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EDITORIAL

Colegas Pediatras,

Em 2008 a SOBAPE completa 20 anos de fundação. A realização, em junho deste ano, do X Congresso Nacional
de Pediatria/Região Nordeste na nossa cidade de Salvador, foi parte da celebração desse aniversário. O sucesso
desse evento tem repercutido nos meios pediátricos. O X Congresso Nacional apresentou, sob a forma de
posters, mais de 200 contribuições como temas livres, os quais foram enviados de todas as regiões do Brasil;
cinco dos quais foram escolhidos para serem agraciados com um diploma de Menção Honrosa. Nesta edição da
Revista Baiana de Pediatria estamos publicando os resumos dos trabalhos enviados.

Compondo esta edição, destacamos a nova seção “Perguntas e respostas”, visando a estimular a participação
do leitor na elaboração da revista e criando uma comunicação direta com os editores.

Ressaltamos também a folha com os 10 sinais de Imunodeficiência Primária, a qual pode ser destacada ou
xerocada para ser colocada em local visível, em hospital ou ambulatório, lembrando ao pediatra a possibilidade
deste diagnóstico. Essa iniciativa integra o trabalho que o Departamento de Alergia, Imunologia e Reumatologia
da SOBAPE vem desenvolvendo, juntamente com o Grupo Brasileiro para o Estudo das Imunodeficiências
Primárias (BRAGID), visando à fornecer aos pediatras, subsídios para que possam suspeitar dessas doenças e
encaminhar os pacientes com tais suspeitas diagnósticas, para avaliação adequada.

Devemos lembrar que a Revista Baiana de Pediatria é um canal direto para a publicação da produção científica
de nosso estado, na área de saúde da criança; é aberta, também, às produções de colegas pediatras e outros
profissionais que se ocupam da criança e do adolescente, em outras unidades da federação.

O nosso compromisso é elaborar esta revista em consonância com o interesse da Pediatria baiana e brasileira,
sempre com a qualidade editorial que a caracteriza desde a sua criação.

Um forte abraço a todos,

Fernando Barreiro
Presidente da SOBAPE
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RESUMO

Pneumonia é uma importante causa de óbito em crianças menores de cinco anos, em países em desenvolvi-
mento. A redução dessas elevadas taxas de óbito depende da identificação, entre as crianças com doença
respiratória, daquelas que apresentam pneumonia e, dentre essas, as que devem ser hospitalizadas. A indicação
principal para hospitalizar uma criança com pneumonia é decorrente da apresentação de sinais de gravidades,
quais sejam: tiragem subcostal, taquipnéia grave (freqüência respiratória maior ou igual a 57 incursões por
minuto para crianças com idade entre 2 e 11 meses e freqüência respiratória maior ou igual a 48 incursões por
minuto para crianças com idade entre 12 e 59 meses), cianose, estridor, aleteo nasal, choro fraco, letargia e
convulsão. A detecção de complicações à radiografia de tórax (cavitações, pneumatocele, abscesso, derrame
pleural, pneumotórax) são também indicadores de necessidade de hospitalização.

UNITERMOS: pneumonia; diagnóstico; tratamento; gravidade; hospitalização.
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INTRODUÇÃO
Infecção Respiratória Aguda (IRA) é uma importan-
te causa de morbidade em todo o mundo e uma das
cinco maiores causas de morte em crianças menores
de cinco anos, em países em desenvolvimento, sendo
a pneumonia a forma mais séria de todas as IRA,
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 1.
Mais de 40% das crianças atendidas em unidades de
saúde sofrem de IRA, o que faz desta afecção a prin-
cipal causa de morbidade, chegando a causar mais de
2 milhões de mortes por ano2 . As IRA podem se apre-
sentar como um quadro brando e auto-limitado ou
como quadros graves e ameaçadores da vida da cri-
ança. Faz-se necessário o reconhecimento da crian-
ça enferma, objetivando a identificação dos casos gra-
ves e instituição do tratamento adequado precocemen-
te 3,4. Na maioria dos casos, o tratamento eficaz pode
ser feito com antibióticos orais de baixo custo, porém
muitas vezes há um significativo agravamento do qua-
dro, podendo ser necessário tratamento hospitalar e
suporte ventilatório3-7.

Neste artigo, buscou-se identificar, na literatura médi-
ca, os parâmetros clínicos, radiológicos e ou
laboratoriais que possam predizer a gravidade e a ne-
cessidade de hospitalização em crianças menores de
cinco anos com IRA (pneumonia).

SINAIS DE GRAVIDADE

Diversas foram as tentativas de se encontrar formas
para o estabelecimento de critérios utilizáveis na prá-
tica clínica para classificar os casos de IRA e identifi-
car os sinais de gravidade de forma a indicar ou não o
internamento de crianças com pneumonia. Os
parâmetros utilizados serão apresentados e detalha-
dos a seguir.

1) História clínica

Além de tosse, febre e dificuldade para respirar, que
levantam a suspeita clínica de pneumonia, alguns da-
dos na história clínica do paciente devem chamar aten-

ção por indicar risco de maior gravidade e mortalida-
de nos pacientes com IRA: baixa cobertura vacinal
(além das vacinas do calendário normal do Ministério
da Saúde, a vacina heptavalente antipneumocócica tem
diminuído os casos de doença pneumocócica
invasiva)4,6, baixo nível sócio-econômico4, baixo peso
ao nascer, desnutrição4,8, desmame precoce do alei-
tamento materno3, dificuldade e demora de acesso à
assistência à saúde, tabagismo domiciliar, elevado nú-
mero de crianças menores de cinco anos na família9,
idade inferior a 6 meses4,9. Tais dados, quando positi-
vos na história da criança, levam a mesma a chegar
ao atendimento médico com sinais de maior gravida-
de, representando assim potenciais fatores de risco
para pneumonia grave.

2) Exame físico

O exame físico da criança com suspeita de pneumo-
nia deve ser completo, dando especial atenção ao es-
tado geral, hidratação e nível de consciência, pois si-
nais decorrentes de alteração nesses ítens indicam
gravidade, de forma independente da enfermidade que
está acometendo a criança1,3.

Os sinais de maior valor preditivo positivo para o di-
agnóstico de pneumonia e avaliação da gravidade des-
ta são:

2.1) Taquipnéia: é um método fácil e com boa
reprodutibilidade, preconizado pela OMS e validado
em diversos estudos, capaz de confirmar clinicamen-
te o diagnóstico de pneumonia, não necessitado exa-
mes complementares3,4,7,9,10,11,12 A definição de
taquipnéia preconizada pela OMS e utilizada como
parâmetro em diversos trabalhos é: para crianças com
idade menor que 2 meses, freqüência respiratória maior
ou igual a 60 incursões por minuto; para crianças com
idade entre 2 e 11 meses, freqüência respiratória mai-
or ou igual a 50 incursões por minuto; para crianças
com idade entre 12 e 59 meses, freqüência respirató-
ria maior ou igual a 40 incursões por minuto 3,6,7,9. O
grau de taquipnéia pode predizer a gravidade, tendo
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sido definido como critério para taquipnéia grave: para
crianças com idade entre 2 e 11 meses, freqüência
respiratória maior ou igual a 57 incursões por minuto
e para crianças com idade entre 12 e 59 meses, fre-
qüência respiratória maior ou igual a 48 incursões por
minuto12. Taquipnéia grave indica necessidade de
hospitalização.

2.2) Tiragem subcostal: quando há a presença de
movimento de retração da caixa torácica durante a
inspiração; também chamada de respiração parado-
xal. É o melhor sinal de esforço respiratório e gravi-
dade, pois traduz a presença de hipoxemia3,4,9,10,12.

2.3) Sinais de hipoxemia: cianose, estridor, batimento
de asa de nariz, choro fraco, criança sem movimentos
espontâneos durante o exame, letargia, convulsões4,9.

Com base nesses critérios, as IRA mais prevalentes
podem ser classificadas em:

a) Infecção de Vias Aéreas Superiores: quando a
criança apresenta-se com tosse, secreção nasal, febre
e dificuldade respiratória, porém sem taquipnéia. São,
geralmente, infecções virais comuns e auto-limitadas,
com resolução geralmente até o 14º. dia de doença,
que não necessitam de admissão hospitalar ou
antibioticoterapia. As mães devem ser orientadas quanto
ao surgimento dos sinais de gravidade para retorno à
unidade de saúde caso os mesmos apareçam3.

b) Pneumonia: a criança apresenta-se com febre,
tosse, dificuldade respiratória e taquipnéia, de acordo
com os parâmetros para idade. Na ausculta pulmo-
nar, podem ser evidenciados estertores bolhosos,
crépitos, roncos, diminuição do murmúrio vesicular3,7,10.
c) Pneumonia grave: a criança apresenta-se com ti-
ragem subcostal3,4,7.

d) Pneumonia muito grave: somando-se ao quadro de
pneumonia grave, a criança pode cursar com cianose,
má aceitação da dieta, recusa da ingestão de líquidos,
sonolência e convulsões1,3,9.

3) Radiologia

Embora seja importante para se firmar o diagnóstico
de pneumonia e suas complicações, o Rx de tórax
não é necessário para se iniciar o tratamento, e não
há padrões específicos para diferenciar as pneumoni-
as virais das bacterianas4,7. No entanto, se a criança
apresentar-se na admissão com pneumonia grave ou
muito grave, ou mantiver-se sem melhora ou com si-
nais de piora após dois dias de tratamento, é necessá-
rio investigar complicações que podem ser evidencia-
das ao Rx simples de tórax, tais como3:

a) cavitações, pneumatocele, abscesso: sugerem for-
temente etiologia bacteriana e maior risco de gravida-
de do quadro, devendo ser brevemente tratados4,8.
b) derrame pleural: altamente sugestivo de etiologia
bacteriana3,6,7.

c) pneumotórax: o pulmão atingido fica colapsado em
direção ao hilo e surge uma imagem com
hipertransparência ao seu redor3.

Alguns trabalhos mostram a associação de
condensação e ou derrame pleural, junto com outros
parâmetros clínicos ou laboratoriais (febre alta,
leucocitose, provas inflamatórias elevadas) que ori-
entam a provável origem bacteriana da pneumonia,
desta forma indicando maior risco de complicações6,7.

4) Laboratório

Foi evidenciado o escasso valor dos exames da fase
aguda com objetivo de diferenciar as pneumonias com
etiologia viral das pneumonias com etiologia bacteriana,
ou predizer gravidade. A conduta médica não deve
ser baseada apenas nos resultados dos exames4,6,7.

a) hemograma: leucocitose pode acompanhar qual-
quer tipo de pneumonia, mas classicamente é reco-
nhecido como um sinal de infecção bacteriana, princi-
palmente se há predomínio de polimorfonucleares e
formas jovens4. Pode haver leucopenia associada a
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importante queda do estado geral, evidenciando um
quadro potencialmente grave4 mas não há padrão de
contagem total de leucócitos ou diferencial que identi-
fique isoladamente etiologia ou gravidade4,7.

b) hemocultura ou cultura de líquido pleural: a
hemocultura, embora tenha baixa sensibilidade (entre
0,9% e 10-30%)4,10, deve ser coletada em todos os
pacientes que são hospitalizados, pois é um fácil e
acessível método para o diagnóstico microbiológico, o
que pode propiciar um tratamento específico. A
antibioticoterapia deve ser iniciada após a coleta da
hemocultura, quando a mesma for disponível4.

c) oximetria: hipóxia é um fator de risco para morte
em crianças com pneumonia, além de ser um impor-
tante parâmetro na condução desses pacientes, no que
diz respeito à indicação de suporte ventilatório ou de
admissão em UTI. O acesso à oximetria sanguínea
deve ser obtido com um oxímetro de pulso, já que os
sinais clínicos de hipoxemia podem ser bastante tardi-
os4. Hipoxemia é definida como saturação de oxigê-
nio arterial (Saturação de O

2
) menor do que 90%5,7.

O sinal clínico que melhor prediz a presença de
hipoxemia é a tiragem subcostal, com sensibilidade de
68,9% e especificidade de 82,6%5.

5) Etiologia

É evidente que nas crianças que apresentam pneu-
monia é importante que se estabeleça o diagnóstico
microbiológico para iniciar tratamento específico. Di-
versos são os estudos realizados com o objetivo de se
identificar os agentes etiológicos das pneumonias e
relacioná-los com parâmetros clínicos, radiológicos e
ou laboratoriais. No entanto, ainda não existem méto-
dos disponíveis na prática clínica para se determinar o
agente etiológico em tempo hábil para instituição de
tratamento específico4,6,7,10. Mesmo em estudos
prospectivos, bem controlados, utilizando-se métodos
modernos com alta sensibilidade e especificidade para
identificação da etiologia, tais como sorologias, cultu-

ras, reação de cadeia da polimerase (PCR), entre
outros, a freqüência de identificação do agente
etiológico varia bastante nos diversos trabalhos: 40%
a 85%4,6,8,10.

Mesmo assim, ainda não foram definidos parâmetros
clínicos fidedignos para a diferenciação entre etiologia
viral ou bacteriana, o que poderia ser útil no momento
da decisão de se iniciar ou não antibioticoterapia4,6.
Apesar dessas dificuldades, esses estudos reafirmam
a importância do Streptococcus pneumoniae enquanto
agente etiológico das pneumonias na faixa etária
pediátrica6,7,10. Mesmo com limitações para diagnós-
tico etiológico na prática já que a freqüência de
bacteremia, nestes pacientes, é menor do que 10%7,
alguns autores puderam fazer associações entre os
casos de pneumonia que se apresentaram com com-
plicações durante o internamento (derrame pleural,
choque séptico, óbito)10 com este agente etiológico,
embora não seja possível predizer tal associação atra-
vés de parâmetros clínicos ou laboratoriais6,10. Os
únicos dados clínicos que se associaram significativa-
mente com a etiologia bacteriana, e não necessaria-
mente pneumocócica, foram a presença de febre alta
(maior do que 38,4º C) e de derrame pleural ao Rx de
tórax6,7.

Dessa forma, é necessário que se consiga identificar
os casos potencialmente graves através de dados clí-
nicos, independente do agente etiológico, pois estes
casos necessitarão de internamento hospitalar e pre-
coce início de suporte e antibioticoterapia empírica3.

CONCLUSÕES

A pneumonia é uma importante causa de morbi-mor-
talidade na faixa etária pediátrica. É necessária a iden-
tificação precoce dos pacientes com pneumonia en-
tre aqueles com tosse, febre e dificuldade para respi-
rar, e entre os pacientes com pneumonia, identificar
os casos graves que irão requerer internamento hos-
pitalar.
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Os critérios apresentados pela OMS e adotados pelo
Ministério da Saúde Brasileiro são os mais amplamente
usados na prática clinica, sendo de fácil entendimento
e reprodutibilidade, mesmo por pessoas que não se-
jam da área de saúde. A taquipnéia é o principal
parâmetro clínico para o diagnóstico de pneumonia e
a tiragem subcostal o principal parâmetro para avalia-
ção da gravidade. As pneumonias classificadas como
graves ou muito graves necessitarão de admissão hos-
pitalar. A identificação do agente etiológico ainda não
é disponível na prática clínica diária. Em assim sendo,
o tratamento deverá ser iniciado empiricamente, e o
agente, mesmo que seja identificado na admissão, não
será o determinante do internamento hospitalar, e sim
o curso clínico da pneumonia. Quando evidenciada ao
Rx de tórax, qualquer uma das complicações da pneu-
monia, esta passa a ser classificada como grave ou
muito grave, indicando internamento. Exames
laboratoriais como hemograma (baixa sensibilidade e
especificidade) e hemocultura (baixa sensibilidade) não
devem ser definidores de gravidade ou conduta. A
busca da hipoxemia (Saturação de O

2
 menor do que

90%) é importante quando a oximetria for viável, pois
esse será um importante parâmetro para a decisão do
internamento hospitalar ou em Unidade de Terapia
Intensiva, já que os sinais clínicos de hipoxemia geral-
mente aparecem tardiamente.

O reconhecimento da gravidade e conseqüentemente
a correta indicação de internamento hospitalar, admis-
são em Unidade de Terapia Intensiva e ou suporte
ventilatório nas crianças com pneumonia é fundamen-
tal e a atuação precoce do profissional de saúde me-
lhora o prognóstico dessas crianças, diminuindo tanto
o tempo de internamento hospitalar quanto as taxas
de óbito por pneumonia.
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RESUMO

Objetivo: Atualização sobre etiologia, diagnóstico e tratamento da dislipidemia na infância e adolescência.
Material e Métodos: Revisão da literatura utilizando os bancos de dados MEDLINE e LILACS, nos últimos
dez anos. Conclusões: A prevalência de dislipidemia vem aumentando na infância. Sua ocorrência está
relacionada a uma morbimortalidade precoce por doenças cardiovasculares. A triagem deve ser realizada na
presença de fatores de risco, uma vez que, a maioria das crianças possui uma causa secundária para a dislipidemia.
O perfil lipídico possui valores de referência específicos para a faixa etária pediátrica. O tratamento inclui
modificações do estilo de vida e de hábitos alimentares.  O uso de hipolipemiantes é indicado em situações
especiais. O pediatra deve estar atento para possibilidade de dislipidemia em pacientes que apresentem história
familiar ou fatores de risco para dislipidemia, desempenhando assim papel fundamental na prevenção e redução
da morbimortalidade por doenças cardiovasculares na vida adulta.

UNITERMOS: 1. Dislipidemia; 2. Aterosclerose; 3. Hiperlipemia; 4. Colesterol; 5. Doença cardiovascular.
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INTRODUÇÃO

Níveis elevados de colesterol e triglicérides estão re-
lacionados a um aumento na incidência de
aterosclerose e, consequentemente, de doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares as quais são
responsáveis por mais da metade dos óbitos no Bra-
sil1,2. Vários estudos mostram que a doença
aterosclerótica tem início na infância e adolescência
sendo causada pelo depósito de placas de lipídios (pla-
cas de ateroma) nas paredes arteriais com eventual
limitação ou obstrução do fluxo vascular.

No Brasil, trabalhos realizados em Campinas,
Florianópolis e Rio de Janeiro evidenciaram uma
prevalência de hipercolesterolemia em 10-35% dos
escolares na faixa etária de 7-14 anos2,3.

Como as manifestações clínicas da aterosclerose e
dislipidemia são discretas ou ausentes, o diagnóstico é
muitas vezes protelado. Por isso, ele deve ser investi-
gado na criança ou adolescente com história familiar
de dislipidemia ou quando existam fatores de risco para
doenças cardiovasculares4.

O objetivo desse trabalho é fornecer ao Pediatra uma
revisão atualizada sobre etiologia, diagnóstico e trata-
mento da dislipidemia na infância e adolescência.

NOÇÕES DE FISIOLOGIA

Colesterol (CT) e triglicérides (TG) são os principais
lipídios plasmáticos. Por serem relativamente insolú-
veis em água, são transportados no plasma associa-

dos a proteínas, formando complexos solúveis deno-
minados lipoproteínas. As lipoproteínas têm forma es-
férica formadas pelo núcleo e camada externa. O nú-
cleo contém lípides hidrófobos, principalmente ésteres
de colesterol e triglicérides. A camada externa é com-
posta de fosfolípides e colesterol livre. Na sua super-
fície, encontram-se as apoproteínas ou apolipoproteínas
que se ligam a receptores específicos das células res-
ponsáveis pelo metabolismo das lipoproteínas5. As
lipoproteínas são classificadas conforme sua mobili-
dade eletroforética e densidade (quanto maior a quan-
tidade de apoproteínas, maior a densidade; e quanto
maior a quantidade de triglicérides, menor a densida-
de). As principais lipoproteínas são: quilomícrons (QM),
lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL),
lipoproteínas de densidade intermediária (IDL),
lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e lipoproteínas
de alta densidade (HDL).

DEFINIÇÃO DE DISLIPIDEMIA

Dislipidemia é definida como o desequilíbrio no metabo-
lismo dos lípides, resultando em níveis séricos alterados
de seus componentes6. Dessas alterações, a mais impor-
tante é a hiperlipidemia. Na prática clínica hiperlipidemia
e dislipidemia são usadas como sinônimos.

Uma vez que os níveis lipídicos de crianças e adoles-
centes diferem dos adultos, é necessário utilizar valo-
res de referência adequados. O Quadro 1 mostra os
valores desejáveis, limítrofes e não recomendáveis
para a faixa etária pediátrica de acordo com a I Dire-
triz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na
Adolescência da Sociedade Brasileira de Cardiologia3.

Quadro 1. Valores de referência para o perfil lipídico (mg/dL) em indivíduos menores de 19 anos

Nível Desejado Nível Limítrofe Nível aumentado

Colesterol total < 150 150-169 ≥ 170

LDL1 colesterol < 100 100-129 ≥ 130

HDL2 colesterol ≥ 45 - -

VLDL3 colesterol ≤  23 - > 23

Triglicérides < 100 100-129 ≥ 130

*Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005.

1: LDL -  lipoproteína de baixa densidade / 2: HDL -  lipoproteína de alta densidade / 3: VLDL - lipoproteína de muito baixa densidade
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CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA DA DISLIPIDEMIA

A dislipidemia pode ser classificada para fins de etiologia em: primária versus secundária (Quadro 2) ou pela
classificação fenotípica de Frederickson (Quadro 3).

Quadro 2. Principais causas de Dislipidemias*

Primárias

Hipercolesterolemia familiar

Deficiência familiar de apo B100

Hipercolesterolemia poligênica

Hipertrigliceridemia familiar

Deficiência familiar de lipoproteína-lipase

Deficiência familiar de apo C-II

Hiperlipemia familiar combinada

Disbetalipoproteinemia

Secundárias

Endocrinopatias

Diabetes melito, Hipotireoidismo, Hipercortisolismo

hipopituitarismo, Síndrome metabólica, Obesidade

Nefropatias

Síndrome Nefrótica, Insuficiência Renal Crônica,

Hepatopatia colestática, Doenças de depósito

Lúpus eritematoso sistêmico

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Medicamentosa

*Adaptado de Monte & Cisterna, 2003

Quadro 3. Classificação de Frederickson para as dislipidemias

Fenótipo Partícula aumentada Principal alteração lipídica Principais causas

I Quilomícron TG4 > 1000 mg/dL Deficiência da lipoproteína lipase, deficiência

da apolipoproteína CII.

IIa LDL1 LDL1 > 130 mg/dL Hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia fa-

miliar combinada, hipotireoidismo, nefropatia,

doença hepática colestática, diabetes.

IIb LDLVLDL2 LDL1 > 130 mg/dLTG4 > 130 mg/dL Semelhante a IIa.

III IDL3 CT5 > 170 mg/dLTG4 > 130 mg/dL Diabetes, nefropatia, hepatopatia.

IV VLDL2 VLDL2 > 23 mg/dLTG4 > 130 mg/dL Hipertrigliceridemia familiar combinada, diabe-

tes, hipotireoidismo, obesidade, hipercorti-

solismo, nefropatia, hepatopatia, alcoolismo,

andrógenos, estrógenos, tiazídicos, beta-

bloqueadores.

V Quilomícron VLDL2 TG4 > 1000 mg/dL Mais de duas doenças concomitantes daque-

las presentes no grupo IV.

1: LDL -  lipoproteína de baixa densidade / 2: VLDL - lipoproteína de muito baixa densidade / 3: IDL -  lipoproteína de densidade

intermediária / 4: TG – triglicéridas / 5: CT - colesterol.
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As dislipidemias primárias são aquelas causadas por
um distúrbio genético, como alteração da síntese e
degradação das lipoproteínas; ou da relação entre as
lipoproteínas e seus receptores; e as dislipidemias se-
cundárias são as que se originam de patologias ou
medicamentos que alteram o metabolismo lipídico.
Entre os medicamentos que podem causar dislipidemia,
destacam-se: diuréticos (tiazídicos e espironolactona),
beta-bloqueadores, corticóides, progestágenos,
estrógenos (anticoncepcionais), anabolizantes,
ciclosporina, inibidores da protease (nelfinavir, ritonavir,
indinavir, lopinavir), anticonvulsivantes, amiodarona e
alopurinol5.

A classificação de Frederickson agrupa as dislipidemias
em seis grupos de acordo com o tipo de partícula lipídica
alterada5. Os fenótipos I, IV e V devem ser suspeita-
dos quando houver predominância de
hipertrigliceridemia. Os fenótipos IIB e III (raro) são
caracterizados pela elevação do CT e TG. O fenótipo
IIA (mais comum) resulta da elevação do LDL.

INDICAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE
LÍPIDES EM PEDIATRIA

A Tabela 4 mostra as indicações de solicitação de
lípides séricos em Pediatria de acordo com as reco-
mendações da I Diretriz de Prevenção da
Aterosclerose na Infância e na Adolescência da Soci-
edade Brasileira de Cardiologia (2005)3.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DA
DISLIPIDEMIA

Avaliação Clínica
Na anamnese devem ser investigadas informações que
forneçam subsídios para classificação etiológica,
estratificação de risco cardiovascular e adequada ori-
entação terapêutica. Por exemplo: idade, sexo, hábi-
tos de vida (sedentarismo, tabagismo, alcoolismo), his-
tórico alimentar (excesso de calorias, gorduras
saturadas, sal, açúcares simples), antecedentes fami-
liares de dislipidemia, doença arterial coronariana

(infarto agudo do miocárdio, angina pectoris,
angioplastia, cirurgia para colocação de ponte de
safena em homens < 55 anos e mulheres < 60 anos),
acidente vascular cerebral, problemas circulatórios
periféricos, doenças de base e uso de fármacos7,8.
No exame físico, a avaliação dos dados vitais, incluin-
do a medida da pressão arterial, e dados
antropométricos (peso, estatura, circunferência abdo-
minal) são fundamentais7. A distribuição da gordura
corporal em forma de pêra se associa, em adolescen-
tes, a um maior risco de doenças cardiovasculares do
que a distribuição em forma de maçã, considerada mais
associada a doenças cardiovasculares, em adultos. Um
pequeno número de pacientes pode apresentar depó-
sitos de lípides nos olhos, pele e tendões. Essas lesões
são o arco corneal (halo esbranquiçado na córnea),
xantelasmas (pequenos depósitos de gorduras sob a
pele, principalmente das pálpebras, e próximo ao na-
riz) e xantomas (lesões cutâneas eruptivas, de colora-
ção amarelada, com halo eritematoso, medindo 2-5 mm
de diâmetro, encontradas nas superfícies extensoras,
como cotovelos e joelhos, e nádegas).

Deve-se atentar também para a presença de
marcadores clínicos de doenças endócrino-metabóli-
cas como: acantose nigricans (lesões hiperpigmentadas
nas dobras de pele: pescoço, cotovelo, interfalanges,
axilas), sinalizando resistência insulínica; fácies
pletórica, acne, hirsutismo, estrias violáceas e giba
torácica sugerindo síndrome de Cushing; bócio, pele
fria e seca, bradicardia e hipotensão sugerindo
hipotireoidismo; hepatomegalia sugerindo doenças de
depósito, icterícia sugerindo colestase hepática, etc.

Avaliação Laboratorial

A avaliação laboratorial é feita a partir da dosagem
sérica do perfil lipídico, que compreende a solicitação
do colesterol total e frações e triglicérides após um
período de 12 horas de jejum (podendo ingerir água).
O jejum interfere na determinação do LDL e dos TG.
O LDL é calculado pela fórmula de Friedewald (LDL
= CT – [HDL+TG/5])   no caso de triglicérides apre-



Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

14 Revista Baiana de Pediatria - Vol. 4, Nº 2, mai/jun/jul/ago 2008

sentarem níveis maiores do que 400mg/dL, pois acima
desse valor, os níveis do LDL são subestimados. Os
valores de referência para crianças e adolescentes
estão descritos no Quadro 1. Idealmente, o perfil lipídico
deverá ser determinado em indivíduos usando sua die-
ta habitual, na ausência de grandes variações recen-
tes no peso e sem terem realizado atividade física vi-
gorosa ou consumido álcool nas 24h que antecedem o
exame e com intervalo mínimo de oito semanas entre
um procedimento cirúrgico e a coleta. Deve-se ques-
tionar sobre uso de medicamentos que alteram o perfil
lipídico, como corticóides, anti-hipertensivos e
anticonvulsivantes; e sobre os fatores de risco tradici-
onais para dislipidemia, como tabagismo, hipertensão,
sedentarismo, entre outros9. Resultados anormais ou
discordantes recomendam repetição de um segundo
exame após uma a duas semanas.

Uma vez confirmada a dislipidemia, é importante afas-
tar causas primárias (solicitando o perfil lipídico dos
pais e irmãos) e secundárias (solicitando alanina-
aminotransferase, aspartato-aminotransferase, uréia,
creatinina, tireotropina [TSH], tiroxina livre [T4 livre],
glicemia, proteínas totais e frações e ácido úrico).

TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA

Antes de se considerar o tratamento específico da
dislipidemia é importante corrigir prováveis distúrbios
subjacentes, como por exemplo: uso de medicamen-
tos, diabetes melito com mau controle glicêmico,
hipotireoidismo, entre outros. Uma vez abordados es-
ses problemas, se presentes, o tratamento da
dislipidemia pode ser dividido em não farmacológico e
farmacológico.

Não farmacológico
O tratamento não farmacológico deve ser a primeira
terapêutica utilizada e inclui: modificação dos hábitos
alimentares inadequados e combate ao sedentarismo.
A primeira etapa da orientação nutricional requer uma
avaliação dos hábitos alimentares do paciente solici-
tando um recordatório alimentar (tipo e quantidade de

alimentos e bebidas ingeridos a cada dia) de pelo me-
nos uma semana. Na maioria das vezes, a simples
análise desse recordatório já permite a identificação
de erros alimentares que o próprio Pediatra pode cor-
rigir recomendando: aumento da ingestão de fibras e
diminuição do consumo de gorduras, frituras e doces.
Essas orientações devem ser seguidas por todos os
membros da família a fim de se aumentarem as
chances de sucesso terapêutico10.

 As gorduras saturadas de origem animal (manteiga,
banha, bacon, toucinho) devem ser substituídas por
gorduras poli-insaturadas (óleo de girassol, milho e soja)
ou mono-insaturadas (azeite de oliva, óleo de canola).
É importante evitar o consumo de gorduras trans que
são ácidos graxos insaturados formados no processo
de hidrogenação de óleos vegetais líquidos, como na
produção de margarinas e nas frituras. As gorduras
trans contribuem para o aumento do CT e LDL e re-
dução do HDL3. Não há necessidade do uso de pro-
dutos diet ou light nessa etapa do tratamento.

Caso haja insucesso nesta abordagem inicial (LDL >
130 mg/dL), e o paciente for maior de dois anos de
idade, a consulta com Nutricionista é indicada para
orientar o tratamento dietético recomendado pelo
National Cholesterol Education Program

(NCEP)6,11,12. Na primeira etapa, o aporte calórico
deve ser adequado para idade, sexo e atividade física,
sem preconizar redução calórica, exceto naqueles com
obesidade. Esta dieta deve conter 20-30% de lipídios
como parte do total calórico diário, com relação de 1:1
entre as gorduras saturadas e insaturadas. O aporte
total de colesterol diário não deve exceder 300mg. Se
após três meses em uso dessa dieta não ocorrer me-
lhora da dislipidemia, recomenda-se a progressão para
a segunda etapa onde o aporte calórico e a quantidade
de lipídios é semelhante à etapa 1, porém a proporção
de gordura saturada deve ser reduzida em 1/3 e o
aporte de colesterol reduzido para 200mg/dia6,11,13.

É importante informar aos pais do paciente com
hipercolesterolemia familiar que apenas a dieta não
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irá resolver a dislipidemia, uma vez que existe uma
maior produção endógena. Entretanto, mesmo que o
esforço da dieta não cure a dislipidemia, ele é válido
por diminuir a sua gravidade.

Além da dieta, o tratamento não farmacológico da
dislipidemia inclui mudanças nos hábitos de vida como:
aumento da atividade física aeróbica (jogos, brinca-
deiras, esportes), estabelecimento de limites para as
atividades que não exigem dispêndio de energia (tele-
visão, computador, jogos eletrônicos), redução ponderal
nos indivíduos com sobrepeso ou obesidade e elimina-
ção do tabagismo e etilismo3,14.

Farmacológico
O tratamento farmacológico da dislipidemia em pedi-
atria tem indicações específicas, devendo ser avalia-
do criteriosamente pelo fato de serem medicações de
uso crônico com diversos efeitos colaterais. Atualmen-

te, os hipolipemiantes são restritos a situações de
dislipidemia com alto risco de desenvolvimento de do-
ença aterosclerótica precoce, e após insucesso da te-
rapêutica não medicamentosa13.

Segundo a American Heart Association, com base
nas diretrizes do Committee on Atherosclerosis,

Hypertension, and Obesity in the Young18 (AHOY)
as recomendações para uso de fármacos são reser-
vadas para crianças com idade superior a 10 anos que
apresentem níveis de LDL persistentemente elevados,
apesar do tratamento não farmacológico. Os valores
de corte dos lípides séricos para intervenção com
hipolipemiantes dependem da presença de fatores de
risco e história familiar de dislipidemia, de doença
aterosclerótica e do nível de elevação do LDL. As
indicações para a solicitação desta avaliação estão
apresentadas no Quadro 4 e os valores de referência
no Quadro 5.

Quadro 5. Critérios para tratamento farmacológico da dislipidemia em crianças maiores de 10 anos
de idade *

LDL1 > 190 mg/dL após falha do tratamento não farmacológico, ou

LDL1 > 160 mg/dL, e mais dois dos seguintes fatores de risco para doença cardiovascular
- tabagismo
 - hipertensão
 - diabetes melito
- sedentarismo
- HDL2 < 35 mg/dL
  - obesidade grave

*Fonte: National Cholesterol Education Program, 1992
 1: LDL - lipoproteína de baixa densidade / 2: HDL -  lipoproteína de alta densidade

Quadro 4. Indicações para solicitação de lípides séricos em Pediatria*

História familiar (pais, tios, avós) de doença cardiovascular precoce: idade < 55 anosHistória familiar de dislipidemia
(parentes de 1º grau com colesterol > 240 mg/dL)História familiar desconhecidaPresença de outros fatores de risco
como: hipertensão arterial, obesidade, diabetes melito, dieta rica em gorduras, inatividade física, tabagismo,
alcoolismoUso de drogas ou presença de doenças que cursem com dislipidemiaManifestações clínicas de dislipidemia
(xantomas, xantelasmas, arco corneal, dores abdominais recorrentes e pancreatites)

*Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia
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Os hipolipemiantes mais utilizados são: sequestrantes
de ácidos biliares (colestipol [não disponível no Brasil]
e colestiramina), vastatinas ou estatinas, ezetimiba,
fibratos e suplementos alimentares (Quadro 6). Os
sequestrantes de ácidos biliares são as únicas drogas
aprovadas para o tratamento da hipercolesterolemia
em crianças menores de 10 anos, porém, como efeito
colateral, podem aumentar os níveis de triglicérides e
diminuir a absorção intestinal de vitaminas lipossolúveis
e do ácido fólico3. As estatinas, usadas com sucesso
na hipercolesterolemia familiar, ainda não têm segu-
rança comprovada no tratamento de outras formas de
hipercolesterolemia15. A ezetimiba isolada ou associa-
da a estatinas tem sido utilizada na hipercolesterolemia
familiar. O fenofibrato é indicado principalmente para
o tratamento da hipertrigliceridemia16.

PREVENÇÃO DA DISLIPIDEMIA

A prevenção da dislipidemia consiste na mudança indi-
vidualizada dos hábitos de vida em seus diversos as-
pectos. As atividades físicas, apropriadas para a idade
e fase de desenvolvimento, devem ser diárias e de no

mínimo 30 minutos por dia, três a quatro vezes por se-
mana.  O etilismo e tabagismo devem ser abandonados
ou reduzidos.   A dieta deve ser saudável e rica em
fibras. Estas medidas devem ser adotadas por toda a
família, excluindo apenas os menores de dois anos. Além
disso, o acompanhamento pediátrico regular deve ser
estimulado para detecção precoce desse problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dislipidemia é uma importante causa de
morbimortalidade que vem aumentando sua incidên-
cia na faixa etária pediátrica. Infelizmente, na maioria
das vezes, é assintomática sendo apenas detectada
em exames de sangue. A doença aterosclerótica é sua
repercussão mais importante. Embora sua prevenção
nem sempre seja possível (causas primárias), o Pedi-
atra desempenha papel fundamental na prevenção das
dislipidemias secundárias causadas por hábitos de vida
inadequados, doenças e medicamentos; na orientação
nutricional inicial; e no encaminhamento ao
endocrinologista e nutricionista dos pacientes que não
se incluírem nessas categorias.

Quadro 6. Hipolipemiantes usados em Pediatria

Classe de Drogas Fármacos Doses

Vastatinas Lovastatina (Mevacor®, Reducol®) 10-20 mg, VO, 1 vez/dia

Pravastatina (Mevalotin®, Pravacol®) 20-40 mg, VO, 1 vez/dia

Sinvastatina (Lovacor®,  Zocor®) 10-40 mg, VO, 1 vez/dia

Atorvastatina (Citalor®, Lipitor®) 10-20 mg, VO, 1 vez/dia

Resinas Colestiramina (Questran light®) 0,25-0,5 g/Kg/dia, VO, 3vezes/dia

Fibratos Fenofibrato (Lipidil®, Lipanon®) 67-200 mg,VO, 1 vez/dia

Inibidores da absorção

intestinal do colesterol Ezetimiba (Ezetrol®) 10 mg, VO, 1vez/dia.

