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PATOLOGIA CIRÚRGICA 
DO RECÉM-NASCIDO 

Paulo Roberto Boëchat 

O conhecimento das anomalias congênitas de tratamento cirúrgico 

passou por grandes mudanças nos últimos anos. Uma das mais importantes 

é a possibilidade do diagnóstico pré-natal através da ultra-sonografia, 

evitando 'surpresas' na sala de parto e oferecendo possibilidade de 

intervenção no ambiente intra-uterino e no feto. 

U m dos primeiros sinais de alerta para a possibilidade de anomalia 

fetal é a quantidade maior ou menor de líquido amniótico. A polidramnia 

associada à não visualização da câmara gástrica é um sinal fortemente 

sugestivo de atresia do esôfago, presente também nas obstruções mais 

distais do tubo digestivo, podendo associar-se a tumores cervicais ou 

sacrococcígeos. A oligodramnia e a adramnia têm relação com patologias 

obstrutivas do trato urinário e chama a atenção do neonatologista para a 

possibilidade de hipoplasia pulmonar grave. A placentomegalia é sinal de 

mau prognóstico quando associada a tumores volumosos cervicais ou 

sacrococcígeos. Grande número dessas anomalias, entretanto, cursa com 

normodramnia. 

O estudo da morfologia fetal leva ao diagnóstico pré-natal de grande 

número de patologias, contribui para a conduta obstétrica em relação ao 

momento e ao tipo de parto e permite a avaliação da necessidade de maior 

ou menor intervenção intra-útero para assegurar a sobrevivência fetal. A 

experiência do examinador é fundamental para a tomada de decisões junto 

a obstetra, neonatologista e cirurgião quanto à conduta a ser adotada. 



A ressonância nuclear magnét ica pode acrescentar detalhes 

anatômicos em casos selecionados de tumores sacrococcígeos e ajudar no 

d iagnós t i co diferencial c o m outras pa to log ia s reg ionais c o m o a 

meningocele, cisto de duplicação de reto e o linfangioma. 

Quando o diagnóstico pré-natal de uma anomalia congênita está 

estabelecido ou é fortemente suspeito, um dos pontos de maior controvérsia 

é a forma de levar a notícia aos pais. A equipe médica deve ser cautelosa e 

delicada, p rocu rando mostrar , c o m in fo rmações verdadeiras , as 

possibilidades diagnósticas e de tratamento da anomalia. É recomendável 

que se diga que o diagnóstico definitivo só será possível, em algumas 

ocasiões, após o nascimento. 

DIAGNÓSTICO NA SALA DE PARTO 
Uma avaliação cuidadosa do recém-nascido (RN) ainda na sala de 

parto pode ser o bastante para o diagnóstico. Nas anomalias mais complexas 

- como a extrofia de cloaca ou uma genitália ambígua - , não deve haver 

precipitação ao transmitir aos pais qualquer informação mais específica, 

porque esta pode gerar expectativas ou atitudes difíceis de contornar. 

ANOMALIAS DA CABEÇA Ε DO PESCOÇO 
Fenda labial e palatina - anomalias relativamente freqüentes e 

de etiologia desconhecida. As mais simples acometem apenas o lábio 

superior (uni ou bilateralmente), e o grau do defeito varia caso a caso. 

Atresia de coanas - obstrução por imperfuração da membrana 

coanal. A obstrução pode ser uni ou bilateral. Como o RN tem respiração 

basicamente nasal, essa obstrução, quando bilateral, é causa de insuficiência 

respiratória aguda. O diagnóstico é suspeitado pela impossibilidade de 

passar uma sonda através das narinas e é conf i rmado por exame 

contrastado. A obstrução pode ser membranosa ou óssea. O tratamento 

consiste na perfuração da membrana ou tábua óssea e colocação de u m 

molde tubular por algumas semanas. 

Síndrome de Pierre-Robin - constituída por micrognatia, fenda 

palatina e glossoptose (queda da língua). O RN em decúbito dorsal apresenta 



u m distúrbio respiratório agudo por queda da língua sobre a glote. O 

paciente deve ser colocado imediatamente em decúbito ventral ou lateral. 

A introdução de cateter orogástrico de grosso calibre (10 Fr) ajuda a manter 

a língua para diante, evitando o distúrbio respiratório. A intubação traqueal 

pode ser muito difícil por causa da anatomia da laringe. 

O uso de prótese oral ou bico especial é orientado por fonoaudiólogo 

com experiência na patologia. A fixação anterior da língua, utilizada como 

medida extrema, é seguida de laceração e soltura da mesma com freqüência. 

A mandíbula apresenta u m crescimento progressivo num período que pode 

variar de seis meses a u m ano. U m a fatia de 20% dos pacientes apresenta 

anomalia cardíaca associada do tipo CIV ou tetralogia de Fallot. 

TUMORES CERVICAIS 

O higroma cístico é u m dos tumores benignos mais comuns em RNs. 

Em 60 a 75% dos casos localiza-se na região cervical, é diagnosticado pela 

ultra-sonografia pré-natal e pode atingir grandes dimensões. Os muito 

volumosos são indicação para parto cesáreo. O exame físico logo ao 

nascimento verifica a presença de massa de volume variável, consistência 

amolecida ou tensa, com ou sem nódulos endurecidos em seu interior, 

ocupando a região lateral e anterior do pescoço. Pode causar obstrução 

respiratória com necessidade de intubação traqueal ou traqueostomia. 

Alguns apresentam prolongamento para a parede torácica e mediastino, e 

devem ser avaliados por radiografia de tórax, tomografia computadorizada 

(TC) ou ressonância nuclear magnética ( R M ) . O diagnóstico diferencial 

deve ser feito com teratoma, hemangioma, bócio congênito, cisto de 

duplicação do esôfago e lipoma. 

O tratamento do higroma cístico cervical é o cirúrgico com excisão 

do tumor. O prognóstico é b o m . Microcistos situados entre vasos e 

músculos do pescoço, assoalho da boca e base da língua podem evoluir 

com o macroglossia. Ogita et al. (1987) introduziram u m método de 

tratamento com punção dos grandes cistos e injeção de OK-432 (Picibanil) 

e obtiveram bons resultados. Okada et al. (1992) utilizaram a bleomicina 



da mesma maneira, também com bons resultados. O método pode ser 

complementado com cirurgia. 

O hemangioma pode surgir como uma minúscula mancha vinhosa 

que cresce rapidamente ou já se apresenta ao nascimento como massa de 

coloração vinhosa em qualquer ponto da face ou pescoço. Pode atingir 

grandes volumes e provocar deformações sérias. Infecção, hemorragia e 

ulceração são complicações comuns. A ocorrência de fistula artério-venosa 

não é rara, com sopro audível na lesão, e pode ser documentada pelo eco-

doppler. Os grandes hemangiomas podem seqüestrar plaquetas, ocasionando 

plaquetopenia grave, e, pela presença de fistula artério-venosa, podem ser 

causa de insuficiência cardíaca congest iva. A evolução natural do 

hemangioma mostra, na maioria dos casos, u m crescimento expressivo 

nos seis primeiros meses, seguido de uma regressão lenta. O tratamento 

inclui desde a ressecção de pequenas lesões até a esclerose, embolização, 

pulsoterapia com corticosteróides e a utilização sistêmica do Interferon 

alfa. Essas três últimas modalidades de tratamento ficam restritas aos 

chamados 'hemangiomas alarmantes', que levam à obstrução de vias aéreas 

ou da visão. Os resultados variam de u m caso para outro e existem efeitos 

colaterais. A cirurgia estará indicada em casos selecionados. 

Teratoma - neoplasia que cresce a partir de células germinativas e 

é constituída por tecidos originários dos três folhetos embrionários: 

ectoderma, mesoderma e endoderma. N o RN, de 4 a 10% dos teratomas 

localizam-se na região cervical. 

A ultra-sonografia pré-natal pode mostrar a existência de massa na 

região anterior do pescoço, com ou sem polidramnia. O tumor, cístico ou 

sólido, pode atingir grandes volumes e ser causa de distócia do parto. O 

parto cesáreo tem indicação absoluta nos grandes tumores e o obstetra 

deve sempre utilizar uma incisão ampla para evitar trauma do tumor no 

momento da extração do feto. O neonatologista deverá estar acompanhado 

por endoscopista e cirurgião pediátrico na sala de parto, para uma possível 

traqueostomia de urgência ou intubação difícil. 

Alguns teratomas têm a base localizada no naso ou orofaringe, e 

exteriorizam-se pela boca e parte pelo nariz. Outros estão situados na região 



frontal, confundindo-se com encefalocele anterior. TC de crânio e face 

confirma o diagnóstico e faz prever o grau de dificuldade durante a cirurgia. 

A &#945;-fetoproteina é o marcador utilizado no diagnóstico do teratoma 

e serve também para avaliar a eficiência da ressecção tumoral. N o quinto 

dia pós-operatório, uma queda de 50% ou mais em seus valores mostra 

que a ressecção foi eficiente. A dosagem seriada pós-operatória, com 

intervalo de dois meses, monitoriza uma possível recorrência ou metástase. 

O tratamento do teratoma cervical é cirúrgico com a retirada completa 

do tumor. O anestesiologista e o cirurgião devem estar atentos para a 

ocorrência de pneumotórax durante o ato cirúrgico. O exame do tumor 

pelo patologista deve ser criterioso. Aquele que apresentar histologia 

desfavorável será submetido a quimioterapia complementar. 

ANOMALIAS DE PAREDE TORÁCICA 

Fenda esternal - resulta do defeito de fusão das barras ou metades 

esternais p r i m i t i v a s . A g rande m a i o r i a dos casos apresenta 

comprometimento parcial do esterno e envolve o manúbrio e o terço superior, 

em forma de V ou de U . Em alguns casos, os batimentos cardíacos são 

visíveis através do defeito esternal. A correção cirúrgica tem melhor 

resultado se efetuada nos dois primeiros meses de vida, quando há uma 

melhor flexibilidade do esterno. 

Agenesia parcial de parede torácica - anomalia torácica rara 

c o m ausência parcial ou completa de arcos costais, permi t indo a 

visualização da hérnia pleural durante a inspiração. Sua correção implica 

na utilização de telas artificiais com rotação de retalho muscular posterior. 

