em ME associado a desconforto local. Trata-se de IIIG IIIP hipertensa , 3 irmãos com 
história de neoplasia prostá�ca. Fez ecografia mamária que mostrou  cisto septado de 55x53 cm BIRADS IV. A mesma foi biopsiada e o resultado 
revelou tratar-se de carcinoma epidermóide moderadamente diferenciado  que se desenvolveu na cápsula do  cisto mamário. Foi subme�da à 
mastectomia radical modificada e radioterapia.

COMENTÁRIOS O carcinoma epidermóide da mama é di�cil de diagnos�car  através dos métodos usuais. A mamografia apresenta achados 
inesepcíficos e a ecografia pode revelar cisto complexo ou sinais inflamatórios . O diagnós�co defini�vo se dá pelo estudo histopatológico.O 
tratamento  é semelhante às outras neoplasias de mama devendo-se inclusive fazer o esvaziamento axilar porque 10 a 30% apresentam metástase 
para os linfonodos. A mastectomia é a cirurgia mais indicada devido a gravidade da doença e ao prognós�co incerto. Não apresenta receptores 
hormonais por isso a hormonioterapia raramente é opção.  Os cistos mamários na grande maioria das vezes são benignos, entretanto cistos 
complexos especialmente  em mulheres na pós menopausa devem ser melhor inves�gados.
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Resumo:
CONTEXTO O carcinoma oculto da mama é caracterizado por apresentar metástase linfonodal axilar porém sem evidência clínica ou radiológica de 
lesão na mama. É responsável por 0,3-1% das neoplasias mamárias. São tumores  extremamente raros porém o prognós�co usualmente costuma 
ser melhor que de outros �pos histológicos de tumores mamários.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 47 anos IIG IIP, usuária de prótese mamária, tabagista, notou nódulo aumentado e doloroso em axila D. 
Três primas com neo de mama. Ao exame: Mamas tópicas simétricas, sem retrações e ou abaulamento, ausência de nódulações. Axilas: Presença de 
nodulo fixo,  medindo 4x4 cm em axila D. A paciente foi subme�da aos seguintes exames: Mamografia - presença de prótese mamária, Birads II, 
ecografia mamária: Linfonodo em axila D medindo 2,4 Birads 2. Ressonancia: Linfonodos sem anormalidades na região axilar D Birads  3. PAAF do 
linfonodo: (+) para malignidade. A paciente foi subme�da à mastectomia radical modificada de MD mais esvaziamento axilar homolateral. O exame 
histopatológico revelou  linfonodos  comprome�dos com metástase por neo de mama entretanto a peça mamária não evidenciou tal alteração, 
ficando como diagnós�co defini�vo  carcinoma oculto de mama. A paciente fez quimioterapia mais radioterapia complementar.

COMENTÁRIOS Pacientes que se apresentam com aumento de linfonodos axilares devem ser subme�das a minucioso exame �sico bem como à 
mamografia, ultrassonografia e ressonancia magné�ca das mamas. A ressonância é o exame mais sensível para detecção de neoplasia oculta 
mamária. Se ainda assim não for observado tumor na mama,  em caso de linfonodos com metástase de ca de mama, deve se proceder ao 
esvaziamento axilar associado à mastectomia ou radioterapia da mama homolateral e tratar como estadio II de câncer de mama. Pacientes com 
aumento de linfonodos axilares devem ser inves�gadas pois os mesmos costumam ser sí�os de metástase do câncer oculto da mama, bem como de 
outras neoplasias.
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Resumo:
CONTEXTO A Síndrome de Mondor é uma doença rara que se manifesta com uma esclerose subdérmica formando um cordão fibroso na susper�cie 
da pele, devido à tromboflebite de veias superficiais. Ocorre secundária a traumas repe��vos, tais como o uso de su�ã apertado, cirurgias ou 
exercícios extenuantes. Pode acometer a parede  ântero-lateral do tórax , pênis e axila.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 60 anos, foi subme�da à cirurgia para re�rada de lesão nodular de mama E. O resultado mostrou tratar-
se de lesão benigna. Após 30 dias a paciente sen�u desconforto na mama biospiada ao tempo em que notou uma retração linear local e procurou o 
Serviço. Ao exame: Retração e cordão fibroso endurecido em parede lateral de ME. Foi solicitada uma ecografia com doppler e o exame confirmou 
tratar-se de tromboflebite de veias superficiais. A paciente foi orientada a usar an� inflamatório não hormonal e compressa local. Após 6 semans 
houve resolução completa do quadro.

COMENTÁRIOS Estudos provam que a Síndrome de Mondor  ocorre devido a trauma que evoca uma resposta inflamatória com edema, dor e 
hiperemia local levando à tromboflebite de veias superficiais  e formação de consequente  cordão vascular fibroso. O diagnós�co é clínico, mas se 
necessário solicitar ultrassonografia com doppler que evidenciará estrutura tubular hipoecóica, não compressível  e sem fluxo. A mamografia  pode 
revelar densidade linear vascular inespecífica. O diagnós�co diferencial deve ser feito com as neoplasias,  mas�tes, tromboflebite migrans, doença 
de Buerger e Behçet. O tratamento é com an� inflamatórios não esteróides, compressas mornas e  quando possível a re�rada do agente agressor.  A 
Síndrome de Mondor é uma doença benigna e de resolução espontânea dentro de 4-8 semanas, entretanto faz-se necessário o seu pronto 
reconhecimento, bem como dos seus diagnós�cos diferenciais, para abordagem e tratamento corretos.
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Resumo:
CONTEXTO O Transtorno disfórico pré menstrual é caracterizado por apresentar uma constelação de sintomas emocionais, comportamentais e 
�sicos de forma cíclica durante o período pré-menstrual que resolvem rapidamente após a menstruação. Ocorre por desregulação serotoninérgica 
desencadeada pela oscilação hormonal. A caracterís�ca mais marcante são os conflitos interpessoais.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 37 anos, refere que há 5 vem apresentando sintomas de depressão, ansiedade,  irritabilidade  aumento 
do ape�te, dificuldade de concentração e letargia que surgem durante a fase lútea e reduzem dras�camente após o período menstrual. Separou-se 
2 vezes porque discu�a sem mo�vos com os companheiros sic. Teve o diagnós�co de síndrome pré-menstrual e vinha em acompanhamento porém 
os sintomas não melhoravam. Foi diagnos�cada com TDPM, e lhe foram prescritos : Paroxe�na  (ISRS), contracep�vo hormonal e terapia cogni�va 
comportamental associada à a�vidade �sica. A paciente apresentou boa evolução.

COMENTÁRIOS O diagnós�co do TDPM baseia-se nos critérios do DSM 5 a saber: A.  Cinco dos 11 critérios  seguintes (com pelo menos 1 dos 4 
iniciais): Humor deprimido, ansiedade acentuada, labilidade emocional, irritabilidade, redução do interesse habitual, dificuldade de concentração, 
letargia, mudança no ape�te, hipersonia ou insonia, sensação de estar fora de controle, sintomas �sicos :cefaleia artralgia e mastalgia. Critério B: 
Sintomas que interferem na esfera social, sexual ocupacional ou escolar. Critérios C: sintomas superpostos aos psiquiátricos existentes. Critérios D: 
Critérios A, B e C confirmados após avaliação diária durante pelo menos 2 ciclos mentruais. A primeira linha de  tratamento  são os ISRS. Se 
necessário associar contracep�vos hormonais, cálcio e terapia cogni�vo comportamental Em casos leves:Vitex agnus castus. A TDPM é uma 
síndrome bem mais complexa que a SPM e deve ser devidamente reconhecida para ser adequadamente tratada.
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Palavras-chave: ovário residual

Resumo:
CONTEXTO  A síndrome do ovário residual  é caracterizada por apresentar  tumoração anexial, dor pélvica crônica e dispareunia  em pacientes que 
foram subme�das à histerectomia,  e em que um ou ambos os ovários foram preservados. Acomente  na maioria das vezes pacientes que foram 
histerectomizadas na pré-menopausa, e o diagnós�co  ocorre entre 5-10 anos após a cirurgia.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Apresentamos uma série de 10 pacientes que apresentaram tumoração anexial complexa  após histerectomia com a 
preservação dos ovários. A média de idade da histerectomia foi de 43 anos e de quando apresentaram as lesões48 anos. A maioria desenvolveu em 
até 5 anos após a histerectomia. As indicações para as histerectomias foram: Miomatose, adenomiose, neoplasia de colo e espessamento 
persistente  de endométrio pós tamoxifeno.  Nove delas estavam na pré -menopausa quando  se submeteram à HTA. A ecografia com dopler 
confirmou lesões complexas ovarianas e os marcadores tumorais foram normais. As pacientes foram subme�das à ooforectomia para ex�rpação da 
lesão. O exame histopatológico revelou as seguintes estruturas  : cisto de corpo lúteo, cisto simples, endometrioma e tumor benigno ovariano.  

COMENTÁRIOS As lesões do ovário residual podem ser cis�cas ou complexas  e a grande maioria é benigna, porém entre 2,5-3% podem ser 
malignas. O Tratamento é cirúrgico por via laparoscópica ou por laparotomia. Estas cirurgias costumam ser bastante  complexas tendo em vista a 
grande quan�dade de aderências circundando a lesão.  A importância desse relato reside no fato de que as histerectomias por patologias benignas  
em mulheres antes da menopausa devem ser judiciosamente  indicadas. Porém, caso se decida pela mesma, avaliar a possibilidade de ooforectomia 
profilá�ca tendo em vista o risco do surgimento da síndrome dos ovários residuais e suas potencais complicações.
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Resumo:
CONTEXTO A síndrome do ovário remanescente é aquela que ocorre em mulheres que foram subme�das à salpingo-ooforectomia bilateral, pós 
histerectomia ou não, secundária á persistência de  tecido ovariano que foi deixado involuntariamente. Os fatores de risco são história de 
endometriose, múl�plas cirurgias prévias, doença inflamatória pélvica e aderências. É caracterizada por apresentar dor pélvica crônica e/ou massas 
tumorais.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 45 anos, há 2 anos foi subme�da à histerectomia mais anexectomia bilateral por miomatose uterina e 
lesões anexiais. A mesma  complicou  com apendicectomia no pós-op. AP : útero e anexos com folículos cis�ficados. Cerca de 4 anos após, 
apresentou tumoração complexa em topografia de ambos os ovários conforme descrito: OD cisto complexo com finas septações medindo 38x29. 
Anexo E estrutura em formato de ovário apresentando cisto de 4 cm com finas septações. Ca 125 3,40 U/mL CEA O,5ng/mL. A paciente estava 
angus�ada e em suas palavras gostaria de saber quem “errou” se foi o cirurgião que falou que re�rou ambos os ovários ou o radiologista “que os 
colocou de volta” sic. A mesma foi então orientada a respeito da síndrome dos ovários remanescentes.

COMENTÁRIOS O diagnós�co defini�vo da síndrome do ovário remanescente é pelo exame histopatológico. Pode haver malignidade em algumas 
dessas lesões especialmente em pacientes com história de endometriose. A prevenção e tratamento  são realizados através da  ligadura alta do 
infundibulo pélvico,  dissecção retroperitoneal e excisão de todo o tecido aderido ao ovário. A importância desse caso reside em se reconhecer, 
prevenir, tratar e orientar adequadamente estas pacientes. O consen�mento informado de pacientes que se submeterão à ooforectomia deveria 
conter a possibilidade de desenvolvimento da síndrome do ovário remanescente, especialmente naquelas com antecedentes de endometriose e 
múl�plas cirurgias, para que assim se evitem eventuais demandas judiciais desencessárias.
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Resumo:
CONTEXTO O adenoma hepá�co é uma neoplasia benigna, que acomete �picamente mulheres no menacme com história do uso prolongado de 
an�concepcional oral. O uso de estrogênio exógeno pode levar a complicações hepá�cas tais como colestase canalicular intra-hepá�ca, neoplasias e 
patologias vasculares .  Estudos mostram que a pílula an�concepcional contendo estrogênio tem uma grande associação com o adenoma hepá�co. 
O diagnós�co defini�vo é a biópsia por agulha com estudo histopatológico.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 44 anos em uso de AHO combinado há 30 anos. Menarca aos 13, IG IP, tabagista, história de miomatose e 
enxaqueca. Exame �sico sem alterações importantes. Fez ecografia e foi notado incidentalmente  um nódulo hepá�co sólido,  hipoecóico, de 
contornos regulares, medindo 3,1X2,7 cm com fluxo central ao doppler. Sorologias e enzimas hepá�cas sem alterações. Hd Adenoma hepá�co. 
Conduta: Suspenso o AHO. Caso 2: Paciente de 32 anos em uso de AHO combinado há 10 anos, apresentou nodulação sólida hepá�ca de natureza a 
esclarecer. Foi subme�da à biópsia e o histopatológico mostrou tratar-se de adenoma hepá�co. Foi orientada a trocar o AHO  por um método  não 
hormonal.

COMENTÁRIOS O tratamento do adenoma hepá�co é a suspensão do AHO, associado à orientação para perda de peso. Entretanto, naquelas 
pacientes com risco de sangramento e ou transformação maligna, a cirurgia pode ser indicada. Os fatores de risco para a transformação maligna são: 
tumores maiores que 5 cm e o sub �po B-catenina mutado.  Em caso de complicação com hemorragia, estabilizar a paciente e fazer 
angioembolização até a ressecçao ele�va. Apesar da gravidez ser uma causa de complicação ela não deve ser contra-indicada nessas pacientes. 
Pacientes em uso de contracep�vos hormonais devem ser monitoradas com relação ao surgimento de alterações hepá�cas, com vistas ao 
diagnós�co precoce e tratamento adequado.
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Resumo:
CONTEXTO Fenômenos tromboembólicos são complicações sérias que podem ocorrer  em usuárias de an�concepcionais hormonais. Eles 
aumentam em 7 vezes o risco de trombose quando comparados às não usuárias. Os contracep�vos contendo  30-35 μg de e�nilestradiol associados 
ao acetato de ciproterona, desogestrel ou drospirenona tem o risco de fenômenos tromboembólicos 50-80% maior do que aqueles contendo 
levonorgestrel. A trombose venosa cerebral é uma condição potencialmente fatal que pode ser  negligenciada devido à apresentação clínica e 
radiológica  inespecíficas. Apresenta quadro clínico �pico  de  hipertensão intracraniana, podendo cursar com cefaleia, tontura, redução da 
acuidade visual, vômito, afasia,  convulsões e outros.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 37 anos, obesa e sedentária vinha em uso de AHO (acetado de ciproterona mais e�nilestradiol) há 1 ano. 
Queixou-se de cefaléia pulsá�l que se irradiava para a nuca. Procurou o PS e foi medicada com analgésicos. Um mês após teve o mesmo quadro 
associado a náuseas. Voltou ao PS e foi tratada para torcicolo sic. Depois de 2 dias apresentou fonofobia, diplopia e lipo�mia mas a TC deu normal. No 
dia seguinte teve dor de ouvido e trataram como o�te. Em seguida manifestou tonturas e procurou o neurologista. Este  reavaliou a TC, pediu novos 
exames e confirmou a TVC. A paciente fez tratamento com an�coagulação SC e oral tendo ficado  internada por 10 dias.