Ácidos graxos e ômega3.

(adolescentes) Proepa®Lipicor® 1 g, VO, 3-4 vezes/dia
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CONSIDERAÇÕES
SOBRE O

DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL DE

INFECÇÃO DO TRATO
URINÁRIO EM

LACTENTES
Daniela Menezes Costa¹

Cristiana M. Nascimento-Carvalho2

RESUMO

Objetivo: Identificar as atuais recomendações a serem seguidas para estabelecer o diagnóstico laboratorial de
Infecção do Trato Urinário (ITU) em lactentes.
Método: Trata-se de uma revisão de artigos identificados no banco de dados MEDLINE, utilizando os unitermos
“urinary tract infection”, “diagnosis” e “urine culture” para a faixa etária de 0 a 2 anos.
Resultados: o diagnóstico de ITU é estabelecido quando a urocultura é positiva. Entre os lactentes, o método
mais adequado para coleta de urina é a punção suprapúbica. O segundo método mais adequado é a cateterização
uretral. Quando for possível aguardar o resultado, para proceder ou não à introdução de antimicrobianos, pode-
se optar pelo uso do saco coletor. No entanto, em se detectando alteração em alguns dos testes de triagem,
integrantes do Sumário de urina (pesquisa de esterase leucocitária, nitrito, bactéria no Gram ou leucócitos),
deve-se coletar nova amostra por método invasivo.
Conclusão: A investigação de ITU entre os lactentes compreende a realização de urocultura, com sumário de
urina que inclui a realização de Gram.

UNITERMOS: Infecção do trato urinário; lactente; diagnóstico; urocultura.
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INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) está entre as infec-
ções mais comuns na infância, tendo significativa im-
portância, visto que é responsável por elevada
morbidade. Os riscos de desenvolvimento de altera-
ções renais são maiores entre os lactentes1; inclusive
porque existe maior dificuldade para a realização do
diagnóstico precoce nessa faixa etária. Isso decorre
da forma inespecífica pela qual a doença pode se apre-
sentar e pelo fato de, nesse grupo de pacientes, ser
mais difícil a adequada obtenção de amostra urinária
para diagnóstico, em função da ausência de controle
esfincteriano. Podem fazer parte do quadro clínico,
manifestações inespecíficas como alteração do ritmo
alimentar, vômitos, apatia, febre e, menos
freqüentemente, sintomas específicos como alteração
no odor da urina, hematúria, dor abdominal, no flanco
ou na região supra-púbica, polaciúria, ardência ou ur-
gência miccional2.

A ocorrência de ITU na infância está associada a
malformação ou disfunção do aparelho urinário, assim
como a dano renal permanente, secundário à ocorrên-
cia de cicatrizes renais3, o que tem sido documentado
em 5% a 15% das crianças avaliadas após a primeira
infecção urinária febril. Infecção do trato urinário tam-
bém pode evoluir com complicação, como abscesso,
bacteremia ou sepse4.

DIAGNÓSTICO

A precisão no diagnóstico permite a identificação do
patógeno e a escolha da terapêutica mais adequada
para as crianças com ITU, evitando o tratamento e a
avaliação subseqüente desnecessários, nas crianças
sem ITU, pois essas intervenções são onerosas e po-
tencialmente prejudiciais, sem que resultem em bene-
fício.

O diagnóstico exato de ITU é extremamente impor-
tante para distinguir as crianças que estão sob risco
de dano renal (aquelas que apresentam ITU) das que

não estão sob esse risco ( sem ITU)5. O diagnóstico
clínico varia muito em decorrência da idade do paci-
ente e do uso prévio de antibiótico, uma vez que os
sinais e sintomas clássicos de ITU freqüentemente não
se manifestam em crianças que ainda não adquiriram
o controle esfincteriano2.

Em recém-nascidos, a ITU acomete preferencial-
mente os meninos e a via mais freqüente de infec-
ção é a hematogênica. Os sinais e sintomas
freqüentemente mimetizam a sepse neonatal, tais
como: inapetência, diarréia, baixo ganho pôndero-
estatural, vômitos, letargia, febre, hipotermia, prolon-
gamento da icterícia fisiológica, cianose, alterações
neurológicas (em 30% dos casos) e comprometimento
do estado geral6. Crianças com idade entre 2 meses
e 2 anos, que cursam com pielonefrite aguda, podem
apresentar uma história de febre não explicada, com
irritabilidade, diminuição da alimentação oral, dor
abdominal e vômitos. Entre 1 e 2 anos de idade, cri-
anças com essa alteração podem apresentar choro
ao urinar ou urina de odor fétido e disfunção urinária,
também associados às alterações acima descritas.
Disfunções urinárias podem incluir urgência, aumento
da freqüência, hesitação à micção, disúria e inconti-
nência urinária7.

Mesmo na presença de manifestações clínicas bas-
tante sugestivas de ITU, é imprescindível a confirma-
ção do diagnóstico por métodos laboratoriais, sendo a
urocultura quantitativa considerada o procedimento
padrão para o diagnóstico adequado das ITU.

Geralmente, o patógeno isolado é único e a presença
de mais de um agente sugere contaminação, a não
ser que a criança apresente alguma alteração das
vias urinárias, anatômica ou funcional. A urocultura
diagnóstica deve ser colhida antes da introdução da
antibioticoterapia para evitar resultados falso-nega-
tivos. Na interpretação do resultado de uma
urocultura, deve-se considerar o número de amos-
tras, o sexo, a idade e a forma como a urina foi cole-
tada8.
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Enquanto não há controle esfincteriano, o que se con-
figura em característica eminente dos lactentes, o
método ideal para coleta de urina é a punção
suprapúbica, a qual apresenta as melhores sensibilida-
de e especificidade, sendo a cateterização uretral apon-
tado como o segundo melhor método para coleta9. A
cateterização requer alguma habilidade e experiência
na obtenção de amostras não contaminadas, particu-
larmente em crianças pequenas, do gênero feminino e
também em meninos não circuncizados5. A
cateterização tem especificidade superior, quando com-
parada com amostras de urina colhidas através do
chamado “método do jato médio”, em indivíduos com
controle esfincteriano; no entanto, a sensibilidade ain-
da é menor que a da punção supra-púbica7.

A coleta de urina com saco coletor apresenta alta fre-
qüência de resultados falso-positivos e, portanto, não
deve ser utilizada em situação que exija o início imedi-
ato de tratamento antimicrobiano9. São requisitos ne-
cessários para maximizar a confiabilidade da urocultura
obtida por saco coletor: limpar e enxugar corretamen-
te o períneo antes da aplicação do saco de coleta, re-
mover o saco com urina imediatamente após a mic-
ção e refrigerar ou processar imediatamente o cultivo
do material5. O tempo máximo para permanência do
saco coletor após a aplicação no períneo é 30 minutos,
quando há necessidade de nova higiene e aplicação
de novo saco1.

A urina coletada sempre deve ser semeada para cul-
tura e submetida à realização de sumário de urina.
Caso não haja indicação clínica para instituição ime-
diata de terapia antimicrobiana, admite-se obter a uri-
na com saco coletor, utilizando-se o sumário de urina
como exame de triagem. Caso ao menos um dos ítens
estudados no sumário de urina esteja alterado, está
indicada a coleta de urina para cultura por método
invasivo (punção suprapúbica ou cateterização
uretral)10. Dentre os componentes do sumário de uri-
na, os três mais úteis na avaliação de ITU são: o
teste da estearase leucocitária, o teste do nitrito e a
avaliação microscópica. Resultados positivos dos tes-

tes da esterase leucocitária ou do nitrito são superio-
res à detecção de leucocitúria em exame microscó-
pico do sedimento urinário (considerando-se como
ponto de corte, valores superiores a  5 leucócitos por
campo)5.

A coloração pelo Gram em amostra não centrifugada
de urina foi identificada como o método de triagem
com melhor desempenho em prever uma urocultura
positiva, quando é encontrada pelo menor uma bacté-
ria no esfregaço11. A inclusão desse exame na rotina
dos atendimentos de emergência pode contribuir para
o aprimoramento do rastreamento de casos de ITU
em crianças com quadro suspeito.

A inclusão de métodos de triagem rápidos, como os
testes químicos e exames microscópicos aqui discuti-
dos, nos protocolos de atendimento em Emergências
pode reduzir o tempo e o custo do processo de inves-
tigação diagnóstica dos casos suspeitos de ITU, uma
vez que as culturas, na grande maioria das vezes (80%),
são negativas9.

CONCLUSÃO

É extremamente importante investigar, adequadamen-
te, a possibilidade de ITU em lactentes, quando o qua-
dro clínico for compatível. O diagnóstico de ITU é
estabelecido quando a urocultura é positiva. Como o
resultado da urocultura demora, no mínimo, 24 e 48
horas, deve-se sempre realizar o exame direto da uri-
na (Sumário de urina), que inclui as pesquisas de
esterase leucocitária e nitrito, além da bacterioscopia
direta, usando a coloração pelo Gram e da pesquisa
de leucócitos no exame microscópico. Caso seja de-
tectada alteração em qualquer um desses exames e a
primeira amostra de urina tenha sido obtida por saco
coletor, deve-se proceder a uma nova coleta de urina,
desta vez por método invasivo (punção suprapúbica
ou cateterização uretral), a fim de realizar a urocultura.
Se não for viável aguardar o resultado dos testes de
triagem, a primeira amostra já deve ser coletada por
método invasivo.
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– Qual o procedimento que deve ser preconizado quanto à utilização
de informações contidas em prontuários médicos para pesquisa? É
preciso que os pacientes assinem o termo de consentimento livre e
esclarecido?
Como não há a possibilidade de obtenção do Consentimento Informado
de todos os pacientes cujos dados de prontuários precisem ser
analisados para realização de pesquisa científica, tem sido proposta a
utilização de um “Termo de Compromisso de Utilização de Dados”,
preenchido por todos os pesquisadores e colaboradores envolvidos na
manipulação de dados obtidos nos prontuários. Todas essas pessoas
assumem o compromisso de manter a privacidade e a confidencialidade
dos dados utilizados, preservando integralmente o anonimato dos
pacientes. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para o
projeto que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Todo
e qualquer outro uso que venha a ser planejado deverá ser objeto de
novo projeto de pesquisa, que deverá ser submetido a uma nova
apreciação pelo CEP.

– Um adolescente pode assinar termo de consentimento livre e
esclarecido? Tendo menos de 18 anos de idade, pode autorizar o uso
de seus dados para pesquisa?
Sendo o indivíduo menor de idade, seus responsáveis podem questionar
a validade de seu consentimento para a realização de procedimentos
invasivos ou que impliquem em modificações de rotinas ou hábitos.
Contudo, em estudos que não envolvam intervenção, o adolescente
pode assumir a responsabilidade de concordar ou não em participar de
um estudo, desde que resguardado seu direito ao anonimato, inclusive
em fotografias.

Referências Bibliográficas para as questões acima
FRANÇA,G.V. Comentários ao Código de Ética Médica. Rio de Janeiro:
Ed. Guanabara Koogan, 2002.

GOMES,C.J.E. Responsabilidade das condutas médicas. Brasília: Ed.
OAB, 2006.
ROBERTO,LMP. Responsabilidade Civil do Profissional de Saúde e
Consentimento Informado.Curitiba: Ed. Juruá, 2006.
NIGRE,AL. O atuar médico. Direitos e obrigações.Rio de Janeiro: Ed
Noa, 2004.

* * *

– Em quadros de anafilaxia, com surgimento de edema perioral e
placas de urticária gigante, a primeira medida seria o uso de
corticosteróide, em vez da Adrenalina?
Não. A droga universalmente preconizada como a principal medida para
tratamento de quadro anafilático é a Adrenalina, que deve ser
administrada sempre por via intramuscular ou subcutânea. O uso de
corticosteróides é considerado tratamento adjuvante, utilizado para
evitar ou amenizar o recrudescimento da sintomatologia.

Referências Bibliográficas
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MEDSI-Guanabara-Koogan. 2006 .
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S.; TERRACCIANO, L.; FIOCHI, A. Anaphylaxis in the emergency
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RESUMO

O afogamento é a segunda causa de morte acidental, perdendo apenas, em freqüência, para os acidentes

automobilísticos. Trata-se de um problema que pode ser minorado com medidas simples de prevenção. O

afogamento é um tipo de trauma que tem merecido pouca atenção por parte dos autores científicos, apesar de

que há relatos antigos sobre esse tipo de trauma, até mesmo na Bíblia. As belezas do litoral quase sempre

escondem os perigos das praias. A maior parte das vítimas por afogamentos são pessoas jovens e saudáveis,

que freqüentam ambientes aquáticos para lazer. Contudo, é um problema que afeta todas as idades. Os homens

são os mais acometidos, devido à prática de atividades de alto risco e a excessiva ingestão de bebida alcoólica;

sendo ambos os fatores, mais freqüentes nesse gênero2. Visando a uniformizar as definições existentes, facilitando

coletas de dados para estudos científicos, foi apresentada uma nova definição para afogamento: é o resultado

de asfixia ou submersão em qualquer meio líquido, provocado pela entrada de líquido pelas vias aéreas,

dificultando, parcial ou totalmente, a ventilação ou a troca de oxigênio com o ar atmosférico. Apesar da

rapidez com que o afogado evolui para o óbito quando não resgatado rapidamente, algumas manobras simples

podem salvar vidas. A prevenção continua sendo a melhor forma de diminuir a alta incidência deste trauma.

UNITERMOS: Afogamento, Acidentes, Primeiros Socorros.
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INTRODUÇÃO

O afogamento foi um dos primeiros tipos de trauma a
causar preocupações e chamar a atenção da humani-
dade. Há algumas citações na Bíblia, onde são descri-
tas tentativas de reanimação em afogados. Embora
freqüentemente evitável, ainda hoje o afogamento con-
tinua sendo um problema de saúde pública, devido às
elevadas taxas de mortalidade, morbidade, sofrimento
humano e perdas econômicas relacionadas a esse tipo
de agravo. Afogamento constitui uma das causas mais
comuns de morte. É a segunda causa de morte aci-
dental, perdendo apenas para acidentes automobilísti-
cos nas estradas1.

Esse tipo de trauma afeta todas as idades, sendo que
metade das mortes por afogamento ocorre em indiví-
duos abaixo de 15 anos. Ironicamente, 90% de todos
os casos de afogamento ocorrem a aproximadamente
10 metros de algum tipo medida de segurança1. Como
ocorre com quase todos os tipos de acidentes, há uma
maior incidência de morte em indivíduos do gênero
masculino, de modo que o risco de homens morrerem
por afogamento é cinco vezes maior do que esse risco
em mulheres3, provavelmente devido à prática de ati-
vidades de alto risco e à excessiva ingestão de bebida
alcoólica2 serem mais freqüentes em indivíduos do sexo
masculino. Em 30 a 35% das pessoas afogadas du-
rante o lazer, é detectada a presença de álcool no san-
gue3. Os países economicamente desenvolvidos vêm
reduzindo o impacto das mortes por afogamento, im-
plantando medidas de prevenção, principalmente o en-
sino da natação, além da melhoria na qualidade no aten-
dimento à vítima. Os países de baixa e média renda são
responsáveis por 97% das mortes por afogamento1, 13.

O Brasil tem o maior litoral da América do Sul
(7.408Km), além de possuir um clima tropical, haven-
do, então, uma alta freqüência populacional nas praias
durante todo o ano, intensificando-se durante o verão.
Além disso, o grande número de rios, lagoas e cursos
d’água contribuem para aumentar os riscos potenciais
de afogamento. Correntezas, ondas fortes e desnível

abrupto são apontados como fatores que potencializam
os riscos de afogamento. Embora tais riscos afetem
também os usuários habituais de cada região, é com-
preensível que a maior parte das vitimas por afoga-
mentos sejam pessoas jovens e saudáveis, que fre-
qüentam ambientes aquáticos tendo o lazer como fi-
nalidade.

DEFINIÇÃO

A definição de afogamento na língua inglesa sempre
foi alvo de discussão entre profissionais da área. Al-
gumas denominações como near-drowning (quase
afogamento), ainda usada para designar afogamentos
em que não houve falecimento após 24 horas do acon-
tecido, e drowning, quando ocorre falecimento du-
rante as 24 horas que sucedem o evento, estão caindo
em desuso4. Além dessas, afogamento-seco (sem as-
piração de líquido) também foi abolido, uma vez que,
conceitualmente, todo afogamento tem aspiração de
líquido, tornando a denominação inadequada. A nova
definição foi apresentada por Szpilman e Bierens em
1999: Afogamento (Drowning) é o resultado de as-

fixia ou submersão em qualquer meio líquido, pro-

vocado por entrada de líquido pelas vias aéreas,

dificultando, parcial ou totalmente, a ventilação

ou a troca de oxigênio com o ar atmosférico. Re-
sumidamente, é a aspiração de Líquido Não Corporal
por Submersão ou Imersão.3.4

CLASSIFICAÇÃO DE AFOGAMENTO

Afogamento primário: É o mais comum; nesse caso,
não é identificado qualquer fator desencadeante5.

Afogamento secundário: Quando existe uma situação
que precipita o afogamento. Por exemplo, alguma do-
ença que facilite a aspiração de água, por causa de
uma dificuldade da vítima se manter na superfície da
água. Esse tipo corresponde a 13% dos afogamentos.
O uso de drogas é responsável por 36,2% desses afo-
gamentos secundários, sendo o álcool a droga mais
freqüentemente envolvida5.
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SEQÜÊNCIA DO AFOGAMENTO

Geralmente, os casos de afogamento seguem um pa-
drão comum. Inicialmente há uma fase de cansaço ou
mal súbito, que desencadeia um longo período de an-
gústia. Logo depois, a vítima entra em pânico e tenta
manter-se na superfície. O contato com a água faz
com que a vítima prenda voluntariamente a respira-
ção e movimente todo o corpo, tentando desesperada-
mente nadar ou agarrar-se a alguma coisa. Nessa fase,
pode haver aspiração de pequena quantidade de água
que, em contato com a laringe, por reflexo
parassimpático, promove constricção das vias aéreas
superiores e, em 10 a 15% dos casos, produz espas-
mos da laringe, de modo tão intenso que impedem a
entrada de ar e água na árvore respiratória.

Desse ponto podem ocorrer dois tipos de evolução: a
vítima pode ser resgatada ou chega a perder a consci-
ência e atingir o óbito. Durante o espaço de tempo
correspondente, a vítima tenta manter-se em apnéia
enquanto luta para emergir. A água começa a ser
engolida indo direto para o trato digestivo. Esta fre-
qüente deglutição de água causa distensão do estô-
mago e vômitos que podem ser aspirados durante o
pedido de socorro. Com a queda da oxigenação devi-
do à apnéia voluntária ocorrem respirações
“submersas” por reflexos e aspiração de uma quanti-
dade variável de água para as vias aéreas. Essa en-
trada de grande quantidade de água nos pulmões pio-
ra a constrição das vias aéreas e haverá perda do
surfactante (que mantém os alvéolos abertos) e alte-
ração na permeabilidade dos capilares pulmonares, com
extravasamento de líquidos para os alvéolos e espaço
intersticial (edema pulmonar). Assim, além de não es-
tar ocorrendo troca gasosa, há também uma diminui-
ção da capacidade de expansão pulmonarl. Movimen-
tos diafragmáticos involuntários aumentam a aspira-
ção de líquidos e o número de movimentos de deglutição

seguidos por vômitos. A vítima já não consegue mais
gritar por socorro e submerge. Ocorre inundação total
dos pulmões com perda de consciência, apnéia e con-
seqüente morte6, 7.

Uma vez submersa, a vitima pode continuar aspirando
líquido, o que acontece em 98% dos casos; o que leva
à hipoxia, perda de consciência e inundação pulmonar,
desencadeando o afogamento clássico. Pode, também,
ocorrer um laringoespasmo brusco, o qual evita a res-
piração submersa, caracterizando o afogamento com
laringoespasmo (ocorre em 2% dos casos), antes cha-
mado de “afogamento seco”. 3, 7

Os órgãos mais acometidos, em casos de afogamento
são, obviamente, os pulmões. A aspiração de água pro-
move insuficiência respiratória e conseqüentes altera-
ções na troca gasosa e distúrbios no equilíbrio ácido-
básico. Os afogamentos em água do mar comprome-
tem a quantidade do surfactante pulmonar, diferente-
mente dos afogamentos em água doce, onde ocorrem
alterações respiratórias qualitativas e quantitativas,
produzindo maior grau de comprometimento
atelectásico3.

As mais significativas alterações fisiopatológicas de-
correm de hipoxemia6, não existindo, portanto, dife-
renças quanto ao tratamento inicial a ser empregado
em casos de afogamento em água doce ou salgada.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À GRAVIDADE

A classificação de afogamento quanto à gravidade leva
em consideração o grau de insuficiência respiratória e
está relacionada à quantidade de liquido aspirado. A
classificação do afogamento quanto à gravidade deve
ser feita no local do acidente. Esta conduta facilita o
estabelecimento da conduta terapêutica e do prognós-
tico3,6. (Vide Quadro 1)
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Quadro 1. CLASSIFICAÇÃO DE AFOGAMENTO QUANTO À GRAVIDADE

GRAU QUADRO CLÍNICO

1 Lucidez e tosse sem espuma na boca ou nariz

Inicialmente o paciente está taquicárdico e taquipnéico; melhora rapidamente à medida em que se acalma

Não há aspiração pulmonar significativa

2 Lucidez ou agitação

Tosse com pequena quantidade de espuma na boca ou nariz

Vômitos

Taquicardia (>100 bpm)

Taquipnéia, sem grande dificuldade respiratória

3 Desorientação

Cianose

Dispnéia e presença de grande quantidade de espuma na boca e no nariz

Pulso radial palpável

4 Grande quantidade de espuma na boca e no nariz

Pulso radial não palpável ou muito fraco

Mortalidade = 19,4% dos casos

5 Parada respiratória

Pulso central palpável (carotídeo)

Inconsciência

Cianose

Distensão abdominal

Mortalidade = 44% dos casos

6 Parada cardio-respiratória

Mortalidade = 93% dos casos

CONDUTA

Os protocolos de atendimento pré-hospitalar ao afo-
gado preconizam uma ação por fases9,10. Assim como
em todo salvamento, inicialmente é necessário
atentar para a segurança pessoal do socorrista.

Fase de observação:

Durante este período o socorrista deve avaliar se pos-
sui capacidade física para realizar o reboque. Deve
verificar a profundidade, a quantidade de vítimas e o
material disponível para ajuda no salvamento. O

socorrista deve, preferencialmente, tentar fazer o sal-
vamento sem entrar na água, esticando ou arremes-
sando algo  para que a vítima se apóie (cuidando para
não feri-la): bóia, colete salva-vidas, tábuas, cadeiras,
portas, mesas, corda de roupas, bola de futebol, pran-
cha de surf, pneu ou estepe, mesmo com aro. Tais
instrumentos podem suportar até 3 pessoas.7

Fase de entrada na água:

Entrar somente quando não forem possíveis os passos
anteriores. É preciso ser bom nadador e estar prepa-
rado para salvamento de vítimas em pânico. É
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mandatório para o socorrista, lembrar-se de cuidar da
sua segurança em primeiro lugar. Se o socorrista não
se sentir apto para efetuar o salvamento, deve marcar
o lugar do afogamento e procurar socorro. Se ele sen-
tir-se apto, deve se aproximar da vítima, deixando uma
distância de 3 metros para sua segurança, evitando
que a vítima, em pânico, agarre-o desesperadamente.

Fase de abordagem:

Verbal: A uma distância média de 3 metros da vítima,
o socorrista deve identificar-se e tentar acalmá-la.

Física: Tentar fornecer algo para a vítima apoiar-se.
A vítima deve ser abordada pelas costas, evitando que
ela segure no socorrista. Este deve segurar a vítima
com o seu braço não dominante; o seu braço domi-
nante ficará livre para nadar, enquanto o outro passa-
rá por baixo da axila da vítima e levantará o ramo da
mandíbula (queixo da vítima) com a mão de forma
que este fique fora da água.

Fase de reboque:

Estando a vítima segura com a mão não dominante, e
estando com a mandíbula tracionada, inicia-se o “nado
de sapo” ou “Over-arms”, também conhecido como
“nado militar”. A mão dominante, livre, rema simulta-
neamente, com movimentos de flexão e extensão da
perna; daí surgiu o apelido “nado de sapo”. Caso exis-
tam surfistas na área, o socorrista deve pedir ajuda.

Fase de atendimento:

O socorrista deve colocar a vítima em decúbito dorsal,
tracionar e retificar a coluna cervical (pescoço) e re-
alizar o ABC do socorrista (A-airways, B-breathing e
C-circulation). Sempre fazer a varredura bucal em
busca de sargaço, areia ou excesso de secreção, an-
tes de verificar a respiração.

Caso a vítima esteja com pulso e respiração normais
(graus 1, 2, 3, 4): Fazer a lateralização de segurança,
impedindo a aspiração em caso de vômito, limpar se-
creções nas vias aérea e levar para o hospital (exceto
nos casos de grau 1).

Caso a vítima esteja sem respiração: Fazer 2 ventila-
ções (insuflações de resgate), pinçando o nariz da ví-
tima e soprando na boca, observando se há expansão
torácica. Não havendo expansão torácica, as vias aé-
reas não estão pérvias; deve-se, então, partir para a
manobra de Heimlich para o paciente inconsciente,
visando retirar um possível corpo estranho da via aé-
rea. Normalmente, no afogamento, este corpo estra-
nho é água aspirada ou sargaço. O socorrista posiciona-
se, então, ajoelhado sobre a pelve da vítima, fixando
os joelhos no chão e na região lateral da pelve. As
mãos com os dedos entrelaçados devem ser coloca-
das na região entre a cicatriz umbilical e o processo
xifóide do esterno. Os dedos devem ser erguidos e
usando a região hipotenar da mão deve-se fazer um
movimento de compressão para dentro e para cima,
visando aumentar a pressão intra-abdominal que em-
purra o diafragma para cima e aumenta a pressão
torácica, expulsando, geralmente, o corpo estranho.
Devem ser efetuados quatro ciclos com quatro com-
pressões. Ao final do quarto ciclo, verificam-se as vias
aéreas e a respiração, repetindo novos ciclos, caso
não haja expansão torácica quando das duas
insuflações.

Havendo expansão torácica, verificar o pulso central
(carotídeo no adulto e na criança; braquial no lactente).
Estando ausente, proceder às compressões torácicas
no ritmo de 2 ventilações para 30 compressões
torácicas. Havendo pulso, continuar com a ventilação
artificial, contando em lugar de realizar as compres-
sões torácicas.

Sempre ligar para o serviço pré-hospitalar, tão logo
seja possível, para que haja um transporte eficaz e
monitorado.

Condutas gerais:

• Sempre levar a vitima para uma avaliação médica
(exceto no grau 1).

• É necessário tirar a roupa molhada e aquecer a
vítima, evitando a hipotermia.
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• Caso o socorrista precise deixar a vítima rapida-
mente, deve colocá-la em posição lateralizada (po-
sição de segurança), evitando aspiração de possí-
vel vômito.

• Feita a varredura digital, sempre que não houver
expansão torácica com a respiração de resgate,
mesmo quando a vítima está em Parada Cardio Res-
piratória, deve ser feita a Manobra de Heimlich para
indivíduos inconscientes. Somente devem ser inici-
adas compressões torácicas quando houver expan-
são torácica, ou seja, quando a via aérea estiver
pérvia (a seqüência A-B-C deve ser observada).

• Não realizar a Manobra de Heimlich para retirar
água do estômago, pois isso retarda a reanimação.

• Sempre tentar RCP na vítima grau 6 com expan-
são torácica, pois a hipotermia retarda o tempo de
evolução para óbito.

• Afogamento em água salgada não causa
hipovolemia e em água doce não causa
hipervolemia, hemólise ou hipercalemia. A reani-
mação é feita da mesma forma, em ambas as situ-
ações.

• Lembrar sempre que o indivíduo afogado pode ter
outras lesões associadas, como fraturas e
ferimentos.

COMPLICAÇÕES

Afogamentos podem ser seguidos por complicações,
as quais são classificadas em primárias ou secundári-
as. Complicação Primária ocorre, quando há altera-
ção na função respiratória, a nível de troca gasosa.
Normalmente é decorrente do preenchimento da ex-
tensão das vias aéreas pelo líquido e ou da ocorrência
de laringo-espasmo.

As Complicação Secundárias ocorrem algumas ho-
ras ou dias após o afogamento. Nos indivíduos hos-
pitalizados, haverá complicações em 20 a 40% dos
casos. Esses casos são atribuídos à aspiração de água,
vômito ou outras substâncias ou ainda devido à hipóxia
intensa, acarretando lesões no sistema nervoso cen-
tral.

PREVENÇÃO

Como ocorre com os acidentes em geral, prevenir afo-
gamentos, é fundamental. A prevenção feita por sal-
va-vidas e por campanhas que alertam as crianças
nas escolas são as mais eficientes. Os adultos devem
estar sempre monitorando e observando as crianças,
durante a recreação em praias e piscinas.

Evitar ingerir bebidas alcoólicas diminuiria muito a in-
cidência de afogamento. Medidas como observar a
correnteza, respeitar as bandeiras de sinalização dos
salva-vidas, não praticar a natação em locais perigo-
sos e nunca ultrapassar os próprios limites físicos são
medidas simples que podem reduzir muito o número
de afogamentos.

CONCLUSÃO

Medidas simples podem salvar muitas vidas. É impor-
tante atentar para o papel crucial da educação para a
prevenção, tendo em vista a alta incidência de afoga-
mentos, principalmente envolvendo crianças e jovens8.
A alta mortalidade entre indivíduos jovens sadios, atri-
buída a afogamentos, alerta os nadadores para que
respeitem as forças da natureza. Além disso, é preci-
so, também, alertar a população sobre o perigo do alto
consumo de bebida alcoólica nas praias, aumentando
as taxas de afogamento em adultos.
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Os 10 sinais de alerta

para suspeitar de

Imunodeficiências Primárias*

1. Duas ou mais Pneumonias no último ano

2. Quatro ou mais novas Otites no último ano

3. Estomatites de repetição ou Monilíase por mais

de dois meses

4. Abscessos de repetição ou ectima

5. Um episódio de infecção sistêmica grave (me-

ningite, osteoartrite, septicemia)

6. Infecções intestinais de repetição / diarréia crô-

nica

7. Asma grave, Doença do colágeno ou Doença

auto-imune

8. Efeito adverso ao BCG e/ou infecção por

Micobactéria

9. Fenótipo clínico sugestivo de síndrome asso-

ciada a Imunodeficiência

10. História familiar de imunodeficiência

*Adaptado da Fundação Jeffrey Modell e Cruz Vermelha Americana
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RESUMO

Objetivos: Determinar a ocorrência de colestase em uma unidade de internação de lactentes de um hospital

pediátrico e analisar as características dessa casuística.

Métodos: Análise retrospectiva de prontuários referentes a neonatos e lactentes internados em Unidade de

Pequenos Lactentes de um hospital pediátrico, entre 2001 e 2004, que tiveram o diagnóstico de colestase

(icterícia, colúria e acolia fecal). Foram analisadas as variáveis: idade, sexo, história clínica e diagnóstico etiológico

final, além da avaliação de testes laboratoriais.

Resultados: De um total de 1020 prontuários médicos, 34 casos (20 do sexo masculino e 14 do sexo feminino)

de colestase foram destacados, equivalendo a 3,3%. Vinte e quatro eram lactentes e dez eram recém-nascidos.

A colestase intra-hepática foi a mais prevalente (76,4%). A etiologia mais observada foi a infecciosa, verificada

em 61,8% dos pacientes (12 casos de TORCHS – Toxoplasmose, Citomegalovirose, Herpes e Sífilis – sendo

metade dos casos de Citomegalovirose; sete casos de sepse e dois de infecção do trato urinário). Sepse foi

identificada em sete dos 10 neonatos identificados entre os pacientes estudados. Observou-se que cinco casos

de atresia de vias biliares foram admitidos na Unidade após três meses de vida. Entre os 34 casos de colestase

estudados, três óbitos foram verificados durante o internamento.

Conclusões: Observou-se uma elevada prevalência de infecções congênitas e perinatais nos pacientes com

colestase avaliados neste estudo. Citomegalovírus (CMV) foi o agente etiológico mais freqüentemente isolado,

enquanto a sepse foi a principal causa de colestase no período neonatal. O atraso no encaminhamento dos

casos de atresia de vias biliares, certamente contribuiu para a elevada mortalidade destes pacientes.

UNITERMOS: Icterícia, Colestase, Prevalência.
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INTRODUÇÃO

A icterícia colestática na infância, definida pela eleva-
ção sérica da bilirrubina conjugada e dos ácidos biliares,
é uma entidade patológica com elevada morbidade e
mortalidade.

Trata-se da principal manifestação da doença
hepatobiliar, tem uma incidência estimada em 1: 2.500
nascidos vivos. A identificação precoce da colestase
em neonatos e lactentes é muito importante, pois pode
mudar o prognóstico de várias doenças1,2,3.
A síndrome colestática do lactente é um importante
desafio para o pediatra, pois sob essa denominação
abrigam-se patologias de diversas naturezas.4,5 Do
ponto de vista etiológico, 70 a 80% das colestases nesta
faixa etária são causadas pela hepatite neonatal
idiopática e pela atresia biliar extra-hepática, com leve
predomínio da primeira afecção6. Silveira publicou série
de casos de colestase na Bahia,São Paulo e Rio Gran-
de do Sul com 68 pacientes em um ano.Desta
casuística a atresia ocorreu em 38,1% e hepatite em
27%.7.A depender da população estudada haverá di-
ferença significativa de freqüência entre as diversas
nosologias colestáticas8. Apesar da carência de estu-
dos epidemiológicos no Brasil, as infecções congêni-
tas e perinatais despontam como importante causa de
colestase no lactente, sendo verificadas em 66% dos
pacientes com citomegalovirose9.

O objetivo desse estudo é verificar a ocorrência de
Colestase na Unidade de Pequenos Lactentes (UPL)
que é um berçário de externos para crianças com até
três meses de idade localizado no Centro Pediátrico
Professor Hosanah de Oliveira(CPPHO) integrante
do Complexo Hospitalar Universitário Professor
Edgard Santos (ComHUPES), considerado centro de
referência para esta patologia no estado da Bahia.

O maior conhecimento destes dados epidemiológicos
poderá permitir a recomendação de medidas preven-
tivas; determinar um diagnóstico precoce e evitar com-
plicações graves.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospectivo, de caráter des-
critivo e observacional, realizado através do levanta-
mento dos prontuários médicos referentes às
internações de crianças com idade igual ou inferior a
três meses, na Unidade de Pequenos Lactentes do
Centro pediátrico Professor Hosanah de Oliveira -
Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard
Santos (C-HUPES), entre 2001 e 2004.

Foram incluídos no estudo os casos de colestase, defi-
nidos laboratorialmente pela presença de bilirrubina di-
reta e” 2mg/dL ou e” 15% do valor total de bilirrubina
em mais de uma amostra de sangue, bem como a
presenca de sinais clínicos predominantes (icterícia,
colúria e/ou acolia fecal)7.

A fim de coletar os dados do estudo, utilizou-se um
formulário padrão previamente elaborado e validado
pela realização de um projeto piloto, incluindo a análi-
se anterior de dez prontuários médicos. Foram anali-
sadas variáveis como: procedência, idade, sexo, histó-
ria clínica, investigação diagnóstica e medidas tera-
pêuticas utilizadas durante a internação. Não foram
utilizados testes estatísticos por tratar-se de um estu-
do clínico - epidemiológico destinado a descrever as
características encontradas na população alvo, sem
interesse de testar hipóteses.

Este Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira, tam-
bém integrante do ComHUPES (parecer no 22/2007).

RESULTADOS

De um total de 1020 prontuários revisados manual-
mente, foram encontrados 34 casos de colestase
(3,33%). Na amostra analisada, 24 pacientes eram
lactentes (71%)pacientes com até três meses e 10 eram
neonatos (29%). Foi constatada a predominância do
sexo masculino (58,8%) e elevada proporção de paci-
entes oriundos do interior do estado (61,7%).  A Tabe-
la 1 apresenta os dados referentes à idade, sexo e
procedência da população estudada.
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Tabela 1. Características demográficas de
pacientes internados na UPL* no período de
2001-2004, que apresentaram colestase

n %

Faixa etária

RN (até 28 dias) 10 29
Lactente (29 dias a 2 anos) 24 71

Gênero

Masculino 20 58,8
Feminino 14 41,2

Procedência

Capital 13 38,3
Interior 21 61,7

* Unidade de Pequenos Lactentes – Centro Pediátrico Prof.