A síndrome de Poland é uma das mais conhecidas e inclui agenesia do 

grande e pequeno peitoral, agenesia de costelas e de mama e sindactilia. 

Pentalogia de Cantrel - É a associação entre defeito do diafragma, 

pericárdio, parede tóraco-abdominal e anomalia cardíaca, que pode ser uma 

ectopia cardíaca com o coração situado fora da cavidade torácica e 

apresentando defeito interno. 



TUMORES DE PAREDE TORÁCICA 

Hamartoma e teratoma são os tipos mais comuns de tumor de parede 

torácica no RN. O tumor tem uma parte externa visível e palpável, e outra 

mais extensa, intratorácica, com sintomas de compressão pulmonar e 

restrição respiratória. TC de tórax permite avaliar a extensão do tumor e o 

grau de dificuldade para sua extirpação. O tratamento consiste na ressecção 

tumoral e reconstrução da parede torácica. 

ANOMALIAS DA PAREDE ABDOMINAL 
Os dois grandes grupos de anomalias da parede abdominal no RN 

são representados pela gastrosquise e a onfalocele. O diagnóstico pré-natal 

é feito pela ultra-sonografia. A experiência do ultra-sonografista permite 

avaliar também a maturidade fetal, a condição das alças intestinais e a 

necessidade de infusão de líquido nos casos de oligodramnia acentuada. 

Na onfalocele, a pesquisa de anomalias associadas é extremamente 

importante (Dykes, 1996). 

Gastrosquise - exteriorização das vísceras abdominais (em geral 

estômago e alças intestinais) através de defeito na parede abdominal à 

direita do cordão umbilical, que é implantado em sua posição habitual 

(Foto 1). O diâmetro do orifício pode variar de 1 a 15 cm. Nos casos em 

que esse diâmetro é muito pequeno, pode ocorrer estrangulamento e necrose 

extensa do intestino exteriorizado, associado à atresia intestinal. Nos 

grandes defeitos, as exteriorizações de bexiga, útero, trompas, parte do 

fígado, vesícula e baço são comuns. É rara a ocorrência de anomalias 

associadas, sendo mais freqüente a atresia do intestino delgado ou do colo. 

O pr imei ro atendimento de u m paciente c o m gastrosquise é 

fundamental para u m bom resultado e deve incluir uma série de medidas 

já na sala de parto: 

• manusear com luvas estéreis; 

• envolver em saco plástico ou campo cirúrgico estéril para evitar a perda 

térmica e diminuir o risco de infecção; 

• evitar o uso de compressas úmidas, porque esfriam com o passar do 

tempo e provocam queda da temperatura; 



colocar paciente em decúbito lateral direito em uma incubadora ou 

unidade de calor radiante, para favorecer retorno venoso e diminuir o 

edema das alças exteriorizadas; 

introduzir cateter orogástrico e aspiração gástrica imediata, evitando a 

aspiração para a árvore traqueobrônquica. É comum retirar grandes 

volumes de secreção biliosa do estômago (acima de 100-150 m l ) ; 

iniciar hidratação venosa tão logo a criança esteja mais aquecida. O 

volume a ser administrado deverá variar entre 120 e 140 m l / k g e deve 

incluir sódio para compensar as perdas no trato digestivo; 

fazer uso de antibiótico profilático sempre que houver ruptura precoce 

da bolsa amniótica, condições insatisfatórias do parto, impossibilidade 

de correção imediata, transporte ou em presença de sinais evidentes de 

infecção ou choque. A combinação de oxacilina ou ampicilina e u m 

aminoglicosídeo deve ser a escolha inicial. 

Fotol - Gastroquise 

Fonte: Arquivo da Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/ 

Fiocruz 



A correção cirúrgica primária é conseguida em cerca de 70 a 80% 

dos casos. A redução das vísceras exteriorizadas pode ser feita sob máscara, 

sem intubação traqueal, em grande número de casos. Em 20 a 30% dos 

casos a utilização de uma bolsa de silicone (silo) é necessária para envolver 

as alças intestinais (Foto 2 ) . Deve ser feita redução por ordenha progressiva 

(de dois em dois dias) até a sua retirada e o fechamento da parede abdominal 

entre 7 e 10 dias. Os prematuros ou os pacientes que sofreram aspiração 

de mecônio constituem u m grupo especial no qual o fechamento primário 

pode não ser tolerado, devido à desproporção entre o tamanho da cavidade 

abdominal e o volume de alças intestinais exteriorizadas e à imaturidade 

pulmonar. A assistência ventilatória e a nutrição parenteral são recursos 

indispensáveis. A introdução da alimentação enteral vai depender da 

evolução de cada caso. Nos casos em que o fechamento primário é feito, o 

início da alimentação via oral ou enteral ocorre mais precocemente, por 

volta do 10º ou 12º dia pós-operatório. Quando a colocação de silo é 

necessária, a evolução é mais lenta, a alimentação é iniciada mais tarde e 

a incidência de infecção é maior. 

Foto 2 - Bolsa de silicone (silo) 

Fonte: Arquivo da Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/ 

Fiocruz 



O prognóstico é favorável em 80 a 90%. A morbidade e a mortalidade 

estão diretamente relacionadas à prematuridade, à atresia intestinal 

associada, a grandes ressecções intestinais com síndrome do intestino 

curto, à assistência vent i la tór ia e N P T prolongadas, à colestase, a 

iatrogenias e à infecção. 

Onfalocele - ocorre em cerca de um para cada seis mil nascimentos. 

Consiste em uma falha do retorno das vísceras para a cavidade aMominal 

no final da 10 a semana de vida intra-uterina. A membrana que envolve o 

cordão umbilical recobre as vísceras exteriorizadas. O conteúdo da 

onfalocele varia desde uma pequena quantidade de líquido até a presença 

do fígado e grande quantidade de alças intestinais (Foto 3 ) . A onfalocele 

pequena (com diâmetro do defeito < 2 cm) , também chamada de hérnia do 

cordão umbil ical , pode estar associada à persistência do conduto 

onfalomesentérico ou a um divertículo de Meckel. A onfalocele extensa (com 

diâmetro > 15 cm) tem quase sempre o fígado em seu interior e apresenta 

grande dificuldade para o fechamento primário. Entre 30 e 40% das 

onfaloceles t êm anomal ias associadas: cardiovasculares (25 -30%) , 

gastrointestinais (20%), geniturinárias (15%), neurológicas ( 5 % ) , de 

extremidades (10%) e outras (12-20%). 

As grandes onfaloceles podem sofrer ruptura da membrana na fase 

expulsiva do parto, e, nesses casos, o diagnóstico diferencial com a 

gastrosquise pode ser difícil . A síndrome de Beckwi th -Wiedmann 

compreende a associação de onfalocele, macroglossia e macrossomia (feto 

com peso > 3,8-4,0 kg) (Foto 3 ) . Os portadores dessa síndrome podem 

apresentar hipoglicemia grave e convulsão no período neonatal. 

Em casos mais raros, a onfalocele pode estar associada à implantação 

de u m membro superior anômalo na parede abdominal ou torácica, ou 

pode ocorrer ausência de u m membro superior ou inferior. A cirurgia da 

onfalocele consiste na redução das vísceras exteriorizadas e no fechamento 

primário da parede abdominal. Nos grandes defeitos, utiliza-se uma bolsa 

de silicone com redução progressiva do conteúdo para o interior da cavidade 

abdominal (Langer, 1996). 



Foto 3 - Onfalocele e macroglossia 

Fonte: Arquivo da Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/ 

Fiocruz 

O prognóstico da onfalocele está geralmente relacionado ao seu 

volume, à maior ou menor dificuldade de fechamento do defeito, à existência 

e ao tipo de anomalias associadas. A s grandes onfaloceles apresentam 

morbidade e mortalidade mais elevadas. 

Extrofía de bexiga - ocorre em u m a cada 30 mil partos. Mui to 

mais freqüente em meninos (3 :1 ) , consiste em u m defeito da parede 

abdominal logo abaixo do umbigo, que se caracteriza pela uretra (masculina 

ou feminina) aberta e também pela bexiga completamente aberta, podendo-

se visualizar os orifícios ureterals. N o menino, o pênis é de tamanho 

reduzido e com curvatura acentuada para cima. A ocorrência de criptorquia 

e hérnia inguinal é comum. Na menina, o clitóris é bífido e a vagina pode 

abrir-se mais anteriormente. A definição do sexo pela simples inspeção 



pode ser difícil em alguns casos. Há quase sempre u m afastamento 

acentuado da sínfise pubiana. 

U m grupo de cirurgiões prefere realizar o tratamento da extrofia 

vesical no período neonatal com osteotomia ilíaca anterior e com o 

fechamento completo de bexiga e uretra em u m só. tempo cirúrgico. Os 

resultados variam com o tipo de anomalia, tamanho da bexiga, experiência 

da equipe e ocorrência ou não de complicações. As melhores estatísticas 

mostram bons resultados em relação à continência urinária em 70 a 80%. 

Nos casos em que não há crescimento vesical adequado ou naqueles com 

incontinência urinária, outras técnicas cirúrgicas podem ser empregadas, 

visando a um aumento vesical e à correção da incontinência. O refluxo 

vésico-ureteral, quase sempre presente, deverá também ser corrigido 

oportunamente. 

Extrofia de cloaca - anomalia ainda mais rara e mais complexa. 

Ocorre u m caso a cada 200 mil nascimentos e sua incidência é semelhante 

para ambos os sexos. Consiste na associação de uma imperfuração anal, 

onfalocele, extrofia de bexiga e de parte do intestino (geralmente ceco) com 

prolapso de segmento ileal (Foto 4). N a maioria das vezes, a genitália 

externa não permite definir facilmente o sexo. Internamente pode haver 

agenesia parcial ou completa do colo, ectopia renal, duplicação de vagina e 

útero etc. 

A preocupação inicial deve ser voltada para a definição do sexo com 

realização do cariótipo. Na maioria dos casos, a cirurgia vai ser determinante 

para essa definição, pela avaliação de genitalia interna e gônadas. 

A correção cirúrgica é feita em várias etapas. Em um primeiro tempo, 

a onfalocele é corrigida e as duas metades vesicais são desconectadas do 

ceco, transformando a extrofia de cloaca numa extrofia vesical, que será 

corrigida posteriormente. A anomalia anorretal é tratada inicialmente por 

uma colostomia ou ileostomia. Outras cirurgias serão necessárias para 

corrigir a extrofia vesical, adequar a genitália externa ao sexo e fazer o 

abaixamento do colo ou do íleo. 