COMENTÁRIOS Usuárias de contracep�vos hormonais precisam ser orientadas e monitoradas quanto aos sintomas de tromboembolismo. Fatores 
que potencializam esse risco, tais como idade, obesidade, sedentarismo, tabagismo e mutações gené�cas devem ser considerados.  Pacientes  com 
mutações  do  Fator V de Leiden ou outras, não devem usar contracep�vos hormonais. A Prescrição adequada do método contracep�vo, bem como 
o reconhecimento precoce do tromboembolismo venoso podem evitar complicações e mortes.
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Resumo:
CONTEXTO O meningioma é o tumor mais comum do cérebro e acomete principalmente  as mulheres.  Isso se deve ao aumento dos hormônios 
sexuais endógenos. Estudos mostram que tanto o câncer de mama quanto o meningioma compar�lham fatores de riscos em comum tais como a 
predileção pelo sexo feminino , idade do aparecimento e indução hormonal. O componente endócrino nesses tumores fica  evidente ao se observar 
que os meningiomas crescem durante a gravidez e as mulheres  ficam mais protegidas  após ooforectomia e  menopausa. Já o câncer de mama  é o 
tumor feminino mais frequente da mulher e 70% dos casos são hormônio-dependentes.  Evidências apontam que existe uma correlação entre o 
câncer de mama e o meningioma, ou seja:  mulheres com meningioma tem um risco mais  elevado de desenvolver câncer de mama assim como 
mulheres com neoplasia mamária também apresentam um risco maior de desenvolver meningioma.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 44 anos desenvolveu meningioma de calota craniana e 2 anos após foi diagnos�cada com carcinoma 
medular da mama. O tumor mamário media 2,2 cm, linfonodos axilares livres, estadio II. Fez cirurgia, radioterapia e usou tamoxifeno. No segundo 
caso foi o contrário.  A  paciente de 55 anos �nha história de Carcinoma lobular da mama, foi subme�da à quadrantectomia, radioterapia e 
tamoxifeno. Cerca de 5 anos após, iniciou com cefaléia persistente de natureza a esclarecer. Foi solicitada  RM do crâneo e o exame mostrou tratar-se 
de meningioma.  

COMENTÁRIOS O meningioma costuma ser acompanhado  de significa�va morbidade e redução da qualidade de vida visto que cursa com sintomas 
como cefaléia, tonturas e convulsões. Já o câncer de mama mu�la e é o segundo que mais mata as mulheres. Dessa forma, faz-se necessário  um 
monitoramento frequente das pacientes com estas patologias com vistas ao diagnós�co e tratamento precoce devido à associação birecional das 
mesmas.
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Resumo:
CONTEXTO A síndrome de Sheehan foi descrita  em  1937 por Harold Sheehan, e é caracterizada por apresentar necrose hipofisária anterior que 
ocorre secundária à hipotensão ou choque hipovolêmico devido hemorragia. O insulto inicial é o sangramento maciço durante ou  após o parto. Os 
fatores de risco são: vasoespasmo, sela túrcica pequena, tromboembolismo ou distúrbio de coagulação e história de doença auto imune. Pode ser 
parcial ou total e os hormônios são afetados nesta órdem: GH, PRL, FSH, LH TSH e ACTH.  Os sintomas são decorrentes da ausência completa  ou 
parcial dos hormônios hipofisários, podendo aparecer agudamente ou anos após o parto e variarem de inespecíficos, como fadiga, a falência total 
da adrenal. 

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Trata-se de três pacientes  com idades entre 31-35 anos que desenvolveram a síndrome de Sheeehan no  período pós  
parto. Duas �veram parto normal e uma  parto cesárea, sendo esta a que cursou com CIVD. Todas foram subme�das à histerectomia puerperal. A 
queixa prevalente  foi astenia porém uma delas desenvolveu  falência completa de todos os hormônios abruptamente. Ela disse que �nha  a 
“sensação de que não estava viva porque o corpo não respondia aos comandos mentais”. Todas �veram atraso no diagnós�co e foram tratadas com 
reposição de estrogênio, cor�costeróides, levo�roxina, bisfosfonato e cálcio. As pacientes evoluíram bem durante o período de seguimento que 
variou de 10 a 30 anos.

COMENTÁRIOS O diagnós�co da Síndrome de Sheehan é fundamentado na história clínica e exames laboratoriais. A reposição hormonal é o foco do 
tratamento, e a  assistência obstétrica essencial para a prevenção. A importância desses casos reside em se alertar para o fato de que apesar de rara,  
a síndrome de Sheehan é responsável por significa�va morbidade e mortalidade e esse diagnós�co deve ser considerado em mulheres pós-parto 
com queixa de astenia inexplicada e outros sintomas inespecíficos que podem se dever a déficits hormonais.
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Resumo:
CONTEXTO A internet foi a grande maravilha do século XX e é inegável que trouxe muitos avanços e inúmeras facilidades para a humanidade. Hoje, 
pra�camente ninguém pode viver sem a internet,  sites de mídias sociais e smartphone. Entretanto, todas estas novidades, se usadas em excesso, 
podem causar doenças emocionais especialmente entre os jovens. Paralelamente ao surgimento das mídias sociais e dos telefones celulares, houve 
um aumento alarmante de doenças mentais, tais  como depressão, ansiedade e distúrbios alimentares.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 23 anos, refere que tornou-se viciada em mídias sociais, e jogos no smartphone. A mesma desenvolveu 
quadro compa�vel com ansiedade, depressão e distúrbio alimentar. Procurou o Serviço por irregularidade menstrual há 7 meses. Antes sempre 
teve ciclos regulares.  Ao exame, paciente depressiva e chorosa. Foram solicitados exames para inves�gação e os resultados mostraram anovulação. 
A paciente foi orientada  a limitar o uso de mídias sociais e smartphone a no máximo 2 horas/dia, e a ser acompanhada pelo psiquiatra.  Ela 
apresentou melhora dos sintomas emocionais, corrigiu a dieta  e  voltou a ter ciclos regulares.

COMENTÁRIOS Doenças emocionais secundárias ao uso das novas tecnologias estão afetando milhares de pessoas em todo o mundo e está se 
tornando um problema de saúde pública. Neste relato de caso, foi observado que o vício em mídias sociais, levou a paciente à anovulação 
secundária a disturbios alimentares. Todas as especialidades médicas precisam ficar atentas a fim de iden�ficar e orientar pacientes com adição a 
mídias sociais e smartphones, pois em uma doença orgânica pode haver um substrato emocional, e a doença não poderá ser adequadamente 
tratada  se não  for iden�ficada a causa.
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Resumo:
CONTEXTO   A síndrome de insensibilidade androgênica é caracterizada por apresentar mutação nos receptores  androgênicos levando à resistência 
androgênica e impedindo que indivíduos 46 XY virilizem normalmente. É também chamada de Síndrome de Morris, podendo ser parcial ou 
completa. A apresentação �pica é uma adolescente do sexo feminino com desenvolvimento mamário, mas sem menstruação. As caracterís�cas 
dependentes de estrogênio ocorrem como resultado do excesso de aroma�zação de andrógenos. Os pelos pubianos e axilares estão ausentes, 
útero ausente e tes�culos na região inguinal ou abdominal.  A  testosterona  encontra-se em níveis iguais aos de um homem adulto, porém a 
resposta cerebral a imagens sexuais em mulheres 46 XY com CAIS  é �pica do sexo feminino .

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 43 anos, com história de amenorréia primária.  Adrenarca e coitarca  aos 14 anos.  Ao exame:feno�po 
feminino, mamas normais, presença de  tumorações  inguinais bilaterais. Vulva infan�lizada com pelos esparsos. Vagina de tamanho normal, em 
fundo cego. Exames: Estradiol 52 LH 6,83 FSH 4,73 DHEA 117 PRL 9,20 Testosterona total 217,75 Testosterona  livre 6.200  DO normal.  
Resssonância:  Útero ausente, alargamento dos canais inguinais com nódulos em seu interior medindo 51 mm e 39 mm que podem ser gônadas 
ectópicas. O carió�po foi 46 XY. Como a paciente era obesa mórbida, devido ao risco cirúrgico, a mesma não foi ainda liberada para gonadectomia e 
vem em seguimento.

COMENTÁRIOS As orientações clássicas para os pacientes com CAIS são as de se fazer gonadectomia no momento do diagnós�co  ou antes da 
puberdade para evitar virilização progressiva e  risco de malignização tes�cular. Entretanto estudos tem mostrado que o risco de malignização não 
seria tão elevado e por isso pesquisadores recentemente tem advogado para haver uma iden�dade de gênero estável antes desta tomada de 
decisão. A nossa paciente optou pela gonadectomia entretanto não apresenta condições cirúrgicas e por isso vem em seguimento rigoroso.
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Titulo: CRISE TIREOTÓXICA NA GESTAÇÃO - UM RELATO DE CASO

Palavras-chave: Hiper�reoidismo1 Graves2

Resumo:
CONTEXTO A Doença de Graves ocorre em cerca de 0,1% das gestantes. Gestantes com diagnós�co prévio devem realizar acompanhamento mensal 
com TSH, T4L e T3L, pois a descompensação pode causar síndromes hipertensivas, insuficiência cardíaca conges�va (ICC), restrição do crescimento 
fetal e descolamento prematuro de placenta. A crise �reotoxica é rara na gestação e seu diagnós�co é clínico por a�vidade adrenérgica exacerbada, 
taquicardia, aumento da temperatura corporal, confusão mental ou agitação e pode ocorrer arritmia e ICC. 

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) M.D.S.S, 25 anos, G4Pn3, tabagista, com hiper�reoidismo prévio, em uso de me�mazol 10mg/dia. Exames iniciais: 
TSH 0.01, T4L 1.26, An� TPO 1341.3 e An�-�reoglobulina 23,99. Iniciou pré-natal de alto risco (PNAR) com 16 semanas de gestação, sem queixas 
sistêmicas e obstétricas, com bócio ao exame �sico. Manteve seguimento irregular em PNAR. Na 36ª semana de gestação, queixou-se de cansaço 
aos pequenos esforços, ver�gem, ortopneia e história de síncope. Apresentava pressão arterial elevada, taquicardia (125bpm), sopro cardíaco e 
edema em membros inferiores. Exames de TSH 0.0 e T4L 3.2. Foi internada pela hipótese de crise �reotóxica, o�mizado me�mazol para 30mg/dia, 
prescrito propranolol 40mg/dia, solicitado ecocardiograma e novo T4 livre. Encaminhada para UTI, onde permaneceu por 2 dias, sendo transferida 
para enfermaria após melhora clínica. Manteve-se internada por 8 dias, com avaliação do bem estar materno e fetal, quando foi realizado 
ecocardiograma que confirmou o diagnós�co de ICC com hipertensão pulmonar. Foi subme�da a cesárea por bradicardia fetal, com 38 semanas de 
gestação, sem intercorrências após procedimento.

COMENTÁRIOS O manejo clínico da crise �reotóxica deve ser realizado em UTI, com beta-bloqueadores, cor�coide e drogas an��reoidianas, como 
propil�ouracil (PTU). No entanto, devido a alta hepatotoxicidade e a necessidade de altas doses de PTU, foi optado pelo uso me�mazol em dose 
máxima, com controle do quadro. 
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Resumo:
CONTEXTO O câncer de vagina representa cerca de 1% dos cânceres ginecológicos.Destes, 90% são originários de lesões pré-cancerosas como 
Neoplasias Intraepiteliais Vaginais (NIVa).A maior parte se desenvolve como extensão da Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) no terço superior da 
vagina sendo este seu principal fator de risco. Maior parte das pacientes são assintomá�cas tendo diagnós�co após colpocitologia anormal seguida 
de colposcopia.A técnica excisional de tratamento é a mais indicada em NIVA II e III e a escolha irá considerar a idade, quan�dade e localização das 
lesões, podendo ser aventado os tratamentos com Imiquimod 5%, eletrocoagulação, 5-Fluoracil, vaporização a laser CO2 e radioterapia.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) V.M.C, 40 anos, parda, obesa, em acompanhamento pós histerectomia em 2016 por NIC III, evoluiu com a�pia celular 
ASC-H e vaginoscopia que atestou lesões acetobrancas tênues em topografia de rafia de manguito vaginal com pon�lhado fino e epitélio 
sangrante.A biópsia evidenciou NIVA III com alterações suges�vas de infecção pelo vírus HPV.A abordagem cirúrgica não foi optada pela equipe por 
ser paciente jovem, obesa e com chances de encurtamento vaginal o que acarretaria transtornos sexuais e psicológicos.Após análise das 
possibilidades de tratamento foi elegido, junto a paciente, pela Braquiterapia HDR(iridium-192) sendo realizado 4 sessões com intervalos de 7 
dias.Após 6 meses do fim da terapia a paciente queixou ressecamento vaginal sem repercussão significa�va na qualidade de vida sendo possível 
manter a�vidade sexual.

COMENTÁRIOS Desta forma, observa-se que a NIVA é uma lesão �picamente apresentada como extensão da NIC e por ser comumente 
assintomá�ca se faz necessário maior rastreio de tais lesões em caso de citologia cervical posi�va.Seu tratamento então deve ser avaliado em 
consonância com as aspirações da paciente de modo que no presente caso, mesmo não sendo a braquiterapia a primeira opção, obteve-se resposta 
sa�sfatória tanto do ponto vista clínico quanto psicossocial.
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Resumo:
CONTEXTO Gravidez Heterotópica (GH) é uma condição rara na qual uma gravidez é tópica e outra ectópica, concomitantemente. Essa situação 
acomete 1: 30.000 gestações quando ocorre  naturalmente e, mediante a inseminações ar�ficiais, a ocorrência é de 1:100-500 gestações.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Gestante de 7 semanas, 34 anos, G3P0C2A0, refere dor abdominal de forte intensidade em região pélvica, 2 
episódios de síncope e náuseas recorrentes. Ecografia transvaginal constatou gestação heterotópica gemelar, ectópica em trompa esquerda e 
líquido em cavidade peritoneal de quan�dade moderada. Paciente foi subme�da a laparotomia exploradora e salpingectomia à esquerda, por 
rotura tubária. Gestante foi encaminhada para consulta de pré-natal para acompanhamento da gravidez tópica, cujo parto foi realizado às 28 
semanas e 1 dia de gestação, sem intecorrências.

COMENTÁRIOS A GH é  uma complicação obstétrica que representa uma emergência médica. Devido a ocorrência de uma gravidez intrauterina (GI) 
concomitante à tubária e de sintomas inespecíficos, aumenta-se a dificuldade para o diagnós�co, o que pode explicar o porquê que apenas 41% dos 
casos reportados na literatura foram diagnos�cados antes da rotura. O diagnós�co tardio aumenta o risco de complicações como a ruptura da tuba 
uterina, choque hipovolêmico e necessidade de  transfusão sanguínea. O exame para diagnós�co é o ultrassom transvaginal e o tratamento da GH 
consiste em u�lizar métodos minimamente invasivos como a laparoscopia para a realização de salpingectomia unilateral e manutenção da GI. A 
Gravidez heterotópica é uma condição rara que necessita de diagnós�co e tratamento precoces para reduzir a morbimortalidade materna e fetal. 
Em casos de pacientes com gestações provenientes de fer�lização em vitro, procedimento que aumenta a incidência da patologia, deve-se sempre 
considerar a hipótese de uma GH.  
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Resumo:
CONTEXTO O pneumotórax catamenial (PC) caracteriza-se como um �po raro de pneumotórax espontâneo no qual há acúmulo de ar na cavidade 
pleural em relação temporal com a menstruação, associada à dispneia, dor torácica e tosse. Apesar de rara, a PC é a manifestação clínica emergencial 
mais frequente da endometriose torácica, que ocorre por implantação de tecido endometrial em algum segmento do trato respiratório, pleura, 
pulmão ou diafragma.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente, 38 anos, feminina, com histórico de internação por pneumotórax espontâneo há 21 dias, é admi�da 
referindo dispnéia, dor torácica e pélvica. Relata que ambos os episódios foram sincrônicos com o período menstrual. Ao raio X de tórax apresentou 
volumoso pneumotórax à direita, determinando colapso do pulmão homolateral, sendo subme�da à toracostomia com drenagem pleural fechada. 
Com a resolução do episódio agudo, recebeu alta e foi encaminhada para a ginecologia com a hipótese diagnós�ca de pneumotórax catamenial por 
implante endometrió�co em foco pulmonar.