Hosanah de Oliveira (CPPHO)

Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgar Santos – UFBA.

Do ponto de vista clínico, a icterícia foi a manifesta-
ção mais observada (94%), seguida da hipocromia de
mucosas (76%), colúria (56%), perda ponderal (50%)
e baixo peso ao nascimento (47%). A acolia fecal foi
constatada em 35% dos pacientes. As principais ma-
nifestações clínicas são expostas na Tabela 2.

Tabela 2. Principais manifestações clínicas
encontradas em pacientes com colestase,
internados na UPL no período de 2001- 2004

Manifestação Clínica n %

Icterícia 32 94
Hipocromia de mucosas 26 76
Colúria 19 56
Diarréia 19 56
Perda Ponderal 17 50
Baixo Peso ao Nascimento 16 47
Acolia 12 35
Hepatomegalia 11 32
Diátese Hemorrágica 10 29
Manifestações Oculares 08 23
Anasarca 05 15

                            TOTAL

* Unidade de Pequenos Lactentes – Centro Pediátrico Prof.

Hosanah de Oliveira (CPPHO) – Complexo Hospitalar

Universitário Prof. Edgar Santos - UFBA

O levantamento dos dados referentes à história ma-
terna aponta o acompanhamento pré-natal (seis con-
sultas) em 59% dos casos. A avaliação sorológica
para infecções durante o pré-natal foi realizada por
17,6% das mães incluídas no estudo.

O diagnóstico etiológico final foi confirmado na quase
totalidade dos casos, não sendo determinado em ape-
nas um paciente. A colestase intra-hepática foi predo-
minante, totalizando vinte e seis casos (76,4%). Entre
os acometimentos intra-hepáticos, as doenças infec-
ciosas foram observadas em vinte e um pacientes
(81%), correspondendo a 61,8% do total dos casos.
As infecções congênitas do grupo TORCHS
totalizaram 12 casos (seis de citomegalovirose, quatro
de sífilis, um de toxoplasmose e um de herpes), todos
sem diagnóstico do pré-natal.Estes pacientes foram
tratados conforme protocolos internacionais com re-
dução da hiperbilirrubinemia.As crianças com
citomegalovirus fizeram uso de ganciclovir com redu-
ção da icterícia.As demais patologias infecciosas fo-
ram: sepse (sete casos) e infecção do trato urinário
(dois casos). Todas as crianças com diagnóstico de
sepse à internação eram neonatos (entre 0 e 28 dias
de vida). A hepatite neonatal idiopática foi relatada
em três crianças, correspondendo a 8,8% do total. Os
distúrbios metabólicos foram descritos em dois paci-
entes (um caso de deficiência de á1-antitripsina e um
caso de galactosemia), equivalendo a 5,9%. A colestase
extra-hepática foi demonstrada em sete casos (20,6%),
sendo a atresia de vias biliares a patologia mais fre-
qüente, constatada em cinco pacientes (71,4%). As
demais crianças deste grupo apresentaram cisto de
colédoco (dois casos-28,6%). O diagnóstico etiológico
final é destacado na Figura 1 e na Tabela 3.
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Tabela 3. Etiologia de colestase em pacientes
internados na UPL*, no período de 2001- 2004

n %

CAUSAS EXTRA-HEPÁTICAS:
Atresia Biliar Extra-Hepática 5 14,7
Cisto de Colédoco 2   5,9

CAUSAS INTRA-HEPÁTICAS:
Citomegalovirose 6 17,6
Toxoplasmose 1   2,9
Sífilis 4 11,8
Herpes 1   2,9
Sepse 7 20,6
Infecção do Trato Urinário 2   5,9
Hepatite Neonatal Idiopática 3   8,8

DISTÚRBIOS METABÓLICOS:
Galactosemia 1   2,9
Deficiência de α1- antitripsina 1   2,9

SEM DIAG. ETIOLÓGICO: 1   2,9

TOTAL GERAL 34 100

* Unidade de Pequenos Lactentes – Centro Pediátrico Prof.
Hosanah de Oliveira (CPPHO)  Complexo Hospitalar
Universitário Prof. Edgar Santos – UFBA

Dentre os casos de atresia de vias biliares extra-he-
pática (AVBEH), todos os cinco pacientes eram
lactentes já ultrapassando o terceiro mês de vida. A
confirmação diagnóstica através da realização de
biopsia hepática percutânea foi requisitada em 12 pa-
cientes (35,2%). Os principais métodos complemen
tares utilizados são abordados na Figura 2.

Figura 2. Quadro de Exames Complementares
utilizados para avaliar colestase na UPL*

Hemograma

Coagulograma

- Plaquetas
- Tempo de Protrombina (TP)
- Tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa)

Bioquímica Sérica

- Bilirrubinas (Total e frações)
- Aminotransferases (AST, ALT), fosfatase alcalina,
gamaglutamiltransferase (GGT)
- Albumina- Glicemia
- Uréia e creatinina
- Triglicerídeos e colesterol
- Cálcio e fósforo

Urina

- Sumário de urina, pesquisa de substâncias redutoras na
urina e urocultura

Triagem de erros inatos do metabolismo no sangue

Dosagem de Alfa1-antitripsina

Sorologia

- Sífilis: VDRL, FTA-ABS
- Hepatite B: HBsAg e anti-HBc total
- Toxoplasmose: ELISA IgM, IgG
- Citomegalovírus: ELISA IgM, IgG
- Rubéola: ELISA IgM.IgG
- HIV: ELISA IgM, western blot

Imagem

- Radiografias simples de tórax, crânio, coluna e ossos
longos
- Ultra-som de abdome total e superior
- Ultra-som transfontanela

Biópsia hepática

Outros- Hemocultura
- LCR
- Fundoscopia

* Unidade de Pequenos Lactentes – Centro Pediátrico Prof.

Hosanah de Oliveira (CPPHO)

Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgar Santos - UFBA

A maior parte dos pacientes recebeu alta hospitalar
(85,2%) e posterior acompanhamento ambulatorial.
Não houve possibilidade de tratamento cirúrgico em
todos os casos de AVBEH e apenas hum caso foi en-
caminhado a centro de transplante hepático; três cri-
anças evoluíram para óbito durante a internação (duas
com AVBEH e uma com cisto de colédoco).
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DISCUSSÃO

A Unidade de Pequenos Lactentes (UPL) é integran-
te do Complexo Hospitalar Universitário Professor
Edgard Santos (C-HUPES), vinculado à Universida-
de Federal da Bahia. O C-HUPES dispõe de um ser-
viço de Gastroenterologia Pediátrica que funciona
como centro de referência para investigação e trata-
mento de crianças portadoras de colestase. A UPL é
uma unidade de referência estadual que recebe crian-
ças de zero a três meses, dispondo de suporte para
pacientes de cuidados secundários.

As patologias infecciosas despontaram como princi-
pal causa de colestase na população estudada, con-
trapondo a casuística de países desenvolvidos, onde a
hepatite neonatal idiopática e a atresia de vias biliares
são consideradas as principais etiologias.10 As infec-
ções do grupo TORCHS foram observadas em doze
crianças durante o internamento, dentre elas quatro
casos de sífilis congênita e um de toxoplasmose diag-
nosticados à internação, portanto tardiamente, uma vez
que toda gestante infectada deve prontamente rece-
ber a terapia adequada11.

É importante ressaltar que houve um percentual con-
siderável de pacientes acometidos por infecção por
citomegalovírus, totalizando seis casos (17,6%) na
população analisada.12 As crianças incluídas no estu-
do não apresentaram quadro clínico exuberante dessa
doença, sendo a icterícia colestática e o baixo peso ao
nascimento as características mais observadas. Estu-
dos têm mostrado colestase intra hepática associada
a CMV em 29,4% e extra hepática em 28,5%. Foi
instituída terapia específica com ganciclovir nos pa-
cientes com boa tolerabilidade e realizado posterior
acompanhamento ambulatorial. Todas as crianças com
diagnóstico de citomegalovírus congênito foram sub-
metidas à avaliação oftalmológica e neurológica du-
rante o internamento. Não houve registro, nos prontu-
ários consultados, quanto à realização de triagem au-
ditiva neonatal. Contudo, o Serviço orienta e encami-
nha as crianças para esta triagem até os seis meses
de vida, para todos os pacientes.

Apesar da escassez de estudos epidemiológicos refe-
rentes à infecção perinatal pelo citomegalovírus
(CMV) no Brasil, um inquérito populacional realizado
no estado de São Paulo mostrou soropositividade de
16% entre crianças de 6 a 11 meses de idade5,8,11. A
incidência da infecção perinatal pelo CMV é variável,
sendo de 8 a 38%, dependendo de fatores como: nível
socioeconômico da população, da prática do aleitamen-
to materno e da prevalência de soropositividade para
CMV2. Diante deste contexto torna-se pertinente re-
comendar a triagem sorológica em recém-natos de ris-
co, cuja genitora tem perfil imunológico desconheci-
do. Os médicos dos Serviços de Atenção Pré-Natal
devem realizar um acompanhamento cuidadoso das
suas pacientes, alertando sobre os riscos da aquisição
do CMV e atentar para a necessidade da solicitação
do perfil sorológico materno durante a gestação13. A
elevada prevalência das infecções congênitas e
perinatais evidenciou a falha de investigação no acom-
panhamento pré-natal materno, na amostra analisada.

Dentre as afecções adquiridas, a sepse despontou como
causa isolada mais importante neste grupo de pacien-
tes, sendo constatada em 20% dos casos. Observou-
se relação causal direta com a faixa etária, sendo mais
prevalente no período neonatal. Os patógenos isola-
dos com maior freqüência nesta população (Gram-
negativos, como E. Coli) coincidem com os agentes
etiológicos mais comumente relacionados a quadros
colestáticos na literatura14,15. Com a instituição de te-
rapia antimicrobiana específica e medidas de suporte
nutricional, a icterícia regrediu na totalidade dos ca-
sos, coincidindo com a melhora da condição clínica. A
infecção do trato urinário (ITU) foi observada em dois
pacientes, ambos apresentando icterícia como mani-
festação precoce do quadro infeccioso. Deve-se
enfatizar a importância da investigação de ITU em
crianças com síndrome colestática, sobretudo para
afastar possíveis malformações de vias urinárias, pos-
sivelmente associadas16.

 A AVBEH (20.1%)  teve prevalência semelhante à
relatada pela literatura (19,4 a 25% dos casos)7,17. No
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presente estudo foi constatado o encaminhamento tar-
dio dos lactentes portadores de AVBEH, o que ocor-
reu, para todos, no terceiro mês de idade e com com-
prometimento hepático grave, por falta de diagnóstico
precoce. Apesar de alguns trabalhos preconizarem a
realização da portoenterostomia (Cirurgia de Kasai)
para os casos de AVBEH, é sabido que a taxa de su-
cesso desta cirurgia é inferior a 20% quando a cirur-
gia é realizada após os 60 dias de vida18,19. O trans-
plante hepático foi realizado em uma criança, a qual
foi encaminhada a um centro capacitado para este
procedimento. Constatou-se que houve dois óbitos de
crianças com AVBEH durante o internamento, em vir-
tude de falência hepática previamente instalada.

 A hepatite neonatal idiopática (HNI), descrita na lite-
ratura como importante causa de colestase em
neonatos e lactentes foi observada em dois pacientes.
Publicações recentes têm mostrado uma associação
entre susceptibilidade a endotoxina na patogênese da
colestase18.  Torna-se claro que o crescente conheci-
mento acerca da síndrome colestática do lactente e o
avanço tecnológico dos métodos de investigação com-
plementar vêm reduzindo os casos de HNI e aumen-
tando o diagnóstico de outras entidades clínicas, so-
bretudo nos países desenvolvidos18.

A abordagem propedêutica constatada neste estudo
dispôs de métodos diagnósticos similares aos preconi-
zados na literatura médica, consistindo de avaliação
bioquímica (perfil e função hepática, glicemia, função
renal), hemograma com estudo da coagulação, dosa-
gens enzimáticas e estudos sorológicos para a confir-
mação de determinadas entidades clínicas, além de
suporte da bioimagem como ultra-som abdominal além
da histopatologia hepática20.

Atualmente, o ultra-som abdominal e a biópsia hepáti-
ca constituem os métodos mais acurados, quando ana-
lisados conjuntamente, para a distinção entre as
colestase intra e extra-hepática6,19,20,21. Na população
incluída no estudo, 12 crianças (35,2%) foram subme-
tidas à biópsia hepática para confirmação diagnóstica.
Tal recurso complementar foi especialmente útil na

diferenciação dos casos de hepatite neonatal idiopática
e atresia biliar extra-hepática, mostrando nesta última
condição, achados característicos, tais como: prolife-
ração ductal e trombos biliares nos ductos
interlobulares9,22,23.

CONCLUSÕES

A colestase do neonato e pequeno lactente constitui
um desafio diagnóstico para os profissionais que cui-
dam da saúde da criança. Torna-se imperioso o pron-
to reconhecimento da hiperbilirrubinemia direta e o seu
encaminhamento para centros de referência dotados
de equipe multidisciplinar, incluindo hepatologistas e
cirurgiões pediátricos. Enfatiza-se a importância do
reconhecimento precoce de afecções de resolução
cirúrgica, tais como atresia de vias biliares, a fim de
que seja instituída medida terapêutica em tempo hábil.
A sepse deve sempre ser levantada como possível
etiologia de colestase, em especial no período neonatal,
devido à morbimortalidade elevada nesta faixa etária.
O elevado número de crianças acometidas por patolo-
gias infecciosas nesta amostra, especialmente por in-
fecções do grupo TORCHS,demonstra sobretudo  a
inadequada assistência ao pré-natal e isto tem
significância pois este é o Serviço de Referênçia para
colestase na infância no Estado da Bahia. Observa-se
a necessidade de investigação do perfil sorológico
materno durante a gravidez e quando necessário, rea-
lização de tratamento específico, além do rastreamento
diagnóstico em seus recém-nascidos .
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RESUMO

Objetivo: Descrever um caso de proptose ocular de rápida progressão em um lactente de 1 mês de vida.
Evolução: Após antibioticoterapia, houve drenagem espontânea de secreção mucopurulenta, seguida de melhora
clínica, laboratorial e radiológica. Conclusão: O exame oftalmológico precoce, nos casos de tumorações oculares
é importante, a fim de que possa ser feito um diagnóstico diferencial cuidadoso e a conduta antimicrobiana
apropriada possa ser viabilizada, o mais rapidamente possível.

UNITERMOS: Celulite orbitária; proptose; lactente.
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INTRODUÇÃO

A celulite orbitária é a causa mais comum de proptose

de progressão rápida em crianças menores de cinco

anos1. O Haemophilus influenzae era a causa mais

freqüente, nesta faixa etária, até a década de 90, quan-

do a vacinação contra o mesmo foi incluída no calen-

dário vacinal. A partir de então, o Staphylococcus

aureus passou a ser o principal agente etiológico des-

sa doença2. No entanto, a ocorrência da celulite

orbitária em lactentes menores de 45 dias é fato raro,

não tendo sido encontrado nenhum estudo na literatu-

ra consultada.

A instalação pode ocorrer a partir de sinusite etmoidal

(em 90% dos casos)3, infecção de estruturas adjacen-

tes (dacriocistite, infecção dentária), trauma, infecção

pós-operatória ou por via hematogênica4. Apresenta-

se clinicamente por mal-estar, febre, dor à movimen-

tação do olho, edema de pálpebra, proptose, quemose

e oftalmoplegia1.

O tratamento é feito com antibioticoterapia adminis-

trada por via parenteral, com o paciente internado e,

nos casos não responsivos, é realizada drenagem ci-

rúrgica4.

Este artigo visa a relatar um caso de celulite orbitária

em um lactente de um mês de vida, onde houve reso-

lução por drenagem espontânea de secreção

mucopurulenta, após uso de antibioticoterapia por via

parenteral.

APRESENTAÇÃO DO CASO

O presente caso envolveu um paciente do sexo mas-

culino de um mês de idade, leucoderma, natural e pro-

cedente de Caldeirão Grande, na Bahia, que foi aten-

dido em uma unidade de emergência pediátrica, apre-

sentando proptose do olho esquerdo há oito dias, pro-

gressiva. Neste período ocorreram dois episódios de

febre. Além disso, após atendimento médico, fez uso

de um colírio (não especificado), sem melhora. Os

dados de antecedentes obstétricos e neonatais não

apresentavam alterações. Foi imunizado com BCG e

com a vacina para Hepatite B (primeira dose).

Apresentava desenvolvimento neuropsicomotor ade-

quado à idade. Não houve doenças prévias. Há refe-

rência a lacrimejamento em olho esquerdo (OE), que

começou aos 15 dias de vida. No momento da admis-

são apresentava bom estado geral e nutricional e os

dados vitais estavam normais. Chamava a atenção,

presença de proptose do OE, sem secreção (Figura

1). Não apresentava achados clínicos nos demais sis-

temas.

Fig. 1 - Visão frontal e perfil esquerdo do paciente à admissão

Na emergência foi medicado com Oxacilina e

Ceftriaxone. A tomografia computadorizada (TC) de

crânio evidenciou tumoração hipodensa, de localiza-

ção extraconal medial, com preservação dos limites

do nervo óptico e músculo reto medial, sem erosão

óssea (Figura 2).

Fig. 2 – TC realizada no dia da admissão evidenciando

tumoração hipodensa de localização extraconal medial
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O hemograma mostrou discreta leucocitose, com des-

vio para a esquerda. O exame oftalmológico eviden-

ciou olho direito (OD) sem alterações e OE apresen-

tava proptose grave, oftalmoplegia, quemose e hemor-

ragia em chama de vela justapapilar à oftalmoscopia.

No segundo dia após a introdução da antibioticoterapia

por via parenteral, houve drenagem espontânea de

secreção mucopurulenta, com melhora da proptose,

da oftalmoplegia, da quemose e do leucograma. Foi

realizada nova TC de órbita, que evidenciou redução

significativa da coleção hipodensa extraconal (Figura

3). Nos 11º e  13º dias após o inicio do tratamento

houve nova drenagem espontânea de secreção

mucopurulenta.

Fig. 3 – Corte da TC realizada no 9º dia de antibioticoterapia

- redução significativa da coleção hipodensa extraconal

Ao completar o 14º dia de antibioticoterapia foi con-

cedida alta hospitalar para o paciente, já que apresen-

tava regressão total da proptose, leucograma normal

e oftalmoscopia sem alteração (Figura 4).

DISCUSSÃO

A celulite orbitária é rara em lactentes, tendo

freqüentemente como causa o S. aureus2. Na revisão

de literatura realizada pelos autores, não foi encontra-

do estudo em pacientes nascidos a termo, que apre-

sentassem celulite orbitária antes dos 45 dias de vida.

As principais vias de entrada para infecção em crian-

ças são: sinusite paranasal, trauma, pós-operatório e

infecção de estruturas adjacentes4. No caso descrito

não foi possível estabelecer a “porta de entrada”.

A ausência de febre, o leucograma com discreto des-

vio para a esquerda, o aspecto brando dos sinais

flogísticos e a rara incidência em lactentes, tornam

importante o diagnóstico diferencial com outras doen-

ças, como rabdomiossarcoma, neuroblastoma e

leucemia mielóide aguda.  A gravidade dessas molés-

tias que compõem a lista para o diagnóstico diferenci-

al é um fator que exalta a necessidade do diagnóstico

precoce.

Fig. 4 -  Aspecto do paciente após tratamento - Resolução

clínica total

Os exames de imagem devem ser realizados com a

finalidade de determinar a causa, avaliar a extensão

do processo, observar possíveis complicações e defi-

nir a abordagem mais adequada4. Neste caso a TC

não apresentou erosão óssea nem envolvimento de

partes moles, além de confirmar o curso benigno da

doença.

A cultura da secreção conjuntival e a hemocultura são

os únicos meios para determinar o agente etiológico

responsável pela infecção; contudo, nem sempre o

resultado é positivo. A cultura da secreção apresenta
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maior sensibilidade, quando comparada à

hemocultura6. No caso descrito não foi realizada cul-

tura, uma vez que a genitora havia realizado a higiene

ocular e não seria adequado adiar o início da

antibioticoterapia.

Nestes casos é importante uma abordagem

multidisciplinar. Bekibele8 propõe que o paciente seja

assistido por uma equipe composta por Oftalmologis-

ta, Otorrinolaringologista, Infectologista e Pediatra.

O tratamento de escolha no caso descrito foi conser-

vador. Alguns autores propõem drenagem cirúrgica

como tratamento primário da celulite orbitária5, o que

discorda do que preconizam outros estudos4,6,7 os quais

indicam a cirurgia apenas em casos graves ou não-

responsivos à antibioticoterapia.
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XXIX CONGRESSO BRASILEIRO
DE CIRURGIA PEDIÁTRICA

Salvador – 16 a 20 de Novembro de 2008

A Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica irá realizar a XXIX
edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, no período
de 16 a 20 de Novembro de 2008, no Bahia Othon Palace
Hotel, em Salvador.

A realização deste evento culmina com as comemorações dos
200 anos da Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBa. Estão
confirmadas as presenças de palestrantes internacionais, como o
Dr.Paollo Casella, Presidente da Sociedade de Cirurgia Pediátrica
de Portugal, o francês Dr. François Beckmeur e o americano e
fundador do Safe Kids  (Criança Segura),  Dr. Martin Eichelberger,
que irá presidir uma palestra aberta ao público, sobre o seu
programa de prevenção ao trauma na infância.

Maiores informações, através do site:
http://www.congressocipe.com.br/
ou pelo telefone: (71) 2102-6600
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ilustrações, impressas e sem moldura, não devem ultra-
passar 200x250 mm.

8. Legendas para ilustrações.
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desenvolvido o trabalho e as fontes de financiamento, se
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como o endereço eletrônico deste autor ou um outro ende-
reço eletrônico, através do qual serão confirmados o recebi-
mento do material e o seu encaminhamento. Esta página
deverá, ainda, conter informação sobre submissão do pro-

jeto do trabalho à Comissão de Ética em Pesquisa ou Comis-
são de Ética da Instituição onde foi realizado.

O resumo deve ter até 150 palavras e deve ser estruturado
(Para artigos originais: Objetivos; Material e Métodos; Re-
sultados e Conclusão / Para revisões: Objetivos, metodologia
e conclusões). Colocar nessa página, também, até 5 pala-
vras-chaves, de acordo com os “DECS” (Descritores em
Ciências da Saúde).

O texto dos artigos observacionais ou experimentais devem
ser divididos em seções com os títulos: Introdução, Casuística
(ou material) e Métodos, Resultados, Discussão e Conclu-
são. Artigos longos podem necessitar de subtítulos em algu-
mas seções (especialmente Resultados e Discussão) para
facilitar a leitura e a compreensão do conteúdo.

Artigos de revisão deverão apresentar avaliação crítica da
bibliografia apresentada, em formato narrativo.

Artigos de atualização, também em formato narrativo, de-
verão apresentar as mais recentes considerações sobre um
tema ou sobre um determinado aspecto de um tema, com
citações das referências apresentadas.

Relatos de casos, deverão conter uma breve revisão sobre o
assunto em foco, seguindo a apresentação do caso e das par-
ticularidades que o fizeram ser submetido para publicação.
Deverá ser apresentada uma discussão sobre os dados encon-
trados, à luz do conhecimento estabelecido sobre o tema.

Aspectos Éticos: Todo experimento que envolva seres hu-
manos, deve estar de acordo com os padrões éticos do co-
mitê responsável por experimentação humana (institucional
ou regional) e com a Declaração de Helsinki (de 1975, revi-
sada em 1983).

Os pacientes objetos do estudo não devem ser identifica-
dos, nem mesmo por letras iniciais do nome nem por regis-
tros hospitalares. Quando há utilização de animais, indique
se o estudo considerou alguma lei ou diretriz (da institui-
ção, órgão estadual ou nacional) sobre o uso de animais de
laboratório.

Referências: Numere as referências consecutivamente, na
ordem de aparecimento no texto (inclusive tabelas e outras
ilustrações). Identifique as referências no texto, tabelas e
legendas de ilustrações com numerais arábicos entre pa-
rênteses, em sobrescrito.
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Os títulos das revistas devem ser abreviados de acordo
com o estilo usado no Index Medicus. Se necessário, con-
sulte a Lista de Revistas Indexadas no Index Medicus

Observações:
Caso algum relato preliminar, que não o resumo para apre-
sentação em Congresso, tenha sido publicado ou submeti-
do para publicação em qualquer outro periódico ou em
qualquer outro meio de divulgação, uma cópia deverá ser
anexada ao material enviado.

Quando da apresentação do material para submetê-lo à
apreciação para publicação na RBP, os autores deverão
informar qualquer apoio financeiro ou outra forma de apoio
à pesquisa. Essa informação será mantida em sigilo enquan-
to durar a apreciação pelos revisores, a fim de não compro-
meter a avaliação do artigo. Porém, am caso de aceitação
para publicação, essa informação deverá constar no artigo.

Para maiores esclarecimentos sobre a redação de artigo para
publicação, bem como modelos para as referências biblio-
gráficas, os autores deverão acessar o site da SOBAPE,
para consultar os “Requisitos uniformes para originais sub-
metidos a revistas biomédicas”, de autoria do Comitê Inter-
nacional de Editores de Revistas Médicas, ali disponível:
http://www.sobape.com.br  (Acesse o Link da RBP).

Deverão ser anexados ao artigo os seguintes formulários
(à disposição no site da SOBAPE):
1. Formulário de apresentação do material, concordando

com as normas de publicação e transferência de direi-
tos autorais. (Para todos os artigos submetidos)

2. Formulário de Informação sobre publicação ou apresen-
tação prévia do material e apresenta permissão de outro
periódico para reproduzir material já publicado. (Para
artigos previamente publicados ou apresentados)

3. Documento assinado pelo autor responsável, comuni-
cando sobre a existência de permissão para usar ilustra-
ções que possam identificar pessoas. (Para artigos que
contenham fotografia ou outro material ilustrativo que
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Instruções para envio do material:
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• Através dos Correios, como correspondência registrada
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• Entrega diretamente na sede da SOBAPE.
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com cópia para revistabaianadepediatria@gmail.com
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a) Formulário nº 1. Se for o caso, enviar também os formu-

lários nº 2 e/ou nº 3.
b) Corpo do artigo.
c) No caso de enviar o material impresso, deve ser anexa-

do um CD com a versão completa, identificada. Certifi-
car-se de que a versão gravada é a versão original, na
íntegra, encaminhada com identificação.

Obs.: Gravar no CD somente a última versão do original e
protegê-lo de alterações.
Rotular o CD com o nome do autor e o título do artigo.

Endereço para envio de material:

Ao Editor da Revista Baiana de Pediatria
Sociedade Baiana de Pediatria
Av. Prof. Magalhães Neto, 1450 / sala 208
Edf. Milenium Empresarial – Pituba
Salvador – BA – CEP.:41.820-011

No caso de entrega do material diretamente na SOBAPE,
Observar as seguintes instruções:

O material deverá estar acondicionado em envelope opaco,
lacrado.

Este envelope deverá receber, às vistas do portador, um
carimbo específico na borda de fechamento, com assinatu-
ra do funcionário.

Ao portador será entregue um comprovante de recebimen-
to do material, datado e assinado pelo funcionário da
SOBAPE.

Procedimento para apreciação dos artigos:
Uma vez recebido, o material será encaminhado, pelo edi-
tor, a dois revisores. Somente o editor terá conhecimento
da autoria e dos nomes dos revisores de cada artigo. Uma
vez apreciado, o material poderá ser aceito sem restrições,
rejeitado ou reencaminhado ao autor, com sugestões para
possíveis modificações. O autor responsável pelo contato
com a RBP será comunicado pelo editor, logo que haja uma
posição sobre seu artigo.

Os revisores, se assim o quiserem, poderão indicar sua iden-
tificação, quando do envio das observações feitas ao au-
tor, sobre seu artigo.

A RBP priorizará a ordem de recebimento para a publicação
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de espaço e de um plano editorial, poderá haver retardo na
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Título: FREQUENCIA DAS DSTs NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE
INTERNADOS POR ABUSO SEXUAL
Autores: CELIA MARIA STOLZE SILVANY   OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE ISADORA
SIQUEIRA   OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE ANA ROLIN   OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
ANA CAROLINA PERRONE BAHIA OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE SUZY CAVALCANTE
OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE FLÁVIA EÇA GOMES ALMEIDA   OBRAS SOCIAIS IRMÃ
DULCE GUILHARDES ANJOS SANTOS   OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE MARIA DE
NAZARÉ REQUIÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE AMÉLIA LAURA SILVA   OBRAS
SOCIAIS IRMÃ DULCE GILBERO LIMA E SILVA   OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
Resumo:
A violência contra a criança e o adolescente representa um sério problema de
saúde pública. Estudos demonstram que as vítimas de maus tratos (MT)
utilizam os serviços de saúde com mais freqüência e evoluem com pior
prognóstico, caso não se estabeleça, o mais precocemente possível, diagnóstico
e intervenção terapêutica. Objetivo: Verificar a freqüência de abuso sexual
diagnosticado no curso da internação hospitalar; descrever sinais de alerta,
destacando as doenças sexualmente transmissíveis. Metodologia: Estudo
observacional, desenvolvido entre junho/1999 e maio/2006, em hospital
pediátrico de referência para o atendimento de crianças sob suspeita de MT.
Estabeleceu-se busca ativa dos sinais de alerta para ocorrência de MT. Incluídos
indivíduos menores de 17 anos admitidos para tratamento clínico, após
consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis; excluídos os pacientes
cirúrgicos. Resultados: Foram incluídos 9.850 pacientes; 13% apresentaram
sinais de MT, sendo 65%
(838) do sexo masculino e 57% (741) menores de 5 anos. Negligência foi o
tipo de MT mais freqüente (58%), seguindo-se o tipo misto – agressão física
e negligência (37%) e abuso sexual e psíquico (4,4%). Entre as características
sócio-demográficas destacaram-se o baixo nível de escolaridade dos pais
(75% com primeiro grau incompleto) e o uso diário de bebida alcoólica (17%)
e de drogas ilícitas (8,2%). As DSTs ocorreram em 40% dos casos. Conclusão:
O diagnóstico precoce do abuso sexual é o mais difícil de ser identificado, uma
vez que, na maioria dos casos, não deixa marcas físicas. Esse trabalho chama
a atenção para os sinais de alerta, em especial as doenças sexualmente
transmissíveis.
PalavrasChave: abuso sexual,doença Agradecimentos:

Título: USO DE TESTE RÁPIDO (ANTI-K39) PARA O DIAGNÓSTICO DE
CALAZAR EM CRIANÇAS: RAPIDEZ E DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE
INTERNAMENTO
Autores: MATEUS SANTANA DO ROSÁRIO   HOSPITAL DA CRIANÇA- OBRAS SOCIAIS
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Resumo:
Introdução: O Calazar é um problema de saúde pública no Brasil, acometendo
principalmente crianças, com letalidade de 15%. O exame parasitológico
(punção de medula ossea ou esplênica) é o padrão-ouro para diagnóstico,
porem invasivo, com risco de complicações. Realizamos a avaliação do
desempenho de teste rápido baseado em rk39 para o diagnóstico de calazar
em crianças. Metodologia: Estudo prospectivo, incluindo 169 crianças internadas
com febre prolongada e/ou hepatoesplenomegalia. Realizado teste rápido
(imunocromatográfico) DiaMed-itLeish (DiaMed), na admissão hospitalar,
utilizando gota de sangue colhida por punção digital. Coletados dados clínicos
e laboratoriais e realizado mielograma. Os casos foram pacientes com
mielograma positivo ou com sorologia positiva e cura após tratamento. Pacientes
com diagnósticos de outras doenças foram controles. Resultados: 125 pacientes
com calazar e 44 controles foram incluídos. Os dados clinicos e laboratoriais
dois grupos foram semelhantes e a letalidade foi de 8% nos casos de calazar.
A sensibilidade do teste rápido foi de 92% e especificidade de 100%. Ao
comparar os casos com 34 pacientes com calazar onde não foi realizado o
teste rápido, a média do tempo para inicio de tratamento foi menor (3,5 x 8,4
dias, p=0,0002), assim como a média de dias de internamento (33,4 x 38,5
dias, p=0,003) Conclusão: O teste rápido mostrou um excelente desempenho
para o diagnóstico de calazar, com sensibilidade superior a do mielograma e
especificidade de 100%, facilitando o diagnóstico e inicio mais precoce da
terapêutica. Mostrou ainda um impacto positivo na diminuição do tempo para
inicio de tratamento e tempo de internamento.
PalavrasChave: Calazar, anti-K39, Leis Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução: A Paracoccidioidomicose é a principal micose sistêmica da América
do Sul. No entanto, é rara em crianças, sendo descritos nessa faixa etária
apenas 3% a 5% dos casos. Descrição do caso: Apresentamos o relato de
caso de Paracoccidioidomicose em paciente pediátrico e estudo
anatomopatológico de biopsia de linfonodo: Menino de 5 anos, procedente de
Uruará-PA, internado com febre e linfadenomegalia axilar há 2 meses. Na
admissão estava descorado, febril, com linfadenomegalias em cadeias cervicais
bilaterais, retro auricular esquerda, axilar direita e inguinais bilaterais, além de

hapatomegalia. Apresentava anemia (Hb:9,1), leucograma= 26900 (71%S,3%
B,19%L,2%E), inversão de albumina/globulina (PT=8,3 e glob=5,9) e
PPD=não reator. Ultrassonografia de abdome demosntrou Imagens nodulares
hipoecogênicas em região Peri-aórtica, Peri-portal e Peri-esplênica, sendo a
maior delas com 3,5cm. A  biopsia de linfonodo inguinal direito demonstrou
granulomas constituídos de células gigantes multinucledas com elemento
fúngico no citoplasma e coloração de Grocott com esporos com brotamentos
múltiplo sugestivo de Paracoccidioidis brasiliensis. O paciente foi tratado com
Anfotericina B (dose total-30mk/Kg), com resolução da febre após 8 dias de
tratamento e de linfadenomegalias e hepatomegalia ao final do tratamento.
Manteve uso de sulfametoxazol-trimetropim e acompanhamento ambulatorial.
Comentários: Descrevemos 01 caso raro de paracoccidioidomicose em criança
de 5 anos, com evolução clinica favorável após tratamento com Anfotericina
B. Reforçamos a necessidade de estudo anatomopatológico para investigação
e confirmação diagnóstica e a inclusão desta patologia no diagnóstico diferencial
de linfadenomegalias febris na infância .
PalavrasChave: Paracoccidioidomicos Agradecimentos:

Título: Fasciite necrotizante cérvico-dorsal em neonato: relato de
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Resumo:
Introdução: a fasciite necrotizante (FN) é uma infecção pouco freqüente, de
evolução progressiva e potencialmente fatal (letalidade acima de 80%). A
afecção resulta de trombose capilar, com comprometimento da tela celular
subcutânea e conseqüente destruição da fáscia, músculo, tecido adiposo e
pele. As lesões podem ser extensas com formação de múltiplos abscessos e
risco de síndrome tóxico sistêmico. As regiões do corpo mais afetadas são a
cabeça, pescoço e tronco. A FN é causada por agentes aeróbios e/ou anaeróbios,
por Streptococcus do grupo A com ou sem associação ao Staphylococcus e por
vibrios marinum. Várias condições predispõem à FN, entre outras, abcessos e
úlceras cutâneos. Acomete principalmente os idosos, embora tenha sido
observada em crianças e neonatos. Inicialmente ocorre necrose da fáscia e
infiltração de polimorfonucleares limitado à profundidade da derme. A porta
de entrada mostra-se edemaciada e eritematosa com posterior formação de
bolha com conteúdo hialino, necrose liquefeita e escara hipercrômica. Descrição
do caso: neonato, com 18 dias de nascimento, foi admitido no Hospital Alcides
Carneiro com fasciite necrotizante extensa em região cérvico-dorsal secundária
a impetigo bolhoso, que evoluiu para sepse neonatal tardia. Comentários:
trata-se de um recém-nascido a termo, AIG, em aleitamento materno exclusivo,
com impetigo bolhoso, que evoluiu para FA e sepse. A FN exige diagnóstico
precoce e tratamento agressivo (desbridamento cirúrgico dos tecidos
desvitalizados e antibioticoterapia por via endovenosa), além de suporte
clínico correto e intensivo.
PalavrasChave: Fasciite Necrotizante; Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução:
O Abscesso mediastinal é uma doença rara na infância, mas condiciona elevada
morbilidade, obrigando a internação hospitalar prolongada. Surge geralmente
em crianças com fatores de risco ou co-morbidades associadas e tendo como
agentes etiológicos freqüentes anaeróbicos, Staphylococcus aureus e bacilos
gram-negativos.
Descrição de caso:
MCTBM, 14 anos, feminina, branca, apresentou dor retroesternal ventilatório-
dependente, contínua, com irradiação para região interescapular e ombro
esquerdo, febre intermitente, ortopnéia e distensão epigástrica. Foi
diagnosticada pneumonia, derrame pleural e iniciado ceftriaxone. Apresentou
aumento do volume e dor abdominal e edema de MMII. No exame físico,
observou-se dispnéia, macicez, FTV e MV abolidos no terço inferior do HTD,
fígado a 4,5cm do RCD e taquicardia. No US abdome/tórax e RX tórax
observou-se ascite, hepatomegalia, derrames pleural. e pericárdico, pneumonia
nas bases, atelectasias e alargamento mediastinal à esquerda e TC de Tórax:
tumoração septada no mediastino anterior esquerdo. Submetida à drenagem
torácica e posterior toracotomia, pericardiotomia e biópsia tumoral. Evoluiu
para choque séptico ficando internada na UTI. O exame anatomopatológico
da tumoração confirmou abscesso e as culturas foram positivas para
Staphylococcus aureus e Staphylococcus saprophyticus, tratadas com
piperacilina-tazobactan e vancomicina por 28 dias. Recebeu alta com melhora
clínica.
Comentários:
O diagnóstico de infecção pulmonar é clinicamente óbvio, mas o diagnóstico
precoce de abscesso mediastinal é difícil. Deve ser suspeitado quando há
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persistência dos sintomas respiratórios e de infecção grave, mesmo em vigência
de antibioticoterapia adequada e principalmente quando há evidência de
alargamento mediastinal no RX simples. O emprego da antibioticoterapia
intravenosa deve ser de amplo espectro e a drenagem cirúrgica imediata.
PalavrasChave: abscesso, mediastino Agradecimentos: FCM/UFMT
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Resumo:
Introdução: erisipela é uma infecção dermohipodérmica aguda, cujo agente
etiológico principal é o Streptococcus pyogenes do grupo A. É mais freqüente
no sexo feminino e ocorre em qualquer faixa etária. Os locais mais acometidos
são os membros inferiores (80%) e a face (10%), embora possa surgir no
couro cabeludo, mãos e parede anterior do abdome em recém-nascidos. Na
maioria dos casos, observa-se uma porta de entrada: úlceras, traumas e
picadas de inseto. Seu diagnóstico é clínico e baseia-se na presença de placas
eritematosas bem delimitadas, associadas à febre, linfangite, adenopatia e
leucocitose. Descrição do caso: RAA, sete anos de idade foi trazida ao Hospital
Universitário Alcides Carneiro com queixa de lesões eritematosas em membro
inferior direito, após picada de animal desconhecido, acompanhadas de prurido,
que evoluíram para um quadro de lesões eritêmato-bolhosas extenso, além
de dor e febre alta. Ao exame, apresentava bom estado geral, ausência de
linfadenomegalias e edema. O exame hematológico mostrou leucocitose
neutrofílica. Foi internada com o diagnóstico de erisipela bolhosa e foi tratada
com penicilina cristalina intravenosa durante cinco dias. Apresentou evolução
favorável e recebeu alta por melhora com cefalexina por cinco dias.
Comentários: o principal diagnóstico diferencial dessa afecção é celulite de
parte profunda da pele. Na erisipela, o eritema apresenta limite nítido entre a
pele comprometida e sadia. A forma bolhosa dessa afecção relaciona-se à
gravidade do quadro. O tratamento de escolha consiste no uso de penicilinas
ou cefalosporina de primeira geração, inicialmente injetável.
PalavrasChave: Erisipela Bolhosa; Inf Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução: A toxoplasmose é uma parasitose endêmica no mundo, e quando
adquirida na gestação pode causar prematuridade, abortamento, síndrome da
toxoplasmose congênita e morte fetal. A sorologia deve ser feita no início do
pré-natal em todas as gestantes para identificar as imunes, susceptíveis ou
infectadas;e repetida a cada dois meses para acompanhamento,caso seje
necessário.
Descrição do caso: JLRC, masculino, 33 dias, filho de MGRR, 39 anos, natural
do RJ e residente em Sepetiba(RJ), nasceu de parto cesáreo devido hipertensão
arterial materna e hidropsia fetal no HMCD em 22/02/2008, deprimido, Ápgar
2/4 sendo entubado e ventilado. Ao exame, RN a termo, pesando 4200g,
comprimento de 47 cm, perímetro cefálico de 34,5 cm, GIG, abdome distendido
com hepatoesplenomegalia, sopro pancardíaco +/+6 e microequimoses difusas
em pele. Foi levado a UTI neonatal, mantida ventilação mecânica e iniciada
antibioticoterapia por sepse, evoluindo com discrasia sanguínea e síndrome
colestática. Realizados ecocardiograma evidenciando persistência do canal
arterial e hipertensão pulmonar leve; ultrassonografia abdominal com dilatação
pielocalicial a direita; exame oftalmológico mostrando coriorretinite em olho
direito e TORCH com sorologia positiva para toxoplasmose. Foi transferido a
unidade intermediária, onde, após acompanhamento clínico-laboratorial e
início das medicações específicas,teve seu quadro compensado, recebendo
alta com bom estado geral em 04/04/2008.
Comentários: A anamnese cuidadosa,pesquisando fatores de risco e o pré-
natal quando realizado de forma correta e sistemática pode identificar
precocemente a infecção materna evitando riscos imediatos á criança como
morte, e os danos futuros, como retardo psicomotor, déficits visual e auditivo.
PalavrasChave: Toxoplasmose Congê Agradecimentos: Á Dra. Cláudia Serpa e ao Dr. Antônio
Carlos Melo
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Resumo:
Introdução: A doença da arranhadura do gato (DAG) é causada pela bactéria
Bartonela henselae, caracterizada por linfadenopatia regional ao local da
arranhadura e autolimitada. Raramente, apresenta-se com formas atípicas
como: manifestações oculares, neurológicas e hepatoesplênicas. Descrevemos
um caso em criança de 11 anos de idade com envolvimento esplênico. Relato
do caso: Masculino, 11 anos de idade, internado com quadro de adenomegalia

cervical isolada, associada a febre de curso prolongado. Antecedentes de
contato domiciliar com gatos e relato de arranhadura em mão direita previamente
ao início da febre. Exames realizados: hemograma com anemia, LDH normal,
PPD não reator e sorologias para hepatites e toxoplasmose negativas.
Ultrassonografia de abdome demonstrou lesões nodulares em baço, sugerindo
comprometimento por DAG e histopatológico de linfondo excisional, evidenciou
linfoadenite crônica granulomatosa necrotizante, sugestivo de DAG. Recebeu
alta em uso de sulfametoxazol-trimetropim para acompanhamento
ambulatorial. Discussão : A doença de arranhadura do gato é na sua maioria
autolimitada, seguida de uma arranhadura de gato infectado. O diagnóstico
baseia-se no preenchimento de alguns dos quatro critérios: história de exposição
a gatos, com evidência de arranhadura ou mordida; linfadenite regional, com
exclusão de outras causas de linfadenopatia; teste cutâneo positivo com o
antígeno de Hanger-Rose ( não realizado nesse caso), e estudo histopatológico
do gânglio acometido, revelando estrutura granulomatosa compatível com a
DAG.
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Resumo:
Introdução: Dermatite esfoliativa é uma síndrome cutânea caracterizada por
eritema e descamação generalizados, perda de líquido e de proteínas, podendo
haver, também, prurido e aumento dos linfonodos, que pode estar associada
a várias doenças dermatológicas prévias, doenças sistêmicas ou reações
medicamentosas, no entanto, algumas vezes, a causa subjacente pode não
ser identificada mesmo após extensa investigação clínica. Descrição do caso:
MBNS, feminina, 15 anos, foi admitida no Hospital Universitário Alcides Carneiro
com quadro de lesões eritemato-descamativas na pele, e prurido intenso. Fez
uso de fenobarbital por um período de um mês, em decorrência de episódio de
febre convulsiva. Evoluiu com aparecimento de febre e piora do quadro
dermatológico, o qual se caracterizava por ser exantema mobiliforme difuso.
Apresentou, ainda, infecção secundária em pele, infecção oftálmica, otorréia
sanguinolenta e otalgia, e acometimento de mucosa oral por aftas. Ao exame,
apresentava descamação, fissuras e exsudação generalizada da pele, edema,
em princípio, peri-orbitário, estendendo-se, posteriormente, para membros
inferiores e superiores, progredindo até anasarca. Leucograma: atipia por
hiperbasofilia citoplasmática e dismorfismo núcleo citoplasmático. Cultura da
secreção ocular: Staphylococcus aureus. Evoluiu com melhora significativa do
quadro, com ausência de exsudação e febre, apresentando, contudo,
persistência do prurido. Por ocasião da alta hospitalar, foram prescritos corticóide
e polivitamínico. Comentários: Apesar dos baixos índices de mortalidade, a
morbidade relacionada à dermatite esfoliativa é considerável por ser, muitas
vezes, de evolução crônica, com sinais e sintomas debilitantes, como prurido
e descamação intensos. Ressalta-se, assim, a elevada importância de se
tentar reconhecer a etiologia dessa doença, possibilitando intervenção mais
precoce e adequada para cada caso.
PalavrasChave: dermatite, esfoliativa, Agradecimentos:
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Resumo:
DENGUE: “UMA QUESTÃO CELULAR”
Resumo
Objetivos:
Identificar e descrever os variados graus da Dengue de acordo com as
manifestações clínicas diferenciadas, incluindo às da síndrome do choque que
acompanham a doença, baseados no comprometimento do consumo e
transporte celular de oxigênio.
 Metodologia:
Diante da Epidemia instalada em nosso Estado (RJ), o grande número de
casos atendidos e a diversificação dos estágios (graus) encontrados na chegada
da criança em nosso serviço, permitiram o desenvolvimento de condutas que
facilitaram o manejo da Dengue.
 Resultados:
De acordo com dados estatísticos referentes às internações hospitalares de
crianças em nosso serviço, consideramos os resultados plenamente satisfatórios
uma vez que permitiram o equilíbrio hemodinâmico dos pacientes, diante da
instabilidade que a Dengue promove no curso de sua evolução clínica.
 Conclusões
O manejo da Dengue depende do conhecimento pleno da sua fisiopatologia
em seus diferentes estágios (graus), principalmente nas conseqüências de
uma redução do transporte e consumo celular de oxigênio. Esta questão
promoverá uma agilização do reconhecimento precoce do choque e
consequentemente um melhor prognóstico para o paciente.
PalavrasChave: DENGUE, CELULAR, Agradecimentos: Departamento de Pediatria do H.E.A.S.
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Resumo:
Introdução: A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus do
gênero Flavivírus, família Flaviviridae, sendo, hoje, a mais importante arbovirose
que afeta o homem. Constitui-se em sério problema de saúde pública no
mundo, especialmente no Rio de Janeiro/ Brasil, onde o número de casos vem
aumentando. Objetivamos alertar quanto à possibilidade da transmissão vertical
da dengue,
o que já foi relatado anteriormente em outros países. Descrição: Relatamos
um caso de transmissão vertical de dengue. Recém-nascido do sexo feminino,
peso de nascimento 3940g, idade gestacional de 38 semanas e 6 dias  foi
admitida na UTI neonatal com rash cutâneo, hipoatividade  e febre no quinto
dia de vida. Hemograma colhido 24 horas após início de antibióticos evidenciava
plaquetopenia importante (38.000 plaquetas). A mãe apresentou quadro
clínico compatível com dengue 3 dias antes do parto . Foram colhidos então
IgM para dengue da mãe e do neonato, realizados pelo método de ELISA, que
foram positivos em ambos. Dengue tipo 2 foi detectado no recém-nascido
através de PCR (polymerase  chain reaction).  O número de plaquetas chegou
a 15.000. A recém-nascida recebeu uma unidade de plaquetas e hidratação
venosa. Teve alta 15 dias após início do quadro em boas condições clínicas e
em aleitamento materno. Conclusão: Além de rara, sugere-se que a transmissão
vertical por dengue seja subdiagnosticada e subrelatada, não podendo ser
excluída do diagnóstico de neonatos com o quadro clínico descrito acima,
principalmente se a história materna for sugestiva.
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Resumo:
Introdução: A toxocaríase é causada pela migração e persistência de larvas,
principalmente do Toxocara canis em órgãos de hospedeiros intermediários
como o homem. Os principais agentes transmissores são cães infectados que
contaminam o solo com ovos, expondo, sobretudo, as crianças a risco iminente
de contaminação. O quadro clínico mais freqüente é de hepatomegalia,
manifestações pulmonares, eosinofilia, anemia e febre, podendo ocorrer outros
sintomas inespecíficos, como acometimento ocular e associação com alergias.
Descrição do caso: AMS, sexo masculino, 5 anos, procedente de Salvador
(BA), apresentou odinofagia e febre diária há 7 dias, evoluindo com tosse
seca, ¨cansaço¨, vômitos, dor abdominal e adinamia. Ao exame: palidez,
adenomegalia em regiões cervicais e inguinais, discreto edema bipalpebral e
hiperemia ocular, além de dor abdominal à palpação e hepatomegalia. Portador
de asma e rinite alérgica, tem pássaros e cães domésticos. Exames laboratoriais
demonstraram eosinofilia e enzimas hepáticas, fosfatase alcalina e gamaGT
pouco elevadas. Sorologia positiva para toxocaríase. Radiografia e tomografia
de tórax com infiltrado intersticial e adenomegalia parahilar. Outros exames
negativos. Fez uso de tiabendazol e com boa evolução clínica. Comentários:
É essencial que se investigue essa parasitose nas crianças em situações de
risco, que se relacionam com cães ou gatos domésticos, que apresentem
manifestações pulmonares, hepatomegalia e eosinofilia.
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Resumo:
Objetivo O presente estudo tem como objetivo analisar o padrão de resistência
à penicilina de cepas de streptoccoccus pneumoniae isolados no período de
abril de 2003 a março de 2008. Metodologia Análise retrospectiva de prontuários
cujos pacientes apresentaram cultura positiva para streptococccus pneumoniae
em sangue (hemocultura), líquor, líquido pleural e outros líquidos estéreis.
Resultados Foram encontrados 21 isolados em 17 pacientes. Sangue foi o sítio
mais prevalente com 14 isolados, seguido de líquor (2), líquido pleural (2),
líquido articular (2) e secreção mastóidea (1). Desses isolados, quatro
apresentaram resistência à penicilina, dos quais, dois tiveram resistência

intermediária e dois, resistência sem MIC definido. Conclusão O estudo
estabelece uma taxa de resistência à penicilina de 19% dos isolados encontrados
em um hospital publico terciário do Rio de Janeiro. Não foi possível determinar
com exatidão o padrão de resistência intermediária e de alta resistência, uma
vez que a análise dos registros de prontuários não define o MIC de dois
pacientes com antibiograma evidenciando resistência a oxacilina e penicilina.
Entretanto a taxa global de resistência a penicilina encontra-se de acordo com
os estudos de prevalência no Brasil.
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Resumo:
Objetivo
ýÿDescrever a idade, sexo, estado nutricional, apresentação clínica, co-
morbidades, status vacinal e complicações em 15 pacientes com culturas
positivas para Streptococcus pneumoniae.
Metodologia
ýÿAnálise retrospectiva de prontuários de pacientes internados no período de
abril de 2003 a março de 2008.
Resultados
ýÿA doença pneumocócica foi mais prevalente em lactentes (7 pacientes)
seguida dos pré-escolares (5) e escolares (3). Sexo masculino prevaleceu
com relação 2:1 e 4 pacientes estavam abaixo do P3 na curva Idade x Peso.
ýÿPneumonia foi a apresentação mais comum (9), dos quais quatro
apresentaram derrame pleural. Meningite (2), infecção osteoarticular (2),
mastoidite (1) e infecção de partes moles (1). Presença de comorbidades (8),
sendo HIV a mais comum (2). Seis pacientes evoluíram com sepse e dois para
óbito (1 com pneumonia e derrame pleural e 1 com meningite bacteriana).
Apenas os 2 pacientes com HIV eram vacinados (pneumo 23) e nenhum dos
dois evoluiu para óbito.
Conclusão
ýÿO estudo confirma a maior prevalência de doença pneumocócica em lactentes
e mostra diferença entre sexos. Destaca-se o estado nutricional da população
estudada uma vez que 26% dos indivíduos eram desnutridos. A pneumonia
respondeu pelo maior número das apresentações clinicas, sendo 44% dessas
com derrame pleural. 13% dos pacientes eram HIV positivo. A taxa de
mortalidade foi de 13%.
ýÿOs dados obtidos confirmam dados epidemiológicos da literatura mundial e
estima-se que a vacinação antipneumocócica  reduziria a incidência de doença
invasiva encontrada.
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Resumo:
INTRODUÇÃO
Osteomielite é uma inflamação do tecido ósseo, de etiologia, principalmente,
bacteriana, essencialmente de origem hematogênica e raramente secundária
a trauma, cirurgia ou contigüidade. A osteogênese imperfeita (OI) é uma
doença genética irreversível, cujo defeito está na síntese de colágeno anormal,
causando fragilidade óssea de graus variados. O caso trata de um paciente
onde há a incomum associação dessas patologias.
DESCRIÇÃO DO CASO ýÿýÿýÿýÿ Pré-escolar, masculino,  3 anos portador de OI
tipo I, apresentava  dor e edema em membro inferior direito decorrente de
trauma há 15 dias. Após diagnóstico inicial de fratura tibial e imobilização do
membro, evoluiu com febre e sinais flogísticos na região pré tibial direita
(celulite). Ultrassonografia: abscesso. Submetido a drenagem cirúrgica e iniciada
oxacilina. Transferido após 48h devido a impotência funcional e dor intensa
em terço médio de tíbia direita. Radiografia excluiu fratura e evidenciou
periostite, confirmada por TC, além de abscesso multilobulado em planos
musculares profundos. No 6ºdia de oxacilina foi isolado S.aureus meticilina
resistente adquirido na comunidade (CA MRSA) na cultura de secreção do
abscesso, trocada terapia para clindamicina. Evoluiu com melhora clínica e
laboratorial evidentes.
COMENTÁRIOS
 ýÿO caso descrito relaciona osteomielite por contigüidade em um paciente
portador de OI, cujo diagnóstico inicial era fratura óssea. A fragilidade óssea,
característica dessa patologia pode ter facilitado o caráter incomum da
contaminação óssea. Não devemos ignorar os diagnósticos diferenciais
possíveis, na dor óssea desses pacientes, apesar da alta prevalência das
fraturas.  PalavrasChave: osteogênese imperfeit Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução: A fasciíte necrotizante é uma infecção bacteriana que acomete de
forma severa os tecidos de partes moles, caracterizando-se por rápida extensão
da necrose da fáscia e do tecido subcutâneo. Esta entidade ocorre em uma
freqüência de 8 por 10.000 crianças por ano. Não há descrição na literatura de
fasciíte necrotizante associada à escabiose. Descrição do caso: Lactente de 2
meses, masculino, teve o diagnóstico clínico de escabiose disseminada
complicada com celulite em hemitórax direito, sendo internado para tratamento
antimicrobiano. O quadro infeccioso progrediu rapidamente para choque séptico
necessitando de cuidados intensivos na UTI. Durante a evolução apresentou
quadro de fasciíte necrotizante na região torácica acometida, gerando um
padrão respiratório restritivo associado à hipoventilação. Permaneceu internado
durante 50 dias, em uso de vancomicina (31 dias), meropenem (25 dias) e
sulfametoxazol-trimetoprim (14 dias),  com resolução parcial do quadro,
sendo necessária cirurgia plástica para realização de enxerto na lesão.
Comentários: O caso relatado é de extrema relevância para a literatura, tendo
em vista sua raridade pelo local de acometimento, a faixa etária e a lesão
inicial apresentada pelo paciente. A celulite bacteriana é uma complicação
freqüente após escabiose, ao contrário da fasciite necrotizante que tem
conseqüências dramáticas como exposto acima .
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Resumo:
Introdução: A citomegalovirose é a infecção congênita mais freqüente no
mundo, acometendo 0,2 a 2,2% dos recém nascidos. Destes, apenas 10%
apresentam sinais e sintomas ao nascimento, resultado de disfunção placentária
e de comprometimento de sistema nervoso central no feto. Nas crianças que
sobrevivem, a incidência de seqüelas neurológicas pode alcançar 90%. Os
casos mais graves, geralmente, ocorrem após infecção primária materna
durante a gravidez. Descrição do caso: AKBS, sexo feminino, 40 dias de vida,
com história de sangramento em coto umbilical de difícil hemostasia aos 12
dias de vida. Evoluiu com aumento de volume abdominal, trombocitopenia e
icterícia. Ao exame apresentava icterícia 4+/4+, púrpuras em membros
superiores e inferiores, fontanela anterior ampla, pontos hemorrágicos em
globo ocular, abdome com circulação colateral e hepatoesplemegalia. Os
exames demonstraram anemia, plaquetopenia, perfil hepático alterado e
sorologia positiva para citomegalovírus (IgG e IgM). A genitora possuia
sorologias negativas no segundo trimestre de gravidez. A tomografia
computadorizada de crânio evidenciou calcificações intracranianas
periventriculares. Introduzido Ganciclovir , evoluindo com melhora clínica e
laboratorial durante o internamento, entretanto cursou com hepatotoxicidade.
Recebeu alta com melhora clínica importante, diminuição da icterícia e da
hepatoesplemegalia. Comentários: Este caso é importante para alertar a
população médica sobre a relevância desta infecção congênita, tanto pela
prevalência como pelas conseqüências e possíveis seqüelas que esta doença
impõe às crianças.
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Resumo:
Introdução: A Moraxella catarrhalis é um diplococo gram negativo. É agente
comum em otite média aguda, sinusite e pneumonia. Bacteremia e infecções
invasivas são raras mas já foram descritas em pacientes com doença pulmonar
obstrutiva crônica, em imunossuprimidos e em indivíduos saudáveis.
Descrição do caso: PRSL, masculino, um ano, branco e imunocompetente.
Internado para esclarecimento diagnóstico com história de vômitos, diarréia,
irritabilidade, desidratação e recusa alimentar. Além disso tinha apresentado
convulsão tônico-clônica generalizada associada a febre e exantema petequial.
Durante a internação apresentava-se em bom estado geral e foi realizada
hidratação venosa e colhidos exames para rastreamento infeccioso. Foi isolada
em hemocultura Moraxella catarrhalis sensível a amicacina, ampicilina,
cefazolina, cefepime, ceftazidime, ceftriaxone, cefuroxime, ciprofloxacina,
levofloxacina, meropenem, imipenem, gentamicina, nitrofurantoína,
piperacilina, tobramicina e sulfametoxazol-trimetoprim. Iniciado ceftriaxone

IV 50mg/kg/dia com excelente resposta terapêutica. Alta com amoxicilina
50mg/kg/dia VO completando 10 dias de antibioticoterapia.
Discussão: M. catarrhalis é causa rara de bacteremia em crianças
imunocompetentes. Nas últimas décadas tem sido isolada como um patógeno
virulento tanto do trato respiratório como em outras situações clínicas.
Bacteremia tem sido associada a sinusite, faringite, pneumonia, sepse,
endocardite, celulite preseptal, meningite, traqueíte, e enterocolite.
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Resumo:
A leishmaniose visceral é uma antropozoonose causada pela Leishmania chagasi,
sendo letal se não tratada. A alta letalidade ocorre apesar da instituição de
medidas terapêuticas adequadas, principalmente devido a infecções e
sangramentos. Os sangramentos têm fisiopatologia discutível, mas podem ser
atribuídos à: insuficiência hepática, CIVD, trombocitopenia, hiperesplenismo e
disfunção medular. O presente trabalho objetiva apresentar dois casos de
pacientes com formas graves de leishmaniose acompanhadas de sangramento,
que evoluíram satisfatoriamente com o uso de complexo protrombínico. Caso
1: criança, 9  meses, tratada com Anfotericina B, evoluiu com sangramentos
intensos e incontroláveis por nove dias. Recebeu transfusões de hemácias e
plaquetas, sem sucesso. No nono dia de tratamento, foi administrado complexo
protrombínico, havendo melhora considerável do quadro clinico e laboratorial.
Recebeu alta sem sintomatologia da doença após sete dias do complexo
protrombínico. Caso 2: criança, 18 meses, apresentando equimoses
disseminadas, iniciou tratamento com Antimoniato pentavalente, que foi
substituído por Anfotericina B. Recebeu concentrado de hemácias e plaquetas,
sem melhora. No terceiro dia, foi administrado complexo protrombínico. A
partir de então, evoluiu favoravelmente recebendo alta da UTI após dez dias.
A boa resposta terapêutica apresentada por essas duas crianças constitui
evidências da possibilidade de CIVD acompanhar leishmaniose visceral. Estudos
prospectivos e controlados para avaliar patogênese dos distúrbios de
sangramento e estudos terapêuticos dessas alterações da coagulação serão
necessários para conclusões definitivas.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Herpes simples neonatal é uma doença grave, com alto índice
de sequelas. Após a infecção primária, latência é estabelecida e pode haver
recorrência cutânea ou neurológica. Relata-se
o caso de um lactente com 2 recorrências nos primeiros 4 meses de vida, que
foi submetida a profilaxia supressiva com aciclovir.
RELATO DO CASO: Paciente apresentou sepse no período neonatal, com
lesões vesiculares sugestivas de infecção herpética e coriotetinite. Prematuro
(35sem e 5d), PN: 2.175g. Pré-natal sem intercorrências, porém história de
infecção primária de herpes genital 1mês antes da concepção. Sorologia para
Herpes Simplex: IgM:neg./IgG:+. Feito antibioticoterapia (14d) e aciclovir
venoso (21d), com melhora. Apresentou 3 novas lesões cutâneas vesiculares
aos 2 meses, 30 dias após suspensão do aciclovir.  LCR: normal; USTF:
vasculite mineralizante de tálamo. Feito aciclovir por 3 semanas, com melhora
das lesões após 48h. Surgimento de 2 novas lesões aos 4 meses, 1 semana
após o aciclovir. Mantida supressão com aciclovir por 6 meses, sendo bem
tolerado e sem novas recorrências. Acompanhada até 20 meses, com
desenvolvimento motor normal e atraso na fala. TC de crânio (19 meses):
Normal.
Comentários: A recorrência de infecção por herpes após infecção neonatal é
comum e de prognóstico ruim. Alguns relatos evidenciam que lactentes com
recorrência cutânea desenvolveram lesões neurológicas. Terapia supressora
com aciclovir tem sido utilizada, embora os dados disponíveis até o momento
não permitam sua recomendação rotineira. Estudos de segurança e eficácia
dessa abordagem estão em andamento.
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Resumo:
OBJETIVOS: Evidenciar relação entre multiplicidade de parceiros e uso de
preservativo com infecção pelo HPV. MÉTODOS: Estudo transversal (43 mulheres
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com até 21 anos) realizado através de questionário.  Solicitou-se das
entrevistadas: colpocitologia oncótica e, quando pertinentes, biopsia e captura
híbrida. Adotaram-se os critérios de Scheneider et al,1987 para diagnóstico do
HPV. Clássicos: coilocitose/disceratose. Não clássicos: células em fibra, gigantes
ou parabasais coilocitóticas, bi-multinucleação, condensação em filamentos,
cariorrexe, escamas anucleadas, grânulos querato-hialinos, halo perinuclear,
núcleo em borrão, fibra ou hipercromático.  Casos positivos apresentaram: 1
critério clássico associado a 4 ou mais não clássicos; 2 critérios clássicos
associados ou não a não clássicos e aqueles com 4 ou mais não clássicos.
RESULTADOS: HPV esteve presente em 30 casos (70%). Desses, 87% tiveram
mais de um parceiro sexual, enquanto 62% dos casos sem HPV tiveram mais
de um parceiro (p=0,04). Das pacientes com HPV, 83% tiveram mais de uma
relação sem preservativo, enquanto 15,4% das sem HPV tiveram mais de
uma relação sem preservativo (p=0,002). CONCLUSÕES: O número de
parceiros sexuais mostrou resultados semelhantes a outros estudos deixando
claro que a promiscuidade expõe as mulheres a um maior contato com o HPV.
O uso de preservativo não condiz com os achados da maioria dos trabalhados
que afirmam que seu uso não interfere na transmissão da doença, porém
nossos resultados, provavelmente, em virtude da nossa amostra reduzida,
mostram associação direta entre infecção pelo HPV e o uso de preservativo.
Com isso reafirmamos sua importância na prevenção de DSTs.
PalavrasChave: HPV, comportamento Agradecimentos:

Título: KÉRION- A POSSIBILIDADE DE COINFECÇÃO FÚNGICA E
BACTERIANA.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Tinea capitis é a dermatofitose mais comum da infância,
acometendo principalmente escolares. Pode suscitar um intenso processo
inflamatório, com formação de múltiplas massas granulomatosas úmidas
(kerion), tendo nesse caso, a probabilidade de coinfecção bacteriana.
RELATO DE CASO: Paciente 2anos, feminina, branca, 12kg, internada devido
a pústulas em região fronto-temporal de couro cabeludo de 2meses de evolução,
dor e eritema; ausência de  prurido, febre e outras alterações. Fez uso de
Cefalexina, Cefaclor e Neomicina + Bacitracina, com piora das lesões. Ao
exame: irritada, chorosa, lesões disseminadas, eritemato-crostosas, purulentas,
drenando secreção sero-sanguinolenta, além de áreas de alopecia disseminadas
em couro cabeludo. Refere contato frequente com areia (parque perto de
casa e praia). Feito Oxacilina EV por 16 dias, com discreta melhora. Hemocultura
e raspado de lesão negativos, cultura do material granulomatoso positiva para
Trichophyton tonsurans. Prescritos Griseofulvina (45dias) e Cefalexina, (10dias)
com melhora gradativa do quadro, áreas residuais de alopecia, e processo de
cicatrização.
CONCLUSÃO: A infecção bacteriana primária ou secundária deve ser considerada
quando há resposta inflamatória exacerbada à dermatofitose do tipo Tinea
capitis, com formação de kerions. O Trichophyton presente no couro cabeludo,
folículos, sobrancelhas e cílios, deve ser lembrado no diagnóstico diferencial
de celulite e piodermite do couro cabeludo associados à alopecia. A Griseofulvina
(20-25mg/kg/dia) durante seis a oito semanas é terapia de escolha devido a
sua eficácia e boa tolerância em crianças, baixo custo e raros efeitos colaterais.
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Título: ADENOMEGALIA SEVERA EM CRIANÇA COM
PARACOCCIDIOIDOMICOSE
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A paracoccidioidomicose (blastomicose sul-americana) é uma
micose subaguda a crônica, causada pelo fungo dimórfico Paracoccidioides
brasiliensis. A forma juvenil ocorre em menos de 10% dos pacientes, sendo
mais comum entre zero a quatorze anos. O mecanismo primário de defesa
imunológica ocorre devido a uma alteração da imunidade celular, com reação
de hipersensibilidade tardia negativa. DESCRIÇÃO DO CASO: PHSM, 12 anos
e 11 meses, branco, natural e procedente de Conceição das Alagoas-MG.
Escolar teve início com quadro de dor abdominal do tipo cólica em região
epigástrica, vômitos e febre intermitente. Perdeu 8Kg no último mês. E.F.:
BEG, palidez cutânea e mucosas hipocoradas. Gânglios palpáveis de ±2cm em
cadeias cervicais anteriores, submandibulares, occiptais, axilares e inguinais
bilateralmente. Presença de um gânglio em cadeia submandibular direita de
±3cm, aderido, endurecido e sem sinais flogísticos, e alguns gânglios
coalescentes nesta região. Fígado palpável a 5cm do RCD e baço palpável a
3cm do RCE. Espaço de Traube maciço. Anemia microcítica e hipocrômica,
eosinofilia. VHS, alfa-1 glicoproteína ácida e proteína C reativa aumentados.
Inversão da relação albumina/ globulina. Biópsia de linfonodo “do triângulo
anterior cervical direito”: células de granulomas supurativos e leveduras com

o aspecto sugestivo de Paracoccidioides brasiliensis. COMENTÁRIOS: Apesar
de a prevalência ser baixa em crianças, a paracoccidioidomicose é um
importante diagnóstico diferencial das adenomegalias severas na infância. Daí
a importância de se pesquisar a doença em crianças residentes de áreas
endêmicas do país como no Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
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Título: Estrongiloidiase disseminada em lactente de 18 meses
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Resumo:
Estrongiloidíase disseminada é um quadro clínico relacionado a estados de
imunossupressão que apresenta-se, habitualmente, sob a forma de sepse
grave; sua inespecificidade constitui-se desafio tanto para diagnóstico quanto
tratamento, resultando em elevada taxa de mortalidade. Relato do caso:
Lactente de 18 meses, negra, natural do Rio de Janeiro (Sepetiba), desnutrida.
Atendida no Hospital Municipal da Piedade, trazida pela mãe social, que
relatou que a criança encontrava-se muito irritada e hipoativa nos últimos dias
e com dificuldades respiratórias. Exame físico: hipocorada, anictérica, acianótica,
desidratada, desnutrida de segundo grau. Ausculta cardiovascular: ritmo
cardíaco regular em dois sem tempos, sem sopros. Ausculta respiratória:
sibilos e roncos difusos em todo o tórax. Abdome: globoso, distendido, doloroso
a palpação superficial e profunda, fígado palpável há 7 cm do rebordo costal
direito, baço palpável na cicatriz umbilical. A radiografia de tórax evidenciou
aumento da área cardíaca e infiltrados pulmonares bi-basais. A confirmação
da cardiomegalia ocorreu mediante  ecocardiograma que revelou derrame
pericárdico de pequena quantidade e hipertrofia concêntrica de ventrículo
esquerdo. Outros exames: Hemograma: hemoglobina 6,5 g/dl, hematócrito
22,5%, leucometria 40.100/mm³ com 50% de eosinófilos, 3% de bastões,
8% de segmentados, 30% de linfócitos e 9% de monócitos. Parasitológico a
fresco: larvas rabtiformes de strongiloides stercoralis, giárdia e ameba. O
tratamento inicialmente proposto foi Mebendazol por 5 dias consecutivos
(repetir após 1 semana), além de hidratação e suporte nutricional adequado.
Comentários: O elevado grau de suspeição clínica é essencial para o diagnóstico
e tratamento da estrongiloidíase disseminada. Cabe lembrar que uma causa
de imunossupressão comum em lactentes é a desnutrição.
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Resumo:
Introdução: A criptococose é uma infecção fúngica causada pelo Cryptococcus
neoformans, com três variantes: grubii, neoformans e gattii. O C. neoformans
geralmente acomete indivíduos imunocomprometidos, enquanto o C. gattii,
imunocompetentes. Na infecção pelo C. neoformans, o comprometimento do
Sistema Nervoso Central pode se apresentar como meningite,
meningoencefalite ou processo expansivo (cistos, granulomas e abscessos).
O curso da infecção pode ser agudo, subagudo ou crônico, sendo este último
observado em imunocompetentes, com sintomatologia discreta ou
assintomático.
Descrição do caso: J.P.S.B. 10 anos, sexo masculino, procedente de Rui
Barbosa/BA, com história de febre, vômitos e cefaléia há 30 dias da admissão.
Nega alterações de consciência, comportamento, trauma ou convulsões. Evoluiu
com rigidez de nuca, Brudzinski positivo, rebaixamento do nível de consciência,
alteração comportamental e convulsões. Exames laboratoriais revelaram
doneça infecciosa aguda sem comprometimento da imunidade celular.
Sorologias para HIV I e II negativas. Fundoscopia evidenciou papiledema
bilateral. Ressonância magnética mostrou imagens de hipersinal nos núcleos
da base à direita e região frontal esquerda. Exame liquórico demonstrou 60
células com predomínio mononuclear, glicorraquia e proteinorraquia normais,
Tinta da China positiva e Prova do látex (Criptococcus. neoformans) reagente.
Iniciado tratamento com Anfotericina B, porém, evoluiu com hipertensão
intracraniana, necessitando de derivação ventricular.
Comentários: Neurocriptococose é descrita em pacientes de todas as idades,
sendo mais freqüente em adultos do sexo masculino. Em crianças, ocorre
basicamente nos imunodeprimidos. Ocorreu, entretanto, nos últimos anos,
aumento de casos relatados em imunocompetentes fazendo-se necessário
exercitar o raciocínio clínico na busca do diagnóstico precoce e instituir terapêutica
adequada minimizando possíveis complicações.
PalavrasChave: neurocriptococose; i Agradecimentos:
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Título: SÍFILIS E SÍFILIS CONGÊNITA: A ENFERMAGEM E O SABER DAS
GESTANTES EM ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL
Autores: LORENA LAUREN CHAVES QUEIROZ   CENTRO UNIVERSITARIO DO
MARANHÃO - CEUMA MÁRCIO LEE DE MENESES BEZERRA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO - UFMA
Resumo:
O objeto deste estudo foi a investigação do grau de orientação de gestantes
acerca da sífilis e sua forma congênita. Estas clientes se encontravam em
assistência pré-natal, em uma Unidade Básica de Saúde do município de São
Luís-Ma, sendo avaliado o nível de conhecimento e a orientação das gestantes,
identificando o grau da necessidade de orientação no pré-natal quanto às
formas da sífilis, realização de exames diagnósticos, tratamento e prevenção.
Na fase exploratória, foi observado déficit no conhecimento das clientes em
relação a sífilis, formas de transmissão, métodos diagnósticos e de prevenção,
contrapondo-se ao saber científico do enfermeiro, razão pela qual foi adotada
uma abordagem metodológica qualitativa. As clientes foram submetidas à
entrevista semi-estruturada e os dados foram organizados em categorias,
que, por sua vez, foram analisadas à luz do referencial teórico. Os resultados
revelaram que a maioria das mulheres apresentava conhecimentos ausentes,
deficientes e/ou equivocados acerca da sífilis/sífilis congênita, formas de
transmissão, métodos diagnósticos e prevenção. Ainda, foi evidenciado grande
interesse pelas gestantes entrevistadas em receber orientações da enfermagem
sobre a sífilis e sua forma congênita.
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Resumo:
A tuberculose (TB) atinge 1,3 milhões de crianças em todo Brasil. Todavia, a
TB peritoneal corresponde a uma incidência de apenas 0,2%. Freqüentemente
é confundida com neoplasia e infestação por áscaris. Descreve-se um caso de
uma paciente de 2 anos e 7 meses, feminina, apresentando há 1 ano e 2
meses massa de consistência endurecida,  móvel, dolorosa, estendendo-se
do andar supra-umbilical à região hipogástrica, lobulada, de limites poucos
definidos. Associavam-se ao quadro, aumento do volume abdominal, febre,
prostração,emagrecimento (4 Kg), anorexia, fígado palpável a 2 cm do rebordo
costal,palidez e anemia. Não apresentava vômitos, alterações pulmonares,
fecais ou ascite.USG abdome realizada antes da internação sugeriu “bolo de
áscaris”. Em hospitalização prévia usou piperazina eliminando muitas áscaris.
Contudo, a massa permaneceu inalterada. Rx tórax e abdome, função hepática,
renal normais. Realizado PPD – forte reator. Havia recebido dose habitual de
BCG. Foi iniciado tratamento para TB, mas a hipótese diagnóstica não estava
sedimentada. Solicitados LDH e ácido úrico, os quais estavam elevados. Nova
USG abdome e TC abdome contrastada não foram conclusivas e não excluíram
câncer. A última visualizou massa de aspecto expansivo na zona infra-umbilical
e área nodular hipodensa nodular adjacente à bexiga. Afastou-se
imunodeficiência por HIV. Decidiu-se proceder à biópsia por laparatomia. A
histopatologia confirmou processo inflamatório crônico granulomatoso, sugestivo
de TB peritoneal. A paciente apresentou ótima evolução com o esquema
tríplice, evoluindo com ganho de peso, afebril e diminuição gradativa da
massa abdominal em 2 meses. Logo, TB sempre deve ser lembrada em
massa abdominal sólida.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Pacientes com Síndrome do Choque da Dengue têm alto risco
de evolução para óbito por choque refratário e disfunção múltipla de órgão
(DMOS). O objetivo deste trabalho é relatar um caso grave, com evolução
fatal, dentro da epidemia de dengue que ocorreu no Rio de Janeiro em 2008.
DESCRIÇÃO DO CASO: Lactente, 4 meses, com suspeita de dengue hemorrágica,
transferida para Unidade de Pacientes Graves do Instituto Fernandes Figueira
no nono dia de doença. Na internação encontrava-se taquidispneica, com
sinais de choque (taquicardia, pulsos finos, perfusão lentificada, alteração de
sensório) e com ectima gangrenoso.
Realizada intubação orotraqueal, expansão volêmica, antibioticoterapia
(Ceftazidime+Vancomicina), aminas, diurético e sedação. Apresentou derrame
pleural bilateral e piora do quadro respiratório,  progredindo para Síndrome
Desconforto Respiratório Agudo. Evoluiu com ascite, síndrome compartimental
abdominal e anúria, iniciando diálise peritoneal. Houve piora progressiva das
lesões cutâneas e isolado Pseudomonas aeruginosa, germe também isolado
em hemocultura.
Evoluiu com DMOS, choque refratário, infusão de aminas em altas doses e
óbito.

