
 
 

TRABALHOS CIENTÍFICOS – CATEGORIA e-POSTER 
 
Ginecologia 
 
A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO DE KEGEL NO FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO DA 
MULHER: UMA REVISÃO SISTEMÁTIC 
Joana Batista França Mesquita Freitas, Valdivina Eterna Falone, Lívia Maria Oliveira Salviano, João Jorge Nassaralla 
Neto, Ricardo Pereira Marot, Waldemar Naves do Amaral 
 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás  
 
INTRODUÇÃO: A técnica conhecida como exercício de Kegel é uma abordagem fisioterapêutica que busca melhorar 
disfunções do assoalho pélvico (incontinência urinaria, prolapso uterino), através de fortalecimento da musculatura 
da região; pode ser associada a outras terapêuticas. OBJETIVO: verificar a eficácia do exercício de Kegel no 
fortalecimentos da musculatura do períneo. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada por meio de revisão 
integrativa, buscando artigos publicados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), tendo como base de dados a 
Literatura da (SCIELO) publicados entre 2004 e 2014, que respondiam a questão norteadora deste artigo. Ao final, 
foram selecionados 12 artigos que compõem este estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: detectou-se que a 
intervenção que parte do profissional de fisioterapia na prevenção primária, bem como na secundária e na 
promoção da saúde, no tratamento da incontinência urinária é uma forte aliada na redução das perdas urinárias e 
na melhora da qualidade de vida das mulheres. O uso de aparelhos como perineômetro, que afere a força e a 
resistência dos músculos do assoalho pélvico, o biofeedback, cones vaginas, eletroestimulação vaginal que se utiliza 
os eletrodos, Redução Postural Global (RPG), são também utilizados no tratamento.Outro fator é que os exercícios 
de Kegel tem efetividade nos pacientes incontinentes, onde ainda é possível reestabelecer a saúde e devolve à 
qualidade de vida da mulher que sofre certa disfunção, sendo eficaz. CONCLUSÃO: pode-se comprovar a 
efetividade da técnica para os pacientes incontinentes, restabelecendo a saúde e devolvendo a qualidade de vida 
das pacientes. 
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INTRODUÇÃO: Si&#769;ndrome de Apert e&#769; uma desordem autosso&#770;mica dominante por 
mutac&#807;ão no gene do receptor do fator de crescimento trobla&#769;stico FGFR2 (lo&#769;cus 10q25-26). É 
rara, em 1/ 65000 nascimentos. Caracterizada por craniossinostose, deformidades craniofaciais e sindactilia 
simétrica, pode se associar a outros distúrbios, inclusive respiratórios e cardiovasculares. Há relação com 
si&#769;ndrome obstrutiva da apne&#769;ia do sono e morte precoce. A doença afeta a qualidade de vida dos 
portadores em vários aspectos, como fala, visa&#771;o e cognic&#807;a&#771;o. OBJETIVO: Relatar um caso de 
Sindrome de Apert. RELATO: DMN nasceu em 9/12/2011, cesárea, 38 semanas, 3,5 kg, sem disgnóstico 
intrauterino, apresentando sindactilia, craniosinostose em trevo, nariz em sela, estreitamento de cavidade nasal 
bilateral, exoftalmia e palato profundo. Evoluiu com dificuldade em respiração e deglutição, foi encaminhado para 
UTI e feita galvanagem. Em Teste da Orelhinha, apresentou comprometimento de Órgão de Corti em Orelha 
direita. Com 45 dias, realizou cirurgia otorrinolaringológica para abertura de piriforme. Realizou gastrostomia por 
dificuldade de sucção e ?engasgos?. Aos 3 meses de idade realizou craniotomia para descompressão cerebral. Em 
polissonografia identificou-se Indice de Apneia e hipopneia grave, sendo prescrita chupeta de guedel para auxiliar 
respiração. Em julho de 2012 realizou cardioplastia, esofagoplastia, gastroplastia, gastrostomia, correção de 
imperfuração coanal. Hoje, está com 5 anos, já realizou mais de 7 cirurgias e encontra-se em acompanhamento 
multiprofissional para amenizar as dificuldades impostas pela doença. CONCLUSÃO: A síndrome possui 
comprometimentos variados, com repercussões na vida do portador. Torna-se essencial a avaliação individual de 
cada caso para se estabelecer as correções cirúrgicas possíveis e definições prognósticas. 
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INTRODUÇÃO: Trabalhar com atividades educativas sobre prevenção é crucial para a qualidade de vida do idoso, 
pois estas afecções se sobrepõem às mudanças de hábitos e costumes, gerando insegurança e abandono. As ações 
educativas são desenvolvidas para promover a tomada de decisão em relação às práticas de saúde, estimulando os 
participantes de maneira comunicativa e participativa, para que o idoso se sinta livre para expor e compartilhar 
suas ansiedades e conhecimentos e com isso tendendo a cuidar mais da saúde. OBJETIVOS: Apresentar a relevância 
das ações educativas como estratégia de aprendizagem e prevenção de câncer de colo uterino e mama em idosas. 
RELATO DE EXPERIENCIA: Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos da Liga de Ginecologia e Obstetrícia 
do curso de Medicina da IMEPAC, realizada em Abril de 2016, na UBS da Familia Miranda II- Araguari Mg. . Através 
desta vivência, identificou-se a necessidade das idosas em participar e compreender mais ativamente o processo 
de saúde-doença relacionado ao câncer de colo uterino e mama. A equipe se reuniu para realizar um roteiro de 
apresentação e distribuição de folders a fim de estimular as idosas a participarem ativamente da ação, 
compartilhando e aprendendo sobre os detalhes destas doenças para a terceira idade. Trabalhou-se no sentido 
destacar pontos relevantes sobre os temas, mostramos como é feito o exame da mama, importância da realização 
da mamografia para a detecção de lesões precoces e exame ginecológico com o uso de um protótipo da genitália 
feminina. A interação entre as mulheres foi satisfatória. CONCLUSÃO: A ação realizada como estratégia de 
educação em saúde contribui para que as idosas sejam participativas em atividades que visam prevenção de 
doenças crônico-degenerativas, como o câncer, levando a uma melhor qualidade de vida, e formação de agentes 
semeadores do conhecimento. 
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INTRODUÇÃO:A infertilidade tem acometido grande número de mulheres, sendo observado em clínicas de 
reprodução assistida aumento dos casos, decorrentes em 35% de fatores como irregularidades menstruais(Thomas 
& Reid,1987),endometriose, adesão das tubas ovarianas, distúrbios de ovulação, idade ovariana(Meden,2004), 
miomas(Donnez & Jadoul, 2002),disfunções endócrinas, como as tireoidianas(Poppe & Velkeniers,2004). 
OBJETIVOS:Relacionar hipotireoidismo em mulheres em idade reprodutiva com alterações da concentração de 
hormônios diretamente ligados à fertilidade. MÉTODO:Foi realizado censo observacional, transversal, 
retrospectivo, descritivo, através da escolha de uma amostra de conveniência de quarenta mulheres em idade 
reprodutiva com hipotireoidismo, no período de um ano. As concentrações plasmáticas de TSH e T4 livre foram 
utilizadas no diagnóstico de hipotireoidismo e dosados também FSH, LH e estrogênios. A divisão foi de acordo com 
fase do ciclo menstrual; grupo 1(fase folicular) e grupo 2(fase lútea),e de acordo com tipo de hipotireoidismo; sub-
grupo A(sub-clínico), B(moderado) e C(severo). RESULTADOS:Não houve diferença significativa nas concentrações 
plasmáticas médias de estradiol das mulheres, mas os níveis de estradiol foram menores para a maioria delas (68% 
do total), principalmente na fase lútea, em comparação ao esperado. Postula-se que o hipotireoidismo afeta o 
metabolismo dos esteróides no corpo lúteo, prolongando esta fase. Foram observados impactos no ciclo 
menstrual, que confirmam as interações dos hormônios da tireóide com os hormônios sexuais. Com a classificação 
do hipotireoidismo mostrou que as mais afetadas eram as com o tipo severo(84,6%). CONCLUSÃO: Não foi 
esclarecido o mecanismo de ação dos hormônios tireoideanos na secreção de LH e FSH, mas suas alterações levam 
a oligomenorréia e redução da fertilidade (Toft e col, 2004),devido a diminuição da concentração de estradiol 
quando ocorrem baixas concentrações de TSH e T4(Muse & Wilson,1986). 
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Introdução: Os adenomioepiteliomas mamários são lesões raras, geralmente benignas, caracterizadas pela 
diferenciação bifásica de duas populações celulares: as luminais e as mioepiteliais. Pode-se observar um variado 
espectro de padrões histológicos entre os tumores e até mesmo intratumoral. Objetivos: Relatar um caso de 
adenomioepitelioma benigno de mama e discutir as características diagnósticas da lesão. Relato do caso: O.D.S.S., 
sexo feminino, 60 anos, portadora de histórico pessoal de tumor filodes benigno e quatro cirurgias prévias; e 
histórico familiar de câncer de mama (mãe, aos 70 anos). Ao exame físico observou-se mamas simétricas com 
nódulo de 3,5cm em mama esquerda (ME), móvel, duro, macio, com eritema e retração de pele em ME. À 
mamografia, foi observada lesão de contornos irregulares em incidência crânio caudal esquerda, em quadrante 
súpero-lateral de ME. Citologia prévia da lesão não observou atipias. O estudo anatomopatológico revelou lesão de 
caráter benigno, podendo corresponder a lesão papilar. A paciente foi submetida à setorectomia, cuja histologia 
revelou adenomioepitelioma benigno; e mamoplastia bilateral. Na imunoistoquímica, observou-se CK5, p63 e 
calponina fortemente positivos, e Ki-67 de 10%. Conclusões: Apesar da benignidade, o adenomioepitelioma faz 
diagnóstico diferencial com patologias malignas e deve receber um tratamento cirúrgico individualizado. Destaca-
se, no caso, a dificuldade diagnóstica da core biopsy em decorrência do tamanho amostral, e o auxílio diagnóstico 
da imunoistoquimica. A lesão é geralmente positiva para marcadores de células mioepiteliais, como CK5, p63 e 
calponina; e a discreta expressão do Ki67 observada no presente caso favoreceu o diagnóstico de benignidade. O 
caso relatado ressalta a necessidade de conhecimento do adenomioepitelioma para o diagnóstico e o tratamento 
adequado. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DOS CASOS DE LEIOMIOMA DO ÚTERO NO BRASIL 
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Introdução: Leiomioma do útero (LMU) é um tumor benigno de origem na camada muscular lisa do miométrio. 
Ocorre principalmente em mulheres na idade reprodutiva, com maior frequência nas internações hospitalares por 
causa ginecológica não relacionada com a gravidez. Constitui a principal indicação de histerectomia, o que 
caracteriza como um grande problema de saúde pública. Objetivo: Descrever os índices de internações hospitalares 
por região de LMU no período de 2010 a 2016, em casos confirmados notificados no Sistema de Informação 
Hospitalares do SUS. Metodologia: Estudo epidemiológico quantitativo com delineamento transversal de base 
populacional. Analisou-se no período de 2010 a 2016, o número de internações hospitalares por ocorrência de LMU 
em cada região do Brasil. Os dados utilizados foram extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (DATASUS), sendo realizada estatística descritiva dos dados numéricos. Resultados: O estudo demonstrou 
que o maior número de casos foi na região Nordeste com cerca de 40% das internações hospitalares, seguida em 
segundo lugar pelo Sudeste com 35%. Em terceiro lugar o Sul com 10%, após o Norte com 7,78%, e por último o 
Centro-Oeste com 7% dos casos. De 2010 para 2016 percebeu-se que o Nordeste teve um ligeiro aumento de 14% 
do número de casos, enquanto o Sudeste teve um suave declínio de 6%. Conclusão: O estudo demonstrou que 
houve um aumento significativo de casos, no período de 2010 a 2016, no Nordeste, região menos desenvolvida, e 
em contrapartida houve diminuição do número de casos no Sudeste, região mais desenvolvida do Brasil. Para 
tanto, pôde-se perceber uma leve relação do número de internações hospitalares por LMU e a qualidade e 
quantidade de serviços de saúde prestados. Tais deveriam aumentar a incidência de diagnósticos anatamo-
patológicos, ecografia pélvica endovaginal, entre outros que contribuem para a detecção precoce, diminuindo 
assim, casos de prognósticos ruins posteriores. 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA IMUNIZAÇÃO CONTRA O PAPILOMA VÍRUS HUMANO QUADRIVALENTE NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM GOIÁS 
Fábio Ferreira Fábio Ferreira Marques, Bráulio Brandão Rodrigues, Isabela de Moura Rosa, Mateus Fernandes de 
Oliveira Vilela, Múcio de Melo Canedo, Danielle Brandão Nascimento 
 