Foto 4 - Extrofia de cloaca 

Fonte: Arquivo da Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/ 

Fiocruz 

ANOMALIAS DA GENITÁLIA EXTERNA 
O exame da genitália externa do RN deve ser feito com muita atenção. 

Urna avaliação precipitada pode levar aos pais, por exemplo, uma informação 

incorreta sobre o sexo do bebê, acarretando uma série de situações 

desastrosas no futuro. 

N o sexo masculino, deve-se observar a formação da bolsa escrotal, 

a presença ou não de testículo no seu interior, a morfologia, o tamanho e 

a posição do pênis e a localização do meato uretral. Na menina, a atenção 

deve ser voltada para a forma geral da genitalia, com os grandes e pequenos 

lábios, o clitóris e a presença de três orifícios: o uretral, o vaginal e o anal. 

ANOMALIAS DE POSIÇÃO DO TESTÍCULO 

N o RN do sexo masculino, o testículo pode não ser visível ou palpável 

na bolsa escrotal, estando localizado no canal inguinal ou mais alto, no 

retroperitônio. Em outras ocasiões, sua palpação no canal inguinal pode 

ser confundida com uma hérnia inguinal ou uma hidrocele de cordão. 

Hipospádia - é a anomalia mais comum do pênis, caracterizada 

pela ausência do meato uretral em sua posição habitual na extremidade 

distai da glande. Este pode estar localizado no sulco bálano-prepucial 



(hipospádia distai), em qualquer posição da parte ventral do corpo do 

pênis (hipospádia peruana), na junção do pênis com a bolsa escrotal ou no 

períneo (hipospádia peno-escrotal e perineal). A grande maioria se faz 

acompanhar por falta de pele na face ventral e excesso de pele na face 

dorsal ('capuchão'). A correção completa deve ser realizada, se possível, 

antes de a criança ir para a escola. 

Epispádia - anomalia muito mais rara, caracterizada por pênis de 

volume reduzido e com a uretra aberta longitudinalmente na face dorsal. 

N a forma mais benigna, há apenas uma falta da uretra distal glandular. 

N a maioria dos casos, entretanto, o defeito uretral estende-se desde a glande 

até a base do pênis, podendo fazer parte de uma extrofía da bexiga. Há 

uma retração superior do pênis que o mantém permanentemente de encontro 

à região pubiana. A correção da epispádia é feita geralmente em torno de 

dois anos de idade. 

Micropênis - anomalia rara e de difícil tratamento, que causa grande 

ansiedade nos pais. Pode estar associada à criptorquia bilateral. A avaliação 

feita pelo gerieticista e pelo endocrinologista logo após o nascimento é 

fundamental para a decisão a ser tomada sobre o sexo de criação. Cariótipo 

e dosagens hormonais são os exames de rotina. Estímulo hormonal tópico 

e sistêmico serve para avaliar a resposta quanto a um possível crescimento 

posterior do pênis. A conduta adotada em grande parte do mundo é uma 

das grandes controvérsias médicas da atualidade: devido à impossibilidade 

de construção de u m pênis, opta-se pela mudança para o sexo feminino. 

Sinéquia vulvar - uma das situações mais comuns encontradas 

no exame físico da menina. Pode ser parcial ou completa. Nesta última 

não há visualização do meato uretral e do intróito vaginal. A manipulação 

adequada no período neonatal resolve rapidamente o problema, com o 

descolamento dos pequenos lábios. A manutenção deve ser feita com a 

aplicação de pomada ou creme diariamente. A recidiva é comum e pode ser 

devida a u m tratamento inadequado. 

Genitália ambígua - condição em que a anatomia externa não 

permite uma definição imediata do sexo (Foto 5 ) . Diversas variações 

anatômicas podem estar incluídas neste grupo: 



• fusão de grandes e pequenos lábios na linha média; 

• pregueamento e hiperpigmentação dos grandes lábios, dando aos mesmos 

o aspecto de bolsa escrotal; 

• hipertrofia do clitoris; 

• genitalia externa de aspecto feminino, com ausência de u m dos orifícios 

(uretral ou vaginal) ou com gônada palpável no canal inguinal; 

• criptorquia bilateral com hipospádia; 

• hipospádia peno-escrotal com bolsa bifida; 

• extrofia de bexiga com estrutura fálica mínima; 

• persistência de cloaca (fusão dos grandes lábios, imperfuração anal e 

orifício perineal único). 

N e m todas variações anatômicas citadas significam estado 

intersexual. A definição do sexo de criação deve ser feita nos primeiros 

dias de vida, com a participação de neonatologista, geneticista, 

endocrinologista, psicólogo e cirurgião pediátrico. Para se chegar a uma 

definição sexual,, é fundamental realizar o cariótipo, as dosagens hormonais 

e de eletrólitos, a ultra-sonografia abdominal e pélvica, a genitografia e, 

algumas vezes, a laparotomia ou laparoscopia com biópsia de gônadas. 

A adequação da genitalia externa ao sexo de criação ε a ressecção de 

estruturas disgenéticas e as do sexo oposto devem ser realizadas antes de 

o paciente ir para a escola. A orientação endocrinológica e os cuidados 

psicológicos com o paciente e seus familiares são extremamente 

importantes. 

Uma das anomalias mais freqüentemente encontradas é a hiperplasia 

congênita da supra-renal com virilização da genitalia externa feminina. 

Trata-se de um defeito congênito em que há falta de enzimas fundamentais 

para a síntese do Cortisol. O tipo mais grave é a deficiência de 21-hidroxilase, 

que leva à perda de eletrólitos, à desidratação freqüente e ao choque. 

O cariótipo é feminino (46-XX) e a ultra-sonografia e a genitografia 

mostram estruturas mullerianas (vagina, útero, trompas e ovários) normais. 

Esses casos podem ser confundidos em exame inicial na sala de parto, 

fazendo com que os pais sejam informados equivocadamente que a criança 



é do sexo masculino. A criança é registrada e criada como menino até que, 

em um determinado momento, é feito o diagnóstico de hiperplasia congênita 

da supra-renal numa criança do sexo feminino, gerando uma situação de 

difícil controle e de conseqüências psicossociais desastrosas. Outras 

anomalias encontradas com menor freqüência são o hermafroditismo 

verdadeiro, a disgenesia gonádica e a síndrome do testículo feminizante. 

Foto 5 - Genitalia ambígua-genitografia mostrando vagina 

Fonte: Arquivo da Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/ 

Fiocruz 

ANOMALIAS DAS REGIÕES PERINEAL, 

ANAL Ε SACROCOCCÍGEA 
As regiões perineal, perianal, ânus e sacrococcígea podem apresentar 

grande número de anomalias, que podem ser detectadas na sala de parto 

pela simples inspeção. 

ANOMALIAS ANORRETAIS 

Na menina, o orifício anal ausente em sua posição habitual deve ser 

procurado no sentido anterior da região perineal até o intróito vaginal. U m 

dos tipos mais comuns é o ânus ectópico anterior, no qual o orifício perineal 

tem todas as características morfológicas de u m ânus normal e está situado 

mais próximo da vulva. Pode apresentar u m certo grau de estenose e 

constipação intestinal. Outro tipo comum na menina é o chamado ânus 



vulvar, situado na parte mais inferior e posterior da vulva. Não havendo 

visualização de qualquer orifício, deve-se supor que há uma anomalia 

com fistula reto-vaginal alta. A presença de u m único orifício perineal 

sugere o diagnóstico de persistência de cloaca, com uretra, vagina e reto 

terminando em uma cavidade única. Associa-se a anomalias urológicas 

em 90% dos casos. O aspecto externo é freqüentemente confundido com 

genitália ambígua (Foto 6) . Anomalia anorretal sem fistula é extremamente 

rara na menina. 

Foto 6 - Persistência de cloaca: menina com orifício perineal único 

Fonte: Arquivo da Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/ 

Fiocruz 

U m exame radiológico deverá ser realizado oi to horas após o 

nascimento (tempo médio necessário para o gás atingir o reto). A paciente 

deve estar em decúbito ventral e deve ser colocada uma marca de chumbo 



na posição habitual do ânus. A radiografia, com raios horizontais, mostra 

a distância entre o períneo e o final do colo. Na persistência de cloaca, 

pode-se observar uma grande quantidade de gás dentro da bexiga. O exame 

contrastado pode ser necessário para perceber a diferença entre u m ânus 

vulvar ou uma malformação anorretal alta e uma anorretal alta com 

fistula vestibular. 

Uma anomalia perineal como ânus ectópico anterior é tratado na 

recém-nascida por anoplastia. O ânus vestibular pode ser tratado 

inicialmente de maneira conservadora, com calibrações sucessivas e 

anoplastia definitiva realizada por volta da 2 a ou 3 a semana. Na anomalia 

anorretal alta com fistula para o vestíbulo da vagina ou para a própria 

vagina - assim como a persistência de cloaca - o tratamento inicial é 

uma colostomia em dupla boca, com a correção definitiva feita aos seis 

meses de idade. 

N o menino, a ausência do ânus em sua posição convencional implica 

no exame da rafe mediana da bolsa escrotal, à procura de u m orifício ou de 

trajeto preenchido por mecônio, que confirma a existência de uma anomalia 

baixa. Nesses casos, o tratamento é feito por via perineal e, imediatamente, 

por uma anoplastia. Após oito horas, quando o exame radiológico com 

raio horizontal mostra que há uma anomalia anorretal intermediária ou 

alta, a colostomia deverá ser realizada. A imperfuração anal com fistula 

reto-uretral é a anomalia anorretal mais comum no menino, podendo 

ocorrer saída de mecônio e gás pelo meato uretral. 

Antes do tratamento definitivo, deve-se realizar exame contrastado 

através do segmento distal da colostomia ( lupograma) , procurando 

demonstrar a real posição da fistula reto-urinária. A correção definitiva 

será realizada aos seis meses de idade. A técnica atualmente mais empregada 

é a ano-reto-sagitoplastia posterior de Pena. O Rx de coluna lombo-sacra 

dá informações iniciais sobre possíveis anomalias vertebrais. Mais tarde, o 

paciente deverá ser submetido a estudo mais apurado da C V através de RM. 