COMENTÁRIOS O PC ocorre mais frequentemente em mulheres em idade fér�l, principalmente na pré-menopausa (30 aos 50 anos). Sua e�ologia e 
patogênese permanecem incertas, e estudos tentam explicar a prevalência de 90% da endometriose tora?cica no hemito?rax direito. A história 
clínica e os estudos de imagem, iden�ficando a presença de pneumotórax e lesões caracterís�cas, podem auxiliar no diagnós�co. Contudo, a 
cirurgia toracoscópica videoassis�da é o padrão-ouro para abordagem diagnós�ca e a cirurgia de eleição na endometriose pulmonar. O tratamento 
cirúrgico combinado com a terapêu�ca hormonal, baseada na supressão de estrogênio ovariano, demonstrou melhorar o prognós�co e reduzir a 
recorrência. A abordagem do PC é essencial, visto que se trata de uma condição clínica e cirúrgica subdiagnos�cada e de incidência subes�mada, 
sendo essencial seu conhecimento por profissionais de saúde, assim como a ampliação de estudos sobre o tema.
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Resumo:
CONTEXTO Mulheres em idade reprodu�va que apresentam sintomas respiratórios catameniais - ou seja, em concomitância com período menstrual 
- devem ser subme�das a inves�gação para endometriose de tórax e diafragma. Embora não se saiba a prevalência geral de pneumotórax 
catamenial, nota-se que 50% de mulheres com tal diagnós�co também tem endometriose pélvica. Na confirmação de endometriose pélvica e extra-
pélvica, indica-se correção cirúrgica minimamente invasiva e sabe-se que a via robô-assis�da demonstra alta eficácia para tal, já que confere menos 
riscos à paciente, assim como oferece melhor recuperação pós-operatória.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) D.F.V.A., sexo feminino, 39 anos, G2PC2A0, sem mais desejo reprodu�vo, com quadro clínico de dismenorréia crônica 
desde a menarca, evoluiu após segundo parto (há quatro anos)  com hipermenorréia, dor pélvica crônica e cons�pação cíclica refratários a 
tratamento clínico. Há 10 meses apresentou o primeiro episódio de pneumotórax espontâneo à direita, concomitante ao período de fluxo 
menstrual, tendo sido atendida em hospital do Distrito Federal. No mês seguinte, apresentou o segundo episódio de pneumotórax catamenial 
juntamente com derrame pleural à direita, sendo subme�da drenagem torácica.Prosseguiu-se em inves�gação do caso com ressonância de tórax, 
abdome superior e pelve, além de ecografia para mapeamento de endometriose, sendo suges�vo respec�vamente de acome�mento de 
endometriose profunda em porção costal de diafragma à direita e em compar�mentos posterior (retosigmóide) , lateral esquerdo e anterior de 
pelve, além de adenomiose. Optou-se por realizar a cirurgia minimamente invasiva por meio de plataforma robó�ca, com equipe mul�disciplinar de 
Endoscopia Ginecológica, Cirurgia Torácica e Cirurgia do Aparelho Diges�vo, tendo sido realizado ressecção completa de lesões de endometriose 
profunda e histerectomia total. A cirurgia ocorreu sem intercorrências e a paciente seguiu bem em pós-operatório, sendo consenso das três equipes 
assistentes manter a paciente em tratamento sistêmico oral com dienogeste, além de acompanhamento clínico mul�disciplinar a longo prazo.

COMENTÁRIOS Trata-se de um caso raro de endometriose profunda, com risco de complicações à paciente, por se tratar de pneumotórax catamenial 
e endometriose de retosigmóide, além de comprometer a qualidade de vida da mesma devido a dores abdominais e sangramento uterino anormal. 
A via cirúrgica minimamente invasiva robó�co-assis�da é indicada para variados diagnós�cos dentro da Ginecologia, porém, no caso específico 
supracitado, a via robó�ca é extremamente importante por se tratar de técnica que oferece menos riscos no trans-operatório, como sangramento, 
lesão neural e vascular, lesão de órgãos adjacentes e menos riscos no pós-operatório, como dor e dificuldades de reabilitação. Uma vez que há 
disponibilidade de correção cirúrgica via robó�ca-assis�da, é imprescindível a realização da mesma para garan�r segurança à paciente e melhora 
dos sintomas em pós-operatório, de modo a se recuperar a qualidade de vida o mais brevemente.
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Resumo:
CONTEXTO A Síndrome de Rokitansky é uma alteração congênita caracterizada por agenesia ou hipoplasia do útero e do terço superior da vagina, e 
tem incidência es�mada de uma a cada 5000 nascidas vivas. Sua principal manifestação clínica é a amenorreia primária, seguida por disfunção 
sexual e infer�lidade. Embora seja frequente objeto de estudo, sobretudo quanto a procedimentos que visam ao desenvolvimento funcional do 
canal vaginal, pouco se tem estabelecido quanto ao seguimento clínico e controle sintomá�co desse grupo de mulheres. O presente relato tem por 
obje�vo descrever o caso de paciente que necessitou de tratamento cirúrgico para controle de dismenorreia associada à condição.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Trata-se de mulher de 30 anos, hígida, nuligesta, com diagnós�co de Síndrome de Rokitansky. Ao exame �sico, 
apresentava ausência de carúncula himenal e canal vaginal de três centrímetros, em fundo cego. Foi realizada ultrassonografia, evidenciando útero 
rudimentar, com volume de 18,7 cm³, presença de hematométrio e colo uterino não conectado à vagina hipoplásica, além de confirmado carió�po 
46XX. A paciente foi referenciada por quadro de dor pélvica cíclica, após longo período de refratariedade ao tratamento clínico com an�-
inflamatórios não esteroidais e bloqueio hormonal com progestágenos. Foi subme�da a histerectomia total via abdominal, evidenciando útero 
rudimentar medindo 4,7 x 3,3 x 2,2 cm, com achado patológico de adenomiose focal e pequeno leiomioma intramural, evoluindo com plena 
recuperação e melhora da qualidade de vida.

COMENTÁRIOS O caso descrito reitera a necessidade de estabelecimento de linha de cuidado individualizada para esse grupo de mulheres, 
incluindo a antecipação da abordagem cirúrgica em pacientes sintomá�cas refratárias ao tratamento clínico, mesmo diante de pacientes jovens, 
considerando o prejuízo à qualidade de vida evocado pelo quadro, já associado a outros distúrbios psicológicos rela�vos à autoes�ma e percepção 
corporal.
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Resumo:
CONTEXTO Esteatose hepá�ca aguda na gravidez (EHAG) é uma emergência obstétrica rara que acomete 1 em cada 7000 a 20000 gestantes. EHAG 
caracteriza-se por disfunção hepá�ca materna que desencadeia potenciais complicações maternas (hemorragia, insuficiência hepá�ca e renal) e 
fetais, incluindo óbito do binômio. A patogenia ainda é desconhecida. O diagnós�co é di�cil devido ao quadro clínico que sobrepõe diagnós�cos 
diferenciais mais comuns como Pré-eclâmpsia grave, Síndrome HELLP e Colestase intrahepá�ca da gravidez. O critério de Swansea possui alto valor 
predi�vo nega�vo e pode ser ú�l no manejo inicial

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Primigesta, 24 anos, 31 semanas e 3 dias de idade gestacional, foi admi�da em centro obstétrico com dor abdominal e 
mal-estar, sendo diagnos�cada com ameaça de trabalho de parto prematuro e diabetes gestacional. Na internação notou-se icterícia e exames 
laboratoriais com bilirrubinas e transaminases elevadas. O ultrassom (US) abdominal evidenciou esteatose hepá�ca leve e em US gestacional não 
houve sinais de comprome�mento fetal. Rapidamente evoluiu com epigastralgia, vômitos, hipotensão, taquicardia, hipoglicemia e plaquetopenia, 
com necessidade de cuidados intensivos. No 2º dia de internação, foi evidenciado óbito fetal, tendo sido indicada interrupção da gestação por 
descompensação materna. Ato cirúrgico progrediu com atonia uterina e choque hipovolêmico refratário, resultando em histerectomia puerperal. 
No pós operatório, encontrou-se em grave estado geral, hemodinamicamente instável em uso de drogas vasoa�vas, politransfundida, em falência 
renal e hepá�ca grave. No 15º dia de internação progrediu com coagulação intravascular disseminada e óbito materno um dia após.

COMENTÁRIOS Letargia e transaminases elevadas associados à hipoglicemia devem ser sinais de alerta para EHAG. O pronto diagnós�co, a 
interrupção imediata da gestação e cuidados materno e neonatal intensivos são essenciais para desfecho favorável do binômio.
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Resumo:
CONTEXTO Hipogonadismo hipogonadrotrofico é uma doença rara, tendo como e�ologias causas hipotalâmicas ou hipofisárias, ambas levando a 
anovulação por deficiência na liberação do hormônio folículo es�mulante (FSH) e homônio luteinizante (LH) pela hipófise. No tratamento de 
es�mulação ovariana (EO), é improvável a resposta a agentes orais devido à alteração do eixo, sendo necessário es�mulo com FSH e LH desde o 
inicio.  

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) JLSS, 33 anos, infer�lidade primária há 1 ano e 6 meses. Menarca aos 13 anos, ciclos menstruais regulares até os 18 
anos, an�concepcional dos 18 aos 33 anos; ao interromper uso evoluiu com amenorreia, fogachos e ressecamento vaginal. Carió�po 46,XX; RMN de 
sela túrcica normal; FSH < 0,3; LH < 0,07; TSH 2,53; AMH: 2,34; prolac�na 7; histerossalpingografia: obstrução tubária a direita; contagem de folículos 
antrais (FA): 10. Subme�da a EO com ecografias seriadas, u�lizou o seguinte protocolo com menotropina (FSH + LH): 75 unidades(UI)/dia do 1º-5º dia 
de es�mulo; 150UI/dia do 6º-9º dia; 225UI/dia do 10º-14º dia; e 150UI/dia do 15º-16º dia (no 17º dia: OD: 13–11,5–10,5mm OE: 17,5–16,5-10,5-
9mm/ endométrio 7,1mm). Ga�lho com alfacoriogonadotropina 6500UI e inseminação de 48 x106 de espermatozóides em 0,5ml após 36horas. 
Paciente evoluiu com gestação.

COMENTÁRIOS A EO nesses casos difere da habitual, sendo mais longa. O uso de gonadotrofinas requer monitorização ecográfica para reduzir o risco 
de gestação múl�pla e síndrome de hiperes�mulação ovariana. Neste relato de caso foram necessários 17 dias de EO com ajustes graduais de dose 
para se obter sucesso no tratamento.
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Resumo:
CONTEXTO Esta�s�cas americanas recentes mostram que 3 a 5% dos casos de câncer colorretal são associados a uma alteração autossômica hereditária com 
penetrância variável, conhecida como “Síndrome de Lynch”. Também conhecida como “Síndrome de câncer colorretal não-polipóide (HNPCC), ela também 
predispões a cânceres em outros sí�os, devido a mutações nos genes de reparo mismatch (MMR). O gene PMS2 é um membro dos genes humanos MMR, 
localizado no cromossomo 7. A associação de mutações PMS2 com a Síndrome de Lynch foi primeiramente iden�ficada em 1994, e contribui para a 
patogênese da Síndrome, gerando diferentes perspec�vas em relação aos tumores ginecológicos causados por ela. Geralmente pacientes com a Síndrome de 
Lynch têm as neoplasias ginecológicas associadas 10 a 20 anos antes da população geral. O câncer de ovário na paciente jovem tem implicações reprodu�vas, 
oncogené�cas e oncológicas importantes, que norteiam os seus cuidados em saúde assim como provêem informações fundamentais para a administração de 
risco oncológico futuro nos demais membros da família. O caso em questão descreve o achado inusitado de câncer de ovário em paciente de 32 anos, que foi 
diagnos�cada com Síndrome de Lynch associada ao gene PMS2.
RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 32 anos, nuligesta. Dor pélvica cíclica e polaciúria de piora progressiva há três meses. Ressonância magné�ca com 
lesão expansiva em ovário esquerdo com 70 x 53 x 51 mm, hipersinal em T1, e vegetação mural sólida de 29 x 27 mm. Foi iden�ficada endometriose no 
compar�mento posterior da pelve, com demais órgãos sem alterações. Marcadores tumorais elevados (CA 125: 106,0, e CA 19/9: 35,73 U/mL), sem outras 
alterações em exames complementares. Realizada cirurgia robô-assis�da com ooforectomia esquerda, exame de congelação “posi�vo para neoplasia”. Foi 
então realizada cirurgia preservadora da fer�lidade, com inventário minucioso da cavidade, ressecção da endometriose, salpingectomia esquerda, 
omentectomia, lavado peritoneal, biópsias peritoneais e do ovário direito. O laudo defini�vo foi “Carcinoma em ovário esquerdo”, e imunohistoquímica 
confirmou “Carcinoma endometrioide”. Concomitantemente foi diagnos�cada endometriose, e biópsia de ovário direito normal. Inves�gação oncogené�ca 
revelou Síndrome de Lynch associada ao gene PMS2; Coordenada genômica Chr7:6038747; Transcrito NM_000535/6; Alteração na sequência de 
nucleo�deos c.697C>T; Alteração na sequência de aminoácidos p.(Gln233*). Ao redor de 80% dos cânceres de ovário são diagnos�cados em estágio 
avançado, porém nesse caso foi IA (Unilateral, cápsula intacta, sem tumor superficial, lavado nega�vo). A paciente não necessitou tratamento adjuvante ou 
nova cirurgia. 
COMENTÁRIOS A Síndrome de Lynch tem prevalência de até 4%, implica em risco aumentado para câncer de colorretal principalmente, além de endométrio e 
ovário, e a variante patogênica heterozigó�ca PMS2 a�nge a minoria (+/- 5%) dos portadores. A variante PMS2 tem risco cumula�vo de mais de 20% para 
câncer endometrial após os 60 anos, e até 3% de risco cumula�vo para câncer de ovário até os 80 anos). O câncer de ovário é raro antes dos 40 anos, então 
quando ocorre em jovens a inves�gação oncogené�ca é primordial. Essa providência auxilia a família na compreensão dos riscos associados a uma possível 
mutação germina�va, e esclarece medidas para o rastreamento e prevenção das neoplasias associadas.