UniEVANGÉLICA  
 
Introdução: O Papiloma Vírus Humano (HPV), é um patógeno que comumente infecta os órgãos genitais femininos, 
estando relacionado ao câncer de colo uterino. Diante dessa prerrogativa a vacina contra o HPV é distribuída 
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e confere proteção contra as principais cepas que cursam com tal 
complicação. O esquema vacinal é composto por 3 doses da vacina quadrivalente contra o HPV. Objetivos: Analisar 
os aspectos epidemiológicos da imunização contra o Papiloma Vírus Humano quadrivalente no Sistema Único de 
Saúde em Goiás. Pacientes e métodos: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e de caráter retrospectivo 
realizado entre os anos de 2012 e 2015. Os dados foram obtidos do sistema DATASUS, utilizando-se uma população 
de estudo composta pelas doses da vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) quadrivalente, aplicadas em 
Goiás, cadastradas Programa Nacional de Imunizações (PNI/SUS) do Ministério da Saúde. Resultados: Entre os anos 
de 2012 e 2015 foram aplicadas 632594 doses da vacina contra o HPV, em que 2014, com 244285 casos (38,6%) foi 
o ano com maiores índices, seguido por 2015, com 210124 casos (33,2%). As faixas etárias mais relevantes foram 
menores de 1 ano (28,1%), 11 anos (20,2%) e 12 anos (16,5%). As regiões de saúde com maiores aplicações desse 
imunológico foram Centro-Oeste (27,9%) e Centro-Sudeste (26,1%). No que tange as doses aplicadas, 60,7% foram 
1ª dose, 25,5% 2ª dose e o restante em doses subsequentes. Conclusão: Nota-se que a vacinação contra o HPV está 
em constante expansão desde sua disponibilização no SUS, sendo que o maior número de imunizações em 2014 se 
deve a campanha vacinal promovida nesse ano. Além disso, verificou-se que assim como o preconizado, meninas 
em idade mais jovens são as mais vacinadas. Ademais, observou-se um desequilíbrio entre as doses vacinais 
aplicadas, em que existe um descontinuamento e a maioria das pacientes não completa seu esquema vacinal. 
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Introdução: O câncer de colo uterino é um tumor que acomete o colo ou cérvix. É o terceiro mais incidente na 
população feminina brasileira, segundo dados do INCA de 2014, perdendo para mama, intestino (colon e reto), com 
incidência de 15 novos casos em 100.000 mulheres ao ano. A associação entre o papilomavirus humano (HPV) e o 
carcinoma escamoso cervical é investigada há anos. Hoje, sabe-se do papel central desse vírus na carcinogênese 
cervical e a afirmação de que não existe câncer do colo sem que o HPV se faça presente. A infecção do HPV foi 
reconhecida como a principal causa de câncer do colo uterino pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1992. 
Objetivo: Avaliar a prevalência de câncer do colo do útero no Brasil. Metodologia: Estudo descritivo com 
informações coletas no DATAUSUS e INCA e revisão sistemática no SCIELO, LILACS, PUBMED. Resultados: Dados 
estimados do INCA projetam para o ano de 2016 cerca de 16.340 novos casos para 100 mil mulheres, com 5430 
mortes em 2013. Pelo menos 12 tipos de HPV são considerados cancerígenos. Entre eles, os mais perigosos são os 
de tipo 16 (mais frequente) e 18, que costumam aparecer em cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero. 
Conclusão: O controle do câncer do colo do útero é prioridade da agenda de saúde do país e integra o Plano de 
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, lançado pelo 
Ministério da Saúde, em 2011. O principal fator de risco é a infecção pelo HPV e já foram desenvolvidas vacinas 
contra os principais tipos oncogênicos do vírus. A redução da mortalidade decorrente dessa doença depende da 
adoção de medidas de prevenção primária, de diagnóstico e tratamento de lesões precursoras bem como do 
diagnóstico e tratamento adequados das lesões invasivas. 
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CÂNCER DE MAMA EM MULHERES MUITO JOVENS: UM ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVO 
Délio Marques Conde, Larissa Cunha Morais1, Cristiane Fagundes Pacheco1, Érika Pereira de Souza-e-Silva1, 
Rogério Bizinoto Ferreira1, Sebastião Alves Pinto2 
 
1Serviço de Mastologia, Hospital Materno Infantil de Goiânia-GO; 2Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia-GO  
 
Objetivos: investigar a sobrevida livre de doença (SLD), a fração livre de recidiva (FLR) e os fatores prognósticos de 
mulheres muito jovens com câncer de mama. Métodos: conduziu-se um estudo retrospectivo no Serviço de 
Mastologia do Hospital Materno Infantil de Goiânia em que foram incluídas 41 mulheres com câncer de mama e 
idade até 35 anos. As características clínicas e patológicas e os fatores relacionados ao tratamento foram 
investigados. Utilizou-se método de Kaplan-Meier para estimar a SLD. Resultados: A SLD foi igual a 74,7% em 48 
meses. A FLR de toda a amostra foi 44,9%. A SLD foi significativamente maior em mulheres com tumores &#8804; 2 
cm vs > 2 cm (84,3x69,3; p=0,04), tumor não luminal vs luminal (76,9x68,6; p <0,01) e em mulheres submetidas à 
mastectomia vs tratamento conservador (75,3x72,9, p=0,03). A FLR foi significativamente maior em mulheres com 
mais de 30 anos de idade vs &#8804; 30 anos de idade (82,7x28,7; p=00,2), tumores multifocais (p <0,01), tumores 
com até 2 cm (p <0,01), grau histológico I/II vs III (68,2x0, p <0,01), estádios I/II vs III (60,1x0, p <0,01). Conclusões: 
Nós identificamos alguns fatores que influenciam a SLD de mulheres muito jovens com câncer de mama. Além 
disso, nossos dados sugerem que, no grupo de mulheres muito jovens com câncer de mama, há um subgrupo de 
mulheres ainda mais jovens, aquelas com até 30 anos de idade, que apresentam pior prognóstico. Futuros estudos 
com amostras maiores contribuirão para elucidar este aspecto. 
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CÂNCER DE MAMA: O ENFERMEIRO ATUANDO NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE NOVOS CASOS 
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Silva, Thais Girald 
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INTRODUÇÃO: Estudos sobre o câncer de mama são relevantes, pois trata-se de um dos cânceres mais frequentes 
entre mulheres, no Brasil e no mundo ( CAVALCANTE, S.A.M. et al.). Elevados índices de incidência e mortalidade 
por câncer de mama no Brasil justificam a implementação de ações voltadas à prevenção e o controle. Nesse 
sentido, este estudo torna-se relevante, afim de conscientização dos profissionais de enfermagem sobre seu papel 
na prevenção, visando a teoria de OREM reduzindo a ocorrência de novos casos. OBJETIVO: Despertar na 
enfermagem uma visão holística e preventiva para detecção precoce do câncer de mama. METODOLOGIA: revisão 
integrativa da literatura. A busca de artigos ocorreu através dos sites: BIREME, LILACS, MANUAL DO MS, CADERNO 
DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. Os artigos foram publicados no período de 2008 a 2013. Utilizando como 
descritores: CÂNCER DE MAMA, ENFERMAGEM E ORIENTAÇÃO AS MULHERES e publicados na língua portuguesa. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para o MS desde 1984, o câncer de mama está entre as prioridades de ações 
direcionadas por Programas e Políticas Públicas de saúde do Governo Brasileiro. Percebemos a importância da 
detecção precoce da doença (o autoexame), sendo simples e sem custo financeiro. Para Bergman, A. et al. (2013), a 
participação da mulher, é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. É função do enfermeiro 
orientá-la sobre sinais, sintomas, entrevista-la (consulta de enfermagem) a respeito de sua capacidade de fazer o 
autoexame e ensina-lá, como realizá-lo desenvolvendo capacidades de autocuidado, incentivando-a proceder com 
o autoexame evitando complicações futuras. CONCLUSÃO: Contudo estas devem ser orientadas e ensinadas sobre 
a detecção precoce, sinais, sintomas e tratamento, devendo a equipe atentar-se para estratégias de educação em 
saúde reduzindo novos casos e sanando duvidas da população. 
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CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE EM GOIÁS 
Jade Cardoso Araújo, Carlucio Cristino Primo Junior, Júlia Rodrigues Moraes, Mickael Santos de Abreu, Bráulio 
Brandão Rodrigues, Danielle Brandão Nascimento 
 
