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A. total de exames FOBT efetuados: 5.732.
B. total de FOBT positivos: 289 (5,04%) (b/a) = 289/5.732.
C. total de positivos para câncer nas colonoscopias feitas:15
(0,26%) (c/a) = 15/5.732.
D. colonoscopias feitas em FOBT + : 185. Doenças benignas
ou exame normal: 68 (36,75%) (68/185); adenomas (baixo
grau ou serrilhado): 101 (64,66%) (101/185); câncer: 15 (8,1%)
(15/185). Câncer intramucoso ou adenomas de alto grau de
atipia: oito (tratados por via endoscópica). Câncer invasivo:
sete (tratamento cirúrgico:1 e ESD:1). Pacientes FOBT + que
aguardam colonoscopia: 59; recusaram colonoscopia: 45.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2017.09.017
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permitiu o diagnóstico de CTP confirmado posteriormente
por painel imuno-histoquímico. A lesão apresentava baixo
grau de proliferação celular e não se detectou transformação
maligna.
Conclusão: O desenvolvimento de CTP na região perianal
é uma possibilidade excepcional, mas o tratamento cirúrgico
deve ser sempre indicado pelo risco de degeneração maligna
para carcinoma epidermoide.
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Introdução: Os cistos triquilemais proliferantes (CTP) são
neoplasias benignas raras originadas do istmo folicular que
podem desenvolver ceratinização triquilemal e degeneração
maligna para carcinoma epidermoide. Os CTP acometem principalmente mulheres idosas e localizam-se, em mais de 90%
dos casos, no couro cabeludo. O desenvolvimento de CTP na
região perianal ainda não foi descrito.
Objetivo: Apresentar caso de CTP localizado na região perianal.
Relato do caso: Mulher, 56 anos, procurou serviço especializado, queixava-se do crescimento progressivo de lesão
nodular na ânus havia oito anos. Negava dor, sangramento
ou alteração do hábito intestinal, referia pequeno desconforto perianal ao sentar-se. O exame proctológico identificou
lesão cística, na região psterolateral direita do ânus, a 2 cm
da transição mucocutânea, media 3 cm em seu maior diâmetro. À palpação a lesão era indolor, apresentava consistência
fibroelástica. Ao exame digital do reto não identificaram-se abaulamentos ou infiltração da parede do canal anal ou
reto. A ressonância magnética (RM) da pelve confirmou a
presença de imagem nodular única, cística, ovalada, com
conteúdo mucinoso em seu interior, localizada próximo à
margem anal na linha posterior mediana, de contornos regulares e limites bem definidos. A RM mostrou ainda que a
lesão media 2,5 x 1,7 x 2,2 cm e não invadia a musculatura
esfincteriana, não apresentava relação com o cóccix, invasão da parede retal ou linfonodomegalias regionais. Optou-se
pela ressecção cirúrgica da lesão e preservação das margens circunferenciais de 1 cm. O estudo anatomopatológico
mostrou tratar-se de lesão escamosa com ceratinização do
tipo triquilemal formada principalmente por células escamosas com ceratinização abrupta, continha áreas hialinas,

Introdução: Leiomiossarcoma do reto é uma patologia rara,
representa 0,07-0,1% das neoplasias do reto, pode ser identificado pelo exame digital em 80% dos casos. Apresentação:
Paciente masculino, 62 anos, com quadro de constipação, disquezia, nódulo anal e perda ponderal iniciado em outubro
de 2016. Exame proctológico: lesão em canal anal ulcerada,
circunferencial, estenosante, friável. Iniciada investigação
clínica. Colonoscopia (Nov/16): múltiplos pequenos pólipos
sésseis de superfície regular em reto (histopatológico: pólipos hiperplásicos). Biópsia de lesão anal (histopatológico:
neoplasia maligna pleomórfica com elementos sarcomatoides. Imuno-histoquímica: sarcoma de células fusiformes).
Paciente perdeu seguimento nesse período, retornou em
abril de 2017. Estadiamento: TC de tórax/abdome: nódulos
hepáticos em segmentos VII/VIII (0,7 cm-0,9 cm); Linfonodos paraórticos (maior: 1,2 x 0,7 cm). RNM pelve: extensa
lesão parietal concêntrica e estenosante anorretal de aspecto
expansivo de 9,8 cm, com sinais de envolvimento da rima
anal. Alteração do sinal da gordura perivisceral que mantinha
contato com a cápsula prostática. Presença de linfonodomegalia perirretal, ilíacos, inguinais e perineal. Paciente sem
proposta cirúrgica devido a processo metastático, foi iniciada
quimioterapia com GMZ/TXT (gemcitabina/docetaxel, Hensley et al.), tem apresentado alguma efetividade durante o
tratamento.