U m tipo raro de anomalia anorretal é chamado de atresia de reto 

tipo IV, na qual o ânus é de aspecto e localização inteiramente normais. 

A não eliminação de mecônio e a distensão abdominal com imagem 



radiológica de obstrução baixa levam à investigação por simples introdução 

de sonda através do ânus, que mostra obstrução a dois ou três centímetros 

da pele. A colostomia é necessária para posterior correção definitiva. Todo 

RN portador de anomalia anorretal deve ter ultra-sonografia abdominal 

para aval iar anomal ias urinárias e eco-cardiograf ia para afastar 

cardiopatias congênitas. 

TUMORES DA REGIÃO PERINEAL Ε SACROCOCCÍGEA 

O teratoma sacrococcígeo (TSC) é o tumor mais comum da região 

perineal, ocorrendo um caso para cada 35 mil nascidos vivos. As meninas 

são mais afetadas, numa proporção de 3:1. O diagnóstico pré-natal pela 

ultra-sonografia é extremamente importante para o planejamento do 

momento e do tipo de parto. De aspecto cístico, sólido ou misto, o TSC 

pode atingir grandes volumes (Foto 7). N o ultra-som pré-natal, quando o 

diâmetro é maior que 5 cm, é indicação de parto cesáreo. O obstetra deve 

optar por uma grande incisão para evitar trauma com hemorragia ou ruptura 

do tumor. O crescimento intra-uterino exagerado do tumor pode cursar 

com polidramnia, placentomegalia, seqüestro com anemia fetal e hidropsia, 

associados à mortalidade fetal elevada. 

Após o nascimento, o diagnóstico é confirmado pela inspeção do 

tumor na região sacrococcígea, de consistência cística ou sólida, recoberto 

por pele íntegra ou rota. A ruptura da pele favorece a ocorrência de 

hemorragia e infecção. A Academia Americana de Pediatria (Al tman, 

Randolph & Lilly, 1974) estabeleceu uma classificação para os TSC, 

dividindo-os em quatro grupos: 

• tipo I - tumor externo sem prolongamento pélvico; 

• tipo II - tumor externo com pequena extensão pélvica; 

• tipo III - tumor externo e grande extensão pélvico-abdominal; 

• tipo I V - tumor pélvico sem formação externa. 

Os tipos I e II são os mais comuns. A cirurgia é realizada por via 

sacra e deve sempre incluir a ressecção do cóccix para evitar recidiva. 



A laparotomia só está indicada nos casos de extensão pélvica (tipos III e 

I V ) . A principal complicação per-operatória é a hemorragia. 

Foto 7 - Teratoma 

Fonte: Arquivo da Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/ 

Fiocruz 

A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são 

exames importantes no diagnóstico diferencial com meningomielocele, 

lipoma e duplicação de reto. 

A α-feto proteína (AFP) é o marcador tumoral para o TSC. É muito 

elevada no momento do nascimento, caindo a níveis do adulto (15 m g / m l ) 

por volta do 8Q ou 9 Q mês. Os valores podem ser normais no TSC benigno e 

são extremamente elevados ( > 8.000 ng/d l ) no tumor maligno (tumor de 

seio endodérmico, tumores embrionários, teratomas malignos). Os níveis 

devem cair mais de 50% de quatro a cinco dias após a ressecção cirúrgica 

do tumor. Se isso não ocorrer, deve-se considerar que houve ressecção 

incompleta. Dosagens deverão ser feitas mensalmente no seguimento pós-

operatório. Se após uma queda importante houver u m aumento nos valores, 

isso pode significar recidiva do tumor. 

A avaliação histológica é fundamental no prognóst ico desses 

tumores. Os TSC císticos são, em geral, benignos. A forma maligna mais 



comum do TSC é o tumor do seio endodérmico, que tem alto índice de 

recorrência e a mortalidade elevada - e deve ser avaliado pelo oncologista 

para possível indicação de quimioterapia. O lipoma perineal é um tumor 

raro e pode localizar-se junto ao ânus o à vulva. É benigno e sua ressecção 

é curativa. 

EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS CIRÚRGICAS 
NO PERÍODO NEONATAL 

Há uma grande variedade de patologias que produzem distúrbios 

respiratórios no período neonatal. Algumas são: anomalias congênitas 

pulmonares, cardiovasculares, digestivas, diafragmáticas, tumores cervicais 

e do mediastino, quilotórax congênito (patologia mais rara). Outras são 

patologias adquiridas e resultam de complicações ou iatrogenias durante o 

atendimento, tais como pneumotórax , pneumomediast ino e 

pneumopericárdio, ou ainda paralisia frênica pós-cirurgia torácica. 

HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA 

A hérnia diafragmática congênita (HDC) ocorre em um a cada três 

mil nascidos vivos, e seu tratamento constitui um dos maiores desafios 

para neonatologista, cirurgião e anestesiologista. O diagnóstico pré-natal 

pode ser estabelecido por volta da 14a ou 15 a semana de vida intra-uterina. 

Parece haver uma relação direta entre a mortalidade e a HDC diagnosticada 

mais precocemente na vida intra-uterina, com ou sem anomalias 

associadas (Adzick at al., 1989) 

A mortalidade por conta da hérnia diafragmática ainda é alta. 

A conduta varia muito entre os serviços e os resultados são controversos, 

mas o bom-senso e a experiência da equipe com uma determinada conduta 

são fatores importantes no resultado (Hirschi, 1996; Wilson et al., 1992). 

A hipoplasia com hipertensão pulmonar de difícil tratamento e as anomalias 

cardiovasculares associadas são os principais fatores para a alta mortalidade 

da HDC (Schwartz, Vermilion & Hirshi, 1994; Siebert at al., Siebert, Haas 

& Beckwith, 1984). Outros fatores relacionados ao mau prognóstico são a 



ausência completa do hemi-diafragma, a presença do estômago no tórax, 

o grau acentuado de desvio do mediastino e a polidramnia. Na realidade, 

nenhum desses dados - isoladamente ou em conjunto - , pode ser 

considerado fator absoluto de bom ou mau prognóstico (Flake, 1996). 

Os casos de alta gravidade podem obter a lgum benefício com a 

utilização do ECMO (membrana de oxigenação extra-corpórea) em casos 

selecionados (Lally, 1996). A correção intra-uterina da HDC e a oclusão 

traqueal do feto surgiram como grandes perspectivas, mas o risco materno 

e outros fatores ainda pesam no resultado final (Harrison et al., 1990, 

1993; Hedrick et al., 1994). 

PATOLOGIAS CONGÊNITAS DO PULMÃO 
O pulmão se desenvolve no embrião de quatro semanas a partir de 

u m bro to no assoalho do intestino anterior. Para que isso ocorra 

normalmente, uma série ordenada de ações tem de acontecer entre o epitélio 

que va i dar o r i g e m à á rvo re t raqueobrônquica e o mesênqu ima 

peribrônquico. Uma semana depois, surge a primeira ramificação brônquica. 

A t é a 16 a semana se constituirá toda a via aérea até as terminações 

bronquiolares. Uma anormalidade na interação entre o epitélio brônquico 

e o mesênquima seria responsável pela ocorrência de anomalias pulmonares 

como o cisto broncogênico, a má-formação adenomatóide cística ou o 

enfisema lobar congênito. O seqüestro pulmonar ocorre por uma falha da 

maturação do mesênquima normal, com formação de brotos pulmonares 

supranumerários associada à persistência de vascularização arterial 

sistêmica (Nutchtern & Harberg, 1994). 

M Á - F O R M A C Ã O A D E N O M A T Ó I D E C Í S T I C A D O P U L M Ã O 

( M A C ) 

A m á - f o r m a ç ã o adenomató ide cística do p u l m ã o ( M A C ) é 

conseqüência de um erro no desenvolvimento do tecido pulmonar, devido 

ao qual há um crescimento exagerado de bronquíolos terminais que formam 

cistos maiores ou menores, e uma falha na formação de alvéolos normais 



num segmento ou num lobo pulmonar. O crescimento alveolar é substituído 

por uma proliferação adenomatóide excessiva, que dá ao lobo uma 

consistência atípica, com 'efeito de massa' com compressão de segmentos 

e lobos vizinhos. 

A M A C pode ser diagnosticada por morfologista fetal no exame pré-

natal em mais de 90% dos casos, principalmente nos casos mais típicos. 

U m a R M ultra-rápida pode ser mu i to útil em casos especiais para 

confirmação diagnostica no pré-natal. 

O espectro da doença é muito amplo, podendo chegar a modificações 

grosseiras do lobo, que apresenta crescimento expressivo, compressão da 

veia cava inferior ou do próprio coração, resultando numa hipoplasia 

cardíaca que pode ser causa de hidropsia e morte fetal em 30 a 68% dos 

casos. A polidramnia aguda é a manifestação clínica pré-natal mais comum 

da M A C , e deve chamar a atenção do obstetra (Donn, Martin & White, 

1981). A M A C pode apresentar involução espontânea completa dos cistos 

durante a vida intra-uterina, que pode ser seguida pelo ultra-som (Winters 

et al., 1997). 

Após o nascimento, a M A C pode apresentar uma clínica que varia 

desde u m achado radiológico num paciente assintomático até casos com 

taquipnéia leve ou quadro de insuficiência respiratória grave, com dispnéia 

e cianose. 85% dos pacientes exibem sintomas respiratórios nos primeiros 

dois anos de vida. Casos não diagnosticados no pré-natal podem permanecer 

assintomáticos até que ocorra pneumonia com imagem radiológica sempre 

no mesmo lobo. A s áreas mais afetadas são os lobos inferiores. A lesão 

pode ser bilateral em 2% dos casos e, em casos raros, ocorre associação 

com seqüestro pulmonar (Cass et al., 1997). 

RX de tórax, TC e R M são os métodos de eleição para confirmar o 

diagnóstico da M A C . O diagnóstico diferencial se impõe com hérnia 

diafragmática, pneumotórax, enfisema lobar e outras malformações mais 

raras como a comunicação bronco-digestiva. 

Outras anomalias associadas surgem em 25 a 30% dos casos. As 

mais comuns são: tetralogia de Fallot, defeito de septo ventricular, atresia 



jejunal, hérnia diafragmática, fístula traqueoesofagiana, deformidades de 

coluna vertebral, pectus escavatum e agenesia renal. 