UniEVANGÉLICA  
 
Introdução: Incontinência urinária é definida como qualquer perda involuntária de urina objetivamente 
demonstrável que tenha repercussão social, acarretando problemas de saúde adicionais. Dessa forma, o seu 
tratamento se faz de extrema importância, sendo que o tratamento cirúrgico surge como uma alternativa de 
extrema valia e com prognóstico satisfatório. Objetivos: analisar as características do tratamento cirúrgico da 
incontinência urinária por via vaginal em Goiás realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes e Métodos: 
Estudo quantitativo retrospectivo e delineamento transversal realizado em Goiás entre os anos 2011-2015. 
Utilizou-se uma população de estudo composta por mulheres que passaram por tratamento cirúrgico de 
incontinência urinária em Goiás pelo SUS. Os dados foram obtidos do sistema DATASUS, de ordem secundária, na 
categoria de base de dados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Foram utilizadas as 
variáveis: tempo de internação, ano de atendimento, caráter e regime do atendimento. Resultados: Houveram 
2840 cirurgias para tratamento de incontinência urinária por via vaginal entre 2011 e 2015 no estado de Goiás, 
correspondendo a 10% desse tipo de procedimento realizado no Brasil. A media anual foi de 568 procedimentos, 
tendo uma estabilidade na quantidade de procedimentos anuais, entretanto apenas 33,6% deles aconteceram no 
âmbito do SUS. Observou-se que 90,9% dessas intervenções foram eletivas e que a média de tempo de internação 
por procedimento é de 02 dias. Conclusão: Apesar de existir em Goiás uma quantidade relativamente satisfatória 
de procedimentos, observa-se um predomínio deles no setor privado. Esse fato revela uma situação preocupante, 
uma vez que se sabe que grande parte da população depende do SUS para se tratar. Desse modo, fica evidente que 
essa conjuntura precisa ser revista, uma vez que os custos para o estado dos procedimentos são relativamente 
pequenos se comparado com as perdas sociais. 
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Introdução: Cistosarcomas filoides são neoplasias fibroepiteliais raras, afetando principalmente mulheres entre 40 
e 50 anos, com incidência de 2,1 casos/milhão de mulheres e frequência mais elevada entre latinas, brancas e 
asiáticas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), podem ser benigno, bordeline ou maligno. A 
incidência de casos benignos é de 35-64% enquanto a malignos é de 25%. Objetivos: Relatar caso de cistosarcoma 
filoide benigno originado de fibroadenoma e discutir as diferenças entre essas afecções. Relato do caso: Paciente 
do sexo feminino, 41 anos, relata nódulo em mama direita. Nega uso de anticoncepcional. Refere tabagismo e 
etilismo. Realizou MMG que indicou, na mama direita, nódulo de BIRADS 0 e, na mama esquerda, BIRADS 1. A USG 
mostrou imagem hipoecoica, de contornos delimitados e parede nítida, localizada no quadrante medial da MD. Foi 
indicada a PAAF guiada pela USG, cujos resultados foram: processos benignos para as duas mamas, compatíveis 
com fibroadenoma. Retornou referindo aumento dos nódulos. Foi submetida a setorectomia em mama direita. O 
diagnóstico pré e pós-operatório foi de fibroadenoma. Continua em acompanhamento com a Mastologia 
Conclusão: Fibroadenomas e tumores filoides apresentam similaridade citológica. Entretanto, o estudo detalhado 
da citomorfologia é capaz de ajudar na diferenciação. O tamanho e a celularidade do estroma são cruciais no 
diagnóstico. Apesar das similaridades, os fibroadenomas e os tumores filoides apresentam diferenças clínicas. Os 
fibroadenomas normalmente interrompem o crescimento ao chegar a 2-3 cm, apresentam lento crescimento e 
normalmente regridem naturalmente. Os tumores filoides geralmente crescem mais de 10 cm e podem recidivar 
ou metastatizar para os pulmões principalmente. Nesse caso, a paciente apresentou um tumor filoide originando-
se de um fibroadenoma. O prognóstico é variável, depende essencialmente do tamanho tumoral, das margens 
cirúrgicas e da doença residual. 
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Introdução: A coleção de pus localizada abaixo da pele, atrás da aréola ou tecido mamário e nas estruturas atrás da 
mama pode acontecer de forma aguda, geralmente após a gestação, ou crônica. Vale ressaltar que 
aproximadamente 5 a 10% das inflamações mamárias durante a amamentação evoluem para abscesso. Uma parte 
do tratamento constitui-se de drenagem do conteúdo do abcesso. Objetivos: Analisar os casos de drenagem de 
abscesso da mama, tentando compreender prováveis falhas na assistência à saúde. Pacientes e Métodos: Trata-se 
de um estudo descritivo, quantitativo e de caráter retrospectivo realizado em Goiás entre os anos de 2011 e 2015. 
Os dados foram obtidos do sistema DATASUS, utilizando-se uma população de estudo composta pelos indivíduos 
que realizaram o procedimento e estão cadastrados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) do 
Ministério da Saúde, totalizando 412 registros. Foram selecionadas todas as variáveis importantes. Resultados: Em 
relação ao período analisado, a maioria dos casos ocorreu em 2015, com 25,97% do total, vale ressaltar que houve 
uma pequena diminuição entre os anos de 2011 e 2013. Em relação ao tipo de regime, 74% foram públicos, sendo 
que 4,12% foram ignorados. Outro fator analisado foi o caráter de atendimento, com 81,8% dos atendimentos 
foram de urgência. Conclusão: A literatura mostra que a incidência de abscesso mamário varia entre 3 a 11%. Por 
isso, os profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais de mastite, principalmente em mulheres jovens e 
primíparas. O manejo imediato e adequado geralmente leva a uma resolução oportuna e previne complicações. 
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INTRODUÇÃO: Doença inflamatória do colo do útero, também conhecida como cervicite é uma inflamação que 
pode ser causada tanto por um amplo espectro de organismos diferentes, quanto por alergia a espermicida ou 
látex. A principal complicação da cervicite é a doença inflamatória pélvica, já que pode evoluir para essa quando é 
devido à gonorreia ou clamídia OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico das pacientes internadas por cervicite 
no estado de Goiás, no período de janeiro/2008 a Janeiro/2016. PACIENTES E MÉTODO: Estudo descritivo, 
observacional e de caráter retrospectivo. Os dados foram de origem secundária, extraídos do DATASUS, na 
categoria de base de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). As variáveis analisadas 
foram idade, cor e ano de internação no período estudado. RESULTADOS: Foram internadas 110 pacientes em todo 
o Estado de Goiás. O ano que apresentou a maior incidência da doença foi em 2011 com 25.45% e a menor foi 2014 
com 7,27%. A faixa etária que possui a maior incidência é entre 40 e 49 anos, com 35 (31,81%) internações, a 
segunda maior foi de 30 a 39 anos, com 26 (23,63%) internações e logo em seguida, com 18 (16,36%) internações, a 
faixa entre 20 e 29 anos. Em relação à raça, 35 (31,81%) das internações não informaram cor. Das que informaram 
18 (16,36%) é autodeclarada branca e 56(50,90%) é autodeclarada parda. CONCLUSÃO: O número de internações 
tem apresentado uma tendência estatística a se manter constante, o que pode guiar esforços no sentido de 
melhorar o entendimento e o tratamento da doença visando a diminuição da sua incidência. Para fins diagnóstico, 
faz-se fundamental conhecer a faixa etária de maior incidência, aumentando as chances de um diagnóstico precoce 
e, portanto, da não evolução para complicações. Quanto à raça, é difícil extrair alguma informação substancial já 
que 31,81% das internações não informaram cor, indicando a necessidade de uma melhor identificação no 
momento da internação 
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Introdução: A evisceração vaginal define ? se como a extrusão de estruturas intraperitoneais através de um defeito 
da parede da vagina. É uma situação rara e a sua maioria está associada a cirurgia pélvica prévia. Objetivo: Relatar 
caso clínico de evisceração vaginal após 9 meses de realização de histerectomia vaginal e perineoplastia em uma 
paciente de 73 anos de idade. Relato do caso clínico: Paciente M.J.P, 73 anos, G7P6nA1, deu entrada na 
Maternidade Dona Iris encaminhada de outro hospital particular da cidade no dia 25/02/17 com quadro de 
evisceração via vaginal de alça do intestino delgado com sinais de isquemia, visualizado ao exame físico. Referia 
quadro de tosse importante pela manhã que evoluiu com sangramento vaginal aumentado e sensação de peso na 
região perineal. Havia realizado histerectomia vaginal e perineoplastia em um hospital em Brasília- DF há 9 meses. 
Foi realizado atendimento inicial e estabilização primária da paciente que apresentava quadro de dor intensa. 
Foram colocadas compressas umedecidas em região eviscerada e feito encaminhamento de urgência para cirurgia 
geral. A paciente foi encaminhada para o HUGO aos cuidados da cirurgia geral, sendo submetida a Ileocolectomia 
Direita duas horas após o atendimento no HMDI. Permaneceu internada por três dias no HUGO, recebeu alta com 
dieta pastosa e apresentando boa evolução do quadro. Conclusão: A evisceração vaginal é mais frequente em 
mulheres pós ? menopausadas, cuja parede vaginal é tipicamente mais fina, hipovascularizada e atrófica, sendo 
mais susceptivel à rotura espontânea ou provocada por aumento da pressão abdominal. Uma revisão de 60 casos 
de evisceração vaginal após cirurgia ginecológica descreveu a presença frequente de uma tríade de 
hipoestrogenismo, cirurgia vaginal prévia e distúrbios do pavimento pélvico. É uma situação rara mas 
potencialmente letal, exigindo uma correção cirúrgica imediata. Neste caso, a rápida intervenção cirúrgica foi 
fundamental para boa evolução da paciente. 
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Introdução: A Falência Ovariana Precoce (FOP) é uma disfunção gonadal que ocorre antes dos 40 anos, 