Discussão: A apresentação típica dos LMS superficiais é
de tumoração solitária, arredondada, elevada, por vezes se
aparentam benignos, assim postergam o diagnóstico. Existem
poucas informações sobre a história natural e o tratamento do
leiomiossarcoma. Segundo Rice et al., o tratamento cirúrgico
de LMS sem doença a distância deve ser agressivo, com boa
resposta e baixa recidiva se margens livres. Nos demais casos,
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o tratamento quimioterápico tem sido proposto. Radioterapia
pré-operatória pode reduzir a extensão da lesão, permite a
excisão de lesões previamente irressecáveis. No entanto, a
maioria dos estudos mostra que não há aumento do controle
local ou da sobrevida em pacientes submetidos à radioterapia
adjuvante.
Conclusão: Existem poucas informações na literatura sobre
tratamento de leiomiossarcoma, são necessários mais estudos
sobre tratamento clínico em casos avançados de LMS.

cirurgia oncológica, na qual não deve ser tentada a redução do
segmento envolvido.
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Introdução: A intussuscepção ou invaginação intestinal é
uma condição em que um segmento do intestino invagina-se
no segmento imediatamente seguinte. A intussuscepção constitui 15% dos casos de obstrução intestinal. É mais comum
em crianças até os dois anos. Em adultos, aparece caracteristicamente com dor abdominal em cólica e uma massa
palpável, mas sem causar obstrução completa ou hemorragia retal. Quando ocorre em pessoas idosas, a intussuscepção
geralmente atinge a região sigmoidorretal, causa dores hipogástricas, eliminação de muco e sangue. O exame retal
demonstra a cabeça edemaciada da invaginação e, em alguns
casos, um tumor maligno, que pode ser a própria cabeça da
invaginação. No adulto tem uma etiologia bem definida em
cerca de 80 a 90% dos casos, as neoplasias são a principal causa
na maioria das séries
Objetivo: Descrever um caso de intussuscepção colo-cólica
em adulto, causado por adenocarcinoma de cólon.
Método: Paciente do sexo feminino, 74 anos, apresentava
diarreia sanguinolenta e cólica havia ± 6 meses, hematoquezia, perda ponderal. Exame físico observou tumoração móvel,
palpável em quadrante inferior esquerdo do abdome, abaulamento retal a ± 5 cm da borda anal. Colonoscopia evidenciou
a 30 cm tumor de sigmoide circunferencial estenosante.
Laparotomia exploradora observou intussuscepção sigmoidorretal, tinha como cabeça de pressão um adenocarcinoma.
Procedeu-se a retossigmoidectomia com anastomose colorretal primária. Oncologia contraindicou adjuvância, segue no
ambulatório.
Conclusão: Sintomas de intussuscepção no adulto, diferentemente da criança, são inespecíficos e crônicos, sugerem
obstrução intestinal. Ocorrência da intussuscepção no intestino grosso, ao contrário do delgado, fala a favor de uma
etiologia maligna. A ressecção cirúrgica do segmento envolvido é a melhor terapia dessa patologia, segue os preceitos da
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Introdução: Tumores com predomínio de células fusiformes representam 50% dos tumores de partes moles. Dentre
os grupos devem se distinguir de tumores de comportamento
clínico benigno, maligno e de comportamento indeterminado.
Objetivo: Descrever caso de neoplasia fusocelular em glúteo com retalho em V-Y.
Método: Paciente feminino, 26 anos, com massa em
região glútea havia cinco anos acompanhada de dor intensa.
Evacuações diárias, fezes macias, sem esforço, sangramento
ou muco. Negava perda ponderal. RNM lesão expansiva, com
sinal heterogêneo e predominantemente baixo com supressão
da gordura, com realce intenso e não homogêneo pelo meio
de contraste, de limites parcialmente definidos, de contornos
lobulados, media 112 x 83 x 83 mm com seu epicentro no nível
do tecido celular subcutâneo da região glútea à direita, com
extensão anterior à fossa isquioanal, envolvia esfícter anal
externo em seu aspecto posterior, sugestivo de lesão estromal ou fibrótica, sem linfononomegalias pélvicas, gordura
periretal com sinal preservado. Ao exame proctológico sem
sangramento em dedo de luva, enduramento na parede lateral direita. Retoscopia mucosa íntegra sem abaulamentos até
18 cm da BA. Submetida a exérese da lesão com reconstrução
com retalho em V-Y. Histopatológico: neoplasia de células
fusiformes configurava lesão de 13 x 11 x 10 cm, que infiltrava
tecido fibromuscular e adiposo.
Conclusão: A origem de todos os tumores de células fusiformes é uma célula mesenquimal que pode evoluir para uma
série de tipos citológicos diferentes. É por isso mesmo que
o tumor pode partilhar características com um certo tipo de
célula, não quer dizer que veio dessa célula. Mesmo essa é
uma distinção difícil, porque na maioria dos casos o tumor
infiltra localmente, mas não é considerado maligno. Também não é considerado benigno porque tumores benignos não
proliferam. De qualquer formam a ressecção é a primeira proposta terapêutica, tratamentos adjuvantes são dependentes
da definição histopatológica e imuno-histoquímica.
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