O tratamento é cirúrgico com a realização de lobectomia, que é 

curativa na grande maioria dos casos. U m a vez confirmado o diagnóstico, 

a lesão deverá ser ressecada mesmo em pacientes assintomáticos, devido à 

possibil idade de infecção e de t r ans formação da lesão cística e m 

rabdomiossarcoma (Murphy et al., 1992). 

Stocker, Madewell & Drake (1977) apresentaram uma classificação 

das MACs baseada nos achados histológicos: 

• tipo I - corresponde a 50-70% dos RNs portadores. Apresenta cistos de 

> 5-7 cm de diâmetro e outros menores, revestidos por epitélio ciliar, 

cubóide ou colunar pseudo-estratificado, podendo apresentar ainda tecido 

cartilaginoso, músculo, tecido elástico e células produtoras de muco. Em 

geral, tem b o m prognóstico; 

• tipo II - composto por cistos de diâmetro < 1-3 cm, revestidos de epitélio 

colunar alto, ocorre em cerca de 20 a 40% dos casos. Pode estar associado 

a outras anomalias e tem pior prognóstico que o tipo I; 

• tipo III - tem aspecto sólido, semelhante a um tumor, com cistos mínimos 

(diâmetro < 0,5 c m ) revestidos de epitélio cubóide e separados por 

estruturas semelhantes a alvéolos irregulares, revestidas por epitélio 

cubóide, não ciliados. Corresponde a 5-10% dos casos, associa-se a outras 

anomalias e é o de pior prognóstico. 

SEQÜESTRO PULMONAR 

O seqüestro pulmonar é uma patologia caracterizada por tecido 

pulmonar imaturo, não-funcionante, que não se comunica com a árvore 

traqueobrônquica e tem suprimento vascular anômalo de uma artéria 

sistêmica. N o feto e no RN, o tipo extralobar é o mais freqüentemente 

diagnosticado. O intralobar é mais diagnosticado no lactente e na criança 

maior. 

O seqüestro extralobar caracteriza-se por ser completamente 

separado do pulmão normal e envolvido por sua própria pleura. Pode ser 



diagnosticado pela ultra-sonografia no pré-natal já no feto com 19 semanas 

de gestação. O eco-doppler pode demonstrar o vaso anômalo que o irriga. 

Caracteriza-se por massa hiper-ecóica, triangular ou cônica, na porção basal 

do hemitórax. Pode apresentar comunicação patente com o tubo digestivo, e 

vários casos de localização infradiafragmática são descritos. É mais comum 

à esquerda, podendo estar associado a outras anomalias, como pectus 

escavatum, duplicações intestinais, cisto broncogênico, malformação 

adenomatóide cística do pulmão, hérnia diafragmática e cardiopatias. 90% 

dos casos ocorrem em meninos e raramente é, por si só, indicação de cirurgia. 

O acompanhamento pelo ultra-som pode mostrar regressão completa do 

seqüestro antes mesmo do nascimento (Devine & Malone, 2000). 

O seqüestro pulmonar é freqüentemente descoberto em uma cirurgia 

para correção de outra patologia , c o m o a hérnia diafragmática. O 

tratamento cirúrgico consiste na exerese do lobo anômalo, que recebe 

irr igação sangüínea através de r a m o da aorta abdominal, ou, mais 

raramente, de artéria frênica, intercostal, tronco celíaco ou gástrica esquerda. 

ENFISEMA LOBAR CONGÊNITO 

O enfisema lobar congênito se caracteriza por uma grande distensão 

de u m lobo pulmonar, que causa compressão e atelectasia dos lobos 

adjacentes e desvio do mediastino para o lado oposto. A etiologia permanece 

desconhecida na maioria dos casos. Pode ser detectada uma anomalia da 

cartilagem brônquica localizada ou ainda uma associação a u m cisto 

broncogênico ou vaso anômalo , causando compressão extrínseca e 

provocando u m mecanismo valvular com distensão do lobo afetado. O 

lobo superior esquerdo e o médio direito são os mais freqüentemente 

afetados. 

O enfisema lobar pode ser inicialmente assintomático no R N ou 

apresentar apenas uma taquipnéia leve, que é mais nítida durante as 

mamadas. Os sintomas se acentuam progressivamente e surgem sibilos, 

dispnéia e cianose. N o exame físico, é mais abaulado o hemitórax no qual 

o lobo é mais afetado, e o murmúrio vesicular é diminuído. 



O diagnóstico é confirmado pelo Rx de tórax na maioria dos pacientes: 

o lobo afetado é hiperexpandido, com desvio do mediastino para o lado oposto 

e atelectasia dos lobos homolaterais. O diagnóstico diferencial deve ser feito 

com pneumotórax, M A C e cisto broncogênico. T C de tórax pode ser útil no 

diagnóstico diferencial. O tratamento é cirúrgico e consiste na lobectomia. 

CISTO BRONCOGÊNICO INTRAPULMONAR 

A grande maioria dos cistos broncogênicos é extrapulmonar, com 

localização nas mais diversas áreas do mediastino e, muito raramente, no 

abdome. O intrapulmonar é raro e pode ser detectado já no período pré-

natal. Os cistos localizam-se mais freqüentemente nos lobos inferiores e 

só causam sintomas no R N quando a t ingem grandes vo lumes . A 

característica radiológica é a presença de níveis hidro-aéreos. A T C de tórax 

pode ser característica. O tratamento é a lobectomia, com ressecção do 

lobo onde localiza o cisto. 

PNEUMOTÓRAX, PNEUMOMEDIASTINO Ε 
PNEUMOPERICÁRDIO 

A grande maioria dos pneumotórax no RN é iatrogênica, secundária 

a uma ventilação inadequada para o paciente, decorrente de acidente de 

punção de veia subclávia ou no pós-operatório de patologias torácicas. 

U m outro grupo corresponde a patologias que provocam um mecanismo 

valvular brônquico, tornando a saída do ar inspirado difícil, levando a u m 

enf i sema in ters t ic ia l (air -b lock syndrome), e v o l u i n d o para 

pneumomediastino, pneumopericárdio e pneumotórax. A presença de cisto 

broncogênico justabrônquico ou os grandes tumores sólidos cervicais 

(teratoma) podem ser a causa do mecanismo valvular. 

A gravidade do pneumotórax será proporcional ao agente causador e 

ao tamanho do paciente. Os prematuros e prematuros extremos toleram 

mal o pneumotórax, principalmente o pneumopericárdio. O ar aprisionado 

no per icárdio pode ser causa de t a m p o n a m e n t o cardíaco e suas 

conseqüências hemodinâmicas. 



O tratamento do pneumotórax é a punção imediata ou drenagem 

com dreno de tórax comum sob selo d'água ou utilizando a válvula de 

Emrlich. Em diversas ocasiões será necessária a colocação de mais de um 

dreno e de aspiração contínua. Klaus & Fanaroff (1973) relataram que há 

uma velocidade de reabsorção seis vezes maior do pneumotórax se o paciente 

for colocado num regime de 100% de oxigênio. 

Quando causa distúrbio grave , o pneumopericárdio deve ser 

puncionado cuidadosamente através da região subxifóide. 

Na cirurgia de grande tumor cervical, a drenagem pré-operatória 

bilateral do tórax pode ser uma medida preventiva útil para evitar uma 

emergência durante o ato cirúrgico. 

H l D R O T Ó R A X 

O feto pode apresentar hidrotórax uni ou bilateral, primário ou 

secundário. O primário, mais raro, é geralmente bilateral e corresponde ao 

quilotórax. O secundário é mais freqüente e pode ter várias causas, como 

isoimunização, infecção, malformação placentária, arritmia fetal e outras. 

O diagnóstico é feito pela ultra-sonografia, que ainda pode mostrar 

polidramnia, hidropsia fetal, má-formação pulmonar ( M A C ) ou cardiopatia 

congênita. O volume do hidrotórax pode ser tão grande que não permite 

analisar outras malformações. Pode haver piora com a evolução da gestação. 

A punção ou drenagem com pigtail pode ser necessária para a sobrevivência 

do feto (Longaker et al., 1989). 

O RN c o m h idro tórax pode se apresentar c o m insuficiência 

respiratória grave no momento do parto e necessitar toracocentese imediata, 

seguida de drenagem do tórax. Se o paciente teve algum tipo de drenagem 

intra-útero, o dreno (pigtail) deve ser fechado ou retirado logo no momento 

do parto, para evitar o pneumotórax. Se o paciente estiver bem e o Rx de 

tórax não demonstrar alteração grosseira, a conduta é expectante. A maioria 

dos fetos que foram submetidos a drenagem intra-útero não requer nova 

drenagem após o nascimento. O quilotórax é tratado com dieta com 

triglicerídeos de cadeia média e geralmente apresenta boa evolução. Alguns 



casos necessitam mais de uma toracocentese. M u i t o raramente a 

toracotomia terá indicação para ligadura do dueto torácico. 

PATOLOGIAS OBSTRLITIVAS DO TUBO DIGESTIVO 
U m outro grande grupo de anomalias congênitas cirúrgicas é 

formado pelas obstruções do tubo digestivo com suas manifestações desde 

a vida intra-uterina. A polidramnia é o grande sinal de suspeita de 

obstrução alta no feto. 

ATRESIA DO ESÔFAGO ( A E ) 

O esôfago se forma a partir de u m divertículo ventral do intestino 

primitivo, que, por volta da 22a dia da gestação, sofre u m processo de 

alongamento ao mesmo tempo em que células endodérmicas formam cristas 

de tecido que irão constituir o septo traqueoesofagiano, que divide o 

intestino primitivo nos canais esofagiano e traqueal. Por volta do 26º dia 

da gestação, o esôfago e a traquéia estão completamente separados. Uma 

interrupção no processo evolutivo por volta da 4 a semana resultaria na 

fistula traqueoesofagiana. Alguns autores admitem que a AE sem fistula 

tem etiologia diferente da AE com fistula (Kluth & Habernicht, 1987). 

Outros acreditam que AE sem fistula ocorreria por uma necrose parcial do 

esôfago secundária a uma catástrofe na microcirculação local durante a 

vida intra-uterina (Uster, 1966). 

A A E incide em uma a cada 4 .500 crianças nascidas v i v a s . 