caracterizada pelo quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico associado a amenorreia, hipoestrogenismo, 
distúrbio vasomotores e pela perda de fertilidade. Atualmente, considera-se a incidência dessa doença em, 
aproximadamente, 1% da população feminina mundial.Objetivos: Apresentar uma visão geral da FOP e abordar 
seus sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento.Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica com análise de 10 
artigos científicos, uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado. Esses trabalhos foram publicados entre 
os anos de 2010 e 2015 e foram selecionados por abordar aspectos relacionados ao objetivo desta 
revisão.Resultados: Na FOP primária cromossômica, há envolvimento do cromossomo X ou autossomas, tais 
mutações representam 13% dos casos. Já a secundária engloba infecções, cirurgia pélvica, quimioterapia e 
radioterapia. As variações dos sintomas do climatério apresentam relação com os antecedentes pessoais, estilo de 
vida e autopercepção do estado de saúde geral. O diagnóstico da FOP é resultante da tríade: amenorreia, níveis de 
gonadotrofina elevados e sinais e sintomas de déficit de estrogênio. Atualmente, a Terapia Hormonal (TH) vem se 
consolidando como principal método de tratamento. Porém, existem outras vias importantes de prevenção e 
tratamento, como criopreservação, ovodoação, aconselhamento genético e estudos sobre a corticoterapia, uso de 
antioxidantes e apoio emocional.Conclusões: Constatou-se que na maioria dos artigos o fator fisiopatológico da 
FOP foi preponderante em detrimento de uma análise psicossocial. Ficou evidente que a TH e a ovodoação são os 
métodos de tratamento mais utilizados, surgindo, assim, a necessidade de mais estudos que abordem e difundam 
métodos alternativos de prevenção e tratamento para a FOP. Notou-se, por fim, a escassez de informação quanto 
ao diagnóstico precoce para essa doença. 
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Introdução: O câncer (CA) de colo uterino é um grave problema de saúde pública no Brasil. Este é a terceira causa 
mais frequente de tumores na população feminina e sua quarta causa de morte por câncer. O tratamento das 
lesões precursoras de câncer pode ser expectante, ou cirúrgico, por amputação cônica de colo do útero em 
quadros graves. Há um esforço do ministério da saúde para que haja o diagnóstico precoce dessa neoplasia devido 
ao alto grau de morbimortalidade na população e a facilidade de cura nos casos diagnosticados precocemente. 
Objetivo: Verificar a incidência dos casos de lesões malignas de colo do útero e associa-las ao seu tratamento 
através da amputação cônica de colo do útero em Goiás. Pacientes e método: Trata-se de um estudo descritivo, 
quantitativo e retrospectivo dados referentes aos anos 2013 a 2015. Os dados foram obtidos pelo DATASUS, 
utilizando-se uma população composta por indivíduos com a morbidade e estão cadastrados no Sistema de 
Informação Hospitalares (SIH) do SUS. Resultados: Foram obtidos 1224 registros de câncer de colo uterino entre 
2013 e 2015, com uma diminuição número de casos de câncer de colo em Goiás de 417 casos para 394 casos no 
período analisado. O número de amputações cônicas de colo do útero realizadas, entretanto, foi de 248 
demonstrando uma quantidade considerável de procedimentos invasivos e com intuito curativo. Foram realizados 
244 procedimentos sob caráter eletivos e 4 em caráter de urgência no estado de Goiás. Conclusão: Tais valores 
demonstram a eficácia do rastreio do câncer de colo do útero e da conduta adequada no estado de Goiás, a qual 
não houve necessidade de ocorrer em caráter de urgência na grande maioria dos casos. Verifica-se, portanto, que o 
diagnóstico precoce de lesões pré-malignas induz a um tratamento mais eficaz no combate ao câncer de colo 
uterino. Além disso, sugere-se que a amputação cônica de colo do útero seja realizada de acordo com 
indicação/necessidade de realização deste procedimento. 
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INTRODUÇÃO:O câncer de mama é mundialmente a forma mais comum de câncer em mulheres, afetando 
aproximadamente uma em cada nove a uma em cada treze mulheres (KATZ, 2007). As estatísticas indicam um 
aumento da frequência deste diagnóstico tanto nos países desenvolvidos quanto nos em 
desenvolvimento(HADDAD, 2001).No Brasil também é o tipo mais comum nas mulheres seguido pelos cânceres de 
colo uterino, cólon e reto, pulmão e estômago. Segundo o INCA, leva a 6,6% de todas as mortes por câncer no 
Brasil.OBJETIVOS: Analisar os coeficientes de incidência e mortalidade por câncer de mama no mundo através do 
GLOBOCAM, e relacionar os dados com achados literários.MÉTODOS: Realizou-se uma revisão qualitativa de 
literatura, cujo material foi selecionado à partir de pesquisa em bibliotecas virtuais, Scielo, Bibliomed e BVS. Depois 
gerou-se dois mapas através do GLOBOCAM 2008 para que os resultados fossem comparados com a realidade 
apresentada pelo mesmo.RESULTADOS: As taxas de mortalidade por câncer de mama continuam altas em regiões 
subdesenvolvidas, devido a diagnóstico em estágio avançado e tratamento tardio.Ao observar a Oceania, notamos 
elevada incidência,mas baixa mortalidade, situação inversa a de países africanos. Na população mundial, a 
sobrevida média após cinco anos é de 61%. Estatísticas indicam aumento da incidência nos países desenvolvidos e 
nos em desenvolvimento, e a este aumento pode ser atribuído a melhora de métodos diagnósticos. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), houve um aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade 
nos Registros de Câncer de Base Populacional de diversos continente.CONCLUSÃO:Faz se importante o 
conhecimento de dados de mortalidade e de outros meios epidemiológicos para identificar situações de 
desigualdade que demandem ações e estudos específicos, subsidiando processos de planejamento, gestão e 
avaliação de políticas públicas que visem prevenir e promover a saúde, para as mulheres em geral. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência humana (AIDS) é uma doença viral que ataca as células de defesa, 
possibilitando uma maior suscetibilidade a infecções por outros microrganismos. Dentre os patógenos que as 
aidéticas estão sob vulnerabilidade, está o HPV, que tem 2 comprovadamente relacionados ao desenvolvimento de 
câncer de colo uterino. OBJETIVO: Relacionar a maior incidência de Câncer de colo uterino em aidéticas. 
METODOLOGIA: A seguinte pesquisa é uma revisão integrativa da literatura confeccionada com base em pesquisas 
realizadas através dos descritores técnicos padronizados pela BIREME específicos para o tema (HIV, Neoplasias de 
Colo de Útero e HPV) de artigos publicados de 2000 a 2013, que relacionam a maior incidência de infecções 
oportunistas, particularmente a pelo HPV, em pacientes HIV positivo, utilizando-se as bases de dados Google 
Acadêmico e Scielo. RESULTADOS: A AIDS é uma condição fisiopatológica que acomete principalmente os linfócitos 
T CD4, comprometendo as funções imunológicas adquiridas, de maneira geral. Assim, os portadores do HIV, com 
elevada carga viral e níveis linfocitários abaixo de 200 células/mm³, passam a ter maior incidência de infecções 
oportunistas, em especial infecção pelo HPV, principal causa de câncer de colo uterino. Esse fator foi comprovado 
por estudos, que permitem concluir que o risco de ser infectado por HPV é maior nas aidéticas (cerca de 73%) do 
que nas mulheres que não tem AIDS (cerca de 24%). Além disso, verificou-se que a chance de se ter câncer de colo 
uterino pelo HPV é 5,6 vezes maior em pacientes soro positivo. CONCLUSÃO: Como apontado pelos resultados 
apresentados, pacientes aidéticas com carga viral elevada e baixo nível de linfócitos T CD4 têm maior chance de 
contrair o HPV e, consequentemente, de vir a desenvolver câncer de colo uterino. Portanto, é fundamental a 
prevenção ao HIV e HPV, com atenção especial as pacientes aidéticas no acompanhamento rotineiro dos exames 
preventivos. 
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Introdução: O prolapso genital feminino é uma condição relacionada à fraqueza ou defeitos dos músculos e 
ligamentos de sustentação pélvica, podendo ser tratado tanto com tratamento conservador e mudanças nos 
hábitos de vida, assim como cirurgia ginecológica. Objetivo: Quantificar as internações hospitalares do SUS por 
prolapso genital feminino nos anos de 2011 a 2015 em Goiás, correlacionando-os com a caráter do atendimento, 
regime e idade. Pacientes e método: Estudo quantitativo com delineamento transversal. Considerou-se o total de 
internações por prolapso genital feminino realizados no período de 2011 a 2015, analisando as variáveis 
quantitativas numéricas dos dados encontrados. Os dados utilizados foram de origem secundária, extraídos do 
banco de dados do DATASUS, na categoria de base de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
(SIH/SUS). Resultado: Entre 2011 e 2015, houveram um total de 7505 internações por prolapso genital registrados 
em Goiás. Durante esses anos, 2011 foi o que possuiu a maior quantidade de casos no estado (1826), enquanto 
2015 foi o ano com o menor número de casos (1252), demonstrando um padrão de diminuição de internações ao 
longo dos anos. O regime com maior número de casos foi o público, que totalizou 55% em comparação com o 
privado. Em relação ao caráter de atendimento dos casos, 75% foram de caráter eletivo em comparação com os 
outros realizados em caráter de urgência. Além disso, observa-se predomínio da faixa etária entre 40 e 49 anos, 
representando 30% das internações por prolapso genital, seguido pela faixa etária entre 30 e 39 anos. Conclusão: 
De acordo com os dados obtidos, foi possível notar diminuição significativa relacionada à quantidade de 
internações por prolapso genital feminino em Goiás, demonstrando a importância de medidas preventivas 
relacionadas aos hábitos de vida, assim como do diagnóstico precoce para se evitar abordagens cirúrgicas mais 
agressivas.



