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o diagnóstico de adenocarcinoma pancreático. Recebeu alta
após recuperação completa.
Discussão: As lesões de cauda de pâncreas podem ser
assintomáticas até que atinjam maiores proporções. A dor
abdominal devido obstrução do intestino grosso é rara. A
tomografia é importante para o diagnóstico e as taxas de sensibilidade e especificidade CA 19-9 variam de 70-92% e 68-92%,
respectivamente. A cirurgia é o tratamento de escolha e a mortalidade associada a grandes ressecções é alta.
Conclusāo: Apesar de atípico, o câncer de cauda de pâncreas pode se manifestar como obstrução intestinal.
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Introdução: A ingesta de corpo estranho (CE) costuma ser
involuntária, em adultos, podendo ser voluntária em indivíduos com doenças psiquiátricas e em crianças. O CE, ao
percorrer o esôfago, em 80 a 90% dos casos se resolvem espontaneamente e 10 a 20% impactam em algum segmento do trato
gastrointestinal exigindo alguma intervenção.
Descrição de caso: C.G.J., feminino, 35 anos, doméstica,
deu entrada no Pronto Socorro com dor abdominal difusa,
de forte intensidade e com duração de 4 horas. Tinha diagnóstico (dx) de esquizofrenia e teve dificuldade em responder
às perguntas da anamnese, mas estava acompanhada da
irmã. O exame físico mostrou um bom estado geral, facies e
atitude de grande ansiedade, afebril, taquicárdica e taquipneica, com sinais de irritação peritoneal difusa. Uma rotina
radiológica para abdome agudo mostrou a presença de pneumoperitôneo e alguns objetos metálicos em topografia de
fossa ilíaca esquerda, tendo-se o dx de perfuração intestinal.
Paciente revelou que havia ingerido vários objetos metálicos
numa tentativa de suicídio. Após laparotomia exploratória,
evidenciou-se perfuração de colo sigmoide provocada por
um objeto metálico pontiagudo que veio do lúmen da alça
intestinal em direção à cavidade peritoneal. Devido uma
contaminação fecal no local da perfuração optou-se pela
extensão da lesão colônica, retirada de dez objetos metálicos
entre pedaço de garfo, pinças, grampos de cabelo e moedas,
lavagem da cavidade e exteriorização da lesão na forma de
uma colostomia em alça. A paciente teve alta após quatro
dias de internação com a marcação de consultas ambulatoriais
para o posterior fechamento da colostomia.

Discussão e conclusão: A maioria dos CE geram apenas
desconforto sem maiores complicações e, na investigação
diagnóstica, são radiopacos na radiografia. Os CE costumam
ficar impactados nas duas constrições esofágicas, no piloro,
na segunda e na terceira porções do duodeno, no ângulo de
Treitz e na válvula ileocecal. Os CE maiores do que 6,5 cm e os
pontiagudos são os que mais comumente causam perfuração.
Dessa forma, apesar de a paciente ter ingerido múltiplos objetos e esses terem ultrapassado os principais obstáculos em
que normalmente ocorrem os agravos, a perfuração ocorreu
no sigmoide, mostrando a importância no seguimento de um
paciente psiquiátrico e a necessidade de outros métodos diagnósticos para localizar todos os objetos e, assim, evitando as
complicações.
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Introdução: A permanência do abdome aberto após
intervenção cirúrgica (peritoniostomia) é indicada em casos
de peritonite difusa, quando não há controle completo da
infecção, trauma abdominal, hemorragias intra-abdominais,
isquemia mesentérica, pancreatite aguda grave e síndrome
compartimental abdominal. O objetivo é relatar um caso de
apendicite aguda complicada, que evoluiu com perda de domicílio, peritoniostomia e múltiplas reabordagens.
Descrição do caso: Homem, 21 anos, no 48◦ pós-operatório
de apendicite aguda grau IV. Sob cuidados de terapia intensiva
e com obstrução intestinal. O abdome se encontrava em peritoniostomia e as alças de delgado distendidas, com aderências
firmes e perda de domicílio.Optado por reabordagem e realizado lise parcial das aderências do delgado para confecção de
ileostomia em alça e jejunostomia descompressiva. O fechamento temporário da aponeurose foi feito com tela ventral
de dupla face (polipropileno/e-PTFE). Pele e subcutâneo foram
mantidos abertos. Houve necessidade de múltiplas revisões
e remoção da tela por contaminação após 15 dias. Recebeu
alta para enfermaria no 77◦ dia de internação. Evoluiu com fístula enterocutânea no 123◦ dia de internação hospitalar, sendo
submetido à rafia e novas revisões. Permaneceu internado por
8 meses e recebeu alta hospitalar com fístula enterocutânea
de baixo débito com necessidade de 3 curativos diários, ileostomia em alça funcionante, com boa aceitação da dieta e
deambulando. Manteve seguimento ambulatorial com fechamento da fístula enterocutânea e reconstrução do transito
intestinal.