[Cód. Trabalho: 1665]
Área: GINECOLOGIA
Modalidade: RELATO/SÉRIE DE CASO(S)

Autores: LEONARDO MARTINS CAMPBELL, DANIELE XAVIER ASSAD SUZUKI, CHARBELE BARBARA DE DINIZ, ÉRIKA VIEIRA DE SOUZA JORDÃO, JULIA 
ALESSANDRA SANTOS FERREIRA, THIAGO DAVID ALVES PINTO

Titulo: CÂNCER DE OVÁRIO OCULTO EM CIRURGIA REDUTORA DE RISCO: É IMPORTANTE ESTAR ATENTO
Palavras-chave: Salpingo-ooforectomia; Mutação BRCA2; Mutação BRCA1; Cirurgia redutora de risco; BRCA2:c.5534G>A:p.(Ala1844Cys)
Resumo:
CONTEXTO A salpingo-ooforectomia redutora de risco é amplamente u�lizada para a redução de risco de câncer de ovário / tuba uterina em portadoras de 
mutações BRCA1 ou BRCA2. O câncer de ovário / tuba uterina “oculto”, detectado após uma salpingo-ooforectomia redutora de risco já foi descrito em vários 
trabalhos, com uma incidência amplamente variável. A maioria dos casos é diagnos�cada em pacientes com mutação BRCA1 (75%), e geralmente são 
tumores de comportamento menos agressivo. Cada vez mais acessível e difundido, o teste oncogené�co para iden�ficação de mutações BRCA1 e 2 
ampliaram a frequência da cirurgia redutora de risco. O médico ginecologista deve estar atendo à anatomia patológica dessas peças cirúrgicas, e cer�ficar que 
tuba e ovário foram analisados, sob pena de não iden�ficar câncer de ovário ou tuba oculto. Nesse caso apresentamos o caso de paciente com a mutação 
BRCA2, quando o tumor oculto é mais raro, na qual o tumor era bilateral, estágio IC2, de alto grau.
RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 70 anos, irmã falecida por câncer de mama em 2020 com mutação no gene de supressão tumoral BRCA2. Indicada 
e realizada cirurgia para redução de risco de câncer de ovário (Salpingo-ooforectomia bilateral com lavado peritoneal), com laudo anatomopatológico de 
"Carcinoma seroso tubário de alto grau em ovários direito (0.8 mm) e esquerdo (0.2 mm)". Os tumores envolviam as super�cies ovarianas, e não foram 
iden�ficados em ressonância magné�ca pré-operatória. A incidência do câncer de ovário "oculto" iden�ficado em cirurgia redutora de câncer, a�nge cerca de 
2,5% das pacientes operadas, e geralmente tem comportamento menos agressivo, mas no caso o tumor era de alto grau. O estágio foi IC2 (Tumor na 
super�cie ovariana), e foi indicado estadiamento cirúrgico com linfadenectomia pélvica, para-aór�ca, omentectomia, biópsias peritoneais, lavado peritoneal 
e histerectomia. A cirurgia foi robô-assis�da, com todas as amostras (e 30 linfonodos) nega�vas para câncer. A paciente recebeu 6 ciclos de quimioterapia 
(carbopla�na + paclitaxel). A salpingo-ooforectomia para redução de risco tem potencial de redução de 90% na incidência de câncer de ovário. A rede de 
centros de tratamento de câncer dos Estados Unidos (NCCN) recomenda que pacientes BRCA mutadas sejam subme�das a salpingo-ooforectomia bilateral 
após prole completa ou entre 35 e 40 anos (BRCA1), ou entre 40 e 45 anos (BRCA2). Protocolos oncológicos disponíveis em 2022 não indicam uma idade limite 
para a realização da salpingo-ooforectomia redutora de risco, sendo 75 a 85 anos de idade considerados um limite pelo risco-bene�cio da intervenção. É 
importante que o ginecologista, face a um diagnós�co de mutação BRCA, adote uma conduta adequada quanto à cirurgia redutora de risco, levando em 
consideração riscos, bene�cios, e a idade. Também é de suma importância que a análise anatomopatológica inclua adequadamente tubas e ovários, não 
apenas ovários, sob pena de não iden�ficar neoplasia tubária. 
COMENTÁRIOS É importante que o ginecologista, face a um diagnós�co de mutação BRCA, adote uma conduta adequada quanto à cirurgia redutora de risco, 
levando em consideração riscos, bene�cios, e a idade. Também é de suma importância que a análise anatomopatológica inclua adequadamente tubas e 
ovários, não apenas ovários, sob pena de não iden�ficar neoplasia tubária.
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Resumo:
CONTEXTO O angiomixoma agressivo da vulva é uma condição muito rara, de crescimento lento e benigna, de origem mesenquimal, que a�nge 
mulheres na pré-menopausa, com alta recorrência. Deve-se diferenciar de tumores mixóides benignos e malignos. Geralmente a ressecção com 
margens livres, e ocasionalmente hormonioterapia (análogo de GnRH, para redução pré-operatória da massa) são os tratamentos de escolha. O 
ginecologista deve atentar para esse raro, mas impactante diagnós�co diferencial que pode se confundir com condições inflamatórias da vulva. 
Apresentamos aqui o relato de caso de paciente de 39 anos com angiomixoma agressivo de vulva com apresentação "Bartolin-like".

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 39 anos, G2P2, hígida, com dor e nodulação perineal/grande lábio vulvar direito há 3 meses. Médico 
assistente tratou como abscesso da glândula de Bartholin, com drenagem ambulatorial. Pelo grande volume de secreção gela�nosa encaminhou 
para anatomopatológico. O laudo iden�ficou "Lesão fusocelular de padrão mixóide", e a imunohistoquímica revelou "Angiomixoma agressivo da 
vulva". Houve alívio da dor, sem lesão palpável, porém após 60 dias a dor voltou, refratária a medicação opióide diária. Ressonância magné�ca 
revelou "Lesão nodular hipervascular entre a fossa ísquio-anal direita e o grande lábio vulvar, com dois trajetos fistulosos, um em ín�ma relação com 
o es�ncter externo do ânus e a outro terminando em fundo cego na fossa ísquio-anal direita." Foi indicada cirurgia mul�disciplinar para tratamento 
e diagnós�co defini�vo. Foi realizada incisão para-mediana perineal direita, onde se iden�ficou tecido gela�noso em grande quan�dade, e cápsula 
tecidual lisa com plano de clivagem entre essa cápsula e o es�ncter anal, o reto baixo, a parede lateral da vagina e músculos do assoalho pélvico. Foi 
possível fazer a exérese de toda a cápsula, respeitando os tecidos e estruturas nobres adjacentes. O laudo anatomopatológico defini�vo foi 
"Neoplasia mesenquimal fibromixoide esclerosante", com estudo imunohistoquímico revelando receptor de estrógeno +, com índice de 
proliferação celular de 1 a 2% (Ki-67). Confirmada a natureza benigna do tumor, foi indicado seguimento sem terapia adjuvante ou nova intervenção 
cirúrgica. Seguimento de 6 meses sem sinal de recorrência.  

COMENTÁRIOS Deve-se diferenciar o angioma agressivo da vulva de tumores mixóides benignos e malignos. Geralmente a ressecção com margens 
livres, e ocasionalmente hormonioterapia (análogo de GnRH, para redução pré-operatória da massa) são os tratamentos de escolha. A 
hormonioterapia pode ser indicada uma vez iden�ficada a presença de receptores de estrogênio no tumor, através da análise imunohistoquímica. O 
ginecologista deve atentar para esse raro, mas impactante diagnós�co diferencial que pode se confundir com condições inflamatórias da vulva.
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Resumo:
CONTEXTO A deficiência da enzima fumarase hidratase (FHD) é um distúrbio metabólico gené�co autossômico recessivo raro no ciclo de Krebs que 
resulta em acúmulo de ácido fumárico urinário e deficiência de malato. Dentre as complicações mais comuns estão os leiomiomas cutâneos e 
uterinos, responsáveis por sangramento uterino anormal, dispareunia, urgência e retenção urinária. Salientando a associação entre a FHD e o 
câncer de células renais.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente transgênero em processo de transição, fenó�po feminino, 27 anos, em pronto atendimento devido disúria e 
retenção urinária associado à dispareunia profunda há 4 meses, com piora dos sintomas, necessitando de cateterismo vesical para alívio clínico. 
Ciclos regulares de aproximadamente 40 dias, fluxo intenso de duração 7-10 dias com piora há 2 anos e repercussão em níveis hema�métricos. Ao 
exame �sico: Abdome semi globoso às custas de massa palpável até a altura da cicatriz umbilical, abaulando o fórnice vaginal, impedindo 
visualização do colo uterino. Ecogra�a transvaginal: útero de 1.055cm³, em retroflexão acentuada, contornos lobulados e miométrio heterogêneo 
devido a massa miometrial intramural, vascularizada, em parede posterior (11x9x10cm); endométrio regular (5.3mm); ovários e anexos sem 
alterações. Realizada histerectomia total abdominal e salpingectomia bilateral, sem intercorrências. Laudo histopatológico: Leiomiomas usuais e 
Leiomioma (maior) com aspectos morfológicos suges�vos de FHD. Encaminhado a gené�ca para inves�gação de mutação esporádica ou 
germina�va.

COMENTÁRIOS Esse relato descreve um caso de leiomiomatose intramural volumosa com repercussões urinárias de caracterís�cas clínicas a�picas 
e reforça a importância da inves�gação histopatológica e gené�ca, determinante tanto para o diagnós�co quanto para a vigilância adequada, visto 
que a FHD está relacionada a outras patologias, em especial o câncer de células renais na mutação germina�va.
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Resumo:
CONTEXTO A decidualização é um fenômeno fisiológico que ocorre nas células estromais do endométrio por es�mulo proges�nico endógeno, para favorecer a 
implantação embrionária. Chama-se “reação decidual ectópica” quando essa metaplasia estromal ocorre em células fora do endométrio. A topografia da 
deciduose ectópica segue o padrão da endometriose, mas são en�dades dis�ntas, sendo a deciduose muito mais rara, e quando ocorre fora da gestação é mais rara 
ainda. É en�dade benigna e autolimitada, mas faz-se necessário diagnós�co diferencial com condições muito dis�ntas, como a endometriose profunda, o câncer 
de ovário, tuba e peritônio, neoplasias do trato gastrointes�nal, e mesmo doenças infecciosas como a tuberculose.  Aqui relatamos um caso de deciduose ectópica 
peritoneal em paciente não gestante, diagnos�cada no transoperatório de cirurgia para tratamento de endometriose profunda.
RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 47 anos, nuligesta, em uso de an�concepcional combinado oral con�nuo (Gestodeno + e�nilestradiol) há 3 anos, com 
sintomas que apresentam piora progressiva ao longo do tempo - dor pélvica, cons�pação intes�nal e disquezia. Relata diagnós�co de endometriose profunda “há 
alguns anos”. Toque vaginal com útero e anexos imóveis, sugerindo bloqueio pélvico por endometriose profunda. Ultrassonografia transvaginal para o 
mapeamento de endometriose profunda revela adenomiose, redução da mobilidade de útero e anexos, nódulo aparentemente endometrió�co retrouterino que 
se estende ao reto (invadindo sua camada muscular a 8 cm da borda anal, ocupando 30% da circunferência da alça), e outro nódulo em sigmoide (invadindo sua 
camada muscular a 13 cm da borda anal, ocupando também 30% da circunferência da alça), além de espessamento importante dos ligamentos útero-sacros. 
Marcador tumoral CA-125: 75 U/mL. Indicada cirurgia pela dor refratária a tratamento ambulatorial e pelos sintomas intes�nais. Realizada cirurgia robô-assis�da 
com achado intraoperatório de lesões compa�veis com carcinomatose peritoneal, com múl�plos implantes pélvicos, vegetantes, com até 5 cm em múl�plos sí�os, 
frágeis e vascularizados. Havia lesões em todo o compar�mento posterior da pelve, paredes pélvicas, retossigmoide e apêndice cecal. Tubas e ovários de aspecto 
habitual. Diante dos achados macroscópicos inusitados, optou-se por abortar o procedimento proposto (cirurgia para endometriose profunda, com 
retossigmoidectomia), e fazer biópsias das lesões, dos ovários, omento e apendicectomia. Laudo anatomopatológico revelou se tratar de “deciduose peritoneal” 
em várias amostras, com lavado peritoneal “nega�vo para células neoplásicas”.
COMENTÁRIOS Primeiramente descrita por Walker em 1887, a deciduose ectópica de disseminação peritoneal é uma en�dade rara, geralmente encontrada na 
serosa uterina, na lâmina própria das tubas, nas super�cies ovarianas e do colo uterino. A decidualização de lesões endometrió�cas pré-existentes durante a 
gravidez é uma das teorias fisiopatológicas que ajudam a compreender esta en�dade. Porém, a paciente em questão era nuligesta. Há casos relatados na literatura 
que se referem à exposição a hormônios progesterona-like do córtex da suprarrenal ou ao uso de progestágenos exógenos, o que ajudaria a explicar por que a 
deciduose não é necessariamente associada à presença de tecido trofoblás�co (gestação). O uso do progestágeno gestodeno há 3 anos, no caso dessa paciente, 
provavelmente foi a causa da deciduose. Optamos pelo tratamento conservador (com a re�rada do progestágeno), e há melhora dos sintomas e involução 
importante das lesões iden�ficadas no pré-operatório, no exame de imagem ob�do 90 dias após a intervenção cirúrgica diagnós�ca. Apesar de rara, a similaridade 
da deciduose com condições tão antagônicas como endometriose e carcinomatose necessita prudência do cirurgião ginecológico. Frente a um aspecto 
macroscópico a�pico, é impera�va a biópsia e provavelmente o estudo imunohistoquímico, para esclarecer a e�ologia das lesões e nortear o tratamento. No caso 
da paciente em questão a cirurgia abortada se revelou a melhor opção para possibilitar um diagnós�co preciso e a conduta mais adequada.
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Resumo:
CONTEXTO A estenose cervical pós-operatória, por conização ou outros procedimentos cirúrgicos, é uma situação de resolução di�cil, na qual a dilatação promove 
apenas resultados temporários para problemas como o hematométrio. Há relatos na literatura de dilatação cervical recorrente, aplicação de DIU de cobre e uso de 
sistemas hormonais – situações nem sempre compa�veis com um planejamento gestacional. Há relatos na literatura da u�lização de sondas vesicais para a 
manutenção da patência do canal endocervical, com casos de sucesso gestacional através de fer�lização natural ou através de técnicas de reprodução assis�da. 
Apresentamos aqui um caso de estenose cervical por lesão endometrió�ca que comprome�a a integridade anatômica do lábio posterior do colo uterino.  
RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 40 anos, nuligesta, diagnos�cada com infer�lidade primária, oligossintomá�ca para endometriose, com ressonância 
magné�ca que descrevia endometriose profunda em compar�mento posterior da pelve. As lesões descritas acome�am o tórus uterino, ligamentos útero-sacros, 
paramétrios, fossa ovárica esquerda, e retossigmoide. Nesse úl�mo órgão a lesão �nha 5 cm de extensão e se estendia para tórus uterino e face posterior do colo 
uterino (retrocervical). Optou-se pela cirurgia para o tratamento da endometriose profunda. Foi realizada cirurgia videolaparoscópica com ressecção das lesões 
endometrió�cas, na qual iden�ficamos extensão da lesão em tórus uterino para o estroma cervical, chegando a a�ngir o canal endocervical aproximadamente 2 
cm acima do ori�cio cervical externo. Após novas tenta�vas de gestação espontânea e sem sucesso após seis meses, paciente e médicos decidiram por fer�lização 
in vitro. Porém, durante histeroscopia diagnós�ca pré-implantação do embrião foi iden�ficada importante estenose do canal endocervical, impedindo a 
progressão da ó�ca. Estando diagnos�cada importante estenose do canal endocervical foi decidido proceder com tenta�va de recanalização através de 
procedimento combinado (Vídeo e histeroscopia no mesmo tempo cirúrgico). Nesse procedimento foi incisado o fundo uterino (histerotomia fúndica longitudinal) 
para acessar a cavidade endometrial. Foi confeccionado novo trajeto endocervical via vaginal, restaurando a comunicação entre a cavidade endometrial e a vagina. 
Colocamos uma sonda de Foley #16 para manter o pertuito, que foi re�rada em 60 dias. Ressonância magné�ca iden�ficou o processo fibrocicatricial no colo 
uterino, com a patência do novo trajeto útero-vaginal e hematossalpinge 2 anos após a cirurgia inicial. Foi então realizada nova cirurgia, nesse momento robô-
assis�da, com salpingectomia bilateral e ressecção de novos focos de endometriose.
COMENTÁRIOS Após a cirurgia foi transferido embrião congelado, processo guiado por ultrassonografia através da �stula útero-vaginal criada anteriormente, 
u�lizando cateter próprio para o procedimento. A paciente evoluiu com gestação única, feto masculino. Manteve o uso de progesterona micronizada de 800mcg 
por sangramento vaginal que permaneceu durante os três trimestres gestacionais. Não houveram outras intercorrências, e como resultado houve nascimento, 
através de parto cesárea, com 38 semanas e 3 dias de gestação, de recém-nascido saudável. A estenose cervical é uma en�dade que mais frequentemente 
acontece após o tratamento de lesões pre-neoplásicas ou neoplásicas do colo uterino, mas como nesse caso apresentado pode acontecer por doença benigna, 
após outras cirurgias, como nos esvaziamentos uterinos (curetagem, AMIU), histeroscopias. A abordagem vídeo e histeroscópica concomitante pode ser o úl�mo 
recurso para se confeccionar com segurança novo trajeto endocervical e restabelecer as chances reprodu�vas da paciente.  
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Titulo: QUANDO OPERAR APÓS INTERRUPÇÃO DO BEVACIZUMABE? RELATO DE CASO DE DEISCÊNCIA DE ANASTOMOSE TARDIA.
Palavras-chave: Câncer de ovário; bevacizumabe; deiscência; cicatrização.