 
 

TRABALHOS CIENTÍFICOS – CATEGORIA e-POSTER 
 
Ginecologia 
 
LÍQUEN ESCLERO-ATRÓFICO EM PACIENTE DE 19 ANOS DE IDADE: UM RELATO DE CASO 
Cordeiro, AD, Cordeiro, GAM, Cordeiro, LRC  
 
Ela Centro de Medicina  
 
Introdução O líquen escleroatrófico é uma dermatose inflamatória crônica benigna pouco comum em mulheres, 
sendo mais frequente em caucasoides, pré-puberes e menopausadas. A sua causa permanece desconhecida; alguns 
estudos associam essa afecção à doenças autoimunes ou ao papilomavírus humano. Frequentemente, essa 
dermatose atinge a região genital. Objetivo Relatar um caso raro de líquen escleroatrófico vulvar em paciente na 
menacme. Relato do Caso Clínico BCA, 19 anos, sexo feminino, branca e solteira. Paciente chega ao consultório 
para primeira consulta ginecológica, assintomática. Em seus antecedentes pessoais, destaca-se menarca aos 13 
anos, sexarca aos 16 anos e refere uso irregular de preservativo. Ao exame físico ginecológico, observou-se à 
inspeção vulvar hipocromia, espessamento da mucosa da face interna de grande lábio direito e hipotrofia de 
pequeno lábio direito. Ao exame especular, visualizou-se vagina e colo sem lesões aparentes. Foram solicitados: 
colpocitologia onco-parasitária, vulvoscopia com biopsia e ultrassonografia transvaginal. A vulvoscopia sugeriu 
desordem epitelial do tipo líquen escleroatrófico, contudo o exame anatomo-patológico detectou papilomavírus 
humano. A colpocitologia evidenciou alterações celulares benignas com inflamação moderada e presença de 
gardnerella vaginalis. Foi medicada com secnidazol (via oral) e corticoterapia tópica vulvar. A paciente retornou 
após 20 dias e constatou-se melhora da coloração e trofismo vulvar. Conclusão O caso reafirma o que é relatado na 
literatura, pois trata-se de uma paciente do sexo feminino e com comprometimento da área genital. No entanto, a 
faixa etária da paciente não é a mais comum, bem como o fato da paciente se apresentar assintomática na consulta 
e se tratar de um achado do exame físico. Além da associação do quadro clínico ao HPV, diagnosticado com a 
biópsia vulvar. 
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RESUMO INTRODUÇÃO: Doenças derivadas da proliferação do epitélio trofoblástico placentário são anomalias da 
gravidez e denominadas como doenças trofoblastica gestacional (DTG), dividindo-se em formas benignas, mola 
hidatiforme completa e incompleta, e formas malignas, tal como mola invasora, coriocarcinoma e o tumor 
trofoblástico do sítio placentário. A evolução da Mola hidatiforme, principalmente a completa, para as formas de 
doenças malignas demonstram a importância do acompanhamento dessas pacientes, lançando mão da dosagem 
dos níveis séricos do hCG. OBJETIVO: Relatar um caso de uma doença trofoblástica gestacional (DTG) com 
metástase pulmonar originada de Mola Hidatiforme, ocorrido na Maternidade do Hospital São José do Avaí, e 
pontuar a importância do seguimento pós-molar. RELATO DE CASO: Paciente T.S.P., 33 anos, G1P0A0, IG: 10 
semanas, deu entrada no hospital São José do Avaí com um laudo ultrassonográfico apresentando útero 
aumentado de volume, cavidade endometrial preenchida por material ecogênico e vesículas em seu interior, 
sugestivo de mola. Ao exame encontrava-se com útero aumentado de volume (fundo de útero 15 cm), colo 
fechado e sem perdas. A paciente foi internada e submetida à AMIU, o material foi enviado para a patologia, com o 
resultado de Mola Hidatiforme. Paciente teve alta hospitalar sendo acompanhada, ambulatorialmente, com 
dosagens seriadas do hCG, identificou-se uma queda transitória e posterior aumento dos seus níveis séricos (03/11 
? 200.000 mUI/ml ; 14/11 ? 68.927 mUI/ml; 21/11 - 65.756 mUI/ml; 30/11 ? 93.048 mUI/ml). Diante deste 
resultado iniciou-se screening com exames complementares para a investigação de NTG, após propedêutica 
complementar notou-se a progressão da doença sendo estagiado em Mola Invasiva estádio III com metástase 
pulmonar. Sendo realizado posterior tratamento monoquimioterápico. CONCLUSÃO: enfatizar a importância do 
seguimento pós-molar a nível ambulatorial para diagnóstico e tratamento precoce de evoluções para NTG. 
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA NO CENTRO OESTE E NO BRASIL 
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Introdução: O câncer de mama é uma doença de alta incidência e elevada taxa de mortalidade, sua relevância é 
acentuada em função da dificuldade de se firmar o diagnóstico precoce e a carência de informações quanto ao 
comportamento biológico. A incidência do carcinoma de mama tem crescido em todo o mundo, tornando esta 
entidade um grande problema de saúde pública e uma das maiores causas de morte por câncer entre as mulheres . 
Objetivo: Descrever a mortalidade de mulheres por câncer de mama no Centro-Oeste e no Brasil, de 2010 e 2014, 
fazendo uma comparação temporal e entre os estados tendo o Brasil como parâmetro. Métodos: Estudo 
epidemiológico quantitativo com delineamento transversal de base populacional. Foram considerados os óbitos de 
mulheres por neoplasia maligna de mama, nos anos de 2010 e 2014. Os dados utilizados foram coletados no 
sistema de informação DATASUS, sendo realizada estatística descritiva dos dados numéricos. Resultados: Em 2010 
ocorreram 211 mortes de mulheres por câncer de mama no Centro-Oeste, sendo 78 em Goiás, 46 no Distrito 
Federal, 49 em Mato Grosso e 38 em Mato Grosso do Sul; no Brasil, as mortes foram 3.134. Em 2014 o número de 
mortes no Brasil subiu para 3.551 e no Centro-Oeste chegou a 253, com exceção do Mato Grosso, todos os estados 
da região acompanharam esse aumento, com ênfase para Goiás, que apresentou um aumento substancial de cerca 
de 41% em relação à 2010. Conclusão: O estudo mostrou uma elevação da mortalidade por câncer de mama em 
mulheres no Centro-Oeste que corroborou os dados do Brasil, este aumento pode ser explicado em nosso meio 
pelo diagnóstico tardio. A detecção precoce e a melhora do manejo da doença são meios de reduzir as taxas de 
mortalidade, para isso, faz-se necessário a ampliação de estudos e campanhas nessa área, e também, dada a 
magnitude da doença e deficiência do sistema de informação, é importante que haja uma boa documentação e 
atualização do banco de dados DATASUS para auxiliar nas pesquisas do tema. 
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Introdução: A ITU (Infecção do trato urinário) é uma das mais comuns infecções bacterianas na mulher, sendo que 
pelo menos 40% das mulheres adultas apresentam pelo menos um episódio de ITU em suas vidas. A gravidez é uma 
situação que predispõe ao aparecimento de ITU, devido às mudanças fisiológicas (mecânicas e hormonais) que 
ocorrem nesse período da vida da mulher. A ITU durante a gravidez pode causar sérias complicações, como o 
trabalho de parto precoce, recém-nascidos de baixo peso, rotura prematura de membranas, restrição de 
crescimento intraútero, paralisia cerebral, entre outras. Objetivo: Identificar casos notificados de mortes 
relacionadas a infecção geniturinária, correlacionando com a idade, e região brasileira. Pacientes e métodos: 
Estudo observacional com delineamento transversal com abordagem quantitativa. A população do estudo 
correspondeu ao total de óbitos ocorridos no Brasil no ano de 2014, analisando as variáveis quantitativas 
numéricas dos casos notificados ocasionados por infecção geniturinária em gestantes. Os dados utilizados foram 
obtidos do sistema de informação de mortalidade (SIM) e analisados posteriormente por escala de proporção ou 
frequência relativa. Resultados: Os números de casos ocorridos no Brasil no ano de 2014 corresponderam ao total 
de 46. O maior número de casos relacionados a essa etiologia ocorreram na faixa etária entre os 15 e 19 anos, 
totalizando 39% dos óbitos. A região sudeste obteve quantidade predominante de óbitos (43%). Conclusões: 
Considerando as inúmeras complicações gestacionais que podem advir das infecções do trato urinário, deve-se 
atentar para o diagnóstico e manejo clínico adequado em tais situações. Tal estudo foi realizado no intuito de 
subsidiar a construção de propostas de análise da atual situação de saúde relativa à ginecologia e obstetrícia, 
estimulando uma prática de gestão da saúde baseada em evidências. 
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Introdução: A neoplasia de colo do útero (NCU) é caracterizada por replicação anormal do epitélio de revestimento 
do útero, podendo comprometer tecidos adjacentes, outras estruturas e órgãos de forma letal, sendo um relevante 
problema de saúde pública. Caracterizada como a segunda neoplasia mais frequente em mulheres, obtendo 
variações por idade nas regiões do Brasil. Objetivo: Descrever os índices internações hospitalares por região e faixa 
etária de NCU no período de 2012 a 2016, em casos confirmados notificados no Sistema de Informação 
Hospitalares do SUS. Metodologia: Estudo epidemiológico quantitativo com delineamento transversal de base 
populacional. Analisou-se no período de 2012 a 2016, o número de internações hospitalares por NCU por faixa 
etária, de 15 a 80 anos, e em cada região do Brasil. Os dados utilizados foram extraídos do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sendo realizada estatística descritiva dos dados numéricos. 
Resultados: No período de 2012-2016, no Brasil, dentro dos casos de internação hospitalar por NCU, houve cerca 
de 6% na região Norte, sendo a única região com a maioria das mulheres dentro da faixa de 30 a 39 anos. Na região 
Nordeste houve 28%, no Sudeste houve 39%, no Sul foi de 20% e no Centro-Oeste 7%, sendo que nessas regiões a 
NCU ocorreu com mais frequência em mulheres de 40 a 49 anos. Conclusão: O estudo demonstrou que a maior 
ocorrência de internação hospitalar por NCU foi no Sudeste. E a faixa etária preponderante foi dos 40 aos 49 anos. 
Percebe-se, portanto que a incidência é rara em mulheres até 30 anos e aumenta progressivamente com pico de 40 
a 49 anos. Uma das razões a esse índice está associada entre outros fatores à infecção pelo vírus HPV (Papiloma 
vírus Humano), que em mulheres com até 30 anos regride espontaneamente e em idades acima é mais persistente. 
Para tanto, é essencial cada vez mais campanhas, ações e divulgações de medidas preventivas, para que esse índice 
decline. 
 



 
 