O diagnóstico pré-natal é suspeitado em 95% dos casos nos quais há 

polidramnia e a câmara gástrica não pode ser visualizada. Logo após o 

parto, a impossibilidade de passagem do cateter gástrico sugere fortemente 

o diagnóstico, que será confirmado pelo exame radiológico. O RN sem 

diagnóstico pré-natal apresenta salivação arejada abundante, que requer 

aspiração constante da boca, e podem já ter pneumonia de aspiração ou 

atelectasia. Os primeiros cuidados devem ser tomados já na sala de parto, 

mantendo-se o paciente em decúbito ventral e com o tórax elevado (30-45°) 

para evitar o refluxo do conteúdo gástrico para a traquéia através da fistula 

traqueoesofagiana distal. 



O primeiro exame radiológico deve incluir tórax e abdome. Introduz-

se um cateter radiopaco no esôfago ou coloca-se uma quantidade mínima 

(0,5 a 1 ml ) por u m cateter para demonstrar a posição do fundo de saco 

proximal. A presença de ar no estômago e nas alças intestinais confirma a 

existência da fistula distal e a ausência de ar sugere atresia sem fistula. O 

exame radiológico também fornece informações úteis para o diagnóstico 

de anomalias associadas, como a obstrução duodenal e atresias intestinais, 

cardiopatias, anomalias da coluna vertebral e demonstra presença ou não 

de pneumonia, atelectasia ou pneumotórax. 

A eco-cardiografia é um exame importante para afastar ou confirmar 

a existência de anomalias cardiovasculares associadas. A ultra-sonografia 

abdominal verifica a existência de anomalias renais. Segundo Driver et al. 

(2001), 28 a 30% dos pacientes com AE apresentam cardiopatia importante 

associada e 19 a 20% apresentam a associação VACTER (Vertebrais, 

Anorretais , Cardíacas, Traqueais, Esofagianas, Renais) ou VACTERL 

(Vertebrais, Anorretais, Cardíacas, Traqueais, Esofagianas, Renais, Limbs). 

A correção cirúrgica da AE é feita por toracotomia direita tão logo se 

tenha condições clínicas e o diagnóstico. Nos casos de prematuridade 

extrema, uma conduta mais cautelosa, à espera de u m momento mais 

adequado para a cirurgia, deve-se à presença de anomalias associadas de 

maior gravidade ou de complicações comuns (como atelectasia, pneumonia 

ou pneumotórax). 

A ligadura da fistula e a anastomose esofagiana primária compõem 

o tratamento ideal. Nos casos de associação da AE com obstrução duodenal 

ou anomalia anorretal, inicia-se o tratamento pela correção da obstrução 

duodenal ou pela colostomia na anomalia anorretal, deixando a toracotomia 

para corrigir a AE para u m segundo tempo. 

Quando há u m a grande distância entre os dois segmentos 

esofagianos, a correção primária torna-se difícil ou impossível. Após a 

ligadura da fistula distal, o cirurgião pode valer-se de alguns recursos 

técnicos, como a miotomia circular no segmento proximal, tornando a 

anastomose viável, ou optar por esperar que ocorra u m crescimento 

espontâneo ou estimulado por buginagem com sonda pesada. Mais 



comumente, pelas dificuldades de manter a criança em aspiração em casa 

ou no hospital, realiza-se uma esofagostomia cervical e uma gastrostomia 

para alimentar. A substituição do esôfago por estômago ou colo será 

realizada mais tarde, por volta de 12 ou 18 meses (Puri & Khurana, 1998). 

Pacientes prematuros extremos portadores de AE e apresentando 

síndrome de angústia respiratória grave constituem u m grupo especial. A 

tentativa de correção primária pode levar ao óbito em mais de 30% dos 

casos. Anteriormente, indicava-se a realização inicial de uma gastrostomia, 

deixando a toracotomia para mais tarde, quando o paciente apresentasse 

melhores condições. Essa conduta se mostrou insatisfatória, c o m os 

pacientes tornando-se ainda mais graves e necessitando de assistência 

ventilatória com pressões cada vez maiores. Filston et al. (1982) e Templeton 

et al. (1985) verificaram que o grande problema era a diminuição da 

complacência pulmonar e que a melhor conduta seria a toracotomia para 

ligadura da fistula e melhor ventilação do paciente. 

O pós-opera tór io da A E pode ser mais ou menos t ranqüi lo . 

A s complicações imediatas mais freqüentes são a fistula ao nível da 

anastomose e a deiscência com mediastinite. Mesmo nos casos com boa 

evolução, é necessário u m acompanhamento a médio e longo prazo, com 

SEED para verificar a ocorrência de refluxo gastroesofagiano, estenose da 

anastomose ou distais a ela (coristoma de esôfago) e a recanalização da 

fistula traqueoesofagiana. A s anomalias associadas devem ser tratadas 

no seu devido tempo, especialmente as cardiopatias, que podem demandar 

cirurgia paliativa ou corretiva mais ou menos urgente. O prognóstico dos 

pacientes com AE varia com a possibilidade de correção primária satisfatória, 

presença de anomalias associadas de maior ou menor gravidade e ocorrência 

ou não de complicações. 30 a 40% dos pacientes precisam de algum tipo de 

cirurgia para correção do RGE que persista ou que esteja agravando o estado 

geral. U m certo número de casos apresenta incoordenação da deglutição. 

A assistência imediata do RN desde o pós-operatório por fonoaudiólogo ou 

fisioterapeuta especializado é muito importante. 



ATRESIA PRÉ-PILÓRICA 

É uma forma extremamente rara de obstrução do tubo digestivo, 

localizada na região justa-pilórica. Cursa com polidramnia detectada no 

pré-natal. A manifestação mais comum é o vômi to claro, sem bile, após 

todas as mamadas. Pode-se notar uma distensão ao nível do epigástrio, 

com o resto do abdome escavado. O diagnóstico é suspeitado pelo Rx simples 

de abdome, com a presença de uma grande 'bolha' gástrica, sem ar no 

resto do intestino. A seriografia esofagogastroduodenal confirma o 

diagnóst ico. O t ra tamento é c i rúrgico com excisão da membrana . 

Piloroplastia e gastrostomia podem ter de ser acrescentadas ao procedimento. 

A gastroduodenostomia muito raramente é necessária. 

OBSTRUÇÕES DUODENAIS 

As obstruções duodenais congênitas ocorrem numa freqüência de 10 

a cada 40 mil nascimentos. Podem existir isoladamente ou associadas a 

outras malformações do próprio tubo digestivo - atresia do esôfago ou 

anomalias anorretais - assim como de outros sistemas. 30 a 40% dos casos 

estão associados à síndrome de Down. A ultra-sonografia pré-natal mostra 

a polidramnia acentuada (30 a 60% dos casos) e imagens do estômago e do 

duodeno cheios de líquido. Após o nascimento, os sinais e sintomas são 

vômitos, na maioria das vezes biliosos, distensão apenas do epigástrio e 

freqüentemente icterícia. O diagnóstico é confirmado pelo Rx simples de 

abdome e pela injeção de ar através de um cateter orogástrico. A imagem 

clássica é a da 'dupla-bolha' com ausência de gás no resto do tubo digestivo 

nos casos de atresia ou pequena quantidade de gás nas obstruções parciais. 

A seriografia esofagogastroduodenal (SEED), anteriormente considerada sem 

indicação, pode ser útil para demonstrar casos suspeitos de má-rotação com 

volvo intestinal e obstruções parciais, como o diafragma ou a membrana 

duodenal, que podem passar desapercebidas no RN e ser diagnosticadas no 

lactente, na criança maior ou mesmo no adulto. 

As obstruções duodenais podem ser intrínsecas (atresias e estenoses) 

ou extrínsecas (má-rotação intestinal com banda de Ladd, pâncreas anular 



e veia porta pré-duodenal). As extrínsecas podem, eventualmente, estar 

associadas à atresia duodenal. 

O tratamento consiste na duodeno-duodenostomia ou duodeno-

jejunostomia. A s membranas ou diafragmas duodenais podem ser 

ressecados, mas, mesmo nesses casos, muitos preferem a duodeno-

duodenostomia para evitar uma possível lesão da papila de Vater, que se 

localiza na própria membrana ou muito próxima dela. A cirurgia deve ser 

realizada tão logo seja feito o diagnóstico, a fim de evitar complicações 

sérias como a necrose intestinal extensa, que pode ocorrer nos casos de 

má-rotação com vo lvo intestinal. 

ATRESIA DO INTESTINO DELGADO 

A atresia ou obstrução completa do intestino delgado pode ocorrer 

no jejuno ou no íleo numa freqüência que varia entre 1:400 e 1:5.000 

nascimentos. A estenose congênita do intestino delgado é muito rara. 

O ultra-som pré-natal mostra polidramnia associada a dilatações de alças 

intestinais. 

O RN portador de atresia do intestino delgado apresenta sinais e 

sintomas característicos: vômitos biliosos, distensão abdominal, ausência 

de eliminação de mecônio e, freqüentemente, icterícia. 

O diagnóstico pode ser confirmado por Rx simples de abdome, que 

mostra alças intestinais distendidas, níveis hidro-aéreos com o paciente 

em posição ortostática ou deitado com raios horizontais e ausência de gás 

no abdome inferior. Quando a obstrução é do íleo terminal, o diagnóstico 

diferencial com íleo meconial, doença de Hirschsprung ou atresia do colo 

pode ser muito difícil. O clister opaco pode ser útil na diferenciação. 

Classificação: 

tipo I - atresia intestinal com continuidade da parede; 

tipo II - atresia intestinal com segmentos atrésicos separados ou ligados 

apenas por um cordão fibroso; 

tipo III - múltiplas atresias com ou sem espaço entre os segmentos atrésicos; 

tipo IV - atresia com intestino em casca de maçã (apple-peel syndrome). 



Pela ordem de freqüência, o tipo II aparece em primeiro lugar, seguido 

pelo tipo I. Os tipos III e I V são mais raros. O tipo IV - apple-peel syndrome 

- apresenta características especiais: o intestino pode ser mais curto e há 

uma grande falha no mesentério, no território da artéria mesentérico 

superior, e o intestino delgado distal, de diâmetro muito reduzido, é irrigado 

pela artéria íleocólica. 

A correção cirúrgica na maioria dos casos consiste na ressecção parcial 

com ou sem afilamento do segmento proximal dilatado e anastomose 

primária com o segmento distal de diâmetro muito fino. Em casos raros 

pode haver um vo lvo do segmento proximal dilatado com necrose de grande 

parte do intestino delgado, que pode levar à síndrome do intestino curto, 

de tratamento difícil e prolongado. 