Resumo:
CONTEXTO O bevacizumabe (an�corpo monoclonal an�VEGF humanizado), impede a ação do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) mesmo 
semanas após sua interrupção, sendo detectada sua a�vidade an�VEGF por até 8 semanas após a úl�ma dose. Essa longa latência merece atenção do cirurgião 
ginecológico pois essa droga é u�lizada para o tratamento / manutenção em pacientes com câncer de ovário e colo uterino. A droga é em geral muito segura, 
porém além de outros efeitos colaterais como hipertensão, a inibição da a�vidade do fator de crescimento do endotélio vascular pode comprometer a 
cicatrização e levar a deiscência de anastomoses mesmo tardiamente. Apresentamos caso de paciente de 52 anos, operada por câncer de ovário, com 
deiscência de anastomose três anos após a cirurgia, durante processo de cicatrização (pós-operatório) por outro procedimento.  
RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 52 anos, hígida, sem histórico familiar importante para câncer ginecológico. Quadro de dor pélvica e distensão 
abdominal, piora progressiva nos úl�mos 3 meses. Ressonância magné�ca da pelve mostrou lesão expansiva sólido-cís�ca, mul�loculada, com conteúdo 
hemá�co e níveis líquido-líquido, envolvendo completamente o ovário esquerdo, com 57 x 55 x 41 mm. Também havia múl�plas lesões em anexo direito, em 
con�guidade com a parede pélvica e moderada ascite. Marcador tumoral CA 125: 206.8 U/mL, CA 15-3: 49.6 U/mL. A hipótese diagnós�ca inicial foi neoplasia 
maligna de ovário. Foi realizada cirurgia via videolaparoscópica, iden�ficada a operabilidade com grande chance de citorredução ó�ma. Foram realizados 
histerectomia total, salpingo-ooforectomia bilateral, retossigmoidectomia, omentectomia, essencialmente completando exenteração posterior. O 
diagnós�co anatomopatológico foi de carcinoma de ovário pouco diferenciado, estágio IIIC. A paciente foi subme�da a 6 ciclos de carbo + taxol, porém após 8 
meses houve recorrência linfonodal e foi iniciado bevacizumabe com controle adequado. Paciente seguiu assintomá�ca, porém houve progressão da massa 
linfonodal para-aór�ca e para-retal após 3 anos. Foi optado por cirurgia de resgate 2 meses após interrupção do bevacizumabe. Foi realizada cirurgia 
mul�disciplinar robô-assis�da com re�rada da massa linfonodal para-aór�ca (34 linfonodos – 5) e peri-intes�nal (23 linfonodos). Desses, 2 linfonodos para-
aór�cos e 5 peri-intes�nais estavam posi�vos para neoplasia. No 3o dia pós-operatório a paciente apresenta distensão abdominal, com sinais radiológicos de 
�stula entérica. Abordagem de urgência indicada, possibilitou o diagnós�co de deiscência de anastomose em retossigmoide, no sí�o da primeira cirurgia, 
estando a anastomose da cirurgia recente íntegra. Foi confeccionada ileostomia protetora, com an�bio�coterapia e a paciente evoluiu com alta hospitalar, 
hoje em terapia de manutenção.
COMENTÁRIOS Na primeira cirurgia não foi realizada linfadenectomia em consonância com estudos prospec�vos fase III que revelaram mortalidade 60 dias 
pós-cirurgia de 3,1% após esse procedimento, versus 0,9% em pacientes não subme�das à linfadenectomia, nesse estágio da doença. Porém, chama atenção 
que três anos após o procedimento, no pós-operatório de cirurgia em outro sí�o, ocorra �stula por deiscência de anastomose an�ga em paciente com níveis 
adequados de albumina, bem nutrida. A possibilidade da atuação a longo prazo do bevacizumabe é uma causa provável, e serve de alerta para a ação a longo 
prazo da inibição do fator de crescimento do endotélio vascular.
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Titulo: FALHA DE IMPLANTAÇÃO EMBRIONÁRIA POR FERTILIZAÇÃO IN VITRO CAUSADA POR ISTMOCELE: UM RELATO DE CASO

Palavras-chave: Istmocele; Gestação; Fer�lização

Resumo:
CONTEXTO A istmocele é representada por uma descon�nuidade miometrial no local de uma cicatriz anterior de cesárea. Estudos recentes apontam 
que a prevalência da doença varia de 24 a 70% das mulheres que passaram por cesarianas prévias. Por se tratar de uma complicação com extrema 
relevância epidemiológica com riscos de infer�lidade associados a procedimentos de cesariana, faz-se fulcral o reconhecimento e abordagem desta, 
especialmente em pacientes que desejam se submeter a técnicas de reprodução assis�da (TRA).

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente, 36 anos, G2P2(C)A0, com histórico de laqueadura há 16 anos, se arrependeu do método, querendo gestar. 
Foi sugerido à paciente a realização de fer�lização in vitro (FIV). Fez FIV duas vezes e não obteve sucesso. Realizou ressonância magné�ca (RM), onde 
foi constatada istmocele, que impedia a transferência do embrião pela FIV. Três meses após a realização da correção da istmocele por laparoscopia, 
foi feita a transferência de embrião, com facilidade, ocorrendo gestação.

COMENTÁRIOS Embora geralmente assintomá�ca, o principal sintoma associado à istmocele é o sangramento uterino anormal. Como complicação, 
ainda temos a Infer�lidade, placenta acreta ou prévia, deiscência de cicatriz, ruptura uterina e gravidez ectópica em cicatriz de cesárea prévia. A 
avaliação da parede uterina pode ser feita pela ultrassonografia transvaginal, sono-histerografia e RM. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. O 
manejo cirúrgico inclui abordagens minimamente invasivas (laparoscopia, histeroscopia, laparoscopia ou transvaginal). Em mulheres que fizeram 
laqueadura a FIV é uma opção viável para gestações futuras. Nesse sen�do, um maior rigor em relação às indicações de cesariana no país e o 
aprimoramento de técnicas cirúrgicas são necessários para a redução dessa prevalente complicação.
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Resumo:
CONTEXTO O Disposi�vo Intrauterino (DIU), é um método contracep�vo reversível de longa duração, usado em todo o mundo. Dentre as 
complicações, a perfuração uterina é rela�vamente comum, com taxas de 0,3 a 2,6 e 0,3 a 2,2/1000 inserções para sistemas intrauterinos de 
liberação de levonorgestrel (LNGIUS) e para DIUs de cobre, respec�vamente. Quando ocorre em momento posterior, é considerada rara e grave, 
ocorrendo a cada 350 a 2.500 inserções.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Mulher, 56 anos, G6 P6, com queixa crônica de desconforto em hipogástrio associado a disúria. Sem outros sintomas 
associados. Informava episódios prévios semelhantes, diagnos�cados e tratados como infecção do trato urinário. Relatava inserção ambulatorial de 
DIU T de Cobre há 28 anos, fora do período puerperal. Negava seguimento ultrassonográfico. Após inserção, teve 3 gestações espontâneas, partos 
normais, não sendo visualizada imagem ecográfica intrauterina do disposi�vo. Ao exame �sico, dor à palpação profunda de hipogástrio, sem irritação 
peritoneal. Ao toque vaginal bimanual, útero de forma e contornos regulares, doloroso à mobilização. Exame especular sem alterações. Realizadas 
ecografias transvaginal e de vias urinárias, diagnos�cando corpo estranho em interior da bexiga. À cistoscopia, detectou-se DIU intravesical, com 
base aderida à parede, não sendo possível sua remoção mesmo após tração. Subme�da a videolaparoscopia com lise de aderência vesico-uterina, 
visualizando-se base do disposi�vo exteriorizando na cavidade abdominal através da parede vesical. Parede uterina sem alterações. Realizada 
exérese do corpo estranho, seguida por rafia vesical. Alta hospitalar após 24h de procedimento, com sonda vesical, re�rada após 21 dias, sem 
intercorrências clínicas.

COMENTÁRIOS A migração do DIU é uma complicação rara, pouco relatada na literatura. O controle ultrassonográfico após inserção, bem como seu 
seguimento a longo prazo, contribui para o diagnós�co precoce de complicações e prevenção do agravamento das mesmas.
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Resumo:
CONTEXTO A colestase intra-hepá�ca da gravidez (PIC) é caracterizada por prurido e elevação nas concentrações séricas de ácidos biliares, 
geralmente no final do segundo e/ou terceiro trimestre, desaparecendo após o parto. Embora rara, a PIC é uma condição grave. Sua e�ologia não é 
completamente compreendida e o seu diagnós�co é estabelecido por altos níveis totais de ácidos biliares séricos. As complicações da PIC abrangem a 
restrição de crescimento fetal, aumento da mortalidade fetal e trabalho de parto prematuro.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Gestante, 32 anos, G2PC1A0, IG 36 sem + 2d, atendida na emergência com queixa de prurido, dor em baixo ventre e 
contrações uterinas há 8 dias, MVF presentes, sem perda vaginal, BCF 144 bpm, DU ausente, colo preservado, icterícia +/4+. História de colestase e 
DMG na primeira gestação. Suspeitada colestase hepá�ca, houve a internação da paciente em Enfermaria de Alto Risco. Solicitados exames 
laboratoriais, com destaque para TGP de 132, além de TGO 75 e BT 1,41. A paciente foi encaminhada para o Centro Obstétrico para a interrupção da 
gravidez. RN nasceu em regulares condições, hipotônico e bradicárdico, com necessidade de VPP.  O quadro clínico e o histórico obstétrico, somados 
aos resultados dos exames laboratoriais hepá�cos, contribuíram para o diagnós�co atual e para as condutas médicas, com destaque para a 
interrupção da gestação, que se afigura como um dos tratamentos e é jus�ficada pela idade gestacional.  

COMENTÁRIOS Embora se trate de uma doença rara, que não é a primeira hipótese diante de uma paciente gestante com prurido, a PIC precisa estar 
entre os diagnós�cos diferenciais, pois o atraso em ins�tuir uma terapêu�ca adequada pode levar a graves desfechos maternos-fetais. A dosagem de 
ácidos billiares é o exame padrão-ouro, mas não é realizado nos hospitais públicos do Distrito Federal. Nesse contexto, outros marcadores hepá�cos, 
como TGO, TGP e bilirrubinas, geralmente estão alterados e podem embasar o diagnós�co.  
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Resumo:
CONTEXTO A presença de cistos de cordão umbilical é rara, e geralmente são achados transitórios no primeiro trimestre. Quando tal achado persiste 
no segundo ou terceiro trimestres, associado há outros achados de malformações fetais, a literatura sugere realização de carió�po fetal. Na maioria 
dos estudos, o achado de cisto ocorreu isoladamente como neste relato.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) G.V.G,32 anos, G3P2A0, gestações anteriores sem intercorrências, procurou obstetra para início do pré natal. Como 
comorbidades apresentava hipo�reoidismo pré-gestacional e fazia uso de Levo�roxina 50 mcg/dia. Paciente realizou morfológica de primeiro 
trimestre com 12 semanas e 5 dias e do segundo trimestre com 22 semanas e 5 dias, onde não foram evidenciadas nenhuma alteração. Com 27 
semanas e 5 dias, foi realizada nova ultrassonografia, pelo mesmo profissional que realizou a morfológica de segundo trimestre, onde observou-se a 
alteração de cordão umbilical, com presença de imagem cís�ca medindo 2,2 x 1,8 cm próxima à inserção placentária. Foi realizado 
Dopplerfluxometria do cordão próximo ao cisto e na inserção abdominal do cordão no feto , onde não foi demostrado diferença significa�va entre os 
fluxos, e o crescimento fetal encontrava-se adequado.Realizado controle ultrassonográfico com 2 semanas, onde se evidenciou aumento discreto 
das medidas do cisto (2,6 x 2,2 cm), entretanto mantendo as mesmas caracterís�cas e com biometria adequada. Foram realizados mais 2 ecografias 
de controle que demostrou leve regressão do cisto. Na USG de 31- semanas e 5 dias o cisto media 2,3 x 2 cm, e na USG de 36 semanas e 5 dias 1,9 x1,5 
cm. Ambas com o crescimento fetal adequado. O parto aconteceu com 39 semanas e 5 dias, por via operatória e sem intercorrências. Recém nascida 
com peso adequado para a idade gestacional e em ó�mo estado geral. A inspeção placentária pesou 490g, e o cisto encontrava-se próximo a inserção 
do cordão medindo 3,5 x 2,0 cm. Ambos foram enviados para estudo anatomopatológico, com laudo de cisto simples placentário.

COMENTÁRIOS O achado ultrassonográfico isolado de cisto de cordão umbilical não significa aumento de risco para anomalias estruturais ou 
aneuploidias e não há indicação de realização de estudo do carió�po fetal nesses casos, independente da idade gestacional.



TEMAS LIVRES

OBSTETRÍCIA



1° LUGAR EM OBSTETRÍCIA

[ Cód. Trabalho: 1668]
Área: OBSTETRICIA
Modalidade: ESTUDO ORIGINAL

Autores: MARIA CAROLINA RODRIGUES IGNACIO, PAULO SÉRGIO FRANÇA

Titulo: MORTALIDADE DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL ENTRE 2011 E 2020 NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

Palavras-chave: Mortalidade; Mulheres em idade fér�l; Mortalidade materna; Município Águas Lindas de Goiás

Resumo:
OBJETIVO O obje�vo deste trabalho foi caracterizar as causas de mortes de mulheres entre 10 e 49 anos no município de Aguas Lindas do Goiás, no 
período de 2011 a 2020, conhecendo também a mortalidade materna.

MÉTODOS Foi realizado um estudo transversal. Os dados foram coletados u�lizando o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de 
Informações de Nascidos Vivos (SINASC) do DATASUS. Foram selecionadas as variáveis: ano, idade, raça, escolaridade, causa básica do óbito e 
nascidos vivos. Os dados foram tabulados no programa Excel e apresentados em tabelas.