TRABALHOS CIENTÍFICOS – CATEGORIA e-POSTER 
 
 
Ginecologia 
 
NEOPLASIA MALIGNA DE PELE: O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE UMA POPULAÇÃO NA MENOPAUSA 
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INTRODUÇÃO:No Brasil a neoplasia maligna de pele corresponde a 25% das neoplasias malignas e apresenta alta 
incidência. Com principais fatores de risco exposição excessiva a radiação ultravioleta,e envelhecimento da pele 
,historia familiar de câncer de pele,pele clara, imunossupressão,presença de nevo congênito,entre outras.Dentre as 
neoplasias malignas de pele o carcinoma basocelular é o mais frequente que corresponde 70% dos casos,seguido 
pelo carcinoma espinocelular e o melanoma sendo menos frequente porém com alto potencial de produzir 
metástase(CARETTA et al, 2009)OBJETIVOS:Traçar o perfil epidemiológico dos casos de neoplasia maligna de pele 
em pacientes acima de 60 anos na cidade de Anápolis-GO no período de 2008 a 2012.METODOS:Estudo de caráter 
epidemiológico com abordagem qualiquantitativa.Os dados do número de casos de neoplasia maligna de pele por 
residência município de Anápolis na população acima de 60 anos no período de 2008 a 2012 foram coletados por 
meio do Sistema de Informação Informatizado do Sistema Único de Saúde,DATASUS. RESULTADOS:Foram 
observados 34 casos de neoplasia maligna no município de Anápolis em maiores de 60 anos.A maioria 
16(47,06%)casos ocorreram na faixa etária de 70 a 79, e 25(73,52%)casos no sexo masculino.Dos 34 casos só 14 
forneciam informações sobre a cor dos pacientes,sendo 5 da cor branca e o mesmo numero na cor parda, não 
sendo encontrado na cor negra. Verificou se maior numero de casos na idade 70 a 79 anos comprovando que a 
idade é relevante fator de risco. Mostrou se prevalência de mais de 70% em homem, podendo ser relacionar a 
exposição a radiação UV no ambiente de trabalho, o fator de risco mais significativo é a exposição excessiva ao 
sol(SCHMITT et al,2012)CONCLUSÃO: Analisando-se os dados coletados verificou-se que a neoplasia maligna de 
pele tem uma alta incidência no município de Anápolis, e esta incidência aumenta com a idade, sendo mais 
frequente em homens de pele clara em concordância com a literatura. 
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Introdução: O câncer de ovário é a neoplasia ginecológica mais mortal, a sobrevida global em cinco anos é menor 
que 40%. Isto se deve ao fato de que a maioria das pacientes são diagnosticadas em estádios já avançados da 
doença, nessas situações a efetividade das opções terapêuticas é limitada e a maioria das pacientes acaba 
apresentando recidiva e morre em função da doença. Objetivo: Descrever a ocorrência de mortes por neoplasia 
maligna do ovário no Brasil, de 2011 à 2014, fazendo uma comparação temporal e entre as regiões geográficas. 
Metodologia: Estudo epidemiológico quantitativo com delineamento transversal de base populacional. Foram 
consideradas as notificações de óbitos por câncer de ovário de 2011 à 2014. Os dados utilizados foram coletados 
no sistema de informação DATASUS, sendo realizada estatística descritiva dos dados numéricos. Resultados: De 
2011 à 2015, foram notificadas 2.490 mortes por câncer de ovário no Brasil, sendo 14,78% destas na região Sul, 
43,33% no Sudeste, 6,55% no Norte, 26,91% no Nordeste e 8,43% no Centro-Oeste. Comparando as ocorrências de 
óbitos de 2011 com as de 2014, observa-se um aumento de 12,18% no Brasil, sendo 583 mortes no ano de 2011 e 
654 em 2014. Essa elevação é igualmente notada em todas as regiões brasileiras. Conclusão: O trabalho mostrou 
um aumento das notificações de óbitos por câncer de ovário no Brasil durante período estudado. Este fato chama 
atenção para a necessidade de se encontrar através de estudos de qualidade, métodos mais sensíveis e específicos 
para se detectar a afecção precocemente, tendo em vista uma maior chance de sucesso no tratamento, já que a 
alta mortalidade e morbidade estão relacionadas com o diagnóstico tardio da doença. 
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Introdução: As salpingites são inflamações que ocorrem na tuba uterina, enquanto que ooforites são inflamações 
dos ovários da mulher. Essas doenças estão associadas à incidência de infertilidade e gravidez ectópica. Além disso, 
nota-se que elas são mais comuns nas mulheres sexualmente ativas. Objetivos: Analisar a ocorrência de salpingites 
e ooforites em mulheres no estado de Goiás com internação pelo sistema único de saúde (SUS). Pacientes e 
Métodos: O estudo é quantitativo, retrospectivo e com delineamento transversal realizado em Goiás entre os anos 
2011-2015, utilizando-se uma população de estudo composta por mulheres que apresentaram as doenças e foram 
tratadas no estado de Goiás, totalizando 1015 registros. Os dados foram obtidos do sistema DATASUS, de ordem 
secundária, na categoria de base de dados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Foram 
utilizadas as variáveis: faixa etária, ano de processamento, caráter e regime do atendimento. Resultados: Ocorreu 
um total de 1015 casos registrados em Goiás, desses 1,77% em meninas de 5 a 14 anos, 6,5% em adolescentes de 
15 a 19 anos, 36% em mulheres de 20 a 29 anos, 36,6% em mulheres de 30 a 39 anos, 17,3% em mulheres de 40 a 
59 anos e 1,77% em mulheres de 60 a 79 anos. Quanto ao regime, foi observado que o serviço público 
correspondeu a 49,35% do local de atendimento. E em relação ao caráter, houve atendimento de urgência 
(54,77%) e eletivo (45,23%). Na análise quanto ao ano de processamento, percebeu-se um leve aumento de 
ocorrência no ano de 2014. Em 2011 foi de 17,73%, 2012 de 19,6%, 2013 de 20,19%, 2014 de 23,55% e em 2015 de 
18,91%. Conclusão: Apesar da salpingite e a ooforite ocorrer em ambas faixas etárias, houve uma enorme 
prevalência em mulheres de 20 a 39 anos, correspondendo a 72,6% do total de atendimentos. Com base nisso, 
observa-se que a vida sexual ativa apresenta-se como um fator de risco, fazendo necessárias uma maior atenção e 
promoção de saúde a essa parcela das mulheres. 
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Introdução: O câncer de colo uterino é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de 
mama e do colorretal. No Brasil, a falta de programas de saúde específicos e a não adesão aos já existentes 
contribuem para a elevada incidência, tornando o conhecimento do perfil das internações de suma importância 
para definir estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento. Objetivo: Determinar o perfil das internações por 
câncer de colo uterino, em Goiás e no Brasil, no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2017. Métodos: Estudo 
ecológico com dados obtidos no item ?Informação em Saúde? (TABNET), subitem ?epidemiologia e morbidade?, 
site DATASUS. Adotadas as variáveis faixa etária, regime de atendimento e óbitos. Resultados: Foram registrados, 
em Goiás, 5444 internações, enquanto no Brasil houveram 202845. Em Goiás, 14 pacientes menores de 19 anos, 
217 entre 20-29 anos, 1197 entre 30-39 anos, 2182 entre 40-49 anos, 952 entre 50-59 anos, 530 entre 60-69 anos, 
255 entre 70-79 anos e 97 com 80 anos ou mais. No Brasil, 767 pacientes menores de 19 anos, 12584 entre 20-29 
anos, 41466 entre 30-39 anos, 61575 entre 40-49 anos, 41645 entre 50-59 anos, 26326 entre 60-69 anos, 14094 
entre 70-79 anos e 4386 com 80 anos ou mais. Diante do regime de internações em Goiás, 825 foram em 
instituições públicas e 4619 privadas. No Brasil, 58307 em rede pública e 144538 privada. Foram apontados 427 
óbitos em Goiás e 18198 no Brasil. Conclusão: O câncer de colo uterino, evidente a partir dos 20 anos, tem um pico 
mais expressivo entre 40-49 anos. As internações predominam em instituições privadas, ratificando a deficiência do 
sistema público atual. Tal neoplasia apresenta altos índices de mortalidade no Brasil em comparação aos países 
desenvolvidos, constituindo-se, assim, um grave problema de saúde pública. O perfil dessas internações, portanto, 
promove um direcionamento para a criação de políticas capazes de transformar a realidade preocupante desta 
patologia no país. 
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Introdução: Os Leiomiomas são tumores benignos da musculatura lisa uterina, de ocorrência prevalente em 
mulheres na idade reprodutiva. A ocorrência dos miomas uterinos é relativamente raro em mulheres jovens e na 
maioria dos casos, mostra-se uma regressão no período correspondente à pós menopausa. Geralmente, os casos 
são assintomáticos, porém, nas ocorrências sintomáticas pode haver hipermenorréia, dor pélvica, aumento do 
volume abdominal e a infertilidade. Objetivo: Analisar a epidemiologia de Leiomiomas uterinos no Estado de Goiás. 
Pacientes e Método: Estudo quantitativo, transversal, em que os dados foram obtidos pelo DATASUS. As variáveis 
analisadas foram: raça e faixa etária, no período compreendido entre Janeiro de 2016 e Janeiro de 2017, região 
metropolitana de Goiânia. Resultados: Os resultados detalharam um total de 1.137 casos de internação em Goiânia 
por Leiomiomas uterinos, sendo que há maior incidência em mulheres que se enquadram na faixa etária de 40 a 49 
anos (58,3%). Em segundo lugar, encontram-se as mulheres entre 30 e 39 anos, com incidência de 23,2% do total 
de casos. Os dados apresentados revelam que na maioria das internações não houve informação da raça da 
paciente (79,4%), porém, em pacientes com os dados completos, a incidência mostra-se maior na raça parda (17%). 
Conclusão: Oberava-se a influência da raça e faixa etária no desenvolvimento de Leiomioma uterino. Nota-se que 
na região metropolitana de Goiânia, a incidência é maior em mulheres de raça parda, quando comparado com 
mulheres da raça negra. Esse fato contrapõe-se às informações obtidas na literatura, que considera no contexto 
brasileiro, uma incidência de 2 a 3 vezes superior na raça negra, sendo mais vezes sintomáticos, maiores e 
múltiplos. Observa-se, ainda, a necessidade da realização de uma triagem minuciosa da admissão das pacientes na 
internação, visto que grande parte dos casos não há detalhamento da raça, que consiste em um critério 
epidemiológico importante. 
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Introdução: Os pólipos endometriais são lesões benignas, com baixo risco de malignização. Diagnóstico desta 
afecção varia de acordo com o período de vida da paciente, ou seja, no período reprodutivo é obtido nas pacientes 
sintomáticas, com sangramento uterino anormal ou infertilidade. Já na pós-menopausa em sua maioria são 
assintomáticos, podendo estar ou não associados a sangramento anormal em 30% dos casos. O diagnóstico 
definitivo é realizado pelo exame histológico com amostra obtida através da biópsia dirigida por meio da 
histeroscopia. Tratamento padrão ouro é a ressecção histeroscópica. Objetivo: relatar um caso de histeroscopia na 
cidade de Goiânia, Goiás em 2017.Relato de Caso: SDEM, 54 anos, G2P2A0, assintomática, realizou no dia 22 de 
Fevereiro de 2017 USG Transvaginal de rotina que evidenciou um aspecto ecográfico sugestivo de pequeno nódulo 
de mioma e pólipo em cavidade endometrial. Com isso, no dia 02 de Março de 2017, foi submetida a uma 
histeroscopia diagnóstica que descreveu um achado de pólipo endometrial liso de 2,0 cm com biopsia evidenciando 
proliferação de células musculares lisas, livres de atipias, compatível com leiomioma (submucoso), e ausência de 
sinais de malignidade. Após, no dia 31 de Março de 2017, realizou histeroscopia terapêutica sem intercorrências. 
Conclusão: A polipectomia é altamente satisfatória na pós-menopausa, tem menor taxa de sucesso em mulheres 
sintomáticas no período reprodutivo e melhora as taxas de fertilidade em mulheres inférteis. Mesmo os pólipos 
endometriais assintomáticos, cujo único achado geralmente é espessamento endometrial focal, diagnosticado 
ocasionalmente por meio da ultrassonografia transvaginal, na pós-menopausa, podem constituir fator de risco para 
câncer de endométrio. 
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Introdução: A prevalência de infertilidade no mundo varia,sendo a anovulação responsável pela maioria.Como 
fatores de impacto negativo nos índices de concepção destacam-se a idade avançada, obesidade, drogas, 
transtornos hipotalâmicos, pituitários, tireoideanos, adrenais e ovarianos. Objetivo: Estimar a prevalência de casos 
notificados de infertilidade feminina no Brasil.Métodos:Estudo epidemiológico quantitativo com delineamento 
transversal de base populacional. Considerou-se o total de casos de infertilidade feminina identificados no Brasil no 
período de 2008 a 2016.Os dados utilizados foram extraídos do sistema de informação de morbidade hospitalar, 
sendo analisados por estatística descritiva, e sintetizados por escala de proporção.Resultados:A prevalência de 
casos de infertilidade feminina identificados no Brasil vem decrescendo ao longo do período entre 2008 e 2016 no 
Sistema único de Saúde.A maior prevalência dos casos ocorreu em 2008,quando foi registrada a marca de 0,39 
casos por cem mil habitantes com relação a população geral e 0,77 da população feminina no país na mesma 
proporção.Os mesmos valores foram repetidos em 2009.A partir de 2010 a prevalência de infertilidade passou a 
demonstrar queda,registrando 0,35 do total populacional e 0,70 entre as mulheres.Essa tendência de diminuição 
foi confirmada nos anos seguintes e em 2014,a prevalência atingiu 0,25 da população total por cem mil habitantes 
e 0,49 do sexo feminino.Já em 2016,constatou-se a menor prevalência dos casos de infertilidade feminina no 
Brasil,afetando 0,19 populacional e 0,37 por 100 mil mulheres.Conclusões:Com a diminuição da prevalência de 
infertilidade feminina,entende-se que as atuais políticas de aconselhamento e prevenção da infertilidade na 
mulher,além do avanço das técnicas de fertilização,tem ajudado a reduzir os casos de infertilidade no 
país.Contudo,faz-se necessária a continuação dos cuidados na área, com o intuito de diminuir ainda mais o número 
de casos de infertilidade por habitante no Brasil. 