COMENTÁRIOS: O Choque do Dengue tem características particulares como
hipovolemia acentuada, vasoplegia e disfunção cardíaca. O paciente deve ser
abordado de forma agressiva, com o objetivo de tratar rapidamente o choque,
evitando progressão para DMOS.
Na Dengue, há comprometimento dos finfócitos T e órgãos linfóides com
diminuição transitória da imunidade celular, favorecendo a infecção secundária.
O choque refratário e a infecção secundária são os principais responsáveis pela
alta mortalidade desta doença.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A Febre Escaro-Nodular é uma Rickettisiose endémica da bacia
mediterrânica, mas atualmente pode surgir em qualquer parte do mundo
devido a grande movimentação da população. Esta patologia vulgarmente
conhecida como “febre da carraça” é doença de declaração obrigatória, causada
pela bactéria Rickettisia conorii, cujo principal veículo de transmissão é a
Rhipicefhalus sanguineus, conhecido como por carrapato do cão. Com uma
taxa de incidência anual de aproximadamente 10 casos por 100.000 habitantes
(em Portugal no grupo etário de 1-4 anos a incidênciaé de cerca de 60 casos/
100.000 habitantes). Ocorre principalmete nos meses quentes do ano. CASO
CLÍNICO: Criança de 8 anos, sexo feminino, que 8 dias após uma picada de
carraça inicia febre alta (39,2ºC), cefaleias e mialgias, 48 horas depois surge
exantema maculo-papular não pruriginoso inicialmente nos menbros inferiores,
depois surge no tronco e membros superiores, atingindo também as palmas
das mãos e as plantas dos pés. Neste caso não encontrou-se a lesão de
inoculação (mancha negra), o que dificultou o diagnóstico inicial. Após 48horas
de tratamento correcto apesar de persistir o exantema melhoru a febre.
COMENTÁRIOS: Na maioria dos casos o diagnóstico é simples, mas quando
não existe a escara de inoculação dificulta o diagnóstico, pelo que pode ser
confundico com meningococemia ou outras doenças maculos-papulares. Apesar
de ser uma doença benigna podem existir complicações principlmente em
crianças com deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase, diabete mellitus
e doença hepatica crónica nos quais deve-se ter maior vigilância.
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Resumo:
Objetivos: Descrever o impacto da implantação do Programa de Controle da
Asma e Rinite Alérgica (ProAR) na ocorrência de hospitalizações por asma em
crianças e adolescentes  acompanhados por 12 meses em tratamento no
centro de referência comparando com ano anterior a implantação. Metodologia:
Estudo de controle histórico com os mesmos pacientes, mínimo de uma
internação no ano anterior a admissão no Programa. Resultados: 151 crianças
e adolescentes com asma, idade entre quatro e dezenove anos, mediana 7 IQ
5; 96 (63,3%) gênero masculino, 147 (97,4%) e 142 (94%) natural  e
residentes na área urbana de Feira de Santana, respectivamente. A gravidade
da asma em 49 (32,5%) foi intermitente e persistente leve; 66 (43,7%)
moderada; e em 36 (23,8%)  grave. Dos 151 pacientes estudados, 135
(89,4%) tinham sintomas de rinite alérgica e 143 (94,7%) estavam em uso
regular de corticóide inalatório. O número de atendimentos de emergência no
ano anterior à admissão no Programa foi 817 comparados a 94 atendimentos
no ano posterior. O número de internações no ano anterior foi de 305 versus
12 no ano posterior (teste de Mc Nemar p < 0,001). A  ausência de rinite foi
fator protetor de atendimentos em emergência OR = 0,84; IC 95%( 0,78 –
0,92). Conclusão: Houve efetividade da implantação do Programa na redução
da freqüência de hospitalizações por asma em crianças e adolescentes de
Feira de Santana e a ausência de rinite foi fator protetor para atendimentos
em caráter emergencial nestes pacientes.
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Título: CASO DE SCID DIAGNOSTICADO NO PRONTO SOCORRO
INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL-DF
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Resumo:
Introdução: A síndrome da imunodeficiência combinada grave (SCID) é a
principal imunodeficiência primária, frequentemente chamada ‘’doença do
rapaz-bolha’’. A característica que define é habitualmente um severo defeito
no sistema linfocitário T e B. Esta habitualmente resulta em uma série de
infecções severas a partir dos primeiros meses de existência. Estas infecções
habitualmente ameaçam a vida, sendo estas pneumonia, meningite ou
infecções hematológicas.
Descrição do caso: GSO, 8 meses, masculino, apresentando desde os 5 meses
de vida, complicações infecciosas e baixo peso para a idade. Apresentando
pneumonia refratária a amoxicilina, cefaclor e azitromicina, varicela há 45 dias
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sem melhora com medidas habituais e BCGite sem quaisquer gânglios reativos
pálpaveis. Com história familiar de óbito precoce de tio materno com quadro
semelhante de infecções recorrentes sem diagnóstico na época. Aventado as
hipóteses de SCID, tuberculose, varicela crônica e BCGite. Realizados exames
laboratoriais (hemograma, dosagem de imunoglobulinas e complemento, CD4,
CD8 e imunofenotipagem) que confirmaram a hipótese de SCID sendo classificado
como o tipo X-linked SCID (T-B+NK-). Iniciado tratamento específico para o
quadro infeccioso atual e profilático conforme preconizado na literatura enquanto
aguarda transplante de medula óssea que é o tratamento definitivo nesse caso.
Comentários: Existem vários formas de SCID, sendo a mais comum o tipo
ligado ao cromossomo X, o que afeta apenas homens. Outras formas são
herança autossômica recessiva, mutações espontâneas, anomalia da enzima
adenosina deaminasa (ADA) e uma variedade de outros defeitos. É uma
doença mortal e deve ser vista como uma emergência pediátrica necessitando
de imediato diagnóstico e tratamento.
PalavrasChave: SCID Agradecimentos: Dra Beatriz (UNIFESP), Dra Carmem Bonfim (HC-PR),
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Resumo:
INTRODUÇÃO:A síndrome de Wiskott Aldrich é uma imunodeficiência primária,
ligada ao cromossomo X, composta por trombocitopenia, eczema e infecções
de repetição, apresentamos dois casos com clínica semelhante. DESCRIÇÃO
DE CASO: Caso 1-Masculino, 9 anos, natural de Salvador/BA. Paciente a partir
dos 22 meses de idade apresentou quadro de infecções repetidas,
predominantemente respiratórias, acompanhadas de epistaxes, equimoses,
petéquias e eczemas. Aos 5 anos apresentou anemia hemolítica auto-imune.
O perfil das imunoglobulinas eram IgA:443 mg/dl (VN:30-240),IgG:1052,4
mg/dl (VN= 610-1380); IgM:47,4 mg/dl (VN= 20-134); IgE:2000 UI/ml(V
<= 50). No momento, o paciente aguarda o transplante de medula óssea
(TMO). Caso 2- Masculino, 9 anos, natural de Irecê/BA, com história de
diarréia sanguinolenta desde os 2 meses de idade, infecções repetidas ,com
predomínio das respiratórias, septicemia e infecções de pele. As plaquetas
variaram de 17.000 a 95.000/mm3 com volume plaquetário médio de 5,3fl,
IgA:130,9 mg/dl,IgG:618 mg/dl,IgM:10,4 mg/dl,IgE:374 UI/ml, repetido após
7 meses IgM:3,2 mg/dl. Iniciado uso de imunoglobulina até a realização do
TMO, o qual foi efetuado aos 7 anos de idade, com boa evolução.
COMENTÁRIOS: A síndrome caracteriza-se por fenômenos hemorrágicos
secundários à plaquetopenia com microplaquetas, má resposta terapêutica,
infecções recorrentes, principalmente por germes encapsulados, e lesões
cutâneas eczematóides. O transplante de células progenitoras hematopoiéticas
é o único tratamento curativo, fato que pôde ser visto no segundo caso.
PalavrasChave: plaquetopenia,síndro Agradecimentos: À Dra Célia Silvany e Dra Adriana Ivo
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Título: PREVALÊNCIA DE ALERGIA AO LEITE DE VACA EM UMA
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA NA CIDADE DE TAUBATÉ
Autores: JAQUELINE SILVA MULLER DE OLIVEIRA    UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Resumo:
Objetivo: Estimar a prevalência de Alergia ao Leite de Vaca em crianças na
cidade de Taubaté e verificar o estado nutricional dessas crianças, levando
considerações medidas antropométricas. Metodologia: O tipo de estudo foi
transversal e descritivo dos casos de Alergia ao Leite de Vaca, a partir de
prontuários de crianças atendidas no setor de Pediatria, na Casa da Criança na
cidade de Taubaté no período de Janeiro de 2000 a Dezembro de 2006.
Resultados: No período de estudo foram atendidas 14.507 crianças, sendo
829 atendimentos de primeira consulta. A prevalência encontrada de crianças
com alergia ao leite de vaca foi de 2,29%.
PalavrasChave: alergia, leite de vaca, Agradecimentos: A todos da Casa da Criança.
Título: ASSOCIAÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS E
CARDIOPATIAS - RELATO DE CASOS
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Resumo:
Introdução: A presença de alterações dermatológicas pode estar associada a
doenças genéticas e cardiopatias. Esse tipo de associação é possível de ser
encontrada em pacientes com nevos epidérmicos, hemangiomas capilares e
manchas café-com-leite. Relato dos casos: Paciente de cinco anos, masculino,
portador de Síndrome do nevo epidérmico, com lesões em tórax e membro
superior, diagnóstico de coarctação de aorta, sendo submetido à correção
cirúrgica e atualmente em acompanhamento ambulatorial. Paciente de sete
anos, masculino, com diagnóstico de Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber,
apresentando hemangioma capilar em membro inferior esquerdo associado a
cardiomiopatia dilatada, estando em tratamento medicamentoso para
Insuficiência Cardíaca. Paciente de dois anos, feminino, com manchas café-
com-leite em tronco e membros. Visibilizados ao Ecocardiograma múltiplos
tumores intracardíacos, está atualmente assintomática, em acompanhamento
clínico ambulatorial. Comentários: A observação de manifestações cutâneas
em exame rotineiro deve alertar o pediatra para a possível presença de
doença genética associada a cardiopatias, devendo ser descartadas através
de exame cardiológico específico.
PalavrasChave: dermatopatias, cardio Agradecimentos:
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Resumo:
OBJETIVO: Relacionar achados ecocardiográficos de recém-nascidos (RN)
submetidos à avaliação do neonatologista, comparando com os aspectos
descritos pelo cardiologista infantil. METODOLOGIA: Todos os RN submetidos
ao ecocardiograma foram avaliados pelo neonatologista e pelo cardiologista
infantil no período de outubro de 2007 a abril de 2008. A indicação do exame
e a suspeita diagnóstica após o exame físico foram relacionadas com os
achados ecocardiográficos e dados clínicos como peso de nascimento (PN),
idade gestacional (IG), saturimetria diferencial pré e pós-ductal. RESULTADOS:
Foram avaliados 45 RN, com IG variando de 27 a 41 sem (mediana 37) e PN
de 670g a 4855g (mediana de 2657g). A indicação para avaliação pelo
cardiologista infantil e realização do ecocardiograma foi em 44% dos casos a
presença de sopro cardíaco, seguida de malformação extracardíaca em 22%.
Dos pacientes com sopro cardíaco (n=20), 13 (65%) apresentaram ecocardio
normal. O neonatologista suspeitou de patologia cardíaca em 75% dos casos
e apresentou sensibilidade diagnóstica de 40%, contra, respectivamente,
31% e 69% observados na avaliação pelo cardiologista infantil. Os principais
achados ecocardiográficos foram: canal arterial patente (PCA) (8c), estenose
fisiológica de ramos pulmonares (5c), miocardiopatia hipertrófica (3c),
cardiopatia congênita (3c) e exame normal (15c). O PCA foi mais freqüente
em RN prematuros (28%) e esteve presente em apenas 8% dos RN termo.
CONCLUSÕES: Na avaliação do neonato com suspeita de alteração cardíaca,
a presença do cardiologista infantil pode otimizar a indicação do ecocardiograma,
colaborando com o tratamento dos pacientes, mesmo sem cardiopatias maiores.
PalavrasChave: sopro cardíaco, recém Agradecimentos:
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A taquicardia supraventricular fetal é rara na população geral
mas pode provocar insuficiência cardíaca fetal e óbito intra-uterino. Na maiora
dos casos ocorre em corações estruturalmente normais ou em cardiopatias
congênitas com sobrecarga atrial, como na anomalia de Ebstein. A possibilidade
de diagnóstico e tratamento deste distúrbio do ritmo fetal constitui um dos
grandes avanços da cardiologia fetal. OBJETIVOS: Relatar um caso de taquicardia
supraventricular fetal precoce (sete semanas de gestação) e ressaltar a
importância de terapêutica urgente, devido à alta mortalidade dos casos não
tratados. MÉTODOS: Os autores relatam um caso de taquicardia supraventricular
fetal sustentada com sete semanas de gestação, mecanismo de reentrada ao
nível da junção AV, condução AV 1:1 e FCF inicial em torno de 240bpm. O
diagnóstico foi realizado através de ecocardiograma fetal via transvaginal,
indicado após exames de ultrassom com taquicardia persistente. Iniciado,
terapêutica materna com digital durante setenta e duas horas e a arritimia
fetal se manteve inalterada. Após este esquema foi utilizado flecainide, também
ineficaz. Iniciado então sotalol via oral, obtendo então redução da frequência
cardíaca para níveis toleráveis pelo miocardio  fetal (180bpm). A evolução foi
satisfatória revertendo a arritimia com trinta e seis semanas (140 bpm).
Nasceu bem, a termo, via de parto cesárea e com ritmo sinusal. CONCLUSÃO:
Os autores relatam a importância da ecocardiografia fetal para o rastreamento
das arritimias fetais, principalmente as de alto risco como as taquiarritimias.
Neste caso o diagnóstico precoce e terapêutico evitou complicações como a
insuficiência cardíaca fetal, hidropsia não-imune e óbito intra-uterino.
PalavrasChave: TAQUICARDIA SUPR Agradecimentos: DRA. LILIAN MARIA LOPES
Título: PERSISTÊNCIA DE CANAL ARTERIAL EM CRIANÇA NA IDADE
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Resumo:
Introdução: O canal arterial é uma comunicação entre a artéria pulmonar e a
artéria aorta, fundamental para a circulação sanguínea fetal, porém que
normalmente se fecha após o nascimento. A manutenção dessa comunicação
após o nascimento denomina-se Persistência do Canal Arterial (PCA). A PCA é
uma patologia que deve ser identificada nos primeiros meses de vida quando
da visita mensal da criança ao pediatra e seu diagnóstico tardio pode acarretar
uma série de complicações para o paciente. Este trabalho foi desenvolvido
com o intuito de mostrar a importância do diagnóstico precoce desta cardiopatia
e repercussões quando detectada tardiamente. Descrição do caso: Os autores
descrevem um caso de PCA em uma criança de 07 anos de idade, atendida no
ambulatório de pediatria do Complexo Arlinda Marques durante aula prática
do módulo Atenção a Criança e ao Adolescente, da Faculdade de Ciências
Médicas da Paraíba. O diagnóstico foi feito por achado, pois não havia queixa
relacionada com a alteração, e suspeita verificada durante exame físico. A
radiografia do tórax mostrou uma cardiomegalia e uma ecocardiografia dopller
confirmou o diagnóstico. A paciente foi encaminhada para um serviço de
cirurgia cardíaca. Comentários: A PCA é uma patologia de fácil diagnóstico,
que deve ser feito o mais precocemente possível. Ressalta-se a importância
do acompanhamento do pediatra durante o primeiro ano de vida e da
importância de um exame físico completo, mesmo quando as queixas do
paciente não guardam relação com o sistema examinado.
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Resumo:
INTRODUÇÃO A síndrome de Holt-Oram é uma entidade genética de alta
penetrância e expressividade variável, transmitida por gene autossômico
dominante. Caracteriza-se pela associação de anomalias dos membros
superiores, com defeitos cardíacos congênitos. RELATO DE CASO D.A.M.A., 1
ano de idade, nascido pré-termo (33 semanas), adequado para idade
gestacional com muito baixo peso (1.380g), apresentou desconforto respiratório
precoce e insuficiência respiratória, sendo intubado e mantido em ventilação
pulmonar mecânica por dezessete dias. Ao exame físico, notou-se fenda
palatina, lábio leporino, sopro cardíaco e mal formação do membro superior
direito (rizomelia). Foram realizados exames complementares: ecocardiograma
demonstrou cardiopatia congênita (forame oval pérvio, persistência do canal
arterial, dextrocardia e agenesia da arteira pulmonar direita); radiografia de
membro superior direito (ausência de radio e malformação de ossos da mão,
com focomelia). COMENTÁRIOS Relatamos um caso de síndrome de Holt-
Oram com dextrocardia e agenesia da artéria pulmonar direita, cardiopatias
essas não freqüentes na apresentação desta síndrome. A síndrome, rara, é de
reconhecimento clinico importante, não só para o aconselhamento genético,
como para a investigação de cardiopatias assintomáticas nos familiares do
individuo acometido.
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Resumo:
A alcaptonúria é uma doença hereditária, autossômica recessiva, ligada ao
metabolismo da fenilalanina e da tirosina, promovendo acúmulo do ácido
homogentísico nos tecidos, cuja oxidação o transforma num pigmento ocre
(ocronose). Este pigmento é encontrado principalmente em tecidos ricos em
colágeno. O aspecto clínico mais comum da doença corresponde à
homogentisúria, presente desde o nascimento.
Relato: Paciente masculino, 4 anos, faiodermo, natural e procedente de
Seabra-BA, apresentando urina de coloração normal, porém que se torna
progressivamente escurecida quando exposta ao ar. Ao exame, paciente
hígido, sem alterações no exame segmentar, apresentando desenvolvimento
neuropsicomotor adequado para a idade. Antecedentes: Criança fruto de
casamento consangüíneo. Pai e avó paterna com manchas ocronóticas em
mãos. Mãe, irmãos de 7 e 9 anos, três tios e uma tia paterna apresentando o
mesmo padrão de escurecimento da urina quando exposta ao ar. Tio paterno
com diagnóstico de alcaptonúria.
Comentários: A alcaptonúria é rara, tendo maior prevalência em populações
com consangüinidade. É benigna nas primeiras décadas de vida, tornando-se
evidente a partir dos 20-30 anos, quando o acúmulo do ácido homogentísico
nos tecidos ricos em colágeno resulta em ocronose, coloração azul-acastanhado
na pele, orelhas e escleras. A artropatia ocronótica degenerativa é uma
manifestação comum, mas a ocronose cardiovascular e a insuficiência renal
crônica são menos freqüentes e mais graves. A alcaptonúria não apresenta
cura até o momento. A restrição de alimentos com tirosina e fenilalanina
previne a progressão da doença. O ácido ascórbico não é comprovadamente
útil e a terapêutica com nitosinona está em fase de estudo.
PalavrasChave: alcaptonúria; homoge Agradecimentos: Dr. Luís Erlon Rodrigues;Dr.
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Resumo:
A onfalocele representa um grave defeito da região umbilical e da parede
anterior, cujos constituintes cutâneos e músculos aponeuróticos são falhos e
substituídos por uma fina camada peritônio-aminiótico na qual se insere o
cordão umbilical. Este trabalho é um estudo de caso de um neonato portador
de onfalocele assistido pela equipe equipe multiprofissional de um Hospital de
referência em neonatologia em SalVador-Ba. Objetivo: analisar as
cararcterísticas clínica da patologia, o manejo com esta a evolução do neonato
e a assistência prestada a este. RN do sexo masculino, nascido em 02/04/
2007 de parto simples normal em vértice (PSNV), chorou ao nascer e ao
exame físico apresentou onfalocele de tamanho moderado íntegra. A genitora
informa que este era o seu terceiro filho e que realizou apenas cinco consultas
de pré-natal. O neonato foi encaminhado sem contato prévio para a emergência
pediátrica de um hospital público de referência no estado, avaliado pela
cirurgiã pediátrica que realizou a cirurgia de correção da onfalocele no dia 05/
04/2007. Foi encaminhado no pós operatório imediato para UTI neonatal,

sedado, entubado e ventilado manualmente com reanimador neonatal,
arreativo, com pulsos periféricos com amplitude baixa, curativo cirúrgico sujo
de sangue e com venodissecção em axilar direita. Foi traçado um plano de
cuidado que envolvia toda a equipe da unidade. Portanto concluimos que os
neonatos portadores de malformações necessita de uma equipe multiprofissional
treinada e capacitada para atuar de maneira especifíca neste caso que demanda
conhecimento de diversas áreas.
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Resumo:
Introdução: A Doença de Gaucher (DC) é a mais freqüente do grupo de
doenças de depósito lisossômico e constitui-se de mutação genética codificante
da beta-glicosidase-ácida, resultando no acúmulo de glicosilceramida nos
tecidos.  É classificada em forma não-neuropática (tipo-I), neuropática-aguda
(tipo-II) e neuropática-crônica (tipo-III). A não-neuropática é mais freqüente,
afeta crianças ou adultos e tem melhor prognóstico. A neuropática-aguda
compromete precocemente baço, fígado, pulmão e cérebro, é a mais rara, de
rápida progressão e constitui quadro neurológico grave. A neuropática-crônica
tem apresentação variável, progressão lenta e quadro neurológico menos
grave. Descrição do Caso: NRA, 6 meses, apresentou hepatoesplenomegalia
aos 4 meses, associada a hiperextensão cervical e desvio ocular. Evoluiu com
piora do quadro neurológico, hiperreflexia, opistótono, aumento da
hepatoesplenomegalia e comprometimento pulmonar. Apresentou mielograma
com células de aspecto histiocitário, núcleo excêntrico, citoplasma basofílico
abundante, apresentando granulações grosseiras no interior – compatível com
doença de depósito. TC de Crânio e Teste do pezinho expandido foram
normais. Na investigação apresentou beta-glicosidase de 0,46nmol/h/mg e
quitotriosidade de 6703 nmol/h/ml, diagnóstico compatível com DC.
Comentários: As manifestações da Doença de Gaucher variam em relação à
idade, comprometimento tecidual e progressão. Suspeitar do diagnóstico é
um desafio, requer investigação detalhada e envolvimento multidisciplinar. O
presente caso foi classificado como forma neuropática-aguda, de início precoce,
rápida progressão e comprometimento neurológico grave. Conforme literatura
nacional e mundial, esses pacientes não respondem à reposição enzimática,
recomendada nas formas não-neuropática e neuropática-crônica. De outro
modo, nessas últimas o tratamento diminui a morbidade e melhora a qualidade
de vida significativamente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A Associação CHARGE consiste em uma entidade de
expressividade variável. Os casos são isolados e a etiologia é indeterminada.
Todavia, há relatos de herança autossômica e relação do gene CHD7 com
anomalias dessa síndrome. A presença de quatro características maiores ou de
três anomalias maiores e quatro menores define a Associação CHARGE. São
considerados critérios maiores: atresia de coanas, coloboma ocular, anomalia
característica do ouvido externo e anomalias de nervos cranianos. Como
critérios menores: malformações cardiovasculares, hipoplasia genital, fissuras
labiais e/ou palatais, fístula tráqueo-esofágica, face característica, retardo no
crescimento, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia e
micrognatia. DESCRIÇÃO DO CASO: M.E.A.S.S., 9 anos, sexo feminino. Pai
relata que a paciente apresentou anomalias congênitas ao nascimento. Refere
que tinha dificuldade para dormir por desconforto respiratório e que apresentou
pneumonia de repetição e refluxo gastroesofágico na fase pré-escolar. Informa
que ela apresenta dificuldade de aprendizado, déficit visual e perda auditiva.
Exame físico: baixo peso e baixa estatura; microcefalia; ptose palpebral
esquerda; limitação da abertura da cavidade oral, palato levemente orgival;
ausência de lobo na orelha direita, orelhas baixo implantadas; tórax assimétrico,
cifose e lordose; ausência de sensibilidade auditiva bilateral. Exame
complementar: angiofluoresceinografia evidenciando coloboma de nervo óptico.
COMENTÁRIOS: Chamamos atenção para tal caso em virtude de ser uma
associação não rara na prática genética, porém pouco identificada na pediatria
geral. Seu reconhecimento é relevante para adoção de condutas que melhorem
a qualidade de vida do portador.
PalavrasChave: CHARGE, coloboma, Agradecimentos:
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Escleredema de Buschke (EB), é uma doença cutânea crônica,
de etiologia desconhecida, caracterizada por excesso de mucopolissacarídeos
ácidos na derme, havendo um enrijecimento da pele, que não pode ser
pinçada e ausência do sinal do cacifo. Frequentemente associa-se a processos
infecciosos em crianças e ao Diabetes em adultos. Na infância, o principal
diagnóstico diferencial , é feito com Esclerodermia. DESCRIÇÃO DO  CASO:
C.F.F., feminino, 8 anos. Há 4 meses com edema duro simétrico na pele da
face, membros superiores e dorso, com dificuldade de pregueamento e ausência
do sinal do cacifo. Nega astenia ,dores articulares e outros sintomas gerais.Na
história pregressa apresentava episódios de faringoamigdalite bacteriana não
tratados. Solicitados hemograma completo,função renal e hepática,EAS, ASO,
PCR , FAN e Radiografia de Tórax que foram normais. Histopatologia cutânea
revelou colágeno diminuído, compacto, septos fibrosos da hipoderme
espessados, coloração com Alcian Blue ph= 2,5 com mucina entre as fibras
colágenas, sendo compatível com EB. Foi iniciado pentoxifilina 1200mg/dia
sem melhora. COMENTÁRIOS: A análise dos casos na literatura demonstra
que o EB apresenta baixa incidência, afeta todas as raças, com predomínio
pelo sexo feminino, sendo que 29% acomete pacientes menores que 10 anos
, 22% entre 10-20 anos e 49% adultos. Na criança , geralmente inicia em
membros superiores e a pele toma aspecto céreo em couraça. A involução em
semanas a meses é a regra e o tratamento é sintomático.Destaca-se a
importância do EB no diagnóstico diferencial das escleroses cutâneas e que ,
atualmente, não existe tratamento eficaz.
PalavrasChave: escleredema; infância Agradecimentos: À UFF pela oportunidade de
acompanharmos o caso
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Resumo:
Objetivo: A baixa estatura é uma das principais características dos portadores
da Síndrome de Down, sendo que este retardo de crescimento inicia-se antes
mesmo da criança nascer, ou seja, no período pré-natal, portanto é de
fundamental importância um estudo sobre o peso ao nascer (PN) dos
portadores. Devido a isso, esta pesquisa teve como objetivos analisar o PN,
correlacionando com perímetro cefálico, comprimento ao nascer e idade
materna.  Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo de 1 ano,
através da análise dos prontuários dos pacientes portadores de Síndrome de
Down atendidos no ambulatório de Genética Médica do Hospital Universitário
Alcides Carneiro (HUAC). Resultados: Foram analisados 65 pacientes, destes
53,8 % eram do sexo masculino. Quanto à idade materna a concepção, foi
observado que 55,55% das mães apresentavam idade maior que 30 anos
sendo 22,22% com idade superior a 40 anos. O perímetro cefálico médio ao
nascimento foi de 33,7 cm, sendo que 17,18% apresentaram microcefalia e
apenas 1 paciente macrocefalia (48cm). O comprimento foi inferior a 46 cm
em 20% dos pacientes. Dos portadores Down, 20% apresentaram baixo peso
ao nascer (BPN), havendo comorbidades em 46,15%. Conclusões: O estudo
demonstra a alta prevalência de baixo peso ao nascer em pacientes portadores
de Síndrome de Down. Não houve associação entre idade materna avançada
e o baixo peso dos recém-nascidos. Observou-se que 90,09% dos pacientes
com BPN apresentavam percentil estatural inferior a 5 e uma associação com
a presença de comorbidades.
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Resumo:
Objetivo: Analisar o perfil dos pacientes portadores de Síndrome de Down
(SD), acompanhados no ambulatório de Genética Médica do HUAC, quanto à
idade, sexo, idade materna a concepção e alterações patológicas associadas.
Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo de 5 anos,
onde foram analisados os prontuários dos pacientes acompanhados no nosso
serviço. Foram critérios de exclusão: ter mais de 14 anos, atendimento
irregular com duração inferior a 1 anos e recusa do responsável em participar
do estudo. Resultados: Dos 234 pacientes atendidos, foram selecionados 156,
sendo 51% do sexo feminino. A distribuição etária foi a seguinte: 30,12%
entre 1 e 5 anos; 46,79% com faixa etária de 6 a 10 anos e 23,07% com