RESULTADOS Houve 637 óbitos de mulheres no período fér�l na população estudada. As principais causas de morte foram as neoplasias (21,66%), 
seguidas pelas causas externas (20,5%) e doenças do sistema circulatório (17,11%). Dentre óbitos por neoplasia, 21,7% deles ocorreram devido ao 
câncer de mama e 21,01% por câncer de colo de útero. Além disso, morreram mais mulheres na faixa de 40 a 49 anos, 26,9% por neoplasias, 24,4% 
por doenças do sistema circulatório e 10,3% por causas externas. Excluindo-se aquelas que �veram os aspectos raça e escolaridades ignorados, 
67,2% das mulheres em idade fér�l que morreram nesse período eram pardas e 41% possuíam 4 a 7 anos de escolaridade. O coeficiente de 
mortalidade materna foi de 91,06 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos. Dentre as causas de mortalidade materna, 66,3% foram devido a 
causas obstétricas diretas, com destaque para as doenças hipertensivas (33,6%) e 33,6% foram de causas obstétricas indiretas. 

CONCLUSÕES O estudo descri�vo é fundamental para conhecer o perfil de mortalidade nessa faixa etária e compreender a taxa de mortalidade 
materna. A par�r disso, percebe-se a importância de estabelecer planos e prioridades das polí�cas públicas, como atenção aos rastreamentos de 
neoplasias e à assistência aos pré-natais, para prevenir os desfechos que ocasionam aumento da taxa de mortalidade de mulheres em idade fér�l no 
município estudado.  
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DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 (2020-2021)
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Resumo:
OBJETIVO Comparar o tempo de internação pós-parto vaginal e cesáreo no sistema público de saúde do Distrito Federal (DF) entre 2020 e 2021.

MÉTODOS Trata-se de um estudo transversal, retrospec�vo, quan�ta�vo e descri�vo, realizado durante a pandemia de COVID-19, entre 2020 e 2021. 
Coletaram-se dados do Sistema Único de Saúde (SUS) do DF referentes ao período compreendido entre janeiro a outubro de 2020 e 2021 do Sistema 
de Informações Hospitalares do SUS. As variáveis estudadas foram quan�dade de internações hospitalares (QIH) e média de permanência hospitalar 
(MPH) entre gestantes de risco habitual, cujo parto fora por via vaginal e cesárea.

RESULTADOS A QIH foi de 20 e 468 em 2020 e, em 2021, 56 e 423 para parto vaginal e cesáreo, respec�vamente. A MPH foi de 1,54 e 3,12 dias em 2020 
e, em 2021, 1,8 e 3,4 dias para parto vaginal e cesáreo, respec�vamente. Houve aumento de 180% na QIH e de 16,9% na MPH para parto vaginal e, 
para cesárea, houve diminuição de 9,61% na QIH e aumento de 9% na MPH.

CONCLUSÕES Na literatura cien�fica, a MPH pós-parto é muito variável para as vias de parto, como se observa nos dados apresentados. A cesárea, 
por ser um procedimento cirúrgico, via de regra, está relacionada ao maior tempo de internação, enquanto a via vaginal possibilita um puerpério 
mais fisiológico, na maioria dos casos, com alta precoce. Para o binômio de risco habitual, o aumento da MPH pode relacionar-se com uma 
monitorização para prevenir e evitar intercorrências nos primeiros dias de vida, entretanto, pode haver risco de infecção por COVID-19 intra-
hospitalar. Desse modo, preocupa o aumento da MPH para ambas as vias de parto durante a pandemia. Esses dados fornecem informações 
relevantes no planejamento e gestão do sistema hospitalar. Opções futuras, como acompanhamento perinatal por telemedicina e visitas 
domiciliares pós-parto, podem ser cogitadas de implementação.
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Resumo:
OBJETIVO Analisar os dados acerca da infecção por SARS-COV-2 em gestantes e puérperas entre 2020 e 2021 no Distrito Federal.

MÉTODOS Foi realizado um estudo descri�vo em série temporal a par�r da análise de dados extraídos do Sistema de Informação da Vigilância 
Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). As variáveis avaliadas foram a incidência de COVID-19 em gestantes e puérperas no período de 2020 a 2021 no 
Distrito Federal, evidenciando o número de internações, necessidade de suporte ven�latório, internação em unidade de terapia intensiva e evolução 
da patologia nesta população.

RESULTADOS Foram no�ficados 637 casos de COVID-19 em gestantes e puérperas no Distrito Federal nos dois úl�mos anos. A internação ocorreu em 
99,84% dos casos, sendo que 98 pacientes necessitaram de cuidados em unidade de terapia intensiva. O suporte ven�latório fez-se necessário em 
357 gestantes e puérperas, sendo que 285 pacientes foram subme�das à ven�lação não invasiva, ao passo que 50 precisaram de ven�lação invasiva. 
No que tange a evolução da doença, ocorreram 22 óbitos entre 2020 e 2021, sendo que 14 deles ocorreram no terceiro trimestre gestacional e 5 no 
puerpério. Durante esse período, foi observado um aumento significa�vo de óbitos, com 3 mortes em 2020 contra 19 em 2021.

CONCLUSÕES Devido às alterações fisiológicas decorrentes da gestação, a infecção pelo SARS-COV-2 no período gravídico-puerperal apresenta maior 
chance de evoluir  para as formas graves da COVID-19, especialmente no úl�mo trimestre e no puerpério. Desta forma, urge o diagnós�co e manejo 
precoces e adequados de gestantes e puérperas, bem como a  garan�a de acesso ao serviço obstétrico de qualidade. A prevenção da infecção através 
das medidas de higiene, uso de máscaras e vacinação é de extrema relevância e corrobora para a redução da elevada letalidade da COVID-19 em 
gestantes e puérperas, reduzindo os impactos no binômio materno-fetal.   
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Titulo: COMPLICAÇÕES EM GESTAÇÕES GEMELARES MONOCORIÔNICAS

Palavras-chave: Gemelar monocoriônico, complicações.

Resumo:
OBJETIVO Avaliar incidência de complicações em gestações gemelares monocoriônicas.

MÉTODOS Estudo retrospec�vo em banco de dados e busca em prontuário eletrônico de gestações gemelares monocoriônicas acompanhadas em 
serviço de Medicina Fetal de janeiro a dezembro 2021.

RESULTADOS Foram 77 casos de gestações gemelares monocoriônicas. Quatro (5%) eram monocoriônicas monoamnió�cas e 73 (95%) 
monocoriônicas diamnió�cas. Houve seis casos (8%) de restrição sele�va de crescimento fetal (sRCF), quatro casos (5%) de síndrome de transfusão 
feto-fetal (STT), quatro casos (5%) de sequência de perfusão arterial reversa em gemelar (TRAP), um caso (1%) de gemelaridade imperfeita. Em 62 
(81%) gestações gemelares monocoriônicas não houve complicações. A taxa de óbito em gestações complicadas foi de 37% (11 fetos). Gestações com 
sRCF foram classificados segundo Gratacós, sendo três (50%) estágio I e três (50%) estágio II. Quatro fetos com esta complicação foram a óbito (33%). 
Foi u�lizada a Classificação de Quintero nos casos de STT. Houve dois casos Quintero I, um caso Quintero II e um caso Quintero IV e outro Quintero V. 
Apenas duas gestantes foram subme�das a ablação a laser de anastomoses placentárias, estádio Quintero II e IV. Umas das gestantes com estádio II 
chegou com amniorrexe e trabalho de parto prematuro com 23 semanas, sem possibilidade terapêu�ca. A taxa de mortalidade desta patologia foi de 
50% (4 fetos). Das quatro gestações com TRAP, três foram subme�das a laserterapia. Apenas um feto sobreviveu. Foi tomada conduta expectante em 
um caso e o parto ocorreu com 36 semanas. No caso de gemelaridade imperfeita, os pais optaram por antecipação terapêu�ca do parto pela 
incompa�bilidade com a vida extrauterina.

CONCLUSÕES Gestações monocoriônicas têm incidência elevada de complicações e de morbimortalidade de fetal. É essencial o diagnós�co precoce 
da corionicidade pela necessidade de acompanhamento especializado e tratamento oportuno.
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Titulo: MÚLTIPLAS MALFORMAÇÕES FETAIS E ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS NA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 18: ANÁLISE DE 59 CASOS.

Palavras-chave: Trissomia do 18, Malformações

Resumo:
OBJETIVO Obje�vo: Avaliar malformações em fetos com trissomia do cromossomo 18 (T18) acompanhados em serviço de Medicina Fetal. 

MÉTODOS Métodos: Estudo retrospec�vo com análise de banco de dados de serviço de Medicina Fetal de fevereiro de 2015 a fevereiro 2022. 

RESULTADOS Resultados: Foram 59 fetos com carió�po de T18. A idade materna média foi de 35 anos (18 a 45 anos). Não houve nenhum caso de 
malformação isolada. Em média seis malformações associadas foram observadas por feto, mínimo duas e máximo dez.   Malformações mais 
frequentes: cardíaca 45 casos (76%); de membros superiores (MMSS) 41 casos (69%); de sistema nervoso central (SNC) 31 casos (53%); de crânio 22 
casos (37%); de membros inferiores (MMII) 20 casos (34%); e 16 casos (27%) de onfalocele. Malformações cardíacas mais comuns foram 
comunicação interventricular em 16 fetos (39%), defeito do septo atrioventricular em 15 casos (37%) e nove casos (22%) de dupla via de saída do 
ventrículo direito. Artrogripose de mãos foi a alteração de MMSS mais comum, 34 casos (83%). Entre os achados de SNC, o cisto de plexo coroide e a 
holoprosencefalia foram vistos em 14 (45%) e 5 (16%) fetos respec�vamente. Crânio em morango foi a deformidade de crânio mais comum (73%). 
Outros achados: restrição de crescimento fetal, 17 casos (29%); anomalias do cordão umbilical, 16 casos (27%), 11 com artéria umbilical única e 
quatro com cisto de cordão; 14 casos (24%) de polidrâmnio; 11 fetos (19%) com osso nasal ausente/hipoplásico e dez fetos (17%) com edema 
subcutâneo generalizado.  Outras malformações graves: nove casos (15%) de fenda facial, nove fetos (15%) com atresia de esôfago, quatro casos (7%) 
de espinha bífida e dois (3%) de hérnia diafragmá�ca. 

CONCLUSÕES Conclusões: A T18 é uma anomalia cromossômica com múl�plas malformações passíveis de diagnós�co intrauterino. O 
reconhecimento pelo ultrassonografista das alterações caracterís�cas da T18 é essencial para indicação do carió�po fetal, possibilitando diagnós�co 
intrauterino e melhor manejo materno-fetal. 
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Resumo:
OBJETIVO Caracterizar anomalias cromossômicas e malformações associadas em fetos atendidos em serviço de Cuidados Palia�vos Perinatais.

MÉTODOS Estudo retrospec�vo descri�vo em banco de dados e em prontuário eletrônico de casos em cuidados palia�vos perinatais de outubro 
2018 a julho 2021.

RESULTADOS Estudados 45 casos. Idade média das gestantes atendidas: 29 anos (14 a 46). Entre as com carió�po alterado, idade média foi 36 anos (25 
a 46). Não houve indicação de carió�po fetal em 20 casos (44%). O exame foi indicado em 25 casos (56%) sendo seu resultado alterado em 19 fetos 
(43%) e normal em cinco (11%). Em um caso os pais se recusaram a realizar o teste. Anomalias cromossômicas observadas: trissomia do cromossomo 
13 (T13) com 11 casos (55%) e trissomia do cromossomo 18 (T18) com sete casos (35%); um caso de triploidia (69,XXX) e um caso de deleção do 
cromossomo 18 (46,XX,del(18)(p11.2)). Os achados ultrassonográficos mais vistos na T13 foram holoprosencefalia e fenda facial, ambos com oito 
casos (80%); malformação cardíaca, sete casos (70%); alteração de olhos, seis casos (60%); rins hiperecogênicos, seis casos (60%). Em média foram 
observadas seis malformações por feto com T13 (de quatro a nove). Foram observados 15 �pos de malformações diferentes. Todos os fetos com T18 
apresentaram malformação cardíaca. Outros achados ultrassonográficos encontrados: cisto de plexo coroide, seis casos (86%); artrogripose de mãos, 
cinco fetos (71%); crânio em morango, três casos (43%). Houve em média seis malformações por feto com T18 (de quatro a oito). Fetos T18 �veram 
maior variedade de malformações, 21 �pos. Holoprosencefalia foi encontrada na triploidia e na deleção do cromossomo 18.

CONCLUSÕES Anomalias cromossômicas têm alta incidência entre fetos em cuidados palia�vos perinatais. É necessário iden�ficar o padrão de 
malformações fetais em cromossomopa�as para indicação do carió�po. O resultado ajuda no melhor manejo e humanização dos cuidados recebidos 
no período perinatal.
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Titulo: MORTALIDADE MATERNA POR ECLÂMPSIA NO BRASIL E NO DISTRITO FEDERAL: ANÁLISE COMPARATIVA EM UMA DÉCADA

Palavras-chave: Eclâmpsia e Mortalidade Materna

Resumo:
OBJETIVO Analisar a incidência de óbitos maternos ocasionados por eclâmpsia entre os anos de 2011 a 2020 no Brasil e no Distrito Federal.

MÉTODOS Trata-se de um estudo descri�vo em série temporal, realizado a par�r de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 
Foram coletados dados referentes ao número de óbitos ocasionados por eclâmpsia no período de 2011 a 2020. As variáveis analisadas foram o 
número total de óbitos maternos diretos decorrentes de tal patologia tanto no Brasil como no Distrito Federal.

RESULTADOS O Brasil registrou, em 10 anos, 1.558 óbitos maternos ocasionados por eclâmpsia. O ano de 2013 apresentou 175 óbitos, sendo o maior 
valor ao longo da década analisada; já o ano de 2020 registrou um total de 149 mortes maternas. Na distribuição por região, foi observada maior 
incidência de óbitos no Norte do país, correspondendo ao valor de 318, enquanto o menor número de óbitos ocorreu na região Sul, com 96 mortes. 
No que diz respeito ao Distrito Federal, a região apresentou 11 óbitos por eclâmpsia ao longo do período de 2011 a 2017, não havendo registros de 
mortes nos anos subsequentes.

CONCLUSÕES A eclâmpsia, apesar do seu caráter prevenível, é uma das principais complicações obstétricas, apresentando uma elevada 
morbimortalidade do binômio materno-fetal. A persistência dos elevados índices de mortalidade por esta patologia no Brasil ra�fica a necessidade 
de garan�r amplo acesso ao acolhimento de pré-natal em todas as regiões do país, bem como aos serviços de atenção especializada. Dessa forma, 
busca-se o diagnós�co e o manejo adequados e precoces da eclâmpsia e consequente redução de suas complicações.
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Resumo:
OBJETIVO Analisar a incidência da transmissão ver�cal de Hepa�te B no Brasil, no período de 2016 a 2020.  

MÉTODOS Trata-se de um estudo epidemiológico descri�vo em série temporal, a par�r da análise de dados ob�dos na plataforma do Sistema de 
Informação de Agravos de No�ficação (SINAN/DATASUS). Foram coletados dados referentes à transmissão ver�cal de Hepa�te B entre 2016 a 2020, 
sendo analisadas as taxas de incidência dessa patologia em âmbito nacional, bem como em cada estado brasileiro.