 
 

TRABALHOS CIENTÍFICOS – CATEGORIA e-POSTER 
 
Ginecologia 
 
PREVALÊNCIA DE NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO 
Nathalia Dell Eugênio Costa, Adi Gonçalves Xavier Neto, Johnathan Pedroso da Rocha, Annah Rachel Graciano  
 
UniEVANGÉLICA  
 
Introdução: Atualmente, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil (10,3% do total), excluídas as causas 
indeterminadas, ficando atrás somente de doenças cardiovasculares. O câncer de colo uterino é um dos mais 
importantes, com incidência mundial estimada de aproximadamente meio milhão de casos por ano. Estima-se que 
tenha sido responsável por aproximadamente meio milhão de casos novos, além de 260 mil mortes em todo o 
mundo em 2005, das quais 80% ocorreram nos países em desenvolvimento. Objetivos: Estimar a prevalência de 
neoplasia de colo de útero entre os anos 2008 e 2016. Métodos: Estudo quantitativo com delineamento 
transversal. Considerou-se o total de casos ocorridos no Brasil no período de 2008 e 2016, analisando as variáveis 
quantitativas numéricas dos casos notificados ocasionados por hipóxia uterina e asfixia ao nascer. Os dados 
utilizados foram extraídos do sistema de informação de morbidade hospitalar (SIH). Posteriormente, foi realizada 
estatística descritiva e obtida taxa de prevalência ao correlacionar com valores obtidos pelo IBGE. Resultados: A 
prevalência, tanto do sexo feminino quanto do masculino, foi em 2016, quando estes representaram 0,31651% e 
aquelas, 0,42736% dos óbitos. Desse modo, somando-se ambos os sexos, o ano em que houve maior prevalência 
de mortes também foi 2016, com uma porcentagem de 0,37265%. Além disso, o sexo feminino apresentou maior 
prevalência, desde 2008. Conclusões: Conclui-se pelo estudo, que houve maior prevalência de óbitos do sexo 
feminino em todos os anos e que a prevalência se mantém relativamente estável desde 2008, variando 0,011%, de 
um ano a outro; permanecendo com a prevalência menor no ano de 2008 
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Introdução: As cirurgias estéticas estão aumentando, particularmente a cirurgia plástica de mama é uma das mais 
realizadas na atualidade possuindo três objetivos principais: aumentar, reduzir ou retificar queda mamaria. 
Objetivo: Comparar a quantidade de internações por mamoplastias realizadas de modo eletivo ou urgência com os 
custos gastos pelos serviços hospitalares no período de 2011 a 2015. Pacientes e método: Trata-se de um estudo 
quantitativo, de base populacional e delineamento transversal. Os dados foram de origem secundária, extraídos do 
SIH/SUS, entre os anos de 2011 a 2015, no estado de Goiás. Foi avaliado o caráter de atendimento, AIH aprovado 
por procedimento, valor de serviços hospitalares por procedimento e ano do processamento. Resultados: Entre 
2011 e 2015, as cirurgias plásticas de mama totalizaram 1.063, tendo um decréscimo no ano de 2012, voltando a 
aumentar nos anos subsequentes. Sobre o caráter de atendimento temos 96,5% dos casos foram eletivos enquanto 
que apenas 3,5% foram de urgência. Entre os anos de 2011 e 2012 ouve uma redução de 11% das internações 
hospitalares pela mamoplastias. Entretanto, ao observamos os custos gastos com serviços hospitalares no mesmo 
período houve um aumento insignificante de 0,44%. Nos anos de 2013 a 2015 houve um aumento progressivo das 
internações e dos custos hospitalares, prevalecendo o maior aumento em 2015 com 23% cirurgias de mama que 
correspondem a 31% do desembolso hospitalar. Houve um aumento significativo de 90% no custo hospitalares por 
cada cirurgia de mama comparando o ano de 2011 com o de 2015. Conclusão: As cirurgias plásticas de mama são 
muito prevalentes e responsáveis por grandes custos ao SUS. É notório que mesmo após uma queda entre os 
procedimentos o valor praticamente se iguala, visto que os custos com tal cirurgia se elevam ano após ano. A falta 
de urgência na maioria dos casos em que se pretende fazer mamoplastia corrobora a maioria dos casos eletivos em 
comparação com os urgentes. 
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Introdução: De acordo com o último senso realizado pelo IBGE a expectativa de vida no Brasil subiu para 75,5 anos 
em 2015. Com a maior longevidade da população o índice do risco de osteoporose na população feminina 
aumentou, sendo de até 70% em mulheres acima de 80 anos, além disso, a osteoporose é uma doença que causa 
uma fragilidade motora à paciente, logo na ausência de qualquer prevenção ou tratamento, uma em duas 
mulheres aos 70 anos apresentará fratura de fêmur. Objetivo: Mostrar que o profissional da saúde que prioriza um 
atendimento holístico, consegue prevenir comorbidades relacionadas a osteoporose. Metodologia: Foi realizado 
um projeto terapêutico singular, para uma idosa de 69 anos, usuária da UBS Arco Verde em Anápolis, portadora de 
hipertensão arterial sistêmica e osteoporose, com a intenção de identificar as falhas do tratamento, contorná-las e 
minimizar as quedas da assistida. Resultados: A paciente havia caído 3 vezes em um ano e com orientações simples 
como a retirada de tapetes e colocação de uma cadeira no banheiro, os fatores externos para a queda foram 
removidos. Além disso houve a troca da medicação, do Alendronato para o Ácido Zolendrônico, em conjunto com 
cálcio, vitamina D e readequação da dieta. Conclusão: O atendimento ginecológico feito a mulher, principalmente 
naquela que já está no período da pós menopausa, precisa ser amplo, é necessário avaliar todos os fatores 
relacionados ao estilo de vida, como a baixa ingestão de cálcio, a deficiência em vitamina D, as medicações em uso 
- analisar se é a mais adequada para o caso - os fatores de risco para queda, a realização da densitometria óssea 
como monitorização do tratamento, além do estímulo à atividade física, visando prevenção da osteoporose e a 
identificação do risco, permitindo assim um tratamento em momento oportuno e que tenha adesão por parte da 
paciente, de modo a proporcionar uma melhor qualidade de vida. 
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Introdução: Entre as neoplasias malignas do sexo feminino, o câncer de vulva tem se mostrado raro. A incidência 
mundial é de 1,8/100.000 mulheres jovens, aumentando para até 20/100.000 após os 75 anos. O tipo histológico 
mais frequente, representando cerca de 90% dos tumores vulvares, é o carcinoma de células escamosas ou 
epidermóide. No Brasil, essa incidência é uma das mais altas do mundo e requer diagnóstico precoce para o bom 
prognóstico. Metodologia: Fez- se uma revisão sistemática das bases de dados LILACS, MEDLINE, ScieLO, com 
seleção de artigos a partir de 2014. Resultados: O risco de desenvolvimento do câncer vulvar relaciona-se a 
aspectos comportamentais, reprodutivos, hormonais e genéticos. Fatores que aumentam esse risco incluem outros 
carcinomas genitais, afecções inflamatórias crônicas vulvares, fumo (nitrosaminas específicas do tabaco foram 
identificadas no muco do trato genital feminino há mais de uma década), história de verrugas genitais e carcinomas 
vulvares incipientes. Dados obtidos durante os últimos 20 anos corroboram o conceito de que o carcinoma 
escamoso da vulva, origina-se a partir de ao menos duas vias patogenéticas. Uma consiste na infecção pelo 
papilomavírus humano, originando uma lesão precursora do carcinoma escamoso vulvar, a neoplasia intra-epitelial 
vulvar. Apesar de estas associações serem possivelmente verdadeiras, recentes estudos questionam o papel de 
uma enzima ativadora destas nitrosaminas ? a CYP2D6 ? em pacientes portadoras de câncer de pulmão e vulva, 
contrariando resultados de publicações prévia. O outro caminho é menos conhecido, mas provavelmente requer o 
desenvolvimento de alterações em genes do hospedeiro, as quais acumulam-se no epitélio escamoso vulvar. 
Conclusão: Com base nessas informações, a história clínica completa e o exame físico minucioso são imperativos 
para a detecção de lesões suspeitas. A terapia precoce e adequada aos doentes é fator preditivo para o bom 
prognóstico.
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Introdução: Entre as neoplasias malignas do sexo feminino, o câncer de vulva tem se mostrado raro. A incidência 
mundial é de 1,8/100.000 mulheres jovens, aumentando para até 20/100.000 após os 75 anos. O tipo histológico 
mais frequente, representando cerca de 90% dos tumores vulvares, é o carcinoma de células escamosas ou 
epidermóide. No Brasil, essa incidência é uma das mais altas do mundo e requer diagnóstico precoce para o bom 
prognóstico. Metodologia: Fez- se uma revisão sistemática das bases de dados LILACS, MEDLINE, ScieLO, com 
seleção de artigos a partir de 2014. Resultados: O risco de desenvolvimento do câncer vulvar relaciona-se a 
aspectos comportamentais, reprodutivos, hormonais e genéticos. Fatores que aumentam esse risco incluem outros 
carcinomas genitais, afecções inflamatórias crônicas vulvares, fumo (nitrosaminas específicas do tabaco foram 
identificadas no muco do trato genital feminino há mais de uma década), história de verrugas genitais e carcinomas 
vulvares incipientes. Dados obtidos durante os últimos 20 anos corroboram o conceito de que o carcinoma 
escamoso da vulva, origina-se a partir de ao menos duas vias patogenéticas. Uma consiste na infecção pelo 
papilomavírus humano, originando uma lesão precursora do carcinoma escamoso vulvar, a neoplasia intra-epitelial 
vulvar. Apesar de estas associações serem possivelmente verdadeiras, recentes estudos questionam o papel de 
uma enzima ativadora destas nitrosaminas ? a CYP2D6 ? em pacientes portadoras de câncer de pulmão e vulva, 
contrariando resultados de publicações prévia. O outro caminho é menos conhecido, mas provavelmente requer o 
desenvolvimento de alterações em genes do hospedeiro, as quais acumulam-se no epitélio escamoso vulvar. 
Conclusão: Com base nessas informações, a história clínica completa e o exame físico minucioso são imperativos 
para a detecção de lesões suspeitas. A terapia precoce e adequada aos doentes é fator preditivo para o bom 
prognóstico. 
 