idade de 10 a 14 anos. Com relação à idade materna, 56% das mães tinham
idade superior a 30 anos. Dentre as alterações patológicas: as pulmonares
(62,1%), as cardíacas (39%), endócrinas (30,2%) e oftalmológicas (29%)
foram as mais prevalentes. Conclusões: A maior parcela dos pacientes
acompanhados tem idade inferior a 14 anos e não havendo praticamente
diferenças numéricas quanto ao sexo. Ao avaliarmos o portador de SD devemos
estar atentos ao aparecimento de complicações que podem ocorrer ao longo
de suas vidas. Como foi evidenciado no estudo, são freqüentes as anomalias
cárdio-vasculares, pulmonares, endócrinas, oftalmológicas, imunológicas e
hematológicas. Portanto, estes pacientes necessitam de um acompanhamento
periódico e específico.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Causada por herança multifatorial a Síndrome de Goldenhar,
destaca-se por anomalias craniofaciais, assimetria de face, alterações do
pavilhão auricular e malformações do ouvido externo-com perda auditiva em
de 15% dos casos e fusão das vértebras cervicais em 20-35% dos casos. As
alterações são evidenciadas nos primeiros meses de vida e as formas severas
são oriundas da herança paterna, autossômica dominante, com maior
susceptibilidade para diabetes e hiperlipidemia. Dada à variedade de
apresentação dessa síndrome, este estudo objetiva relatar um caso clínico de
síndrome de Goldenhar do Hospital Pediátrico (HOSPED) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). CASO CLÍNICO: AGRSG, 3 meses de
idade,masculino, primeiro filho, nascido em 10/01/2008, admitido em 03/03/
2008 no HOSPED, encaminhado pela UTI Neonatal da Maternidade Escola
Januário Cicco, portador da síndrome de Goldenhar (espectro ocular aurículo-
certebral e laringomalacia, traqueostomizado desde o dia 11/02/2008, em O2
ambiente, dieta por sonda. Sem história familiar clínica positiva ou intercorrências
gestacionais, apresenta discreta assimetria facial com broncoscopia
evidenciando traqueomalacia. A audiometria sugere incertezas auditivas bilateral
a 60 e 90 dB e perda auditiva com estímulos de 40 dB.  COMENTÁRIOS: Ao
exame físico, em consonância com a literatura, observa-se alterações no
pavilhão auricular, assimetria facial discreta e perda auditiva. O maior
comprometimento refere-se à laringomalacia com dificuldade de sucção e
desmame precoce, porém sem evidências de comprometimento nutricional.
Essa criança requer atenção especial preferencialmente por uma equipe
multiprofissional, com intervenções específicas que minimizem suas
incapacidades funcionais e motoras.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Osteogênese imperfecta faz parte de um grupo de doenças
genéticas do colágeno em que os ossos são predispostos à fraturas, devido a
mutações nos genes que codificam o colágeno do tipo I. Sua incidência varia
de acordo com o subtipo da doença, em média 1:50.000 na população geral.
A síndrome de Down é um transtorno cromossômico associado tanto com
cromossomo 21 adicional, como com trissomia efetiva para o mesmo, sua
incidência na população geral é de 1:660. Há poucos relatos de casos onde
exista a associação destas doenças. DESCRIÇÃO DO CASO: Criança do sexo
feminino, sete anos, internada na enfermaria de pediatria do Instituto Fernandes
Figueira - IFF para a realização de ciclos de pamidronato dissódico. Nasceu de
parto vaginal sem fraturas. Feito diagnóstico de síndrome de Down com
cariótipo ( 46, XX, +21) logo após o nascimento, e de osteogênese imperfecta
com 2 anos. Apresenta ainda hipotireoidismo tratado com levotiroxina, fez
correção de anomalia de tronco pulmonar com bandagem e cirurgia para
correção de CIV. Ao exame físico apresenta esclera azulada, tórax assimétrico,
fendas palpebrais com obliquidade superior, hipotelorismo, redundância nucal
e de couro cabeludo, aumento da distância entre 1º e 2º pododáctilo, prega
palmar bilateral.
 DISCUSSÃO: Embora a Síndrome de Down seja uma doença prevalente em
nosso meio, a associação entre esta e osteogênese imperfecta, descrito na
literatura, é rara. PalavrasChave: osteogênese imperfec Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução: Mucopolissacaridose II é causada pelo acúmulo de
glicosaminoglicanas devido à ausência da enzima iduronato 2-sulfatase. Trata-
se de doença autossômica recessiva, cuja incidência estima-se em 1:130.000,
e para a qual existe tratamento de reposição enzimática. Relato de Caso:
Paciente LGPF, filho de pais não-consangüíneos, possui história familiar positiva
para mucopolissacaridose tipo II. Aos 2 anos e 7 meses, foi submtido a uma
derivação ventrículo-peritoneal por hidrocefalia. Três meses depois, apresentou
hematoma subdural pós-traumático, confirmado por tomografia. Submetido a
trepanação e mantido em observação, apresentava a persistência de
hematoma. Houve nova drenagem cirúrgica após 10 dias de estabilização
clínica. Ao final do procedimento, nova tomografia ainda demonstrava presença
do hematoma. Foi iniciada investigação hematológica e terapia de reposição
enzimática. Não apresenta alterações evolutivas. Discussão: Apesar da
contagem plaquetária, PTTa e TAP normais, está em investigação de distúrbio
de coagulação. O gene da MPS II encontra-se no mesmo locus do gene da
Hemofilia A, o que poderia sugerir uma síndrome de genes contíguos com
função parcial de fator VIII. Outra possibilidade seria o efeito heparinóide do
polissulfato de mucopolissacarídeos. Trata-se de uma entidade rara, com
relatos de sangramentos na literatura, cujo estudo permite aprimorar o manejo
e diagnóstico destes pacientes.
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Resumo:
Introdução: A doença de Di George é rara, de diagnóstico por pesquisa
genética. Geralmente evolui com infecções recorrentes e hospitalizações, o
que prejudica o desenvolvimento em geral.
ýÿDescrição: GMN, feminina, 18 meses, peso de nascimentoo 1600g, capurro
30 semanas, apgar 7/8. Evoluiu com Doença da Membrana Hialina, fez 02
doses de Surfactante e ventilação mecânica por 06 dias. Piora posterior por
infecção neonatal, usou 10 dias de Cefepima e retornando ao TOT/VMI por
mais 16 dias. Com 1.800 g. Fez correção cirúrgica de Truncus Arteriosus tipo I.
Apresentou hipocalcemia, crises convulsivas e episódios repetidos de apnéia
(aproximadamente dez por dia). Em janeiro 2007 pesquisa genética revelou
deleção do cromossomo 22 q 11 (Imunodeficiência Celular) Síndrome de
DiGiorge. Fez correção da Hérnia diafragmática e gastrostomia. Em 17/02/07
foi feita traqueostomia. Em 19/02/07 apresentou Pneumotórax Bilateral,
seguido de duas paradas cardiorespiratórias que somaram vinte oito minutos.
Fez Drenagem Pleural Bilateral. Extubada em 25/03/07. Evoluiu com displasia
broncopulmonar e dependência de oxigênio. Tomografia de crânio normal.
Fez duas cirurgias oftalmológicas de correção de Catarata Congênita Bilateral.
Em 03/07/07 com 08 meses e 22 dias teve alta hospitalar dependente de
oxigênio, com gastrostomia e traqueostomia para regime de Home Care.
Evoluiu desde então com 04 reinternações por infecção, retornado à residência.
Desenvolvimento cognitivo em progressão.
ýÿComentários: A paciente foi admitida em home care e, apesar das
intercorrências, foi mantida em seu domicílio por mais tempo, junto à família,
proporcionando melhor vínculo afetivo e desenvolvimento neuropsicomotor
mais próximo do esperado para idade.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Seckel, uma doença autossômica recessiva, é
o mais comum dos nanismos osteodisplásicos macrocefálicos. É uma condição
muito rara, tendo sido relatados apenas 100 casos desde que foi descrita por
Seckel em 1960. Caracteriza-se por retardo do crescimento intra-uterino,
baixa estatura proporcional, microcefalia severa, com perfil cefálico de cabeça
de pássaro, e retardo mental. Relatamos o caso de uma paciente com
diagnóstico clínico da síndrome. DESCRIÇÃO DO CASO: RN de parto normal,
sexo feminino, pesando 670 gramas, IG=37semanas (CAPURRO), APGAR de
primeiro e quinto minuto 1/5, respectivamente. Foi reanimado e transferido
para UTIN. Ao exame apresentava fácies sindrômica, microcefalia, face estreita,
nariz em bico, micrognatia, limitação da abdução da articulação coxo-femural,
laxidez articular. Atualmente, com 01 ano de idade, pesando 1830 gramas,
apresenta as seguintes características: atraso mental grave, nanismo, aspecto
físico envelhecido, cabelo rarefeito, glaucoma, anodontia, anormalidades ósseas.
Não foi realizado o estudo genético. COMENTÁRIOS: Embora não tenha sido
possível a realização do mapeamento genético até o presente momento, a
paciente do caso ora relatado apresenta a maior parte das características
típicas da Síndrome de Seckel.
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Resumo:
Introdução
A Síndrome de Apert é uma anomalia congênita rara, devido a mutação no
gene que codifica o receptor 2 do fator de crescimento do fibroblasto, cuja
incidência é 1:50000, responsável por 4,5% dos casos de craniossinostose. É
caracterizada ainda por hipoplasia de face média e sindactilia de mãos e pés
com tendência a fusão das estruturas ósseas. A maioria dos casos ocorre ao
acaso, mas herança autossômica dominante já foi relatada.
Descrição
ýÿPaciente do sexo feminino, negra,  apresenta craniossinostose,
acrobraquicefalia, hipoplasia de face média com órbitas rasas, hipertelorismo,
fissura palpebral inclinadas para baixo, ponte nasal baixa e sindactilia simétrica
de mãos (mão em concha) e pés envolvendo os cinco dedos (tipo 3). Aos três
meses de idade apresenta crescimento e desenvolvimento adequados para
idade. Os pais não possuem alterações fenotípicas.
Comentários
 Síndrome de Apert pode ser evidenciada pelo exame físico. Aconselhamento
genético está sempre indicado e o prognóstico depende da gravidade das
malformações associadas. Os defeitos morfológicos podem induzir defeitos
funcionais, tais como, apnéia, distúrbios respiratórios, alimentares e má oclusão
dentária. PalavrasChave: Apert, craniossinosto Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução : Temos como objetivo relatar um caso de síndrome de
Williams,ressaltando a importância do diagnóstico evolutivo , por alterações
fenotípicas tardias além da incorporação de novas técnicas
laboratorias,possibilitando confirmação diagnóstica e auxílio do manejo Descrição
do caso: MSA, 10 anos , encaminhado ao serviço de genética há 6 anos por
atraso do desenvolvimento ponderoestatural e psicomotor associado a
dismorfias - Dolicocefalia, fronte proeminente , redundância de couro cabeludo.
Durante a investigação foram realizados exames complementares - Tomografia
computadorizada de crânio , ecocardiograma, ultassonografia abdominal e
cariótipo ; todos sem alteração. Foi reavaliado em 2008 , já apresentando
alterações fenotípicas -Macrostomia , má oclusão dentária , halux valgo , iris
em padrão estrelado. Recebendo o diagnóstico clínico de síndrome de williams
, confirmado posteriormente por genotipagem a microssatélite. Comentários:
A síndrome de williams é uma doença autossômica dominante relativamente
comum , com deleção da região 7q11 , nem sempre detectável pelo cariótipo
; com amplo espectro de manifestações clínicas e laboratoriais.
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Resumo:
A ADEM é doença desmielinizante do SNC, monofásica, precedida em 75%
dos casos por uma infecção viral ou bacteriana ou vacinação. Já descrita após
dengue e após vacina contra febre amarela, sendo mais associada à vacina
contra sarampo, rubéola e caxumba. Descrevemos um caso clínico compatível
com ADEM, de evolução favorável. Relato do caso: masculino, 13 anos,
natural de Salvador, após 20 dias de um episódio febril, apresentou
desorientação, diminuição de acuidade visual, cefaléia e paralisia de MMSS e
MMII. Ao exame notava-se também rigidez de nuca. Iniciada pulsoterapia
com metilprednisolona, com notada melhora após a terceira pulso, passando
a alimentar-se por via oral, mobilizar os membros e deambular com pouca
dificuldade. Os exames: EEG e LCR normais, anticorpo anti gliadina IGA e as
sorologias para Epstein-barr, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola não
reagentes. TC de crânio com áreas de hipodensidade cortico-subcortical nos
lobos frontal e parietal direito, produzindo a maior delas discreto efeito de
massa sobre o corno frontal em ventrículo lateral esquerdo, material hipodenso
ocupando o seio esfenoidal esquerdo sugerindo sinusopatia. RNM de crânio:
lesões multifocais em ambos os hemisférios cerebrais, predominantemente
em substancia branca, com características inespecíficas. Sete dias depois, a
nova RNM mostrou redução das dimensões das lesões em ambos hemisférios
cerebrais, as quais permanecem sem realce nos cortes pós-contraste. Em 3
meses: Redução total. Discussão: Os diagnósticos diferenciais da ADEM incluem
meningite, encefalite viral aguda e esclerose múltipla. A RNM foi a ferramenta
para o diagnóstico com lesões da substância branca em várias localizações ao
mesmo tempo.
PalavrasChave: DOENÇA DESMIELINI Agradecimentos: CÉLIA SILVANY



Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

56 Revista Baiana de Pediatria - Vol. 4, Nº 2, mai/jun/jul/ago 2008

Título: Prevalência do Transtorno de Déficit de Atenção e
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Resumo:
OBJETIVO
Definir a prevalência do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH)
entre os estudantes de ambos os sexos entre a 1ª a 8ª séries da cidade de
Barbacena através de inquérito com professores.
MÉTODO
A amostra do estudo foi composta por 319 alunos que foram sorteados entre
escolas da rede pública e privada com idade entre 6 e 15 anos devidamente
matriculados nas escolas de Barbacena. Após a assinatura de um termo de
consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis pelo aluno e por seu
respectivo professor, este respondeu um questionário com 49 itens. Esses
resultados foram transformados em percentis e assim calculada a prevalência
do TDAH, de acordo com a Escala de TDAH - Benczik EBP, 2000.
RESULTADOS
Dos 319 alunos avaliados, 24 apresentaram forte indício de apresentar TDAH.
Destes eram 17 meninos e 07 meninas com idade média de 9,5 anos (faixa,
6-15 anos; desvio padrão, 2,1). Os classificados com TDAH apresentam uma
repetência de ano letivo de 33,3% e os estudantes que estavam dentro do
padrão normal uma repetência de 10,2%.
CONCLUSÃO
O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico comum na infância e, por afetar de
modo adverso o desempenho acadêmico, o relacionamento familiar e social e
o ajustamento psicossocial este transtorno, deve ser alvo de intervenção
precoce. O manejo adequado dessa condição pode redirecionar o
desenvolvimento educacional e psicossocial da maioria das crianças. A
prevalência de TDAH em 319 estudantes da cidade de Barbacena avaliada
através de inquérito com professores foi de 7,5%, resultado semelhante ao
descrito na literatura.
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Resumo:
INTRODUÇÃO A holoprosencefalia (HPC) representa uma malformação fetal
com falha durante a clivagem embrionária do prosencéfalo, sendo classificada
em 3 subgrupos: forma alobar, semilobar e lobar. A incidência entre abortos
(40/100.000) é maior que entre crianças nascidas vivas (0,8-4,8/100.000). O
diagnóstico geralmente é realizado durante a gestação, através da ultra-
sonografia (US). O diagnóstico clínico inicia-se pela visualização das
malformações: encefalocele, hidrocefalia, microcefalia, hipotelorismo, ciclopia,
ponte nasal baixa, nariz curto, incisivo maxilar central único, polidactilia,
sindactilia, pé torto, deficiências do diafragma, vagina dupla e má-rotação do
intestino e retardo mental. Este artigo tem como objetivo demonstrar um caso
de HPC alobar, nascido no Hospital Universitário Alzira Velano em Alfenas, MG.
DESCRIÇÃO DO CASO Recém-nascido com diagnóstico pré-natal de HPC
alobar, apresentando agenesia de septo nasal, fenda palatina e labial completas,
hipotelorismo, coloboma de íris e criptorquidia bilateral. Peso: 3620g. Sem
história familiar de malformações fetais . US transfontanela evidenciou ventrículo
único e córtex fino. Avaliação oftalmológica revelou coloboma de íris bilateral,
retina colada e aumento da escavação do disco ótico. Recebeu alta hospitalar
9 dias após o nascimento, mas retornou aos 62 dias de vida, indo a óbito 3
dias após.
COMENTÁRIOS O diagnóstico de malformação cerebral congênita da linha
média deve ser suspeitado mediante a observação das características clínicas.
A confirmação do diagnóstico deve ser realizada, assim que possível, e o
tratamento é de suporte à vida, visando oferecer a melhor condição possível
à criança.
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Resumo:
A Esclerose Tuberosa é doença progressiva, autossômica dominante, com
manifestações clínicas variadas. A incidência em autópsia é de 1:10000
indivíduos, sendo rara em regros e mais comum em homens. A análise
genética mostra envolvimento em duas regiões cromossomais, cromossomo

9q34 e 16p13.3, mas não há diferenças clínico patológicas entre eles. O
diagnótico é clínico, sendo necessários dois critérios maiores ou um maior e
dois menores. Nossa paciente, KFP, 8 meses, nascida de termo, sem
intercorrências, aos 4 dias de vida iniciou surgimento de lesões despigmentadas
por toda a pele. Aos 6 meses, devido a sopro cardíaco discreto, foi solicitado
ecocardiograma que mostrou tumor cardíaco. Aos 8 meses iniciou convulções
tônico clônico generalizadas, procurando nosso serviço. Na tomografia de
crânio havia diversas calcificacões cerebrais. Como nossa paciente apresentava
tr~es critérios maiores, foi feito o diagnótico de Esclerose Tuberosa. Até o
momento apresentava desenvolvimento neuro-psico motor normal para idade.
Teve as convulsões controladas, mantendo acompanhamento com neurologista.
acompanha também com cardiologista para verificar se vai haver a regressão
do rabdomioma, ou se outras alterações surgirão. a paciente tem prognótico
indefinido pois não se sabe como será sua evolução e manifestações clínicas,
já que não há tratamento específico. Se chegar a fase adulta é melhor que
seja feito um aconsenhamento genético.
PalavrasChave: Agradecimentos:

Título: DOENÇA DE WERDNIG HOFFMANN – USO DA TECNOLOGIA
DIAGNÓSTICA E DE TRATAMENTO DE SUPORTE.
Autores: GABRIELA ALVES ROCHEDO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA LIVIA A. DE
MENEZES INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA MARCOS PONE   INSTITUTO
FERNANDES FIGUEIRA MARIA JULIA B. DA SILVA   INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA
FABIANA MELATO CAETANO E SOUZA    INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA MONICA
BARRETO SEROUR   INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA WELIDA SALLES PORTELA
INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA LETICIA SOARES FIGUEIREDO   INSTITUTO
FERNANDES FIGUEIRA PAULA CRISTINA DOS SANTOS CABRAL   INSTITUTO
FERNANDES FIGUEIRA SHEILA PONE   INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA
Resumo:
Introdução: A doença de Werdnig Hoffmann é a forma mais grave das
amiotrofias espinhais. Fraqueza muscular generalizada, grave, com consequente
insuficiência respiratória é característica. Esses pacientes têm sido beneficiados
pelo uso de ventilação não invasiva. Relata-se o caso de um lactente com
Werdnig Hoffmann que está sendo mantido em  BIPAP (Bilevel Positive Airway
Pressure).
Descrição do caso: Lactente, 11meses, feminina, admitida por insuficiência
respiratória grave. Irmão falecido há 3 anos com hipotonia progressiva e
falência respiratória. Ao exame: Hipotonia generalizada, massa muscular
diminuída, refelexos tendinosos ausentes, miofasciculação, sucção e deglutição
débeis. Iniciado suporte ventilatório mecânico com pressão positiva acoplado
ao tubo orotraqueal. A fraqueza muscular destacou-se durante a internação,
tendo então, a hipótese clínica de doença neuromuscular. O diagnóstico de
atrofia muscular espinhal tipo I ou doença de Werdnig Hoffmann foi confirmado
por biologia molecular (mutação do gene SMN, deleção exon 7). Encontra-se
internada na enfermaria de pediatria, há  meses, em uso contínuo do BIPAP
acoplado à traqueostomia e dieta enteral via gastrostomia, com mínimas
intercorrências clínicas, convívio familiar, recebendo atendimento de fisioterapia
respiratória e motora, além de terapia ocupacional, favorecendo o
desenvolvimento cognitivo.
Comentários: A possibilidade da confirmação diagnóstica por biologia molecular
favorece o correto aconselhamento genético. O advento do BIPAP permite
maior sobrevida, com melhora da qualidade de vida, de pacientes com atrofia
espinhal tipo I, possibilitando que esses pacientes não fiquem restritos à
internação em unidades de terapia intensiva.
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Resumo:
Introdução: A ADEM é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central,
monofásica, precedida em até 75% dos casos por uma infecção viral ou
bacteriana, podendo suceder imunizações ou ser idiopática. A incidência
estimada é de 0,8 casos por 100.000 habitantes por ano. Descrição dos casos:
Caso 1: FSS, 10 anos, admitido após hemiplegia aguda em hemicorpo e
hemiface direitos e afasia. Apresentava escabiose disseminada com infecção
secundária. Líquor normal. RNM: formações expansivas em ambos os
hemisférios cerebrais, a maior delas em região temporofontoparietal esquerda,
exercendo efeito compressivo sobre o ventrículo lateral homolateral. Fez
pulsoterapia com metilprednisolona, com recuperação da fala, melhora da
força muscular, porém manteve claudicação e ausência controle motor fino.
Após 6 meses mantinha imagens da RNM, déficits motores com discreta
melhora. Caso 2: RFS, 10 anos, com história de redução importante e
progressiva de força muscular e sensibilidade em membros superior e inferior
esquerdos, principalmente distais, um mês antes da admissão. Sem antecedentes
de imunização ou infecção. RNM: formações expansivas em ambos os
hemisférios cerebrais, a maior delas em região temporofontoparietal direita.
Após pulsoterapia com metilprednisolona, apresentou melhora discreta e gradual
dos sintomas. Comentários: Este trabalho alerta para a necessidade de
reconhecimento precoce dos casos sugestivos de ADEM, para que a conduta
terapêutica possa ser feita precocemente, reduzindo a progressão da doença
e possibilitando melhor prognóstico.
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Resumo:
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM CRIANÇAS Hospital Geral Roberto Santos
Carol Ladeia, Ana Marice Ladeia, Carolina Freire, Manuela Fragomeni, Cíntia
Trindade, Eugênia Fialho, Dilton Mendonça
 Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é incomum em crianças
associando-se habitualmente a doenças de base: cardiopatias congênitas,
anemia falciforme e doenças auto-imunes. A incidência é de 3,5:100.000/
ano, em crianças com idade entre 1 e 18 anos, não havendo um só fator de
risco predominante. Descrição: 1: L.D.J, 9 anos, sexo feminino, admitida com
cefaléia, febre, ptose palpebral à direita, desvio de comissura labial, claudicação
de MID e tremores. Estudo do LCR normal, RNM de crânio sugerindo AVE
isquêmico recente. Ecocardiograma, dosagem de auto-anticorpos e
complemento normais. 2: E.S.C, 9 anos, sexo masculino, apresentou
hemiparesia, claudicação a direita associado a febre. LCR e ecocardiograma
normais. RNM de crânio evidenciou AVE isquêmico recente no hemisfério
cerebral esquerdo. 3: A.O.M, 10 anos, sexo masculino, com diagnóstico de
miocárdio não compactado de VE e agenesia renal esquerda, em uso de anti-
hipertensivos e AAS. Apresentou cefaléia súbita, otalgia crise convulsiva, sendo
admitido com PA elevada, tremores, rigidez em hemicorpo esquerdo, afásico
e sudoréico. Ecocardiograma sem trombos, RNM de crânio mostrando múltiplas
áreas de isquemia recente e algumas prévias bilateralmente. Comentários:
Diversas condições associam-se ao AVE em crianças devendo o paciente ser
investigado. Em centros de referência a etiologia de AVE em crianças é
identificada em 80%. O índice de suspeição, confirmação imagenológica,
instituição terapêutica visando menor morbidade e rastreamento de patologia
de base são evidências de medicina de excelência.
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Resumo:
Introdução: A febre reumática é uma doença descrita desde o início do século
20 que até hoje mantém elevada incidência em países em desenvolvimento,
como o Brasil (282/100.000 habitantes). A cardiopatia reumática permanece
como a forma mais comum de cardiopatia adquirida em todas as faixas
etárias. A coréia, apesar de ser encontrada mais raramente, é prova contundente
de atividade reumática. O conhecimento desses dados pelo pediatra é
determinante no prognóstico da doença.
 Descrição
D.M.J.S., 9 anos, transferida do hospital municipal Lourenço Jorge com
movimentos involuntários de membros superiores e inferiores, em uso de
haloperidol. Na admissão apresentava coréia, disartria, hipotonia, força muscular
diminuída em dimídio esquerdo, alteração na deglutição e sopro cardíaco.
Ecocardiograma evidenciou insuficiência mitral leve com características
reumáticas. Provas de atividade inflamatórias aumentadas, ASO positiva.
Iniciado corticoterapia, penicilina benzatina e ácido valpróico. Após 3 semanas
de terapia apresentou melhora clínica e laboratorial. Atualmente em redução
gradual do corticóide e ácido valpróico e profilaxia adequada com penicilina
benzatina.
Conclusão
A FR é uma doença crônica que pode ser prevenida, mas que com freqüência
é vista na prática clínica e produz seqüelas cardíacas graves. Vale ressaltar o
papel do diagnóstico precoce da amigdalite estreptocócica e a antibioticoterapia
correta na prevenção primária desta patologia de alta morbidade. O prognóstico
ainda pode ser alterado com o rápido reconhecimento clinico da doença,
tratamento adequado e prevenção secundária. A terapia com Haloperidol
instituída atualmente é boa, porém pode levar a efeitos extra-piramidais
importantes sendo o ácido valpróico uma nova opção terapêutica.
PalavrasChave: febre reumática; coréi Agradecimentos:

Título: NEUROESQUISTOSSOMOSE: RELATO DE UMA SÉRIE DE 5
CASOS
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Resumo:
Introdução: A esquistossomose é uma parasitose endêmica na América do Sul
e, no Brasil, existem cerca de 10 a 12 milhões de pessoas infectadas,
principalmente crianças e adultos jovens. Acomete primariamente o sistema
digestivo, sendo o sistema nervoso o segundo local mais atingido. Foram
relatados 5 casos de neuroesquistossomose em crianças internadas no HGRS.

Descrição dos casos: Todos os casos avaliados eram do sexo masculino,
procedentes de cidades do interior da Bahia e com epidemiologia positiva para
esquistosomose. A faixa etária oscilou de 3 a 14 anos e os principais sintomas
apresentados foram dor abdominal e diarréia, retenção urinária ou fecal,
incoordenação e fraqueza em membros inferiores. Ainda houve relato de
artralgia coxo-femoral, dor em joelhos e dificuldade de deambulação. Ao
exame, era freqüente a presença de hiporreflexia e diminuição da força
muscular em membros inferiores. Todos os casos realizaram ressonância
magnética de coluna lombar e estudo do líquor com hemaglutinação e
imunofluoresçência positivas para esquistossomose. Quatro pacientes foram
tratados com oxamniquine e um usou praziquantel, além de prednisona.
Comentários: A esquistossomose medular é uma forma grave de
esquistossomose, podendo causar dano neurológico permanente, e até morte,
se não diagnosticada e tratada precocemente. O diagnóstico permanece difícil,
devendo ser considerada em todos os pacientes com epidemiologia positiva
para S. mansoni e desenvolvimento de mielopatia.
PalavrasChave: Neuroesquistossomo Agradecimentos:

Título: Traumatismo Raquimedular-Relato de caso
Autores DANIELA CAROLINA SOARES MENDES DO VALLE   HOSPITAL DA BALEIA
LUZIMAR BRUNO FERREIRA   HOSPITAL DA BALEIA
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Resumo:
Hospital da Baleia- Belo Horizonte Serviço de Pediatria
INTRODUÇÃO: O traumatismo raquimedular em crianças é uma condição rara.
Apresenta características clínicas distintas, principalmente no grupo etário
abaixo de 9 anos. Existe uma grande incidência de lesões na coluna cervical
alta devido à lassidäo ligamentar, a imaturidade da musculatura paravertebral,
ao formato achatado e abaulado do corpo vertebral associado à horizontalizaçäo
das articulações facetárias e desproporção entre o tamanho do crânio e do
tronco. Já, as crianças adolescentes  demonstraram padrão semelhante ao
dos adultos.
DESCRIÇÃO:ýÿ E.J.G., 12 anos,  masculino, encaminhado ao serviço do HPS
João XXIII após queda de bicicleta. O paciente apresentou perda da consciência
e paraplegia  após o trauma. No HPS foi diagnosticado TRM e transferido ao
Hospital da Baleia para a continuidade do tratamento. Realizados Raio X e TC
de coluna cervical, torácica e lombar que evideciaram: fratura de corpos
vertebrais T5/T6, com luxação importante , fratura de elementos posteriores
de T5/T6 e compressão total do canal medular, além de cifose considerável.
Não há relato de uso de corticóide.  Submetido a artrodese póstero-lateral de
T2 a T8, corpectomia de T6, tratamento cirúrgico de fístula liquórica,
descompressão medular entre T4/T5 e osteotomia de corpos vertebrais de T4,
T5 e T6. COMENTÁRIO: O TRM é uma importante causa de plegias. A lesão da
medula espinhal ocorre em cerca de 15 a 20% das fraturas da coluna vertebral.
É importante o reconhecimento, o diagnóstico precoce e tratamento adequados
do paciente , pois dessa forma somos capazes de reduzir a morbimortalidadedade
destes pacientes.
PalavrasChave: artrodese póstero-late Agradecimentos: À EQUIPE DE PEDIATRIA DO
HOSPITAL DA BALEIA

Título: ALTERAÇÕES MICCIONAIS EM CRIANÇAS COM HTLV-1
Autores: UBIRAJARA BARROSO JR.   UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA JANEUSA
RITA LEITE PRIMO CHAGAS   UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA JULES CARLOS
DOURADO   UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS PAIM DE
OLIVEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ACHILÉA CANDIDA LISBOA
BITTENCOURT   UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Resumo:
OBJETIVOS A mielopatia do HTLV-I (HAM/TSP) é uma doença incapacitante
que causa fraqueza dos membros inferiors (paraparesia espástica). Alguns
adultos com mielopatia apresentam dificuldade miccional e constipação.
Constudo, isso jamais foi demonstrado em crianças. Neste estudo, nós
objetivamos descrever os primeiros casos da literature que demonstra a
relação entre o HTVL-I e a disfunção vesical (DV) em crianças e adolescentes.
METODOLOGIA  Foram avaliados retrospectivamente 31 crianças e adolescents
no nosso ambulatório de HTLV. Os pacientes com queixa urinária foram
submetidos a estudo urodinâmico. RESULTADOS Entre 31 pacientes com HTLV-
I virus, 11 apresentaram sinais clínicos de mielopatia e 9 (29%) apresentaram
sintomas de DV. Todos estes tiham também HAM/TSP. Em 8 pacientes a DV
apareceram durante a mielopatia e em 1 os sintomas miciconais apareceram
antes.os sintomas urinários foram: urgência em 9(81,8%) incontinência em 4
(36%) e ITU em 9(81,8%). Todos ao pacientes urinavam e nenhum fazia
cateterismo intermitente. CONCLUSIONS Relatamos os primeiros casos de
alterações miccionais em crianças com HTLV-1, ocorrendo em 29% de todos
os casos. O sintoma mais prevalente foi urgência miccional.
PalavrasChave: HTLV, mielopatia, inc Agradecimentos:

Título: Relato de Caso : Doença de Werdnig-Hoffmann
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Resumo:
Introdução: Doença de Werdnig-Hoffmann é a forma mais grave da Atrofia
Muscular Espinhal. É degenerativa, herança autossômica recessiva, acomete
neurônios motores do corno anterior da medula espinhal. A incidência mundial
é 1:10.000 nascidos vivos e  prevalência de pessoas portadoras
1:80. O defeito genético está no cromossomo 5, uma deleção no lócus 5q11-
q13. O envolvimento respiratório é habitualmente  responsável pelo óbito
antes dos dois anos de idade. O diagnóstico é estabelecido por critérios
clínicos, dosagem sérica de Creatinoquinase (CK), Eletroneuromiografia e
Biópsia muscular com histopatológico. Relato de caso: Lactente, dois meses,
internado com desconforto respiratório grave, em decorrência de Bronquiolite
e Pneumonia. Apresentava hipotonia, massa muscular fina, ausência de reflexos
tendíneos, miofasciculações, choro fraco, sucção e deglutição débil. A história
pregressa revelava taquipnéia persistente desde a primeira semana de vida e
relato de irmã com quadro neurológico semelhante, falecida aos 20 meses. O
diagnóstico de Doença de Werdnig-Hoffmann foi confirmado por biópsia
muscular. Evoluiu com melhora do quadro infeccioso, mantendo desconforto
respiratório. Após 64 dias desenvolveu insuficiência respiratória aguda, sendo
necessária ventilação mecânica sob pressão positiva. Permanece na Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica do H.A.C., em I.M.V., com FiO2 de 0,6 pela
traqueostomia além de nutrição Enteral via sonda de Dobb–Hoff e cuidados
básicos. Discussão: Atrofia Muscular Espinhal tipo I ou Doença de Werdnig-
Hoffmann é a segunda doença neuromuscular mais comum, após a distrofia
muscular de Duchenne. Se manifesta nos primeiros meses de vida, com
atrofia muscular progressiva e hipotonia. O caso relatado confirma as
informações encontradas na literatura.
PalavrasChave: atrofia muscular ; wer Agradecimentos:

Título: Empiema Subdural Secundário a Sinusite de Repetição
Autores: ANA CAROLINA MONTEIRO CUNHA DIEGO DE SOUSA AROUCA DANIELA
MARINHO VILA REAL MYCHELLE BARROS VIEIRA KEILE CRISTINE PRAZIM SILVIA
LETICIA MULLICH
Resumo:
Introdução
O empiema subdural refere-se a um processo supurativo no qual ocorre a
formação de pús entre a dura - mater e a membrama aracnóide,ocorrendo na
frequência de 20% de todas as infecções intracranianas localizadas.São quase
sempre complicações de infecções otorrinológicas,principalmente por sinusite.O
agente mais comum é o estreptococos,predominante no sexo masculino na
proporção 3:1,sendo muitas vezes fatal,quando sem tratamento precoce.
Relato de caso:
FBDM,sexo feminino,12 anos,com história de sinusite de repetição,deu entrada
no PS de pediatria com queixa de vertigens,diplopia,dor orbicular,náuseas e
cefaléia holocraniana de caráter progressivo há dois dias.Há uma semana fez
uso de ampicilina para tratamento de sinusiopatia.Ao exame encontrava-se
em REG,hipocorada,hidratada,pupilas isofotorreagentes,rinorreia posterior e
afebril.Evoluiu com febre,intensificação da cefaléia,crise convulsiva e ptose
palpebral,não apresentando deficit motor ou sensitivo.Realizou TC de crânio
que revelou empiema subdural esquerdo.Iniciado antibioticoterapia com
vancomicina,ceftriaxona e metronidazol e em 48h realizada cirurgia para
drenagem do mesmo.No pós operatório evoluiu em
REG,febril,obnubilada,taquidispneica,agitada e edema bipalpebral, em seguida
apresentou disfasia e desvio de rima para esquerda.No 6°DPO realizou TC de
seios da face que revelou velamento dos seios paranasais com diagnostico de
sinusiopatia fronto-etmoido-esfeinodal-maxilar(pansinusite),bem como
presença de concha bolhosa em corneto médio esquerdo.A paciente evoluiu
com melhora progressiva dos sintomas,finalizando antibioticoterapia.Realizada
nova TC de seios da face de controle sem alterações,evidenciando sucesso
total no tratamento. Comentarios
 É necessário enfatizar as manifestações clinicas neurológicas concomitantes a
um quadro de sinusiopatia,pois o retardo ou inexistência do diagnóstico correto
do empiema subdural aumenta a morbi-mortalidade dos pacientes.
PalavrasChave: sinusite de repetição Agradecimentos: a todos que participaram deste
trabalho,ao HRAS.

Título: AvaliaÃ§Ã£o do Programa de Triagem Neonatal para
FenilcetonÃºria na Bahia, de 1992 a 2007
Autores: KELLY ROBERTA RAMOS ALVES EBMSP/FBDC TATIANA REGIA SUZANA
AMORIM BOA SORTE   APAE-SALVADOR
Resumo:
A fenilcetonÃºria (PKU) Ã© um dos erros inatos do metabolismo mais
freqÃ¼entes, cuja freqÃ¼Ãªncia brasileira varia de 1:12 a 15 mil nascidos
vivos. O diagnÃ³stico e tratamento tardios levam ao retardo mental. Objetivo:
Avaliar o Programa de Triagem Neonatal na Bahia para PKU, de 1992 a 2007,
analisando aspectos sociais, demogrÃ¡ficos e operacionais do rastreamento
neonatal dos pacientes fenilcetonÃºricos. Metodologia: Estudo de IncidÃªncia
associado a um estudo descritivo (corte transversal). Realizou-se um
levantamento dos dados operacionais da TN para PKU na Bahia e dos dados
sÃ³cio-demogrÃ¡ficos dos pacientes fenilcetonÃºricos que sÃ£o acompanhados
na APAE Salvador; atravÃ©s de arquivos e prontuÃ¡rios do SRTN. Resultados:
De 1992 a 2007, o SRTN realizou
1.569.691 exames de TN. Foram diagnosticados 79 pacientes fenilcetonÃºricos,
sendo 18 por diagnÃ³stico tardio, 4 pela TN em outros estados e 57 triados na
Bahia, com uma mÃ©dia de 3,6 casos novos/ano. A cobertura populacional foi
de 99,5% e a municipal de 100%, em 2007. A idade mÃ©dia dos pacientes
triados no momento da coleta foi de 22 dias de vida; e na primeira consulta

foi de 64 dias de vida. Houve predomÃ-nio do sexo feminino e da raÃ§a
branca, renda familiar entre meio e um salÃ¡rio mÃ-nimo e pais com baixo nÃ-
vel de escolaridade. ConclusÃ£o: A Triagem Neonatal para PKU na Bahia
contribuiu para a melhoria da saÃºde pÃºblica no estado. PorÃ©m, alguns
aspectos como a idade no momento da coleta, precisam ser aprimorados,
para instituiÃ§Ã£o do tratamento em tempo hÃ¡bil, evitando-se danos como o
retardo mental.
PalavrasChave: FenilcetonÃºria; Triag Agradecimentos:
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Título: O OLHAR DA MÃE ADOLESCENTE SOBRE O MÉTODO CANGURU:
PRÁTICAS DE CUIDAR DO BEBÊ PREMATURO
Autores: BRÍGIDA NEIDE ROCHA LIRA UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO PAULA
FERNANDA SANTANA P. MENEZES
Resumo:
Metodologia: Qualitativa, exploratória com triangulação de técnicas: observação
participante, entrevista e dinâmicas de criatividade e sensibilidade de Cabral
(1998), a árvore do conhecimento e dinâmica do concreto, o referencial
teórico a aliança de sabres e práticas Freire (1980) e Cabral (1998). Os
sujeitos, mães adolescentes, inseridas no MC da maternidade Alexander
Fleming no município do R.J. no período de janeiro a março de 2006.
Participaram 7 mães adolescentes com idade entre 15 a 19 anos, com filhos
prematuros inseridos no Método Canguru (MC). Objetivos: Descrever como a
mãe adolescente via o MC em sua prática diária; Identificar dificuldades que
elas enfrentaram na execução do MC na enfermaria e Possibilitar através dos
saberes e práticas estratégias das adolescentes a melhoria do método junto a
essa clientela. Resultados: Foram analisados por três ferramentas analíticas:
os processos parafrástico, os processos polissêmicos e os processos metafóricos
da análise de discurso de Orlandi (2001). Através das dinâmicas emergiram
temas e subtemas como as relações com a família, o grau de escolaridade,
sexo e sexualidade na adolescência, as dificuldades de cuidar do bebê como:
medo de dar banho, insegurança ao dar o copinho, desconhecimento da bolsa
canguru, a troca da fralda, a gravidez precoce, a prematuridade do bebê e a
maternidade precoce que influenciaram direta e indiretamente a relação mãe
e bebê. Conclusão: As dificuldades podem interferir de maneira negativa ao
método, deve-se então, conhecer as fragilidades da mãe frente ao cuidado do
bebê no MC com o apoio da família e da equipe de saúde.
PalavrasChave: Enfermagem,adolesce Agradecimentos: Aos meus pais e aos nossos filhos.