ÍLEO MECONIAL 

É uma forma rara de obstrução intestinal do RN, associada à doença 

fibrocística do pâncreas (mucoviscidose), na qual o íleo terminal é ocupado 

por mecônio espesso, formando pérolas, e a porção mais proximal é tomada 

por um mecônio viscoso, aderente à parede intestinal. Pode associar-se a 

uma atresia ou a u m v o l v o intestinal. O quadro clínico é o clássico de 

obstrução intestinal do RN, com vômitos, distensão abdominal e ausência 

de eliminação de mecônio. 

U m Rx simples de abdome mostra distensão de alças delgadas, 

pobreza de gás na porção inferior do abdome e imagem de bolhas de gás no 

interior de uma opacificação, que corresponde a pequenas bolhas de ar no 

interior do mecônio espesso (sinal de Newhauser). Nos casos avançados 

ou de diagnóstico tardio, pode haver perfuração e pneumoperitônio. 

Na fase inicial, o tratamento pode ser feito por clister com contraste 

iodado diluído, tomando-se precauções de hidratação prévia do paciente. 

Quando o contraste atinge a zona dilatada do íleo, provoca um descolamento 

do mecônio da parede e sua eliminação progressiva. Quando não há 

condições técnicas para a realização desse método, a laparotomia vai 

demonstrar a obstrução com uma grande alça distendida ao nível do íleo 



que tem a parte mais distai deste cheia de pequenas pérolas de mecônio 

espesso. Enterotomia com tentativa de desobstrução por introdução de 

solução de contraste hipertônico diluído pode ser o bastante para resolver 

a obstrução. Em alguns casos, a ileostomia em dupla boca será necessária 

para permitir a continuidade do tratamento até a completa desobstrução 

do intestino. Nos casos com v o l v o intestinal, pode ser necessária uma 

ressecção intestinal extensa. Uma perfuração intestinal pode ocorrer intra-

útero e provocar a formação de um pseudocisto meconial. À laparotomia 

não é raro não se encontrar a zona de perfuração intestinal. Os pacientes 

com boa solução da obstrução intestinal deverão ser colocados num plano 

de investigação para doença fibrocística do pancreas. 

DOENÇA DE HIRSCHSPRUNG (MEGACOLO CONGÊNITO) 

É uma das causas mais comuns de obstrução intestinal no RN e 

deve-se à ausência de células ganglionares autonômicas na porção mais 

distal do colo. Essa alteração pode ocorrer em um segmento mais amplo do 

colo, atingindo toda a sua extensão, parte do íleo ou, em casos muito 

raros, todo o t ra to gastrointest inal . Ocorre em u m a cada 1.500 

nascimentos e afeta mais os meninos, numa proporção de 4:1. A associação 

com a síndrome de D o w n é freqüente. 

O quadro clínico é o de obstrução intestinal com eliminação retardada 

ou inexistente de mecônio. Distensão abdominal e vômitos completam o 

quadro. Em algumas situações, o quadro clínico tem início com queda do 

estado geral e manifestações clínicas de infecção grave, com septicemia e 

choque. Outras vezes, o quadro clínico deve-se apenas a uma maior 

dificuldade de eliminação de mecônio, que cede com lavagens ou estímulo 

retal e tem uma boa evolução, para mais tarde continuar a apresentar 

sintomas de constipação. Em casos menos freqüentes, o diagnóstico só é 

feito durante laparotomia para tratamento de obstrução intestinal. 

O Rx simples de abdome, quando sugestivo, mostra grande distensão 

de alças intestinais delgadas e do colo. Na radiografia de perfil, ausência 

de gás na altura da empola retal. O clister opaco pode ser característico, 



com uma zona de transição nítida entre o colo doente distal e o dilatado 

proximal. U m Rx simples 24 horas após pode ainda mostrar grande 

quantidade de bário no colo e, às vezes, mostra o nítido cone de transição. 

O tratamento pode ser realizado em um ou mais tempos cirúrgicos, 

dependendo de cada caso. Nos favoráveis , com zona agangl iônica 

relativamente pequena (reto-sigmóide), a correção pode ser realizada por 

abaixamento direto do colo por via endoanal (técnica de De la Torre-

Mondragon) , sem realização de colostomia. Nos casos de doença mais 

extensa no colo ou quando o cirurgião não tem experiência nessa técnica, 

a colostomia é realizada e o tempo definitivo será feito mais tarde. 

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO 

ENTEROCOLITE NECROSANTE 

A principal causa de abdome agudo do tipo inflamatório no RN, em 

especial no prematuro, é a enterocolite necrosante. Extremamente rara no 

RN a termo, é uma patologia que se apresenta em surtos na unidade de 

cuidados intensivos e passou a ser comum, com maior sobrevida de 

prematuros e prematuros extremos. Existe uma relação direta entre 

prematuridade, asfixia ou qualquer grau de sofrimento perinatal e a 

alimentação do RN. Pode ocorrer em pacientes que não chegaram a ser 

alimentados. 

O quadro clínico mais comum é o de prematuro com história de 

asfixia de qualquer natureza, que, ao ser alimentado, apresenta distensão 

abdominal, diarréia, resíduo gástrico elevado e sangue nas fezes (Herbst et 

al., 1982). Com a evolução do quadro, pode surgir massa palpável ou defesa 

localizada num dos quadrantes do abdome. Em casos mais raros, o quadro 

clínico é o de uma distensão abdominal difusa, que no Rx simples de abdome 

já mostra pneumoperitônio evidente. 

O exame radiológico pode mostrar uma grande variação de sinais, 

incluindo distensão difusa, níveis hidro-aéreos, presença de l íquido 

intraperitonial, pneumatose intestinal localizada ou difusa, gás na veia 

porta e pneumoperitônio discreto ou volumoso. 



O tratamento é, em princípio, conservador: suspensão da dieta, 

cateter orogástrico em sifonagem, antibióticos e correção do distúrbio hidro-

eletrolítico. A evolução vai ditar os próximos passos. A indicação cirúrgica 

ficará por conta do aparecimento de complicações (pneumoperitônio, 

agravamento do quadro clínico, sinais persistentes de obstrução intestinal) 

e a atitude do cirurgião vai depender de sua experiência na condução desse 

tipo de caso. A tendência é ter uma conduta menos agressiva, principalmente 

nos p r e m a t u r o s e p r e m a t u r o s e x t r e m o s . Nes tes , d iante de u m 

pneumoperitônio, uma simples drenagem da cavidade abdominal com dreno 

de Penrose pode ser o tratamento de escolha. Muitos desses casos não 

demandarão qualquer outro tipo de cirurgia. A perfuração cicatriza sem 

maiores problemas. Em outros, a laparotomia será indicada para ressecar 

um segmento necrosado e realizar uma enterostomia ou uma anastomose 

primária do intestino. Todo RN portador de enterocolite necrosante que 

evolui bem com o tratamento conservador deve ser submetido a um clister 

opaco e/ou trânsito intestinal. Naqueles em que isso não for feito de rotina, 

se, ao ser realimentado apresentar distensão, deve-se fazer a exploração 

radiológica. A estenose cicatricial do colo ou intestino delgado não é rara. 

PATOLOGIA UROLÓGICA NO RECÉM-NASCIDO 
A partir da 18 a semana da vida intra-uterina, o r im fetal pode ser 

medido e o trato urinário avaliado morfologicamente. A história natural 

das obstruções do trato urinário fetal depende da gravidade, duração e 

idade fetal de seu aparecimento. Uma obstrução uretral completa e precoce 

na v ida in t r a -u te r ina ocas iona uma grande d is tensão ves ica l , 

hidroureteronefrose bilateral e displasia renal. A urina, não sendo eliminada 

para o espaço amniótico, é causa de oligodramnia, que, por sua vez, leva a 

uma hipoplasia pulmonar e a deformidades fetais por compressão. 

A sobrevivência após o nascimento depende da maturidade pulmonar e do 

grau de comprometimento da função renal. A oligodramnia severa é um 

dos principais fatores relacionados à morte fetal ou à sobrevivência do RN. 

Cerca de 30 a 40% das anomalias congênitas correspondem a 

anomalias do trato urinário. As obstruções altas são as mais freqüentes e 



afetam ambos os sexos. A alta incidência de dilatação do trato urinário 

observada no feto é da ordem de 1:100 a 1:500 gestações, e 50% dessas 

correspondem a obstrução pielo-ureteral, que pode ser bilateral em 21 a 

36% dos casos (Thomas, 1990). A obstrução pielo-ureteral é a causa mais 

comum de hidronefrose no R N . Temos, por ordem de freqüência: refluxo 

vésico-ureteral, obstrução da junção ureterovesical e válvulas de uretra 

posterior. A causa mais comum de obstrução baixa do trato urinário no 

menino são as válvulas de uretra posterior. 

Os casos de uropatias obstrutivas diagnosticados no pré-natal devem 

ser confirmados l o g o após o nascimento. Cada u m deles apresenta 

características próprias e demanda uma ação mais ou menos rápida para o 

seu diagnóstico. 

VÁLVULAS DE URETRA POSTERIOR 

Os portadores de válvulas de uretra posterior ( V U P ) com diagnóstico 

pré-natal devem ser submetidos à avaliação ultra-sonográfica logo após o 

nascimento. O cateterismo vesical serve para descompressão e para realizar 

a uretrocistografia miccional , que é o exame fundamental para o 

diagnóstico. O tratamento da V U P é a fulguração por via endoscópica, ou, 

nos casos graves ou com infecção severa, por vesicostomia e posterior 

fulguração da VUP. 

OBSTRUÇÃO PIELO-URETERAL 

A obstrução pielo-ureteral pode se manifestar no R N por massa 

palpável no flanco, dor (irritabilidade) e infecção urinária. A causa mais 

comum é uma estenose intrínseca da porção proximal do ureter, que pode 

estar inserida alto na pélvis. Compressão extrínseca por vaso anômalo, 

dobras, bandas e aderências são menos freqüentes. O exame inicial para o 

diagnóstico é a ultra-sonografia, que deve ser realizada entre o terceiro e o 

sétimo dia de vida. Se houver o diagnóstico pré-natal de hidronefrose e o 

primeiro ultra-som pós-natal for normal, este deverá ser repetido com 

quinze dias ou u m mês de vida. Os casos de obstrução bilateral ou de 



hidronefrose v o l u m o s a são tratados c o m maio r urgência . N u m a 

hidronefrose volumosa, pode ser necessária uma nefrostomia percutânea, 

que serve para avaliar o funcionamento do rim e permite exame contrastado 

para avaliar a obstrução. 