 
 

TRABALHOS CIENTÍFICOS – CATEGORIA e-POSTER 
 
 
Ginecologia 
 
SÍNDROME INFANTO-PUBERAL (PRADER WILLI) 
Valdivina Eterna Falone, Lívia Maria Oliveira Salviano, Ricardo Pereira Marot, João Jorge Nassaralla Neto, Nathália 
Ventura Stefli, Waldemar Naves do Amaral 
 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás  

 
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma desordem genética que cursa com hipotonia neonatal, 
atrasos neuropsicomotores, hiperfagia obesidade e hipoplasia dos genitais externos, no sexo feminino. Acontece 
por deleção da região 15q11q13, dissomia uniparental e mutações no centro de imprinting. A incidência é de 
1:15.000 nascidos vivos e a prevalência de 60:1.000.000. OBJETIVO: Relatar um caso de SPW com anormalidades 
renais RELATO: AVV, 3º filha de 7 gestações, 3 abortos, nasceu de cesárea, 39 semanas, 3.100kg, com hipotonia 
neonatal e PCA pequeno. Não chorou e nem mamou. Foi para UTI por 15 dias. Aos 3 anos com achado de arcoplex 
neuma pique foi fechado diagnóstico de Prader Willi. Aos 4 anos, em Ultrassonografia de aparelho urinário, 
identificou-se rim direito vicariante e agnesia renal esquerda CONCLUSÃO: Normalmente, a síndrome afeta as 
gonodas e não o aparelho renal. Há na literatura pontuais relatos de litíase, hipoplasia renal, rim displasico e 
glomerulonefrite mesangioproliferativa. Poucos relatos específicos existem na literatura apresentando uma 
possível associação desta síndrome com desordens do trato urinário e renal, sendo este o primeiro caso relatado 
de agenesia renal. 
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Introdução: A hipertrofia dos pequenos lábios pode ser considerada um assunto de saúde pública, pois atinge um 
número considerável de mulheres, sendo causa comum de desconforto funcional, comprometendo atividades 
físicas e sexuais. É também motivo de queixas estéticas, e seu tratamento cirúrgico possibilita resultados funcionais 
e estéticos satisfatórios para a população feminina. Objetivos: Analisar a ocorrência de tratamento cirúrgico para a 
hipertrofia dos pequenos lábios em Goiás entre 2011 e 2015. Paciente e Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
quantitativo e retrospectivo, utilizando dados de 2011 e 2015. Os dados foram obtidos do sistema DATASUS, com 
população de estudo cadastrada no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) do Ministério da Saúde, 
com total de 215 registros em Goiás. O total foi composto por procedimentos eletivos e de urgência, por local de 
internação. Resultados: Observou-se maior ocorrência de casos eletivos na capital Goiânia, com 113 casos. Ela foi a 
segunda maior cidade com casos de urgência, tendo 3 casos, enquanto Trindade apresentou a maior ocorrência de 
urgência, com 4 casos. Anápolis foi a segunda cidade com maior número de ocorrência de casos eletivos, tendo 17 
casos, porém não apresentou urgências do procedimento em questão. Em terceiro lugar para casos eletivos ficou 
Goiatuba, também sem ocorrência de casos de urgência. O maior número de casos totais foi Goiânia, seguida por 
Anápolis. Conclusão: Nota-se que há poucos casos de procedimentos cirúrgicos para hipertrofia dos pequenos 
lábios em Goiás, mesmo que estudos tenham mostrado que é uma queixa relativamente comum em mulheres. 
Conclui-se, portanto, que baixos números de tratamento cirúrgico sugerem situações como a desvalorização das 
queixas clínicas vulvares das mulheres por parte de ginecologistas. Além disso, nota que tal procedimento está 
presente com maior frequência nos grandes centros urbanos do estado devido as melhores condições de saúde dos 
mesmos. 
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Introdução: A vagina septada, parcial ou completa, representa 75% dos casos de útero didelfo, resultando assim em 
dois hemi úteros separados e dois colos. As alterações estruturais do útero podem manifestar-se, aumentando a 
morbidade obstétrica, causando retenção placentária, subinvolução uterina e hemorragia, bem como gerar queixas 
ginecológicas que incluem oligomenorreia, dismenorreia, sangramento uterino disfuncional e dispareunia. 
Objetivos: Identificar o número de casos de tratamento de vagina septada/atrésica e verificar possíveis alterações 
na quantidade de cirurgias ao longo dos anos. Pacientes e métodos: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo 
e de caráter retrospectivo realizado no Brasil entre os anos de 2011 e 2015. Os dados foram obtidos do sistema 
DATASUS, utilizando-se uma população de estudo composta pelos indivíduos que apresentaram a morbidade e 
estão cadastrados no Sistema de Informações Hospitalares SUS (SIH/SUS) do Ministério da Saúde. Resultados: O 
número total de cirurgias para tratamento de Vagina Septada foi de 1079, durante o período estudado, sendo que 
53,75% (580) ocorreram na Região Nordeste, seguido pelo Sudeste com 30,6% (330). Ocorreu um decréscimo no 
número de cirurgias para tratamento de vagina septada/atrésica entre 2011 e 2015, sendo que a quantidade de 
procedimentos caiu de 257 para 175, durante os 5 anos. A maioria dos procedimentos ocorreram sob regime 
privado 61,75 (666). Sendo caracterizado média complexidade e 75,5% (815) das cirurgias sob caráter eletivo. 
Conclusão: Comparando 2011 com 2015, ocorreram 82 cirurgias a mais em 2011. Essa situação pode estar 
relacionada com a redução do aparecimento da má formação do útero, ou redução do número de diagnósticos. 
Além disso, observa-se que essa cirurgia tende a ser realizada em hospitais particulares do nordeste sob caráter 
eletivo, mostrando um perfil desse procedimento e o possível local geográfico de maior incidência dessa condição.
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INTRODUÇÃO: A fibromatose ou tumor desmóide da mama é uma patologia rara, de etiologia não esclarecida, 
onde há intensa proliferação de fibroblastos. Trata-se de tumor benigno, porém agressivo localmente, podendo 
invadir estruturas adjacentes. OBJETIVO: Relatar caso de paciente com fibromatose na mama. RELATO: S.C.A, 
feminino, 24 anos, queixa-se de nódulo em mama esquerda há 1 ano com crescimento no período. Menarca: 12 
anos, G0. Nega comorbidades e história familiar ou pessoal de câncer. Em uso de contraceptivo oral. Nega etilismo 
e tabagismo. A inspeção das mamas: retração da pele do quadrante súperolateral da mama esquerda. A palpação: 
nódulo endurecido, fixo, de 3,5x3,0cm; mama direita, axilas e fossas claviculares sem alterações. Ultrassonografia 
das mamas: nódulo irregular às 2h na mama esquerda de 2,7 cm. A core biópsia da lesão sugeria tumor filoides e 
lesão neural, orientando a realização de Imuno-histoquímica (IHQ) para confirmação histológica. A IHQ indicou 
tratar-se de tumor desmóide. A ressonância magnética identificou lesão de 2,3x3,4cm com invasão de músculo 
peitoral maior e da pele. Realizado quadrantectomia com exérese da porção do músculo peitoral maior acometido 
pelo tumor e reconstrução imediata com retalho musculocutâneo toracolateral. O Anatomopatológico confirmou 
tratar-se fibromatose mamaria, de 3cm e margens livres. CONCLUSÃO: O tumor desmóide representa 0,2% dos 
tumores da mama e provêm da formação de fibras espessas e massas irregulares em estruturas músculo-
aponeuróticas. Clinicamente se apresenta como massa endurecida e indolor, fixa ou não, associada a retração 
cutânea, ocorrendo principalmente em pacientes no menacme, tal como a paciente. Devido ao comportamento 
agressivo e infiltrativo do tumor, a abordagem é sempre cirúrgica e exige amplas excisões, pois recidivas variam 
entre 18 a 29%. A retirada de margens positivas está associada a maior chance de recorrência, o que não ocorreu 
no caso em questão, cujas margens foram livres. 
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Introdução: Aparecimento de feridas ou úlceras genitais são motivos frequentes de atendimento de urgência. A 
principal causa das úlceras genitais são as infecções sexualmente transmissíveis (IST), todavia a história clínica da 
paciente é fundamental para definir a etiologia e tratamento adequado da doença. Objetivo: Relatar um caso de 
úlceras genitais em paciente adolescente e virgem. Relato do Caso Clínico: VSS, 14 anos, feminino, branca, solteira 
(acompanhada pela mãe). Paciente refere aparecimento de feridas na vulva há 5 dias, pouco doloridas que 
iniciaram do lado direito e posteriormente a lesão disseminou para o lado oposto. Antecedentes pessoais: menarca 
aos 12 anos, nega sexarca ou qualquer tipo de contato íntimo. Antecedentes patológicos: refere quadro gripal há 
10 dias com febre e adenomegalia cervical; calendário de vacinação completo (inclusive HPV). Exame físico: 
paciente hígida, afebril; à inspeção vulvar apresentava úlceras genitais rasas, a maior em face interna de pequeno 
lábio direito com conteúdo purulento e outras três úlceras menores na face interna de lábio esquerdo; hímen 
aparentemente íntegro. Foi feito coleta de material vaginal com cotonete. Paciente foi medicada com solução anti-
inflamatória para banho de assento e antibioticoterapia tópica. Solicitadas sorologias para IST, herpes-zoster e 
vulvoscopia. A vulvoscopia evidenciou lesões ulceradas e também vesiculares em fase inicial. Iniciado tratamento 
com aciclovir. Os exames para rastreamento de IST foram todos negativos; sorologia para herpes zoster IgG 
positivo e IgM negativo. A paciente evoluiu com melhora progressiva e resolução das lesões em cerca de 20 dias. 
Conclusão: O caso descrito reafirma a importância da anamnese e exame físico, e a necessidade do ginecologista de 
atentar-se às diversas causas das úlceras genitais que podem ter etiologias variadas, infecciosas e não infecciosas. 
Destaca-se a associação delas com outras doenças, como doenças intestinais e autoimunes. 
 