Título: PERFIL DOS CLIENTES ATENDIDOS NO PRIMEIRO ATENDIMENTO
MULTIDISCIPLINAR MÃE - BEBÊ EM RIO DAS OSTRAS-RJ
Autores: RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA   PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS
OSTRAS - RJ ANA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA GUERRIERI PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS -RJ HERIKA COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS - RJ VALÉRIA ALBUQUERQUE FRIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS - RJ
Resumo:
O presente estudo pretende desvelar o perfil dos clientes atendidos no primeiro
atendimento multidisciplinar mãe /bebê no município de Rio das Ostras - RJ.
Nosso objetivo é identificar o perfil das puérperas e recém nascidos que foram
atendidos na consulta coletiva multidisciplinar no ano de 2007. Metodologia:
constituiu-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, envolvendo a obtenção
de dados coletados de todas as puérperas e recém nascidos atendidos na
consulta coletiva multidisciplinar no ano de 2007, a coleta de dados deu-se por
meio de um banco de informações obtidos através do livro de registro das
consultas e de um instrumento de coleta de dados. Os dados foram submetidos
a análise estatística simples, sendo utilizado o programa Excel 2003.Foram
totalizadas 1589 atendimentos durante o ano de 2007 e nesses atendimentos
definimos como amostra 583 puérperas e 589 recém nascidos.Os resultados
revelam que a idade materna predominante foi de 20 a 35 anos (71%), o tipo
de parto foi cesariana (61%), o número de consultas pré-natal foram acima
de seis (72 %), o peso dos recém nascidos foi acima de 2.500 gramas (92%),
a dieta foi aleitamento materno exclusivo (84%).Durante a consulta coletiva
multidisciplinar essas puérperas recebem orientações diversas, principalmente
quanto a amamentação, cuidados pós parto, planejamento familiar,cuidados
com o recém nascido, vacinação, teste do pezinho, higiene oral dos recém
nascidos. Após essa consulta coletiva, os recém nascidos são encaminhados
ao teste do pezinho e vacinação, bem como mães e recém nascidos são
referenciados ao atendimento individual com enfermeiro, ginecologista,
nutricionista, pediatra e odontológo.
PalavrasChave: Coletiva;Multidiscipli Agradecimentos:

Título: PERFIL DOS RECÉM NASCIDOS NA CONSULTA COLETIVA
MULTIDISCIPLINAR MÃE/BEBÊ NO MUNICIPIO RIO DAS OSTRAS-RJ.
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MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS- RJ HERIKA COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE
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RIO DAS OSTRAS-RJ
Resumo:
O presente estudo pretende revelar o perfil dos clientes atendidos no
acolhimento à mulher e ao recém nascido no município de Rio das Ostras - RJ.
Objetivo: identificar o perfil dos recém nascidos que foram atendidos na
consulta coletiva multidisciplinar no ano de 2007. Metodologia: constituiu-se
de uma pesquisa quantitativa, descritiva. A obtenção dos dados coletados
foram de todos os recém nascidos atendidos na consulta coletiva multidisciplinar
no período de junho a dezembro de 2007, a coleta de dados deu-se por meio
de um banco de informações obtidos através de um questionário. Os dados
foram submetidos à análise estatística simples, sendo utilizado o programa
Excel 2003. Foram totalizados 1589 atendimentos durante o período estudado
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e nesses atendimentos definimos como amostra 589 recém nascidos. Os
resultados revelam que o predomínio do peso dos recém nascidos foi acima de
2.500 gramas (92%), a dieta foi aleitamento materno exclusivo (84%), a
idade dos recém nascidos foram entre 05 a 30 dias (74%). Durante a consulta
coletiva multidisciplinar as mães recebem orientações diversas, principalmente
quanto à amamentação, cuidados com o recém nascido, avaliação das condições
de saúde dos recém nascidos, orientação sobre a vacinação e a nova caderneta
da criança e seus gráficos, orientação sobre a realização do teste do pezinho
e suas patologias, higiene oral do recém nascido. Após essa consulta coletiva,
os recém nascidos são encaminhados ao teste do pezinho e vacinação, bem
como referenciados ao atendimento individual com pediatra e odontológo.
PalavrasChave: Coletiva, Multidiscipli Agradecimentos:

Título: A IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA COLETIVA
MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO MÃE – BEBÊ NO MUNICIPIO
DE RIO DAS OSTRAS-RJ
Autores: ANA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA GUERRIERI PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS- RJ RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA MOUTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS- RJ HERIKA COSTA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS-RJ VALÉRIA ALBUQUERQUE FRIAS    PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS- RJ
Resumo:
O presente trabalho emerge da experiência da equipe multidisciplinar reunida
em uma unidade de saúde do município de Rio das Ostras/RJ, a partir de
discussões no Programa da Saúde da Mulher e da Criança resultantes de
necessidades detectadas no binômio mãe/bebê, culminando na implementação
da consulta coletiva multidisciplinar do primeiro atendimento mãe e recém
nascido. O objetivo é descrever como foi desenvolvida a implantação do
atendimento multidisciplinar mãe/recémO presente trabalho emerge da
experiência da equipe multidisciplinar reunida em uma Unidade de Saúde do
município de Rio das Ostras/RJ, a partir de discussões no Programa da Saúde
da Mulher e da Criança resultantes de necessidades detectadas no binômio
mãe/bebê, culminando na implementação da consulta coletiva multidisciplinar
do primeiro atendimento mãe e recém nascido. O objetivo é descrever como
foi desenvolvida a implantação do atendimento multidisciplinar mãe/recém
nascido. A metodologia empregada foi selecionar os profissionais da equipe
(enfermeiro, nutricionista, odontológo, pediatra) em seguida, iniciou as reuniões
de sensibilização da equipe baseados nos princípios norteadores dos cuidados
a saúde da criança e da mulher, e posteriormente atendimento o coletivo. Na
consulta coletiva é abordado os principais temas de uma consulta puerperal e
de puericultura, utilizando como estratégia a educação em saúde de forma
lúdica. Durante a consulta coletiva multidisciplinar essas puérperas e seus
acompanhantes recebem orientações diversas, principalmente quanto à
amamentação, cuidados pós-parto, planejamento familiar, cuidados com o
recém nascido, vacinação, teste do pezinho, higiene oral dos recém nascidos.
Após essa consulta coletiva, os recém nascidos são encaminhados ao teste do
pezinho e vacinação, bem como mães e recém nascidos são referenciados ao
atendimento individual. Acreditamos que a experiência da consulta coletiva
multidisciplinar é um excelente espaço de adesão para o enfrentamento de
situações relacionadas à amamentação e desenvolvimento do recém nascido,
colaborando assim para a redução da mortalidade materna e infantil, a medida
que orienta e cuida da saúde da mulher e da criança.
 nascido. A metodologia empregada foi selecionar os profissionais da equipe
(enfermeiro, nutricionista, odontológo e pediatra, ginecologista) em seguida,
iniciou as reuniões de sensibilização da equipe baseados nos princípios
norteadores dos cuidados a saúde da criança e da mulher, e posteriormente
atendimento o coletivo. Na consulta coletiva é abordado os principais temas
de uma consulta puerperal e de puericultura, utilizando como estratégia a
educação em saúde de forma lúdica. Durante a consulta coletiva multidisciplinar
essas puérperas e seus acompanhantes recebem orientações diversas,
principalmente quanto à amamentação, cuidados pós-parto, planejamento
familiar, cuidados com o recém nascido, vacinação, teste do pezinho, higiene
oral dos recém nascidos. Após essa consulta coletiva, os recém nascidos são
encaminhados ao teste do pezinho e vacinação, bem como mães e recém
nascidos são referenciados ao atendimento individual. Acreditamos que a
experiência da consulta coletiva multidisciplinar é um excelente espaço de
adesão para o enfrentamento de situações relacionadas à amamentação e
desenvolvimento do recém nascido, colaborando assim para a redução da
mortalidade materna e infantil, a medida que orienta e cuida da saúde da
mulher e da criança. PalavrasChave: Coletiva, Multidiscipli Agradecimentos:

Título: Paralisia facial central em RN nascido com tocotraumatismo
por parto vaginal a fórceps
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Resumo:
Introdução: Os tocotraumatismos são lesões mecânicas que ocorrem durante
o processo do parto, afetam qualquer parte fetal, maioria de pequena gravidade,
resolução rápida e sem seqüelas. Prematuridade, macrossomias, pelve
estreitas, manobras intempestivas, fórceps são possíveis causas observadas
durante um pré-natal bem executado, o que possibilita minimizar ou evitar
danos maternos e fetais.
Descrição de caso: Filho de JVS nascido em 24/03/08, na HMCD-RJ, a termo,
parto vaginal a fórceps, peso 3380g, deprimido ao nascimento, Apgar 4/9,
sendo iniciado aspiração de vias aéreas, estimulação tátil e oxigenação oxigênio
sob pressão positiva, RN respondeu satisfatoriamente as manobras. Exame
físico imediato, apresentava lesão corto-contusa pálpebra e hematoma ocular
a esquerda além desvio da comissura labial à esquerda. Evoluiu com taquipnéia
transitória nas primeiras 10 horas de vida. Encaminhado para Unidade de

Cuidados Intermediários, onde recebeu oxigenioterapia por Hood por período
de 2 dias. Foram solicitados exames complementares que demonstraram
cistos subepidimários bilaterais sem clínica aparente e parecer da oftalmologia
que não relatou lesões oculares, caracterizando a paralisia do RN como paralisia
facial central. Recebeu alta hospitalar em 08/04/08, sendo encaminhado para
ambulatório de pediatria para segmento do caso.
Conclusão: Saliento a importância de um pré-natal bem realizado que vise
identificação de qualquer intercorrência com indicação de via de parto segura
para mesma. E em caso tocotraumatismos, evitáveis ou não, que sejam
diagnosticados e tratados de forma correta e mais precoce possível.
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Título: SÌNDROME ALCOÓLICA FETAL – A ORIENTAÇÃO PRÉ-NATAL
ADEQUADA COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE PREVENÇÃO.
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Resumo:
INTRODUÇÃO
A síndrome alcoólica fetal é uma condição irreversível decorrente da exposição
do feto ao álcool. Caracteriza-se por: alterações de crescimento, anomalias
craniofaciais típicas, malformações viscerais, disfunções do sistema nervoso
central, com comprometimento intelectual e comportamental. É uma importante
causa de retardo mental no ocidente. A incidência mundial é de 0,5 a 3 casos
a cada mil nascidos vivos e, no Brasil, um caso a cada mil nascidos vivos. Seu
diagnóstico é baseado nas manifestações clínicas.
RELATO DO CASO
Lactente, 1 ano, feminina, internada no Instituto Fernandes Figueira devido
desnutrição grave. Nascida de parto vaginal, domiciliar, de mãe alcoólatra. Ao
exame desnutrida grave (< percentil 3), irritada, dor à manipulação, choro
fraco, hipertonia extensora de tronco e membros, hiperextensão de membros
inferiores, microcefalia, pêlos rarefeitos, fendas palpebrais oblíquas e curtas
com pregas epicânticas, nariz curto, narinas ante-vertidas, lábio superior fino
e prega palmar esquerda em “traço de Hackey”; além de atraso psicomotor
importante. A Tomografia de crânio demonstrou aspecto sugestivo de disgenesia
de corpo caloso e Eletroencefalograma com alterações de caráter específico.
Estabelecido o diagnóstico clínico de Síndrome Alcóolica Fetal. Permaneceu
internada por 33 dias, recebendo dieta hipercalórica e Ácido Valpróico. Alta
hospitalar com melhora importante da hipertonia e ganho ponderal satisfatório
para seguimento ambulatorial.
CONCLUSÃO ýÿ
 A síndrome alcoólica fetal é uma patologia freqüente, com manifestações
clínicas características, e déficit neurológico permanente. A cobertura e
acompanhamento pré-natal adequado, asseguram a orientação da gestante
nesse aspecto, prevenindo lesões incapacitantes. PalavrasChave: Síndrome
Alcoólica F Agradecimentos:

Título: Mortalidade Neonatal: Peso ao nascer, APGAR e patologias
associadas ao óbito
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Resumo:
Objetivo:ýÿ Identificar as possíveis causas de óbito e os fatores associados,
com ênfase na possibilidade de prevenir a ocorrência de mortes evitáveis e
diminuir a taxa de mortalidade neonatal. Metodologia: Estudo descritivo
retrospectivo de 60 prontuários de recém-nascidos falecidos em uma UTI
neonatal no ano de 2007. Os dados colhidos foram processados pelo Excel
2003. Resultados: Ocorrem no período quatrocentas internações na UTI
investigada. Entre os 60 RN falecidos, 66,1% eram oriundos de outros serviços,
59,3% eram do sexo masculino, 34,4% apresentaram Apgar menor que 5 no
1° minuto (sendo que 45,4% desses o tiveram menor que 3) e 28,1% menor
que 7 no 5° minuto. Quanto ao peso, 61% eram baixo peso, 32,2% tinham
menos que 1.500g e 10,2% menos que 1.000g. As infecções estiveram
presentes em 71,2% dos casos, sendo 57,1% delas consideradas precoces,
35,7% tardias e 7,1% ambas. Das sepses tardias, 94,4% tiveram origem
hospitalar. Outras causas de óbito foram: síndrome do desconforto respiratório
(49,1%), cardiopatias congênitas (15,2%) e malformações do SNC (8,5%)
dos óbitos. 65,5% das mortes ocorreram nos primeiros 7 dias, sendo 7,2 a
média de dias de vida em que ocorreu o óbito. Conclusões: As causas infecciosas
foram responsáveis pela grande maioria dos óbitos registrados, sendo a
maioria ocorridos em prematuros e antes dos 7 dias de vida, evidenciando
uma precária assistência pré-natal. Diante do exposto, a diminuição da
mortalidade neonatal tem como precedentes a melhoria do atendimento pré-
natal e a necessidade de reavaliação dos procedimentos técnicos empregados
na assistência neonatal.
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Título: HIPÓXIA PERINATAL: PROGNÓSTICO SOMBRIO NA
NEONATOLOGIA
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A hipóxia perinatal promovem lesões em múltiplos órgãos e
sistemas, afetando principalmente os rins e o sistema nervoso central, com
alterações do nível de consciência, tônus muscular e, nos casos mais graves,
presença de convulsões. Este estudo visa relatar um caso clínico de hipóxia
perinatal, atendida na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC).
APRESENTAÇÃO DO CASO: RN, feminino, primeiro filho, admitido em 08/03/
2008 na UTI Neonatal da MEJC, procedente de outro serviço, por hipóxia
grave, tocotraumatismo e Roprema há mais de 20h, IG 39,4 semanas, parto
normal em 08/03/2008, às 18:08, com 3.045g, apresentação cefálica, período
expulsivo prolongado, com tentativa de fórceps e krisleler. Nasceu em parada
cárdio-respiratória, entubado, feito VPP com melhora da FC, porém assumiu
movimento respiratório após 10 minutos de vida, tônus zero e pupilas
midriáticas. APGAR 1/3/4. A USG transfontanela realizada 13/03/2008 indica
hemisférios cerebrais com sinais de edema difuso, lobo temporal esquerdo
sugerindo hemorragia e dilatação de ventrículos laterais. Na avaliação
neurológico estupor, reação leve aos estímulos dolorosos, postura em batráquio,
preensão palmar leve unilateral, pupilas isocóricas, não-fotorreagentes,
hipotonia global importante, crânio abaulado. A mãe refere ter procurado duas
maternidades logo após a rotura das membranas, porém não encontrou vaga.
COMENTÁRIOS: a criança possui prognóstico sombrio, sendo possível atribuir
que as seqüelas sofridas foram devido à má condução do trabalho de parto,
no serviço por onde a mulher passou, ferindo os princípios de humanização do
parto e comprometendo irremediavelmente o desenvolvimento da criança.
PalavrasChave: Hipóxia, tocotraumati Agradecimentos:

Título: SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO: FATORES
ASSOCIADOS AO ÓBITO
Autores: LUCIANA SOUZA LIMA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA
GRANDE MARTA LÚCIA ALBUQUERQUE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE FÁTIMA APARECIDA TARGINO SALDANHA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAÚJO   UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE JOSÉ DE ARIMATÉIA BATISTA ARAÚJO FILHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ILUSKA ALMEIDA CARNEIRO
MARTINS DE MEDEIROS   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE THIAGO
PARENTE NEIVA GOMES   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
FRANCISCA SONALY MELO DOS SANTOS   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE RAISSA DE FÁTIMA FARIAS DA COSTA    UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE ESTELA DE LUCENA ALCÂNTARA BRUNO    FACULDADE DE
CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE
Resumo:
Objetivo: Avaliar os recém-nascidos com Síndrome do Desconforto Respiratório
que evoluíram a óbito em UTI e a utilização de surfactante exógeno e os
possíveis fatores de risco, identificando os óbitos possivelmente evitáveis.
Metodologia: Foi realizado estudo descritivo e retrospectivo de 60 prontuários
de RN que evoluíram a óbito na UTI neonatal da CLIPSI (Clínica e Pronto-
socorro Infantil Hospital Geral) no ano 2007. Os dados colhidos foram
processados pelo EpiInfo2.3. Resultados: Dentre os recém nascidos que
evoluíram a óbito, 68,4% foram pré-termo e 61% apresentaram baixo peso,
sendo 51,3% com menos de 1.500g e 16,2% menos de 1.000g. A SDR
ocorreu em 48,3% dos óbitos e em 70,7% dos prematuros, sendo classificada
como grau I em 20,7%, grau II em 38%, grau III em 24% e grau IV em 10%
dos casos. O surfactante foi realizado em 48,3% dos RN acometidos pela SDR,
com administração nas primeiras duas horas de vida em apenas 13,8% dos
RN. Em 10,3% dos pacientes foi necessário mais de uma dose do fármaco. Os
principais motivos para a não realização do surfactante foram: indisponibilidade,
óbito precoce e retardo no diagnóstico. Conclusão: Embora a literatura descreva
amplamente os benefícios da administração do surfactante nas primeiras duas
horas de vida, a prática clínica revela que tal recomendação amiúde não é
seguida. Destarte, parcela significativa dos óbitos por Síndrome do Desconforto
Respiratório certamente seria reduzida se a terapêutica fosse realizada
consoante preconiza a literatura.
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Resumo:
Objetivo: Analisar os antecedentes obstétricos pré-natais dentro da investigação
de óbitos neonatais, porquanto várias patologias e estados mórbidos associados
à gestação contribuam sobremaneira na etiologia de significativa parcela dos

óbitos registrados nos primeiros dias de vida. Metodologia: Estudo descritivo
retrospectivo de 60 prontuários de RN falecidos na UTI neonatal da CLIPSI
(Campina Grande-PB) de Janeiro a Dezembro de 2007. Resultados: Dentre as
mães dos RN que evoluíram a óbito, 18,33% eram adolescentes, 40%
primigestas e 42% realizaram menos de 6 consultas pré-natais. As intercorrências
mais relatadas foram: ITU, rotura prematura de membranas e DHEG. Quanto
ao parto, 49,15% foram transvaginais  e 68,42% prematuros. Do total de RN,
34,37% teve Apgar menor que 5 no 1° minuto e dessas, 45,45% o tiveram
menor que 3. No 5° minuto, 28,12% tiveram Apgar menor que 7. Foi observado
baixo peso em 61,01%. As infecções estiveram presentes em 71,18% dos
casos, sendo dessas, 57,14% precoces, 35,71% tardias e 7,1% ambas. Do
total de óbitos, 65,51% ocorreram nos primeiros 7 dias de vida. Conclusões:
Observou-se uma elevada incidência de intercorrências obstétricas nas mães
cujos recém-nascidos evoluíram a óbito, sendo que as causas infecciosas
precoces foram responsáveis pela grande maioria dos óbitos registrados,
evidenciando-se uma precária assistência pré-natal no diagnóstico e tratamento
de patologias que podem associar-se à mortalidade neonatal. A precariedade
das informações no encaminhamento e do pré-natal dificultou sobremaneira
esta avaliação. Destarte, as intercorrências obstétricas associam-se
significativamente ao óbito neonatal, tornando a melhoria da assistência pré-
natal um precedente necessário à diminuição da mortalidade neonatal.
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Resumo:
Objetivo: Identificar a relação de baixo peso ao nascer com a ocorrência de
desnutrição energético-protéica nos primeiros anos de vida de crianças em
terapia de recuperação nutricional em regime de Hospital-dia. Metodologia:
Foi utilizada uma amostra de 83 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, composta
por 40 meninos e 43 meninas, no período de setembro de 2006 a dezembro
de 2007. Os dados levantados foram: peso de nascimento, peso e estatura
atual, e idade no inicio do tratamento de recuperação nutricional. A avaliação
do estado nutricional foi realizada através de medidas antropométricas, peso
e estatura, onde os índices expressos em z-escore, foram calculados através
do software anthro 2006, segundo referência OMS,2006 e interpretados de
acordo com o protocolo de atendimento adotado pelo CREN.Resultados:
Através do levantamento realizado, verificou-se que 5% dos meninos e 2,3%
de meninas, em tratamento sob regime de hospital-dia nasceram
extremamente baixo peso (< 1000 g), entretanto 77,5 % de crianças do sexo
masculino e 74,4% do sexo feminino, apresentaram peso ao nascer igual ou
superior a 2500 g. Verificou-se através da relação do baixo peso ao nascer
com o estado nutricional inicial de tratamento que, as crianças com peso de
nascimento entre 1000 a 2499 g apresentaram índices de desnutrição moderada
tanto para peso como para estatura.  Das crianças em tratamento nutricional,
72,3% não apresentaram baixo peso ao nascer. Conclusão: Apesar do baixo
peso ao nascer ser um dos principais fatores de risco nutricional, verificou-se
que a maioria das crianças em terapia nutricional atendidas
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Resumo:
OBJETIVOS: Revisar a indicação, contra-indicação e época das imunizações
nos Recém-Nascidos Pré-Termo (RNPT). METODOLOGIA: Pesquisa em livros-
textos clássicos de pediatria e nas bases de dados eletrônicas Lilacs e Scielo,
utilizando os seguintes descritores de ciências da saúde: prematuro,
recém-nascido de baixo peso, imunização, vacinas e esquema de imunização.
RESULTADOS: O cumprimento do calendário de vacinas no RNPT é muitas
vezes inadequado, ou por demora inadvertida no início do mesmo, ou por
atraso de doses subseqüentes devido a doenças debilitantes. Algumas vezes,
a adesão ao esquema vacinal encontra resistência dos pais que, por receio ou
desconhecimento, temem eventos adversos mais graves. Apesar da escassez
de publicações sobre o tema, em princípio, a idade gestacional e o baixo peso
ao nascer não devem ser considerados fatores limitantes para que um
recém-nascido prematuro clinicamente estável seja imunizado na mesma
idade cronológica indicada para as crianças nascidas a termo. CONCLUSÃO: A
imunização do RNPT é um grande desafio para os profissionais da pediatria,
por não haver conhecimento suficiente da eficácia da resposta imunitária e
das reações indesejáveis. Os achados deste estudo evidenciam a necessidade
de programas de educação em saúde para sensibilização de profissionais e
pais em relação à vacinação, e reforçam a importância de estratégias de
imunização para o cumprimento do esquema vacinal completo.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Anticorpos IgA presentes no colostro e leite humano protegem
recém-nascidos de infecções gastrintestinais. A produção destes anticorpos é
um reflexo da resposta humoral contra antígenos com os quais a mãe teve
contato. OBJETIVO: Neste trabalho foi avaliado o repertório de anticorpos IgA
contra bactérias enteropatogênicas no colostro e leite de mães da zona rural
do Estado da Paraíba. MÉTODO: Foram analisadas pelo ensaio imunoenzimático
(ELISA) e confirmados pelo “Western blot”, (figura 1) 117 amostras de colostro
e leite de 28 mães durante 120 dias de amamentação exclusiva, para
identificação de IgA secretora total e pesquisa de anticorpos IgA específicos
contra antígenos de Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) e Shigella flexineri.
Os antígenos foram isolados de fezes diarréicas de crianças da região.
RESULTADOS: A concentração máxima de IgA total no colostro foi de
4690,00mg/dL com média de 1852,14 mg/dL e declínio na fase de leite até
10mg/dL, enquanto que  o Título: máximo dos anticorpos anti EPEC  foi de
659,00 com média de 107,78 e anticorpos anti Shigella flexineri obteve Título:
máximo  de 811,00 e média 92,89. CONCLUSÕES: Anticorpos anti EPEC e anti
Shigella flexineri estão presentes no colostro e leite em mães de zona rural da
Paraíba durante vários dias de lactação e foram mais elevados no colostro
quando comparados aos diversos dias de lactação, entretanto houve variação
de Título:s de maneira imprevisível entre as mães, até mesmo entre coletas.
Esperamos que os resultados do trabalho ampliem os conhecimentos sobre a
complicada resposta imune transferida passivamente da mãe para
o filho.
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Título: FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO NA
PRIMEIRA HORA DE VIDA
Autores: TATIANA DE OLIVEIRA VIEIRA    UFBA - UEFS CARLOS MAURÍCIO CARDEAL
MENDES UFBA GRACIETE OLIVEIRA VIEIRA UEFS LUCIANA RODRIGUES SILVA    UFBA
Resumo:
OBJETIVO: Descrever as características da amostra de acordo com a presença
ou ausência de aleitamento materno na primeira hora de vida, em Feira de
Santana, Bahia. METODOLOGIA: Estudo transversal realizado utilizando o banco
de dados de uma coorte, baseado em dados obtidos por entrevistas, após
consentimento esclarecido. As variáveis estudadas foram aleitamento materno
na primeira hora, sexo criança, peso de nascimento, idade materna, paridade,
tipo de parto, escolaridade e experiência prévia com amamentação. Foi
considerado como significantes valores &#8804; 5%. Na análise utilizou-se o
pacote estatístico SPSS 9.0. A pesquisa teve apoio da FAPESB (73/04) e foi
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UEFS (012/2003). RESULTADOS:
Foram entrevistadas 1315 mulheres. Todas as crianças mamaram no primeiro
dia de vida, sendo que 96,9 % (1274) de maneira exclusiva e 45,6 % (600)
iniciaram a amamentação ainda na primeira hora de vida. Na análise das
características da população, conforme a presença ou ausência de aleitamento
materno na primeira hora de vida observou-se maior ocorrência dessa prática
em nutrizes menores de 20 anos (RP 1,23 &#961; 0,00), que pariram de
parto normal (RP 2,28 &#961; 0,00) e com menor escolaridade (RP 1,18
&#961; 0,00). As variáveis paridade, experiência prévia com aleitamento,
peso de nascimento e sexo não atingiram significância estatística. CONCLUSÃO:
A amamentação na primeira hora de vida ainda é uma prática incipiente em
Feira de Santana. Os resultados sinalizam para a necessidade de ações de
promoção do aleitamento materno precoce.
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Título: ABORDANDO O ALEITAMENTO MATERNO NA CONSULTA
COLETIVA MULTIDISCIPLINAR NO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS-
RJ
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Resumo:
Hoje em dia os profissionais de saúde tentam resgatar a amamentação como
um ato instintivo e biológico, porém é necessário refletir que esse ato feminino
sempre  esta cercado de mitos e tabus, muitas vezes passado por gerações,
e estes geram conflitos com os familiares ávidos pela nutrição do recém
nascido e principalmente o da mulher-mãe no momento de decidir sobre a
alimentação de seu filho.O objetivo desse trabalho é descrever como é a
abordagem do aleitamento materno em uma consulta coletiva multidisciplinar
de atendimento a mãe e o recém nascido.A metodologia de trabalho inclui a
consulta coletiva com pediatra, enfermeiro, nutricionista e odontológo, e em
seguida são encaminhadas para realização do teste do pezinho,vacinação e
consultas individuais de acompanhamento.As mães e acompanhantes são
orientados sobre a amamentação, com a apresentação de dinâmica de grupo
abordando atitudes frente ao processo de amamentar, desmistificando mitos
e tabus relacionados a este processo, utilizando objetos lúdicos (seios de
tecido, bonecas etc.).Conclui-se que a estratégia adotada contribui para a
adesão da amamentação, visto que é valorizado os vínculos familiares bem
como trabalhar essa clientela mostrando que são atores deste processo tendo
sempre o apoio dos profissionais.Esse atendimento humanizado aliados ao
conjunto de ações integradas e abrangentes (primeira semana saúde integral)
promovem uma melhor qualidade de vida para essas puérperas e recém

natos, colaborando para a redução da mortalidade materna infantil, baseado
nos princípios norteadores do cuidado a saúde da criança e da mulher.
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Título: MÉTODO MÃE-CANGURU: influências no aleitamento materno
e no ganho de peso.
Autores: JULIANA DE OLIVEIRA FREITAS MIRANDA   UNIVERSIDADE ESTDUAL DE
FEIRA DE SANTANA CLIMENE LAURA DE CAMARGO   UNIVERSIDADE FEDERAL DA
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Resumo:
O Método Mãe Canguru tem como metas estimular o vínculo afetivo entre
mãe e recém-nascido, favorecer o ganho de peso para a alta hospitalar e
manter do aleitamento materno. Diante destas premissas, este estudo teve
por objetivo analisar a influência do MMC no aleitamento materno e no ganho
de peso de recém-nascidos prematuros. Trata-se de uma pesquisa quantitativa,
de seguimento prospectivo, realizado na Unidade Canguru de uma maternidade
pública do município de Feira de Santana. A população alvo foi composta por
22 RNs inseridos na 2ª etapa do MMC, entre março e agosto de 2005. Os
dados foram computados no banco construído no Programa Epi-info e os
principais resultados foram: 54,6% dos RN encontravam-se até o momento
da alta hospitalar abaixo do percentil 5 da curva de crescimento; a média do
tempo para atingir o peso mínimo foi de 5,2 dias; a média do tempo para
atingir o peso de recuperação foi de 17,4 dias; a média do percentual de perda
de peso foi de 9,8%; a média da velocidade relativa de ganho de peso na 1ª
etapa foi de 9 g/Kg/dia e na 2ª etapa foi de 13,2 g/Kg/dia; o percentual de
aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar foi 68,2%; a média da
velocidade relativa de ganho de peso dos RNs alimentados com leite da
genitora na 2ª etapa foi de 11,9 g/Kg/dia e dos RNs alimentados com leite da
genitora complementado com leite pasteurizado pelo Banco de Leite Humano
foi de 14,5 g/Kg/dia. Este estudo revela a importância do MMC na manutenção
do aleitamento materno, assim como no ganho ponderal de recém-nascidos
prematuros, o que são constantes desafios para os profissionais que assistem
esta cliente.
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Título: AMAMENTAÇÃO E USO DE CHÁS EM CRIANÇAS MENORES DE
SEIS MESES DE IDADE, EM FEIRA DE SANTANA, BAHIA.
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GRACIETE OLIVEIRA VIEIRA
  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
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Resumo:
OBJETIVO: Consistiu em identificar os fatores sociais e culturais que contribuíram
para a introdução de chás na oferta alimentar de crianças amamentadas e
menores de seis meses na cidade de Feira de Santana, atendidas em um
hospital público com a Iniciativa Hospital Amigo da Criança implantada; e,
conhecer a influência de agentes (avó, tia, sogra, vizinha da criança e
profissionais de saúde) na indicação de chás como uso terapêutico e/ou
complemento alimentar. METODOLOGIA: É uma pesquisa quanti-qualitativa,
de natureza descritiva, cujos dados foram obtidos através de entrevista
semi-estruturada, junto a um grupo de seis mães de crianças com até seis
meses de idade, que pariram no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e
adotaram a alimentação infantil mista. A análise dos dados foi feita à luz da
análise de conteúdo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob o protocolo número
007/2003. RESULTADOS: Os resultados obtidos demonstraram que houve
uma introdução precoce de alimentos complementares (chá e água
principalmente) durante o aleitamento materno exclusivo; podendo a introdução
precoce de chás estar relacionada com fatores culturais da comunidade,
principalmente para uso terapêutico; e, que houve influência de agentes na
indicação de chás. CONCLUSÕES: Assim, conclui-se que são insuficientes as
orientações passadas pelo programa de Incentivo ao Aleitamento Materno da
instituição para desestímulo da introdução precoce de alimentos nos seis
primeiros meses de vida da criança.
PalavrasChave: Amamentação, chá e I Agradecimentos: FAPESB, HGCA e mães participantes
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Título: DÉFICIT DE CRESCIMENTO LINEAR EM CRIANÇAS MENORES DE
4 ANOS DE IDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA CONFORME DOIS
PADRÕES DE REFERÊNCIA PARA O CRESCIMENTO INFANTIL
Autores: GILMAR MERCÊS DE JESUS    NNEPA/UEFS GRACIETE OLIVEIRA VIEIRA
NNEPA/UEFS CARLOS MAURÍCIO CARDEAL MENDES UFBA CAMILLA DA CRUZ
MARTINS    NNEPA/UEFS TATIANA DE OLIVEIRA VIEIRA    NNEPA/UEFS NOÉLIA CAIRES
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Resumo:
Objetivo: Avaliar a prevalência de déficit de crescimento linear (DCL) em
menores de 4 anos, de acordo com as curvas de crescimento do NCHS e do
Multicentre Growth Reference Study (MGRS). Metodologia: Estudo de corte
transversal aninhado em uma coorte de nascidos (N=790) em Feira de
Santana-BA. O estado nutricional foi avaliado pelo índice estatura/idade (E/I),
comparado aos padrões do NCHS e do MGRS e obtido com a utilização do
Software ANTHRO. Foram adotados como pontos de corte de normalidade -2
e +2 escore-z em relação à mediana das populações de referência. A estatura
das crianças foi medida com a utilização de um estadiômetro. Todas as
medidas foram realizadas em triplicata. O estudo foi aprovado no Comitê de
Ética em Pesquisa da UEFS (CEP/UEFS) sob registro no 096/2006. Resultados:
Foi revelada prevalência de DCL de 2,8% e 4,9%, conforme as curvas do
NCHS e do MGRS, respectivamente. Conclusões: Observou-se aumento da
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prevalência de DCL entre as crianças da pesquisa com a utilização das novas
curvas de crescimento. Esse resultado foi compatível com as previsões da
OMS, no que diz respeito ao aumento da prevalência de déficit de estatura de
crianças amamentadas em todas as faixas etárias, utilizando a nova referência
do MGRS.
PalavrasChave: Desnutrição, Estado n Agradecimentos:
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Resumo:
Objetivo: Descrever os fatores associados ao déficit de crescimento linear em
crianças menores de 4 anos de Feira de Santana-BA. Metodologia: Estudo de
corte transversal aninhado em uma coorte de nascidos (N=790). As variáveis
independentes foram relacionadas às características das crianças, aos fatores
sócio-demográficos e reprodutivos maternos e à alimentação da criança aos 4
meses. A variável dependente foi o estado nutricional avaliado pelo índice
estatura idade (E/I), comparado ao padrão do Multicentre Growth Reference
Study e obtido com a utilização do Software ANTHRO. Foram adotados como
pontos de corte de normalidade -2 e +2 escore-z em relação à mediana da
população de referência. A estatura das crianças foi medida em triplicata, com
um estadiômetro. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP/UEFS), registro no 096/2006. Resultados: A idade das crianças (51,6%
do sexo masculino) variou entre 22,9 a 45,8 meses. Os resultados revelaram
prevalência de DCL de 4,9%. O nascimento prematuro (RP=3,0; IC95%:1,14-
7,88), o baixo peso ou peso insuficiente ao nascer (RP=3,82; IC95%:2,06-
7,09), a multiparidade (RP=1,9; IC95%:1,00-3,6), a idade materna inferior
a 20 anos na ocasião do parto (RP=2,79; IC95%:1,49-5,23), inadequado
acompanhamento pré-natal (RP=2,27; IC95%:1.23-4,21) e o trabalho materno
fora de casa (RP=8,26; IC95%:1,14-59,63) foram fatores de risco para DCL.
Conclusão: A prevalência de DCL encontrada foi menor do que as reveladas
em outros estudos. Os resultados demonstram a posição de destaque do
município de Feira de Santana, em relação a outras cidades baianas, no que
diz respeito à prevalência da desnutrição crônica em crianças pequenas.
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Título: SOBREPESO EM CRIANÇAS MENORES DE 4 ANOS DE IDADE DE
FEIRA DE SANTANA-BA CONFORME DOIS PADRÕES DE REFERÊNCIA
PARA O CRESCIMENTO INFANTIL
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Resumo:
Objetivo: Avaliar a prevalência de sobrepeso em menores de 4 anos, de
acordo com as curvas de crescimento do NCHS e do Multicentre Growth
Reference Study (MGRS). Metodologia: Estudo de corte transversal aninhado
em uma coorte de nascidos (N=790) em Feira de Santana-BA. As variáveis
independentes foram relacionadas às características das crianças, aos fatores
sócio-demográficos e reprodutivos maternos e à alimentação da criança aos 4
meses. A variável dependente foi o estado nutricional avaliado pelo índice
peso/estatura (P/E), comparado aos padrões do NCHS e do MGRS, obtidos
com a utilização do Software ANTHRO. Foram adotados como pontos de corte
de normalidade -2 e +2 escore-z em relação à mediana das populações de
referência. A estatura das crianças foi medida com um estadiômetro e o peso
com o auxílio de uma balança digital, com capacidade máxima de 150 Kg e
precisão de 100g. Todas as medidas foram realizadas em triplicata. O estudo
foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UEFS (CEP/UEFS) sob
registro no 096/2006. Resultados: Observou-se prevalência de sobrepeso de
6,7% e 11,8%, conforme as curvas do NCHS e do MGRS, respectivamente.
Conclusão: Notou-se que com a utilização das novas curvas de crescimento,
a prevalência de sobrepeso, avaliado pelo P/E aumentaram entre as crianças
do estudo. O resultado encontrado, portanto, é condizente com as previsões
da OMS (2006), no que diz respeito à tendência de aumento da prevalência de
sobrepeso na avaliação do crescimento e estado nutricional de crianças
amamentadas, utilizando a nova referência do MGRS.
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Resumo:
Objetivo: descrever os fatores associados ao sobrepeso em crianças menores
de 4 anos de Feira de Santana-BA. Metodologia: Estudo de corte transversal
aninhado em uma coorte de nascidos (N=790) em Feira de Santana-BA. As
variáveis independentes foram relacionadas às características das crianças,
aos fatores sócio-demográficos e reprodutivos maternos e à alimentação da
criança aos 4 meses. A variável dependente foi o estado nutricional avaliado
pelo índice peso/estatura (P/E), comparado ao padrão do Multicentre Growth
Reference Study de 2006 e obtido com a utilização do Software ANTHRO
(WHO, 2005). Foram adotados como pontos de corte de normalidade -2 e +2
escore-z em relação à mediana da população de referência. A estatura das
crianças foi medida com um estadiômetro e o peso com o auxílio de uma
balança digital. Todas as medidas realizadas em triplicata. O estudo foi aprovado
no Comitê de Ética em Pesquisa da UEFS (CEP/UEFS) sob registro no 096/