RESULTADOS O Brasil registrou, no período de 2016 a 2020, 1.301 casos de transmissão ver�cal pelo vírus da hepa�te B. O ano de 2016 apresentou 
um total de 379 casos, correspondendo ao maior número do quinquênio. Durante o período, observou-se um declínio de 77,31% nas taxas de 
transmissão ver�cal dessa patologia no país. Com relação à distribuição geográfica, a região Sul a�ngiu o maior número de casos, totalizando 845; já a 
região Centro-Oeste registrou 6 casos, sendo o menor número de transmissão ver�cal ao longo do período. As regiões Norte, Nordeste e Sudeste 
apresentaram, respec�vamente, 56, 88 e 246 casos confirmados de hepa�te B por transmissão ver�cal entre 2016 e 2020. O percentual de 
transmissão da região Sul foi de 64,95%. Em contrapar�da, a região Centro-Oeste obteve um percentual de 1,99% ao longo dos 5 anos.

CONCLUSÕES A hepa�te B é uma patologia de importante morbimortalidade e a infecção por transmissão ver�cal possui um elevado risco de 
cronificação. A par�r da análise dos dados coletados, foi evidenciada uma redução expressiva no número total de casos relacionados à transmissão 
ver�cal de tal patologia no Brasil. Entretanto, percebe-se uma disparidade acerca da incidência de casos entre as cinco regiões do país, 
demonstrando necessidade de aprimoramento dos métodos diagnós�cos, através da melhoria do acesso aos serviços de pré-natal e do 
desenvolvimento de polí�cas públicas gravídico-puerperal para persistência da redução de casos. 
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Resumo:
OBJETIVO Avaliar o perfil de pré-natais e o impacto na quan�dade de nascidos vivos, no Distrito Federal (DF), com base na idade gestacional (IG).

MÉTODOS Estudo descri�vo e epidemiológico com dados da quan�dade de pré-natais e de prematuros extremos (< 28 semanas) e nascidos a 
termo (37-41 semanas), no DF, pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), em um período de 5 anos (2016-2020). Os pré-
natais foram categorizados em “mais que adequado”, “adequado”, “intermediário”, “inadequado”, “não fez o pré-natal” e “não classificados”. 
Sendo o parâmetro adequado: mínimo de 6 consultas e a primeira realizada no primeiro trimestre.

RESULTADOS Entre 2016-2020, houve 213.886 na�vivos, em que 0,63% correspondeu ao parâmetro não fez pré-natal; 16,04%, ao inadequado; 
6,04%, ao intermediário; 5,48%, ao adequado; 63,15%, ao mais que adequado; e 8,63%, ao não classificado. Prematuros extremos (média dos 
dados de < 22 e de 22-27 semanas) que não �veram pré-natal corresponderam a 6,13% (cerca de 10 vezes maior que o percentual da categoria 
não fez pré-natal da amostra global) e com pré-natal inadequado, 22,30% (1,4 vezes maior que o todo de inadequados). Já pré-natais adequados 
e mais que adequados de nascidos com < 28 semanas representaram 4,71% e 12,11% (0,16 vezes e 4,21 vezes menores que suas categorias). IG 
a termo apresentou 4,93% de pré-natais adequados e 65,56% mais que adequados, este com aumento de 1,03 em relação a sua amostra global. 
Pré-natais não realizados e inadequados dos partos a termo representaram 0,55% e 15,73% (0,14 vezes e 1,97 vezes menores que a amostra 
global de suas categorias).

CONCLUSÕES Infere-se que as categorias do pré-natal guardam relação com desfechos desfavoráveis na gestação. Quanto mais adequado, 
menor as chances de pré-termos. Tais resultados relacionam a prematuridade extrema e a não realização de pré-natal e devem ser analisados 
para fortalecer a gestão de saúde materno-infan�l, ressaltando a importância do pré-natal.   
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Titulo: DOENÇA EMOCIONAL EM GESTANTE COM COVID-19: UM DESAFIO MULTIDISCIPLINAR - RELATO DE CASO.
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Resumo:
CONTEXTO Os problemas emocionais na gestação tem aumentado exponencialmente durante a pandemia da covid-19. O período gestacional é uma 
fase que traz intensas mudanças na vida da mulher  e isso pode aumentar a vulnerabilidade a doenças mentais. Quando  se soma a uma doença grave 
e transmissível como a Covid-19, torna-se ainda mais desafiador. A depressão  teve uma elevação de  58%  e a ansiedade aumentou  72%  nesta 
população. Fatores como a percepção da falta de suporte familiar e problemas finaceiros aumentaram o risco de doenças emocionais  em gestantes 
com Covid-19.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 28 anos, IIG IP, gestação de 32 semanas. Iniciou com tosse, febre, e astenia teste Covid-19 (+) . O esposo e o 
filho de 1 ano também se contaminaram. Dois dias após, o  esposo precisou ser internado. A paciente morava distante da família e não podia contar 
com  amigos por medo da contaminação. Com isso começou a imaginar que morreria já que o esposo estava intubado em uma UTI, a criança febril e 
apá�ca, e ela com astenia severa tendo que cuidar de tudo e  sem ter com quem contar. Entrou em crise de ansiedade e desespero e passou a sen�r 
dispneia, palpitação e sensação de mal estar com a impressão de que iria morrer. Procurou o PS, a saturação estava normal, bem como os parâmetros 
inflamatórios. Foi diagnos�cada com síndrome do pânico associada à Covid-19. A paciente foi hidratada e acompanhada por uma psicóloga. Todos os 
dias  ligava para dizer como estava e isso a fazia se sen�r melhor até que estabilizou.

COMENTÁRIOS A covid-19 é uma doença complexa que exige atenção redobrada porque além dos riscos, ela costuma acometer várias pessoas da 
mesma família, deixando a paciente sem rede de apoio e culminando em problemas emocionais.  Quando a mulher está grávida isso se reveste da 
maior importância porque pode ter reflexo na vida pregressa da criança. É importante haver conscien�zação sobre o tópico para que haja um maior 
suporte e alocamento de recursos com o obje�vo de mi�gar esses efeitos.
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Resumo:
CONTEXTO A mola parcial é um �po de mola hida�forme associada a presença de feto, com ba�mentos cardíacos presentes. Resulta geralmente da 
fecundação de óvulo normal por 2 espermatozoides, gerando fetos triploides em mais de 90% das vezes (69, XXY, 69, XXX ou 69, XYY), com múl�plas 
malformações e placenta aumentada com presença de vesículas. Normalmente tem evolução benigna e apenas 5% dos casos evoluem para a forma 
maligna. É uma condição letal para o feto e devido a alta taxa de morte intrauterina é muitas vezes diagnos�cado de maneira errônea como aborto 
incompleto ou re�do. Também apresenta alto potencial de morbimortalidade materna devido as suas possíveis complicações (dentre elas a pré-
eclâmpsia de início precoce), sendo importante o diagnós�co oportuno para manejo adequado.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente 27 anos, G3 P2 A0, com 18 semanas e 4 dias de idade gestacional, deu entrada no pronto socorro devido a 
elevação dos níveis pressóricos (117/110mmHg), anasarca e cefaleia. Realizou exames laboratoriais que evidenciaram trombocitopenia (91.000). 
Após a internação foi solicitada ultrassonografia obstétrica que apresentou feto com múl�plas malformações. Paciente foi então encaminhada à 
Medicina Fetal onde realizou-se o diagnós�co de mielomeningocele lombossacra, pés tortos congênitos, ascite, hidropsia fetal, placenta molar e 
ovários apresentando cistos tecaluteínicos. Considerando os achados clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos, chegou-se ao diagnós�co de mola 
parcial associado a um quadro de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade e precoce, indicando assim a interrupção imediata da gestação. Realizada 
cordocentese para coleta de carió�po fetal e em seguida iniciada a indução do parto com misoprostol e realização de AMIU após a eliminação do 
concepto. Houve melhora significa�va dos sintomas clínicos e laboratoriais após o procedimento e a paciente recebeu alta para seguimento em 
ambulatório especializado após 3 dias. A biopsia revelou placenta com focos de hiperplasia trofoblás�ca, vilosidades coriônicas hidrópicas e feto com 
múl�plas malformações, compa�veis com os achados ultrassonográficos. O carió�po fetal confirmou a triploidia (69, XXY).

COMENTÁRIOS O desenvolvimento de pré-eclâmpsia antes de 20 semanas de gestação é um evento raro, especialmente quando apresenta sinais de 
gravidade, porém sempre que houver a suspeita deve-se atentar para o diagnós�co de mola hida�forme. O �po de mola hida�forme mais 
comumente associada à pré-eclâmpsia é a mola completa, sendo então um diagnós�co incomum na mola parcial, assim como a presença de cistos 
tecaluteinicos. O diagós�co ultrassonográfico de mola parcial é desafiador e os achados ultrassonográficos caracterís�cos estão presentes apenas em 
uma minoria dos casos. Entretanto, a ultrassonografia é uma ferramenta essencial para a complementação propedêu�ca juntamente com achados 
clínicos e laboratoriais, devendo ser realizada em todos os casos.
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Resumo:
CONTEXTO A incidência de tumor anexial na gestação é de 0,05 a 2,4%, sendo a maioria assintomá�co e descoberto incidentalmente na 
ultrassonografia, no toque vaginal ou durante a cesariana. Os tumores ovarianos do �po borderline são caracterizados por proliferação epitelial 
a�pica sem invasão estromal, possuem comportamento dis�nto das formas malignas e seu diagnós�co defini�vo é histopatológico. Neste grupo 11% 
são do �po mucinoso. A medição de CA 125 não prevê de forma confiável a histologia limítrofe. Uma elevação da alfa-fetoproteína e inibina A pode ser 
um sinal de tumor de células germina�vas. Para massas assintomá�cas após o primeiro trimestre maiores que 10 cm, sólidas, sólido-cís�cas, com 
áreas papilares ou septos é recomendada a ressecção cirúrgica.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 33 anos, tercigesta, assintomá�ca, com diagnós�co ecográfico de cisto simples em ovário esquerdo, sem 
fluxo ao doppler, com volume de 2641 cm³. Os marcadores tumorais CA 125 e CEA encontravam-se normais, porém a alfa-fetoproteína estava 
elevada, com valor de 15,98. Na 13ª semana de gestação, ela foi subme�da à salpingooforectomia a esquerda com incisão mediana. O lavado 
peritoneal mostrou citologia nega�va para malignidade e o anatomo-patológico revelou tumor borderline mucinoso do �po intes�nal em ovário, 
sem evidência de neoplasia in situ ou invasiva, e tuba uterina livre da lesão. O cisto possuía dimensões de 22,0 x 22,0 x 14,0 cm, era uniloculado com 
paredes lisas e conteúdo mucoide. A proctologia orientou rastreio com colonoscopia após o parto e seguimento conjunto com a oncologia. No 
momento a paciente está com 37 semanas de idade gestacional, sem intercorrências e possui programação de resolução da gestação a termo.

COMENTÁRIOS Os tumores borderline são raros e carecem de estudos sobre o seu seguimento na gestação. O tratamento conservador com 
salpingooforectomia pode ser realizado durante a gestação em casos de massas unilaterais complexas, preferencialmente no segundo trimestre da 
gestação.
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Resumo:
CONTEXTO A rotura uterina (RU) pode ser definida como a ruptura total ou parcial do miométrio. Os fatores de risco não são bem estabelecidos, 
porém os mais associados são cesariana anterior, cicatriz uterina, uso inadequado de ocitocina e acre�smo placentário. É uma emergência obstétrica 
e confere risco de óbito para mãe e feto. Deve-se pensar quando a gestante apresentar dor abdominal aguda e coleção de líquido peritoneal, 
ocorrendo em sua maioria no intra-parto. A conduta varia desde manejo expectante, se pequenas roturas em partos normais, até laparotomia com 
sutura da área lesada, na maioria dos casos.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Gestante, 34 anos, G5Pc3A1, IG: 37 semanas e 1 dia, chega ao PS com queixas de contrações intensas, desconforto em 
baixo ventre, disúria, sem perdas vaginais. Ao toque, colo longo, posterior e fechado. Histórico de infecção do trato urinário há 2 dias, em uso de 
Cefalexina. Ao exame �sico, paciente em REG, fácies de dor, PA142x116mmHg, BCF inaudível ao sonnar, confirmado com Ultrassom, diagnos�cando 
óbito fetal. Indicou-se cesariana e após celiotomia, notou-se presença de grande volume de sangue com coágulos na cavidade peritoneal e RU em 
cicatriz de cesarianas anteriores. Realizada limpeza da cavidade uterina e peritoneal, com posterior histerorrafia, celiorrafia e laqueadura por 
indicação obstétrica, boa evolução pós-operatória.

COMENTÁRIOS A importância do caso refere-se à indicação indiscriminada de cesarianas e sua realização em primigestas. Segundo a OMS, o uso de 
cesarianas é crescente, ocorrendo 1 a cada 5 partos, taxa maior no Brasil. Os riscos dessa prá�ca devem ser orientados à paciente e levar em 
consideração indicação médica para realizar cesarianas. É importante a conscien�zação de parto normal na 1ª gestação pelo risco de cesáreas 
sucessivas e suas complicações como a RU. Além disso, chama atenção o fato da RU ter ocorrido fora do trabalho de parto, em paciente pouco 
sintomá�ca, comparecendo ao PS já com a RU instaurada e feto em óbito.

[Cód. Trabalho: 1642]
Área: OBSTETRICIA
Modalidade: RELATO/SÉRIE DE CASO(S)

Autores: CRISMENIA DE SOUZA SANTOS, THALITA RAMOS RIBEIRO, JESSICA THAIS DE SOUSA GADÊLHA, MILENA COSTA RODRIGUES , LARA LUCAS 
VIEIRA , DÉBORA DE FREITAS BRITTO RÊGO

Titulo: ROTURA UTERINA ESPONTÂNEA EM GESTANTE SEM FATORES DE RISCO: RELATO DE CASO

Palavras-chave: Rotura uterina espontânea, útero sem cicatriz

Resumo:
CONTEXTO A rotura uterina (RU) é uma complicação obstétrica grave caracterizada pelo rompimento espontâneo das camadas uterinas durante a 
gravidez, parto ou puerpério. Mul�paridade com cicatrizes uterinas prévias, idade materna avançada, traumas e gemelaridade são os principais 
fatores de risco e sua ocorrência é associada à alta morbimortalidade materna e perinatal.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Paciente de 22 anos, G3PN2, sem cicatriz uterina prévia, idade gestacional 39 semanas e 2 dias, pré-natal sem 
intercorrências. Foi internada em trabalho de parto e iniciou quadro de obnubilação. Ao exame: tônus uterino aumentado, BCF não audível e 
amniotomia com líquido meconial +++/4+. Subme�da a cesariana de emergência sob anestesia geral, quando constatou-se feto único extra-uterino, 
grande quan�dade de sangue na cavidade abdominal e rotura uterina se estendendo do istmo ao terço inferior da vagina caudalmente e ao ligamento 
cardinal, artéria uterina e anexo direitos lateralmente.  O inventário da cavidade descreveu, ainda, laceração de peritônio na topografia do flanco 
direito, pertuito pun�forme em ureter direito, parede vaginal infiltrada e edemaciada e hematoma retroperitoneal. Foi realizada histerectomia total 
+ anexectomia direita + passagem de cateter duplo-jota em ureter direito. A paciente evoluiu com choque hemorrágico com necessidade de 
hemotransfusão transoperatória e foi encaminhada para leito de UTI em grave estado geral, apresentando evolução clínica favorável, recebendo alta 
para enfermaria no 7º dia de pós-operatório. O RN foi internado em estado crí�co na UTI neonatal.