A prof i laxia da infecção urinária é feita c o m cefalotina ou 

amoxacilina. Nos casos de dilatação moderada ou unilateral, o paciente 

pode ser seguido com novas avaliações pela ultra-sonografia e, com trinta 

dias, ser submetido à cintilografia renal com DMSA e DTPA ou M A G - 3 , 

para avaliar o parênquima renal e a função de excreção. Se a função renal 

for menor que 10% no DMSA, alguns autores recomendam a nefrectomia. 

O tratamento da obstrução pielo-ureteral é a pieloplastia, a fim de permitir 

um melhor fluxo urinário. Os bons resultados são alcançados em cerca de 

90 a 95% dos casos. 

RlM MULTICÍSTICO DISPLÁSICO 

É a segunda causa mais comum de massa palpável no flanco no RN. 

Ocorre em um a cada quatro mil nascidos vivos, é sempre unilateral e o 

diagnóstico diferencial com hidronefrose no período pré-natal pode ser difícil. 

Não há parênquima renal normal, e a cintilografia mostra exclusão renal. 

O rim multicístico pode ser causa de hipertensão arterial ou de infecção 

urinária. Estas seriam as duas únicas indicações para nefrectromia, e, caso 

não ocorram, o rim múlticístico deixa-se involuir espontaneamente, o que 

deve ocorrer durante o primeiro ano de vida. 

SÍNDROME DE PRUNE-BELLY 

Consiste na hipoplasia congênita da musculatura abdominal - o 

que dá um aspecto enrugado característico à parede abdominal - associada 

à hidroureteronefrose e à criptorquia bilateral. A síndrome é vista 

exclusivamente em meninos, e é também conhecida como síndrome de 

Eagle-Barret ou da tríade (Jennings, 2000). Os testículos são impalpáveis. 

A persistência de úraco patente não é rara, com saída de urina junto ao 

cordão umbi l i ca l . Nesses casos, é m u i t o i m p o r t a n t e ve r i f i ca r a 



permeabilidade e função da uretra. A uretra pode ser hipoplásica com ja to 

urinário fino ou gotejamento urinário e o cateterismo vesical não é 

conseguido pela tortuosidade da uretra. Oligodramnia acentuada ou 

adramnia são péssimos sinais para prognóstico. 

A síndrome de prune-belly pode estar associada a anomalias 

congênitas: cardiopatia, anomalia anorretal, pé torto, síndrome megacistis 

com microcolo e hipoperistaltismo intestinal ou anomalia do sistema 

nervoso central. Quando há imperfuração anal, o abdome perde o 

enrugamento da pele característico pela distensão das alças intestinais. 

Ultra-sonografia, cultura de urina e uretrocistografia miccional, quando 

possível, fazem parte da avaliação inicial do trato urinário. A gasometria 

arterial demonstra o grau de acidose metabólica. Cintilografía renal ou urografia 

excretora deverão ser realizadas após o primeiro mês de vida. 

A conduta terapêutica vai depender basicamente do trato urinário. 

Nos casos com boa função renal, ja to urinário normal, sem acidose ou 

sinais de in fecção , a condu ta conse rvado ra é r ecomendada . A 

antibioticoterapia profilática é defendida por grande número de autores. 

Quando há hipoplasia uretral severa, refluxo vésico-ureteral importante, 

infecção urinária e acidose metabólica grave, uma derivação urinária, por 

vesicostomia ou pielostomia, está indicada. Em casos selecionados, u m 

reimplante ureteral bilateral com ou sem plástica da parede abdominal 

estará indicado. U m certo número de pacientes evolui para insuficiência 

renal crônica e transplante renal. A mecânica ventilatória comprometida 

pela hipoplasia da musculatura abdominal favorece a pneumonia de 

repetição. A fisioterapia respiratória é extremamente importante na 

prevenção dessa complicação. O uso de cinta abdominal e a plicatura da 

musculatura abdominal são recursos para se obter melhor função 

respiratória e vesical. 

OBSTRUÇÃO URETERO-VESICAL 

É uma forma bem menos freqüente de obstrução do trato urinário 

no RN. O diagnóstico pré-natal pode ser omitido pela não visualização do 

ureter dilatado. O tipo mais comum é o chamado megaureter primário, 



uni ou bilateral, que apresenta uma hidroureteronefrose de grau variado, 

com o ureter terminando em ponta afilada na bexiga. 

Alguns RNs, sem diagnóstico pré-natal, abrem o quadro com infecção 

urinária ou sepsis. Podem apresentar ou não refluxo vésico-ureteral. Os 

casos assintomáticos não são raros, assim como a involução espontânea. 

A ultra-sonografia e a uretrocistografia miccional são os dois primeiros 

exames para o diagnóstico. O tratamento é conservador, a não ser que 

ocorra piora da função renal, persistência da infecção urinária, hipertensão, 

hematuria ou cálculo. Quando necessária, a cirurgia consistirá no 

reimplante ureteral com ou sem afilamento do ureter. 

URETEROCELE 

Caracteriza-se por uma dilatação cística da porção terminal do ureter, 

ocupando espaço no interior da bexiga ou podendo, nas meninas, apresentar 

um prolapso através da uretra. É muito mais comum em meninas (75%) e 

está associada, na grande maioria dos casos (80-90%), à duplicidade pielo-

ureteral. O diagnóstico de hidronefrose pode ser feito no pré-natal. N o RN, 

pode passar desapercebida ou dar sinais e sintomas de infecção urinária, 

ou, excepcionalmente, de retenção urinária. A ultra-sonografia do trato 

urinário é o exame mais importante para o diagnóstico, demonstrando 

hidroureteronefrose e falha de enchimento na bexiga característica. A 

uretrocistografia miccional complementa a primeira fase diagnóstica, 

demonstrando presença ou não de refluxo vésico-ureteral para o pólo 

inferior. A cintilografia renal vai demonstrar a função renal presente. 

O tratamento oferece várias opções: observação, endoscopia e 

drenagem da ureterocele, heminefrectomia polar superior com ureterectomia 

ou excisão da ureterocele com reimplante ureteral. 

CISTOS Ε TUMORES NO RECÉM-NASCIDO 
TUMORES A B D O M I N A I S 

A massa abdominal sólida mais comum é o nefroma mesoblástico 

congênito. Pode ser detectado pela ultra-sonografia no exame pré-natal. 



É u m tumor benigno em mais de 95% dos casos. TC abdominal mostra 

tumor sólido renal com distorção do sistema pielocalicial. O tratamento 

é a nefrectomia. 

O carcinoma de supra-renal é outra massa sólida abdominal 

encontrada no RN. Meninas são mais afetadas numa razão de 3:1. O tumor 

é, em geral, acompanhado de outros sinais e sintomas, como a síndrome 

de Cushing ou virilização de genitalia externa na menina, com hipertrofia 

de clitoris e pilificação. Pode ser causa de hipertensão arterial. O diagnóstico 

é confirmado por ultra-sonografia e TC, que demonstram massa na 

localização da supra-renal, com deslocamento inferior do rim homolateral. 

O tratamento é a excisão cirúrgica do tumor. A sobrevida gira em torno de 

85%. A histologia pode revelar adenoma ou adenocarcinoma. 

O hepatoblastoma é o tumor hepático mais comum no período 

neonatal, podendo ser detectado no pré-natal. N o RN, apresenta-se como 

grande massa, ocupando a maior parte do abdome e sendo causa de distensão 

abdominal importante. A ultra-sonografia e a TC são os métodos eficazes 

para o diagnóstico. A &#945;-fetoproteína está elevada em 70% dos casos, e os 

valores são muito elevados. O tratamento consiste em cirurgia com ou 

sem quimioterapia. A quimioterapia pré-operatória pode ser necessária para 

reduzir o tumor e torná-lo ressecável. 50% dos hepatoblastomas podem 

ser ressecados sem quimioterapia prévia. O fígado apresenta grande 

capacidade de regeneração, podendo ser totalmente regenerado em curto 

espaço de tempo. A dosagem seriada de α-fetoproteína serve para monitorar 

uma possível recorrência ou metástase. O tipo histológico mais comum é 

o hepatoblastoma fetal. 

CISTOS Ε TUMORES DE OVÁRIO 

O diagnóstico de massas ovarianas, císticas ou sólidas, não é raro 

no pré-natal, e mudou a história natural dessas lesões. Antes do advento 

do ultra-som, essas massas raramente eram descobertas no período pré-

natal, a não ser pelas complicações de torção, infecção etc. 

A grande maioria das massas ovarianas no RN corresponde a cistos, 

que raramente são malignos. Os cistos variam de pequenos e impalpáveis 



até gigantes, que podem ser causa de distúrbios respiratórios por elevação 

do diafragma (Dolgin, 2000). As complicações mais freqüentes são torção 

e ruptura, com choque hemorrágico ou peritonite. Os cistos podem ser 

bilaterais, e têm sido tratados por punção sob orientação da ultra-

sonografia ou por laparoscopia. 64% dos cistos ovarianos neonatais podem 

involuir espontaneamente (Sakala, Leon & Rouse, 1991). O tratamento 

cirúrgico é geralmente indicado nos cistos maiores que 5 cm, quando há 

suspeita ou evidência de torção ou naqueles em que fica impossível 

diferenciar de tumor. A laparotomia com ooforectomia ou salpingo-

ooforectomia é a cirurgia realizada. Deve-se sempre poupar tecido ovariano. 

ΗIDROMETROCOLPOS 

É um tumor que ocupa a linha média da pelve e freqüentemente 

ultrapassa a cicatriz umbilical. Deve-se à obstrução da vagina por atresia, 

ao septo vaginal ou ao hímen imperfurado. A secreção no seu interior é 

conseqüência de estímulo por estrogênio materno. Hemorragia e infecção 

podem ocorrer com sepse. O diagnóstico é confirmado pela ultra-sonografia 

e o tratamento é cirúrgico com laparotomia e abertura orientada da 

obstrução vaginal. 
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