COMENTÁRIOS Em levantamento de publicações cien�ficas de RU sem cicatriz uterina prévia ou sem qualquer outro fator de risco, encontramos 
apenas um ar�go publicado. Esse relato de um caso raro de RU alerta para o diagnós�co precoce diante dos sinais clínicos e a importância da 
intervenção imediata, por se tratar de uma emergência obstétrica com consequências letais para o binômio materno-fetal.
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Resumo:
CONTEXTO O nó de cordão umbilical verdadeiro é raro; a prevalência varia de 0,3% a 2,1%. Define-se pelo entrelaçamento de um segmento do cordão 
por conta dos movimentos fetais. Acredita-se que o nó seja formado entre a 9ª e 12ª semana de gestação, momento em que há maior quan�dade de 
líquido amnió�co. Há quem defenda que tal condição só se forma no intra-parto. Apesar da taxa de mortalidade fetal ser de 4 a 10 vezes que na 
população geral, o diagnós�co preciso do nó de cordão é di�cil, uma vez que não gera repercussões clínicas importantes no pré-natal.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Feminina, 38 anos. G3P2C2. Admi�da em maternidade em trabalho de parto à termo com 2 cm de dilatação, bolsa 
rota e feto em apresentação cefálica, Plano -1 de De Lee. Subme�da a cesariana de urgência devido a sofrimento fetal agudo iden�ficado em 
cardiotocografia. A cirurgia ocorreu sem complicações. Recém-nascido vivo, feminino, a�vo e rea�vo, com tônus preservado, eupneica, de peso 3740 
Kg, e Apgar 7/9 com um nó verdadeiro de cordão umbilical. Realizou seguimento de ro�na e recebeu cuidados gerais.

COMENTÁRIOS O caso descrito exemplifica que apesar do nó de cordão ocorrer sem significado clínico, pode resultar em complicações perinatais 
importantes. Como no caso relatado, na maior parte das vezes o diagnós�co permanece desconhecido até o momento do parto. A principal 
complicação decorrente do nó verdadeiro do cordão umbilical é a possibilidade de sufocação fetal, a parir da redução do fluxo sanguíneo umbilical, 
principalmente durante o parto, já que ao longo da gestação nós já formados costumam permanecer frouxos. Ainda que a ultrassonografia obstétrica 
seja uma ferramenta diagnós�ca importante para a patologia, a inves�gação ainda é limitada, uma vez que não há aspectos ultrassonográficos 
caracterís�cos da condição, assim como não há capacitação profissional adequada para iden�ficação dos nós. Mesmo que não seja ob�do o 
diagnós�co precocemente, é possível impedir complicações com a monitoração fetal adequada.
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Resumo:
CONTEXTO Osteocondromatose múl�pla é uma doença rara de transmissão hereditária dominante, caracterizada por alterações na car�lagem 
epifisária, causando dano no crescimento de ossos longos e pelo desenvolvimento de múl�plas exostoses. Os ossos mais comumente acome�dos 
são os tubulares, escápula, pélvis e costelas. É o �po mais comum de tumores ósseos não malignos e é mais comum em homens com 10 a 20 anos de 
idade.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Feminina, 21 anos, secundigesta, procurou PS de ortopedia com queixa de “caroço”, edema, dor, limitação de 
movimentação do joelho direito. Tabagista de 10 maços-ano. Ao exame: edema ++/4+, dor à palpação, presença de nódulo de 5 cm x 4 cm na região 
infrapatelar. Foi solicitado radiografia do joelho que demonstrou imagem osteoblás�ca infrapatelar de 3 x 3,5 cm. Foi realizado cirurgia com excisão 
da lesão. Com dois meses de pós-operatório, a paciente estava com arco de movimento do joelho direito normal. Resultado anatomopatológico de 
condromatose sinovial.

COMENTÁRIOS Osteocondromatose é um tumor benigno de rara malignização, cuja taxa de recorrência é de até 23% pós ressecção. A fisiopatologia 
se baseia no crescimento da exostose levando a ossificação endocondral, podendo ser pediculado ou séssil. Se apresenta clinicamente como um 
nódulo palpável, doloroso, edema e limitação do movimento da sinóvia acome�da. O diagnós�co se dá por imagem. A suspeita de malignidade é se 
dá quando há crescimento do nódulo após a�ngida a maturidade. O tratamento defini�vo é feito com ressecção cirúrgica, sendo necessária 
indicação de acordo com as repercussões clínicas. No caso optou-se pela realização de biópsia excisional, seguida por anatomopatológico e tendo o 
diagnós�co de “condromatose sinovial benigna”. O tratamento não acarretou repercussões na gestação. A iden�ficação e o tratamento precoce é 
fundamental para a qualidade de vida do paciente e se tratando de gestante deve-se levar em consideração as par�cularidades em relação ao risco 
cirúrgico e de exposição à radiação.
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Resumo:
CONTEXTO As lacerações traumá�cas perineais durante trabalho de parto vaginal tem elevada prevalência. Fatores como segundo período 
prolongado, uso de extração mecânica, episiotomia mediana e parto induzido favorecem a ocorrência das lesões. Estas são classificadas de acordo 
com os tecidos a�ngidos, divididas em 4 graus, sendo 3º e 4º grau consideradas graves, pois lesionam es�ncter e/ou mucosa anal, nomeadas de 
lesões obstétricas do es�ncter anal (OASIS).

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) IGN, 18 anos, G1, trabalho de parto com sorocondução em período expulsivo devido contrações fugazes. Assis�do em 
decúbito lateral direito, desprendimento do polo cefálico de forma abrupta e o recém-nascido faz falso trajeto causando laceração do �po 3A, com 
necessidade de correção cirúrgica. A lesão envolveu laceração da mucosa vaginal posterior pararretal bilateral, da mucosa vaginal lateral direita e da 
mucosa vaginal lateral esquerda com falso trajeto extenso para grande lábiovaginal ipsilateral, estendendo-se até a borda anal, comprometendo 
cerca de 40% do es�ncter anal externo (EAE). Fora realizado a aproximação dos tecido por planos: mucosa vaginal, pele, músculo bulbocavernoso e 
EAE, através pontos simples com fios de Vicryl 0. Toque retal não apresentou sinais de outras lesões. A paciente recebeu alta médica 03 dias após 
parto, com orientações sobre cuidados com ferida operatória  - benzocaína + triclosana + mentol 3x/dia após higiene com água e sabão, diurese e 
eliminações preservadas, sem relatos imediato de disfunção do assoalho pélvico. O seguimento com 30 dias de pós operatório mostrou adequada 
cicatrização e posicionamento dos elementos musculares da pelve.

COMENTÁRIOS A abordagem cirúrgica mul�disciplinar pode ser aventada para reconstrução do corpo perineal e de �stula retovaginais ocasionada 
pelas lacerações de 3° e 4° grau. Embora a prevalência de OASIS seja baixa, é necessário conhecer os fatores de risco para melhor manejo obstétrico e 
qualidade de vida ao paciente.  
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Resumo:
CONTEXTO O prolapso genital consiste em uma patologia comum  principalmente em pacientes idosas, porém pode acometer mulheres em idade 
reprodu�va ou durante a gestação. O grande impacto diante deste quadro está relacionado à piora da qualidade de vida e morbidade associada. 
Apenas 250 casos estão descritos até 1990. Predisposição gené�ca, distúrbios de colágeno, mul�paridade, partos vaginais e idade são os principais 
fatores de risco. Dentre as complicações decorrentes do prolapso, as mais comuns são o abortamento, óbito fetal por prematuridade, acrescido da 
dificuldade em conduzir estas gestantes e a escassa bibliografia atualizada, diante da baixa prevalência. 

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) Relato de caso: J. M. S. S., 37 anos, G3P0A2, gestante gemelar dicoriônica, diamnió�ca por fer�lização in vitro com 
ovodoação. Histórico de abortos re�dos com 13 semanas (onfalocele) e outro com 8 semanas (cromossomopa�a); portadora de endometriose 
profunda com abordagem laparoscópica e lesão sacral residual; incon�nência urinária de esforço e fecal; falha em uso de sling em uretra média. 
Próximo a 11 semanas de gestação paciente evoluiu com prolapso uterino (alongamento hipertrófico do colo uterino - estadio III (segundo 
classificação de POP-Q). Proposto uso de pessário vaginal �po anel para melhor controle de sintomas. Com 20 semanas houve melhora do prolapso 
uterino devido ao crescimento uterino, não sendo necessário a con�nuidade do uso do pessário. Parto cesárea realizado com 33 semanas e 5 dias 
devido a rotura prematura de membranas ovulares, sem intercorrências. Puerpério sem intercorrências, porém com prolapso uterino residual. 

COMENTÁRIOS Comentários: O aumento de progesterona e cor�sol durante a gestação parecem estar relacionados às alterações do aparelho de 
sustentação do assoalho pélvico, bem como alongamento e hipertrofia cervical. O manejo do prolapso uterino durante a gravidez visa diminuição de 
edema cervical, prevenção de ulceração e infecção, sendo o uso de pessários uma opção não invasiva, com baixo custo e efeitos adversos. No Brasil, 
os pessários ainda são subu�lizados. Em pesquisa nacional de 2017, revelou-se que apenas 47% dos médicos prescrevem o seu uso. Desse modo, 
cons�tuem excelente opção para tratamento conservador de prolapso uterino na gravidez. Propomos uma revisão de literatura no manejo desta 
patologia com grande impacto na vida da paciente jovem.   
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Resumo:
CONTEXTO Disfunções cromossômicas como trissomias são raras, e a ocorrência de dupla trissomia é evento ainda mais singular. Considerando a 
lacuna de casos semelhantes descritos na literatura, este relato tem como obje�vo discu�r a dupla trissomia envolvendo síndrome de Down 
(Trissomia do 21) e síndrome de Klinefelter (47,XXY) diagnos�cadas ainda intraútero.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) L.M.S, 47 anos, G3P2A0, concepção espontânea, encaminhada a especialista em medicina fetal devido idade 
avançada. O rastreio morfológico de 12 semanas constatou risco intermediário para trissomias. Sugeriu-se realização de NIPT (Non-Invasive Prenatal 
Tes�ng), que a mesma optou por não realizar. Em ecografia com 20 semanas, diagnos�cou-se defeito do canal atrioventricular, que incrementou a 
suspeita de trissomias, levando a realização de carió�po fetal, revelando carió�po 48,XXY+21. Seguiu-se acompanhamento ecográfico, com 
crescimento normal e sem alterações até o momento do parto, com 38 semanas e 3 dias, RN com 3,2 Kg, bom estado, encaminhado para  UTI por 
alterações causadas pela cardiopa�a porém com boa evolução.

COMENTÁRIOS A trissomia do cromossomo 21 e a de Klinefelter (cromossomo X extra, 46+XXY) são as  anormalias cromossômicas mais comuns em 
humanos. Entretanto, a taxa de coincidência das síndrome de Down e Klinefelter no mesmo paciente é de 0,098% em recém-nascidos, evento 
bastante singular.  Idade materna avançada cons�tui um dos principais fatores de risco para dupla aneuploidia, causada por não disjunção parental 
dos gametas. Entretanto, de acordo com revisão bibliográfica de casos semelhantes, a maioria das mulheres possuía menos de 35 anos, o que pode 
sugerir um componente hereditário para a não disjunção. A paciente relatada apresenta idade já avançada, que cons�tui o principal fator de risco 
para disfunções cromossômicas, uma vez que em indivíduos mais velhos uma disfunção da separação cromossômica relacionada ao aparelho do fuso 
mitó�co e cinetócoro na metáfase ocorre mais frequentemente.
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Resumo:
CONTEXTO A coexistência em uma gestação gemelar dicoriônica entre mola hida�forme completa e feto anatomicamente normal é evento 
extremamente raro. Sua ocorrência gira em torno de 1:22.000 a 1:100.000 gestações e está atrelada a diversas complicações, tais como pré-
eclampsia grave, sangramento transvaginal frequente, distúrbios da �reóide potencialmente graves e baixa taxa de nascidos vivos, com 
prematuridade altamente associada.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S)  O caso em questão tratou de uma gestação gemelar com coexistência entre mola hida�forme completa e feto vivo e 
anatomicamente normal, desde a suspeita clínica até o diagnós�co ultrassonográfico e laboratorial, que foram altamente significa�vos em termos de 
diferenciação diagnós�ca, já que os achados clínicos incluíam útero extremamente aumentado de volume, incompa�vel com a idade gestacional 
calculada por avalliação precoce, os ultrassonográficos incluíam os achados clássicos aliados a feto normal e com boa vitalidade e os laboratoriais 
valores extremanente elevados de beta-hCG quan�ta�vo. Foi ralizado então o manejo clínico e ecográfico até o término espontâneo da gestação 
antes da viabilidade fetal, em decorrência do sangramento vaginal significa�vo apresentado desde aproximadamente oito semanas de gestação até a 
terminação, uma das complicações clínicas mais frequentes.

COMENTÁRIOS Tal evento, cuja capital importância reside na sua raridade e nas  peculiaridades concernentes ao seu manejo, além da gravidade das 
complicações que podem estar associadas e a alta prevalência de resultados perinatais adversos, teve seu diagnós�co, acompanhamento e desfecho 
no âmbito de hospitais públicos e clínica de imagem privada do Distrito Federal, no ano de 2021.
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Resumo:
CONTEXTO A trombocitopenia é definida como plaquetometria abaixo de 150000 plaqueta/mm³. As principais causas são plaquetopenia 
gestacional, púrpura trombocitopênica idiopá�ca (PTI), púrpura trombocitopênica trombó�ca e as doenças hipertensivas. A PTI é a principal causa 
de plaquetopenia abaixo de 100000/mm³, e ocorre entre 1 e 3 a cada 10.000 gestações.

RELATO/SÉRIES DO(S) CASO(S) A.A.A., feminino, 33 anos, gestante de 34 semanas e 04 dias, com achado de plaquetopenia (73000/mm³) durante pré-
natal. Dois dias após ter realizado o exame, iniciou quadro de dispneia, astenia, náuseas e vômitos. Negou dor abdominal, sangramento, contrações 
ou perdas vaginais. Ao exame �sico apresentava  pequenos hematomas no corpo. Exames solicitados na admissão demonstravam plaquetas de 
45000, demais exames sem alterações. Na internação, foi solicitado parecer da hematologia o qual orientou solicitar novos exames e sugeriu a 
hipótese de trombocitopenia gestacional. Novos exames evidenciaram plaquetas de 37000 e plaquetas no citrato de 26400, sorologias nega�vas, 
inclusive dengue. No dia subsequente, plaquetas no citrato reduziram para 7480. Foi feito novo contato com o hematologista que apontou a 
possibilidade de púrpura relacionada à gestação, e indicou internação em unidade de terapia intensiva com administração de imunoglobulina. Após 
tratamento, exames laboratoriais demonstravam plaquetas de 44600 e paciente recebeu alta médica. Na consulta de retorno, apresentou plaquetas 
de 198.00. A paciente foi acompanhada semanalmente, não apresentando outras alterações no restante do pré-natal, sendo subme�da a cesariana 
após 4 semanas do ocorrido.

COMENTÁRIOS A PTI  é uma alteração imunológica que causa destruição das plaquetas marcadas por an�corpos, pode provocar hemorragia, 
prematuridade e trombocitopenia neonatal. O diagnós�co é de exclusão e sua evolução rápida. Em casos graves indica-se a realização de 
imunoglobulina, cor�coterapia, esplenectomia ou transfusão de plaquetas.  
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