2006. Resultados: Foi observada prevalência de 11,8% sobrepeso. Peso
adequado ao nascer (RP=3,51, IC95%:1,80-6,86), Maior nível de escolaridade
materna: Ensino Médio (RP=1,64, IC95%:1,02-2,63) e Ensino Superior
(RP=2,02, IC95%:1,04-3,90); primiparidade (RP=1,71, IC95%: 1,15-2,56)
e o trabalho materno fora de casa aos 4 meses de idade da criança (RP=1,79,
IC95%: 1,18-2,70) foram fatores de risco para o sobrepeso. Conclusão: A
taxa de sobrepeso encontrada, que superou resultados de outros estudos pelo
país, inclusive em outros municípios baianos, aponta para o risco de obesidade
e seus comprometimentos, a que as crianças em Feira de Santana podem
estar submetidas.
PalavrasChave: Sobrepeso, Criança, E Agradecimentos:
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Título: Síndrome de Laron
Autores: CRÉSIO DE ARAGÃO DANTAS ALVES   FAMED/UFBA RENATA LIMA   FAMED/
UFBA ZILDA BRAID   FAMED/UFBA
Resumo:
INTRODUÇÃO: A insensibilidade ao hormônio de crescimento ou Síndrome de
Laron é definida como insensibilidade dos tecidos-alvos à ação do GH. Os
pacientes apresentam níveis elevados ou normais de GH, associados a níveis
baixos de IGF-1. A SL é causada por mutações no gene do receptor de GH.
Como eles não respondem a reposição de GH, a terapia é feita com IGF-1-
recombinante humano. DESCRIÇÃO DO CASO: Adolescente, 20 anos, sexo
feminino, avaliada na IC: 6 anos e 8 meses, devido a baixa estatura. Nasceu
de PSNV, a termo. Peso e comprimento ao nascimento: desconhecidos. Negou
hipoglicemia ou icterícia neonatal. Pais são consangüíneos. Dois primos e uma
irmã (falecida) com quadro semelhante. Ao exame inicial, P: 9,2Kg (P<2,5%),
A: 80cm (P<2,5%), fácies típica (bossa frontal, hipoplasia de face, base nasal
achatada), adiposidade abdominal aumentada, voz infantil, M1/P1. Investigação
diagnóstica mostrou: função tireoideana normal; Teste da Clonidina para
dosagem GH (0’: 23,5ng/mL*, 60´:42 ng/mL*,  90´:64,82 ng/mL*); IGF-1:
35,3 ng/mL* (127-424); Idade óssea: atrasada 3 anos em relação a idade
cronológica. TAC e RNM de sela turca: normais. Infelizmente, por falta da
disponibilidade do IGF-1 no Brasil, essa paciente não pode ser tratada, e hoje
embora tenha desenvolvimento puberal e intelectual normal, apresenta sério
distúrbio de adaptação social devido a sua baixa estatura: Na IC: 20 anos, A:
117 cm e P: 24,5 Kg. COMENTÁRIOS: Em paciente com baixa estatura
severa, níveis normais ou elevados de HGH, baixos níveis de IGF-1, deve nos
levar a pensar na hipótese de Síndrome de Laron.
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Título: Dislipidemia em paciente com AIDS
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Dislipidemia pode ser observada em pacientes com AIDS como
parte da síndrome lipodistrófica ou como alteração isolada. Geralmente ela é
do tipo mista caracterizada por diminuição do HDL, elevação do LDL e triglicérides.
Embora alterações lipídicas possam ocorrer em crianças não tratadas com
drogas antiretrovirais, elas são mais frequentes naquelas tratadas com Inibidores
da Protease (IP), principalmente o Ritonavir. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente,
11 anos, feminina, avaliada na IC: 10 anos e 7 meses, devido a dislipidemia.
Diagnóstico de AIDS ao nascimento (transmissão vertical). Estava em uso de
Ritonavir e Amprenavir (IP) + Efavirenz e Abacavir (inibidores da transcriptase
reversa). Negava dislipidemia familiar. Ao exame físico, P: 35Kg (P50%), A:
128cm (P<5%), M2/P2. Embora o TCSC estivesse aumentado, não havia
redistribuição da gordura corporal. Avaliação laboratorial: colesterol total:
273mg/dL* (<170), HDL: 26mg/dL* (>35), LDL: 151 mg/dL* (<110), VLDL:
86mg/dL* (< 23), Triglicérides: 431mg/dL* (<130). Exames para investigar
diabetes melito, disfunção renal e hepática, hipotireoidismo e hiperuricemia
foram normais. COMENTÁRIOS: A introdução da terapêutica antiretroviral
altamente ativa modificou a história natural da infecção pelo HIV diminuindo
a mortalidade e progressão da doença. Contudo, observou-se que esta terapia
se acompanhava de alterações metabólicas (e.g., dislipidemia), que passaram
a ser motivo de maior preocupação principalmente nas crianças infectadas
verticalmente com possibilidade de se exporem às conseqüências da terapia
com antiretroviral por longo prazo. Não existem dados concretos referentes ao
tratamento hipolipemiante de crianças com HIV. Caso necessário, apenas
duas estatinas são recomendadas para aquelas em uso de PIs: pravastatina
e rosuvastatina.
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Título: Anorquia Congênita Bilateral
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UFBA ZILDA BRAID   FAMED/UFBA
Resumo:
INTRODUÇÃO: A anorquia congênita bilateral é uma síndrome rara caracterizada
por regressão testicular bilateral após a 20ª semana de gestação (SG), num
indivíduo com cariótipo 46,XY. Nesses casos, a genitália externa é masculina,
com ausência de gônadas, útero, trompas e 1/3 superior da vagina. Seu
diagnóstico diferencial se faz com: (1) Agonadismo: a regressão testicular
ocorre entre a 8ª-12ª SG; e a genitália externa é geralmente feminina
(disgenesia gonadal pura 46,XY); e a (2) Síndrome dos testículos rudimentares:
a regressão testicular ocorre entre a 14ª-20ª SG e os pacientes geralmente
apresentam micropênis e hipospádia. DESCRIÇÃO DO CASO: Adolescente,
masculino, avaliado na IC: 15 anos, devido ausência bilateral de testículos. Ao
exame: pênis normal para idade, P3, bolsa escrotal atrófica, testículos ausentes.
Avaliação hormonal: FSH: 72mUI/mL *(VR: 1,7-11), LH:30 mUI/mL*(VR:
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1,8-8,6), Testosterona: 373 pg/mL *(VR: 2410-8270). USG pélvica: ausência
de testículos, ovários ou útero. Exploração cirúrgica: ausência de testículos,
útero, trompa e 1/3 superior da vagina. Estudo AP: ausência de túbulos
seminíferos nas amostras estudadas. A reposição hormonal com testosterona
resultou num desenvolvimento puberal adequado. A colocação de próteses
testiculares, ainda não foi realizada por dificuldade financeira. COMENTÁRIOS:
Pacientes com anorquia congênita bilateral desenvolvem hipogonadismo
hipergonadotrófico o qual é tratado com sucesso através de reposição de
testosterona. A bolsa escrotal vazia é corrigida com a colocação de próteses.
A fertilidade é o único aspecto não passível de tratamento. Diagnóstico precoce
é fundamental, principalmente se houverem evidências de distúrbios da
diferenciação sexual.
PalavrasChave: anorquia, criptorquidi Agradecimentos:

Título: Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica e diabetes
melito tipo 1
Autores: CRÉSIO DE ARAGÃO DANTAS ALVES   FAMED/UFBA ZILDA BRAID   FAMED/
UFBA RENATA LIMA   FAMED/UFBA NADJA PÚBLIO   HOSPITAL SÃO RAFAEL
Resumo:
INTRODUÇÃO: A polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PIDC),
deve ser considerada no diagnóstico diferencial das neuropatias diabéticas
periféricas, da qual ela se diferencia pela instalação rápida, curso progressivo
ou recidivante e resposta terapêutica a imunossupressão. A eletroneuromiografia
(ENM) mostra um padrão desmielinizante, distinto do padrão axonal da
neuropatia diabética. A elevação de proteínas no liquor reforça o diagnóstico.
A biópsia de nervo é considerada opcional. DESCRIÇÃO DO CASO: Adolescente
masculino, 14 anos, com diabetes melito tipo 1 há 7 sete anos, avaliado com
dor, parestesia e fraqueza muscular simétrica em membros inferiores há 9
meses, de evolução progressiva e associados a hiporreflexia. Não havia
comprometimento de membros superiores. ENM: evidenciou desmielinização
(latência motora distal prolongada, diminuição da velocidade de condução e
ondas F lentas ou ausentes) dos nervos: fibulares, tibiais posteriores e surais.
As proteínas do líquor estavam normais. Fez uso de imunoglobulina humana
parenteral, apresentando melhora transitória dos sintomas sensitivos, mas
evoluindo posteriormente com abolição dos reflexos tendinosos e cutâneo-
plantar. Nova ENM mostrou alterações compatíveis com desmielinização,
evidenciando recrutamento muscular normal, ao contrário do exame anterior.
Devido à resposta parcial à imunoglobulina fez uso de metilprednisolona,
estando em observação clínica para avaliar a resposta terapêutica.
COMENTÁRIOS: Distinguir neuropatia diabética sensitivo-motora simétrica
crônica de PIDC não é fácil. Para isso devem-se comparar aspectos clínicos,
eletrofisiológicos, estudo do fluido cerebroespinhal, anormalidades da biópsia
de nervo. O diagnóstico precoce é fundamental, uma vez que a PIDC é uma
das poucas neuropatias potencialmente tratáveis através do uso de
imunomoduladores.
PalavrasChave: diabetes melito, neuro Agradecimentos:
Código: 093 Data: 13 de junho - Sexta-Feira

Título: Germinoma supra-selar
Autores: CRÉSIO DE ARAGÃO DANTAS ALVES   FAMED/UFBA ZILDA BRAID   FAMED/
UFBA RENATA LIMA   FAMED/UFBA
Resumo:
INTRODUÇÃO: Germinomas representam 7,8% dos tumores cerebrais na
faixa etária pediátrica e 50-60% dos tumores cerebrais originados de células
germinativas. Geralmente se localizam na glândula pineal ou região supra-
selar. Manifestam-se clinicamente por alterações hormonais (diabetes insipidus
e déficit de crescimento) ou sintomas compressivos (distúrbios visuais). Podem
estar associados à elevação dos níveis de alfa-fetoproteína e gonadotrofina
coriônica. O diagnóstico é sugerido pela RNM e confirmado pela histopatologia.
A remoção cirúrgica do tumor pode ser complementada com radioterapia e
quimioterapia. DESCRIÇÃO DO CASO: Criança, feminina, 7 anos e 8 meses,
avaliada devido a baixa estatura, cefaléia com piora da intensidade e perda
progressiva da visão ardência chegando a amaurose. RNM de crânio evidenciou
formação expansiva em região supra-selar. Submetida a ressecção parcial do
tumor, seguida de radioterapia e quimioterapia. Estudo anátomo-patológico
mostrou imunohistoquímica positiva para PLAP (fosfatase alcalina placentária)
confirmando a suspeita de germinoma. No pós-operatório foram
diagnosticados: hipotireoidismo central, insuficiência adrenal secundária,
diabetes insípidos e deficiência de hormônio do crescimento. Demais hormônios
hipofisários como LH, FSH, Prolactina se mantiveram normais. No momento
faz reposição de: prednisona, levotiroxina, DDAVP® e hormônio do crescimento.
Na IC: 12 anos, TAC de crânio, LDH e alfa-fetoproteína estão normais.
COMENTÁRIOS: Embora os germinomas causem sintomas endócrinos num
estágio inicial, o diagnóstico, geralmente, só é estabelecido quando surgem
sintomas compressivos. Chama-se a atenção dos pediatras para essa
possibilidade quando da avaliação de crianças com baixa estatura,
principalmente se associada à poliúria e distúrbios visuais, tendo em vista a
boa resposta terapêutica desses tumores.
PalavrasChave: tumor cerebral, hipopi Agradecimentos:

Título: Tolerância a glicose em pacientes com fibrose cística
Autores: CRÉSIO DE ARAGÃO DANTAS ALVES   FAMED/UFBA DANIELA LIMA   FAMED/
UFBA ANGÉLICA SANTANA    HOSPITAL OTÁVIO MANGABEIRA AGNALUCE MOREIRA
LABORATÓRIO LPC
Resumo:
OBJETIVO: Avaliar a tolerância oral a glicose (TTOG) em uma amostra de
crianças e adolescentes com fibrose cística (FC). MÉTODOS: Estudo de corte
transversal realizado no Serviço de Fibrose Cística do Hospital Otávio
Mangabeira, Salvador – Bahia, entre agosto de 2007 e setembro de 2007, no
qual foram avaliadas: hemoglobina glicada (HbA1c), glicemia de jejum e

glicemia 2 horas após ingestão de glicose (1,75 gramas/Kg/dose, máximo:
75 gramas), após jejum de 12 horas. RESULTADOS: Um total de 47 pacientes
foi estudado. A faixa etária variou de 6 a 16 anos, sendo 22 (47%) maiores
de 10 anos.  Desses, 17 (36%) eram do sexo feminino e 34 (64%) do sexo
masculino. A HbA1c estava normal em todos os participantes. Em relação ao
TTOG apenas um paciente de 12 anos de idade e diagnóstico de FC aos 19
meses, apresentou glicemia de jejum alterada (120 mg/dL, VR: 70-99) e
intolerância a glicose (186 mg/dL, VR: < 140). CONCLUSÕES: Portadores de
FC tendem a apresentar insuficiência das células &#946; devido à fibrose das
ilhotas pancreáticas. Esse problema tem-se tornado mais freqüente devido ao
aumento da longevidade desses indivíduos. Como o desenvolvimento da
intolerância a glicose está associada ao tempo de doença, essa alteração não
é comum em crianças. Porém, recomenda-se TTOG periodicamente pelo risco
aumentado de desenvolvimento de diabetes melito (DM) e porque os sinais
clínicos do DM são muitas vezes confundidos com sinais de infecção pulmonar.
A baixa freqüência de intolerância a glicose observada nessa população é o
esperado para sua faixa etária.
PalavrasChave: fibrose cística, diabet Agradecimentos:

Título: Carcinoma virilizante do córtex supra-renal
Autores: CRÉSIO DE ARAGÃO DANTAS ALVES   FAMED/UFBA ANA CLÁUDIA ALVES
FAMED/UFBA LILIAN BURLACHINI CLÍNICA ONCO NÚBIA MENDONÇA    CLINICA ONCO
SORAYA MOTTA HOSPITAL SÃO RAFAEL
Resumo:
INTRODUÇÃO: Carcinoma primário do córtex supra-renal é raro. Apresenta-se
sob forma funcionante em 94% dos casos (51%: virilização isolada, 42%:
virilização + hipercortisolismo). Hipertensão arterial (HAS) pode ser causada
por &#8593; glucocorticóides e/ou &#8593; mineralocorticóide e, em alguns
casos, pela compressão da artéria renal.  DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente, 10
anos, masculino, avaliado devido a aumento de volume abdominal. Exame
físico mostrava: peso: 51,2 Kg (P. >97,5%), altura: 152cm (P. 97,5%), PA:
140x111 mmHg*; pêlos faciais depilados*; voz grave*; acne em fronte e
tórax*; massa endurecida em abdômen, ocupando loja renal, hipocôndrio e
flanco esquerdos*; pênis (13 cm de comprimento), testículos (3x1,5 cm)
bilateralmente, pêlos pubianos depilados. Com esses dados, foi feito diagnóstico
de carcinoma adrenocortical virilizante Genitora relatou surgimento de pêlos
pubianos, axilares e faciais aos 7 anos, associado a aumento do pênis. TAC
abdômen: formação expansiva em quadrante superior esquerdo, medindo
21cm x 18,5cm x 16,2cm*. TAC tórax: metástases pulmonares bilaterais*.
Avaliação hormonal: cortisol (8h): 28,4 microg/dL* (5-25); testosterona livre:
134 picog/mL* (0,2-5,5); SDHEA: 15.000 nanog/mL* (111-1201); aldosterona:
76,7 nanog/dL* (4-31); Renina: 10 nanog/mL/hora* (0,98-4,18). O tumor
foi removido cirurgicamente e o diagnóstico confirmado por estudo anátomo-
patológico. Avaliação hormonal no pós-operatório mostrou: testosterona livre:
10,9 picog/mL* (0,2-5,5); SDHEA: 562 nanog/mL (111-1201); aldosterona:
35,1 nanog/dL* (4-31) e renina: 4,40 nanog/mL/hora* (0,98-4,18).
Quimioterapia para completar tratamento do tumor foi iniciada. COMENTÁRIOS:
O carcinoma adrenal é parte obrigatória do diagnóstico diferencial de crianças
com adrenaca precoce ou sinais de virilização, principalmente quando associados
a HAS e aumento do volume abdominal.
PalavrasChave: carcinoma adrenal, vir Agradecimentos:
Código: 096 Data: 13 de junho - Sexta-Feira

Título: Tireoidite de Hashimoto e Lupus Eritematoso Sistêmico
Autores: CRÉSIO DE ARAGÃO DANTAS ALVES   FAMED/UFBA TEREZA ROBAZZI
FAMED/UFBA MANUELA FRAGOMENI HOSPITAL ROBERTO SANTOS
Resumo:
INTRODUÇÃO: A tireoidite de Hashimoto (TH) é uma doença auto-imune na
qual ocorre produção de anticorpos anti-tireoidianos e infiltração linfocítica da
tireóide. O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença auto-imune
sistêmica caracterizada pela produção de auto-anticorpos e deposição de
imunocomplexos em diversos órgãos e tecidos. O desenvolvimento de TH em
pacientes com LES tem sido relatado com freqüência conflitante. Entretanto,
são poucos os trabalhos relatando a ocorrência de LES em pacientes com
diagnóstico prévio de TH. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente, 11 anos, feminina,
com diagnóstico de TH aos 10 anos, confirmado laboratorialmente por T4L:
0,22 ng/dL* (0,75–1,80); TSH: 135 UI/mL* (0,3–5,0), Anti-TPO: 263 UI/mL*
(&#61500; 35) e anticorpo antitireoglobulina: 51 UI/mL* (&#61500; 40).
Um ano depois, em uso de reposição hormonal com levotiroxina, desenvolveu
edema periorbitário, anasarca e hematúria, seguidos por epistaxe, hemorragia
gengival, petéquias e equimoses em locais de trauma. Após investigação,
preencheu os critérios diagnósticos para LES de acordo com o Colégio Americano
de Reumatologia: serosite (derrame pericárdico e pleural), proteinúria de 3+,
FAN positivo, trombocitopenia em mais de 02 ocasiões, níveis alterados de
anticardiolipina IgG e biópsia renal que evidenciou nefrite lúpica. Iniciado
tratamento da nefrite com prednisona, sem melhora, sendo acrescentada
pulsoterapia com metilprednisolona. Devido a resposta terapêutica insatisfatória,
foi introduzido pulsoterapia com ciclofosfamida, com melhora clínica importante.
COMENTÁRIOS: Embora seja importante investigar pacientes com LES para
TH, os dados atualmente disponíveis não são suficientes para se afirmar sobre
a indicação de triagem de rotina para LES em indivíduos com TH.
PalavrasChave: lupus, tireoidite auto-i Agradecimentos:

Título: CONHECIMENTO DA PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM
PORTADORES DE DIABETES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA
EM DIABETES DE FEIRA DE SANTANA - BA.
Autores ÉRICA SABRINA LEÃO DIAS
Resumo:
A obesidade representa um grave risco à saúde que aumenta progressivamente
de acordo com o ganho de peso. É uma doença crônica que afeta cada vez
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mais crianças e adultos, predispondo à ocorrência de doenças crônico-
degenerativas, inclusive do diabetes do tipo II. Objetivos:Conhecer a prevalência
da obesidade em portadores de diabetes assistidos pelo centro de referência
em diabetes de Feira de Santana – BA; descrever a classificação da obesidade
com base no índice de massa corporal; traçar o perfil do IMC dos pacientes
assistidos e entrevistados no centro de referência em diabetes.Metodologia: O
estudo se caracterizou como uma pesquisa descritiva com análise quantitativa,
que visou avaliar o índice de massa corporal (IMC), recomendado pela
Organização Mundial de Saúde – (WORLD HEALTH...., 1997), entre 61 pacientes
diabéticos, nos meses de setembro e outubro de 2007.Resultados: Do total de
pacientes analisados 26,24% apresentaram obesidade, sendo que, 21,33%
foram classificados como obesidade de grau I, apresentando IMC entre 30 e
34,9. Dos pacientes analisados 4,91% apresentaram obesidade de grau II,
não sendo, portanto, identificados nenhum paciente com obesidade de grau
III ou mórbida. Conclusão: Houve uma baixa prevalência de obesidade entre
os pacientes diabéticos atendidos pelo centro de referência pesquisado. Porém
o alto índice de pré obesidade revela sinal de alerta. Os profissionais de saúde
deste serviço devem estar atentos para evitar que estes pacientes tornem se
futuros obesos. O que requer  intenso acompanhamento na terapia nutricional,
educacional e um controle efetivo no tratamento destes pacientes.
PalavrasChave: Diabetes, IMC, obesid Agradecimentos: À todos os diabéticos entrevistados.

Título: ‘’Síndrome de Turner’’ - Apresentação Neonatal
Autores: CAROLINA FREIRE CRUZ   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS - HGRS,
SALVADOR/BA CAROL LADEIA HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS -HGRS,
SALVADOR/BA SANDRA TEIXEIRA    HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS -HGRS,
SALVADOR/BA SABRINA ROCHA   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS - HGRS,
SALVADOR/BA HELENA PIMENTEL  HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS - HGRS,
SALVADOR/BA MAGNÓLIA CARVALHO  HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS - HGRS,
SALVADOR/BA
Resumo:
Introdução: Síndrome de Turner é a anomalia cromossômica mais freqüente
no sexo feminino (1:2500 nascimentos), definida pela presença de um
cromossomo X e deleção total ou parcial do 2º cromossomo sexual em
paciente fenotipicamente feminino. É caracterizada por baixa estatura e
disgenesia ovariana fundalmentalmente e associada a outras malformações
de órgãos e sistemas.
Descrição do caso: Recém-nascido de D.S. 24 horas de vida, sexo feminino,
admitido na Semi-Intensiva Neonatal do HGRS em oxigenoterapia por
desconforto respiratório, à inspeção fácies sindrômica e hipotonia. Ao exame,
apresentava taquidispnéia, tórax infundibular com hipertelorismo mamário,
baixa implantação dos cabelos, tiragem intercostal com roncos à ausculta,
edema em face, palpebral bilateral, mãos e pés; pulsos femorais débeis e
unhas profundas. Pescoço curto com excesso de pele em dorso. Genitália
feminina. Evoluiu com sinais de congestão pulmonar e sopro cardíaco.
Ecocardiograma revelou comunicação interatrial, refluxo tricúspide, persistência
do canal arterial, hipertensão pulmonar severa e coarctação aórtica. Iniciado
tratamento para hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca com melhora
progressiva do quadro sendo encaminhada à unidade de referência para
correção cirúrgica da cardiopatia. Avaliação da genética concluiu, pelos estigmas
apresentados, tratar-se de SÍNDROME DE TURNER, confirmada com resultado
do cariótipo 45 XO.
Comentário: O diagnóstico precoce da Síndrome de Turner para medidas
profiláticas e terapêuticas é muito importante e estudos revelam que este está
sendo tardio. A descrição fenotípica e apresentação clínica desta Síndrome
com características peculiares já observáveis no recém nascido têm o intuito
de auxiliar o médico no seu reconhecimento precoce e suspeição.
PalavrasChave: Síndrome de Turner, r Agradecimentos: Agradecemos à genitora do recém
nascido.

Título: HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA FORMA PERDEDORA DE
SAL (DEFICIÊNCIA DE 21 OH HIDROXILASE)
Autores ELISA COUTO PERES  HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
FABIOLA ESGRIGNOLI GARCIA HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
ALESSANDRA MOREIRA CARVALHO DA SILVA    HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO
FONTOURA
BARBARA RIQUENA   HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
CASSIA RIBEIRO DO VALLE HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
CAMILA SANTANA HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
Resumo:
INTRODUÇÃO A DEFICIÊNCIA DA 21 HIDROXILASE É O DEFEITO ENZIMÁTICO
MAIS COMUM NA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA. EXISTEM 2 FORMAS DE
APRESENTAÇÃO: A FORMA CLÁSSICA E A FORMA NÃO CLÁSSICA. NA FORMA
CLÁSSICA, A SUA INCIDÊNCIA É DE 1:15.000 NASCIMENTOS PODENDO SER
VIRILIZANTE SIMPLES OU FORMA PERDEDORA DE SAL. O DIAGNÓSTICO É
FEITO COM A DOSAGEM DE 17OH PROGESTERONA NA FORMA CLÁSSICA E
COM TESTE DE ESTIMULAÇÃO DE ACTH NA FORMA NÃO CLÁSSICA.
RELATO DE CASO P.S., 2 MESES, MASCULINO, PARDO, NATURAL DE SÃO
PAULO, PROCUROU O PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO
FONTOURA COM QUADRO DE VÔMITOS INCOERCÍVEIS, SEM RELAÇÃO
ALIMENTAR. NEGAVA FEBRE OU DIARRÉIA. AO EXAME FISICO APRESENTAVA-
SE DESIDRATADO GRAVE E HIPOATIVO. ANTECEDENTES: APRESENTOU O
MESMO QUADRO COM 25 DIAS DE VIDA, PAIS NÃO CONSANGÜINEOS. EXAMES
DE ADMISSÃO: SÓDIO=119; POTÁSSIO=6,2; GASOMETRIA (pH=7,48;
BICARBONATO=16). AVENTADA HIPÓTESE DE HIPERPLASIA ADRENAL
CONGÊNITA E SOLICITADO EXAMES QUE A CONFIRMARAM: 17OH
PROGESTERONA > 20 (0,87-3,12 NG/DL).
COMENTÁRIO A HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DE 21
HIDROXILASE É UM DIAGNÓSTICO MAIS SUSPEITADO EM MENINAS ONDE HÁ,
DESDE O NASCIMENTO, O APARECIMENTO DE AMBUGÜIDADE GENITAL. POR

SUA VEZ EM MENINOS, SEU DIAGNÓSTICO COSTUMA SER FEITO NAS CRISES
PERDEDORAS DE SAL ONDE OCORRE UM QUADRO DE DESIDRATAÇÃO
IMPORTANTE DO SÉTIMO À SEGUNDA SEMANA DE VIDA. APÓS INSTITUIRMOS
TRATAMENTO COM HIDROCORTISONA (20MG/KG/DIA) E FLORINEFI (0,1MG/
DIA), O PACIENTE EVOLUIU COM NORMALIZAÇÃO DOS VALORES DO SÓDIO,
POTÁSSIO E GASOMETRIA. PORÉM APÓS A ALTA HOSPITALAR O PACIENTE
ABANDONOU O TRATAMENTO AMBULATORIAL E APÓS 6 MESES RETORNOU
COM QUADRO DE DESIDRATAÇÃO GRAVE.
PalavrasChave: 17OH PROGESTERO Agradecimentos:

Título: puberdade precoce central: avaliação da estatura prevista em
pacientes tratadas com análogos de GnRH
Autores: GABRIELA FERREIRA DA COSTA   UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
ELENILDE GOME SANTOS   UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Resumo:
Objetivo: Avaliar ganho na estatura prevista (EP) de pacientes com Puberdade
Precoce Central (PPC) tratadas com análogo de GnRH (GnRHa); verificar se
a EP ao término (EPt) da terapêutica atingiu a estatura alvo familiar (EA);
avaliar ganho ponderal e IMC durante tratamento.
Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo de análise de prontuários. Foram
incluídas pacientes do sexo feminino menores de 20 anos, com diagnóstico de
PPC em tratamento com GnRHa há pelo menos 2 anos ou que trataram por no
mínimo 2 anos. A EP foi calculada pelo método de Bayley-Pinneau.
Resultados: Foram analisados prontuários de 18 pacientes que iniciaram a
puberdade com 4,8 (0-8,0) anos e o tratamento com 7,3 (3,7-9,4) anos. O
tempo total de tratamento foi de 3,5 (2,0-6,1) anos. A EP ao início do
tratamento (EPi) foi de 149,1(133,1-166,7) cm e mostrou-se menor que a EP
com pelo menos 2 anos de tratamento (EP2) (p=0,026)  e que a EPt (p=0,009).
Não houve diferença estatística entre EPt e EA.  A EPt e a EA foram de 158,6
(138,7-173,5) e 154,4 (134,0-169,0) cm. A média do IMC foi de 18,15
(15,03-23,84) kg/m2 ao início e 21,14 (16,54-29,7) kg/m2 ao término do
mesmo, com diferença significativa (p<0,0001).  Apesar do aumento da
média do IMC, houve redução do número de pacientes classificadas como
obesas.
Conclusão: A terapêutica com GnRHa promoveu melhora da previsão da
estatura final, semelhante a EA a despeito da idade de início do tratamento.
Houve redução da freqüência de obesidade, apesar do aumento da média do
IMC.
PalavrasChave: estatura prevista, pub Agradecimentos:

Título: CORRELAÇÃO POSITIVA ENTRE COLESTEROL TOTAL E
PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESOS E
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INGRID FERREIRA METZGER DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA/FMRP/USP
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Resumo:
OBJETIVO: Avaliar a influência do colesterol total na peroxidação lipídica de
crianças e adolescentes obesos, obesos hipertensos e controles. METODOLOGIA:
Crianças e adolescentes (5 a 18 anos) recrutados da comunidade de Juiz de
Fora, MG, foram avaliadas clinicamente e classificados em obesos, obesos
hipertensas ou controles. Sangue venoso foi coletado, após jejum de 12 h,
para avaliação do colesterol total e da peroxidação lipídica (concentrações de
malondialdeído -MDA). Estatística: ANOVA de uma via, Teste de correlação de
Pearson. Valores  de P < 0,05 estatisticamente significativos. RESULTADOS:
Foram avaliados 88 obesos (Col Total 147±34 mg/dL), 35 obesos hipertensos
(Col Total 158±35mg/dL) e 22 controles (Col Total 129±23 mg/dL) (P=0,007
comparando o colesterol dos grupos). A correlação entre o colesterol total e o
MDA foi positivo e significativo para os obesos (P<0,0001, r=0,4) e obesos
hipertensos (P=0,03, r=0,37) e negativo para os controles (r=-0,07).
CONCLUSÃO: A correlação positiva entre colesterol toTal e MDA em crianças
obesas e obesas hipertensas sugere mais um risco cardiovascular associado à
obesidade. Apoio Financeiro: CNPq
PalavrasChave: Obesidade hipertensã Agradecimentos: Fundação IMEPEN, Lab. Imunologia
ICB/UFJF

Título: Síndrome de hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente
(HHPI) na infância como causa de hipoglicemia em lactente
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Resumo:
Introdução: A síndrome de hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente na infância
( HHPI) é caracterizada por uma proliferação de células endócrinas originárias
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do epitélio ductular pancreático com conseqüente hipersecreção inapropriada
de insulina, sendo a principal causa de hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente
em crianças. Sua incidência é de 1: 50.000 nascidos vivos. Relato de caso:
Lactente, três meses de idade, iniciou quadro de tremor intermitente em
membros superiores e face, sendo prescrito anticonvulsivante regular. No
entanto evoluiu com cianose perioral, movimentos oculares incoordenados,
tremores e rigidez dos membros. Internada para investigação diagnóstica,
sendo evidenciada glicemia de 37 mg/dl. Durante o período hospitalar manteve
hipoglicemia e crises convulsivas focais. Na investigação tinha insulina sérica
e peptídeo C elevados, e ácido graxo normal, sugerindo o diagnóstico de
hiperinsulinismo congênito . Foi subtemtida a pancreatectomia subtotal (95%)
sendo evidenciada ilhotas de Langerhans de morfologia variável, hipercromasia
nuclear, discreta desorganização na distribuição, congestão e áreas de
hemorragia recente. Apresenta atraso cognitivo moderado, mioclonias em
MMSS e face, extremo baixo peso (< P3), e densidade óssea baixa para
idade, porém se encontra normoglicêmica. Comentários: Este relato de caso
é de extrema importância para a literatura, tendo em vista a baixa incidência
da HHPI na população. No entanto, esta entidade é a principal causa de
hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente em crianças, devendo ser
diagnosticada precocemente visando garantir melhor qualidade de vida aos
portadores da doença.
PalavrasChave: hipoglicemia persiste Agradecimentos:

Título: Hiperplasia Congênita das Supra-renais: relato de caso com
diagnóstico tardio.
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Resumo:
A Hiperplasia Congênita das Supra renais (HCSR) é uma doença autossômica
recessiva caracterizada pela deficiência de uma das enzimas envolvidas na
esteroidogênese das supra-renais, sendo a deficiência da 21 hidroxilase a
mais freqüente. A deficiência 21OH é classificada em não clássica e clássica
subdividida em virilizante simples e perdedora de sal. Esta última é caracterizada
pelo comprometimento da produção de glicocorticóide e mineralocorticóide,
com quadro de  vômitos, desidratação, podendo levar ao choque. A forma
virilizante simples caracteriza-se por deficiência apenas da produção de
glicocorticóide e aumento na produção de andrógenos. Em ambas as formas,
no sexo feminino, há ambigüidade genital em graus variados. O marcador
dessa deficiência é o aumento da 17 OH progesterona plasmática.
RML,10 anos, feminina, procedente de Varzelândia(MG), procurou serviço
médico com história de ambigüidade genital desde o nascimento. Apresenta
hipertrofia de clitóris com abertura de uretra na base do falus, presença de
fusão de pregas lábio escrotais e ausência de gônadas palpáveis, P4 e mama
E-M2 e D-M3, peso e altura nos percentis 75, PA: 95x57mmHg. À USG
abdominal, ovários e útero normais e ausência de testículos. Há elevação de
17 OHP, sulfato de dehidroepiandrosterona, testosterona total e livre, eletrólitos
normais e cariótipo XX.
Trata-se de caso de HCSR por deficiência da 21OH, forma virilizante simples
cujo diagnóstico foi realizado aos 10 anos, com prejuízo no desenvolvimento
emocional da criança. Devido incidência significativa é importante a realização
de screening neonatal para o diagnóstico e tratamento precoces para evitar
problemas psicológicos futuros quanto a identidade sexual.
PalavrasChave: ambiguidade, genital, Agradecimentos: Agradecemos Dr Eurico pela
colaboração diagnóstica
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Resumo:
Introdução A tireoidite Hashimoto é a principal condição inflamatória da tireóide
que desencadeia hipotireoidismo primário. Observada tipicamente na
adolescência e rara antes dos 4 anos de idade é mais comum no sexo
feminino que no masculino (5:1). Atualmente, com o avanço dos métodos
diagnósticos e o conhecimento das manifestações clínicas o tratamento pode
ser iniciado precocemente, sem que todos os sinais clássicos da doença
estejam presentes. Relato de caso F.M.G, 16 anos, masculino, compareceu a
primeira consulta no ambulatório de adolescentes do IFF queixando – se de
obesidade e baixa estatura a partir dos 12 anos. Referia também hipersônia,
pele seca e  cansaço para realizar exercícios físicos. Negava constipação,
intolerância ao frio, dificuldade de aprendizado. História familiar: negativa
para hipotireoidismo. Ao exame físico: Paciente em BEG, obeso, hidratado,
corado, eupneico, mixedematoso, pele e cabelos ressecados, bócio difuso
sem nodulações. FC: 56bpm, Fr: 21 irpm, P: 67,1Kg
E: 1.51 m  IMC: 29,4. Orofaringe: macroglossia ACV, AR, Abdome: sem
alterações. Membros: encurtamento dos dedos das mãos. Exames: T4livre:
< 1,0 pmol/l TSH: 559,20 mUI/ ml Tireoglobulina: 46.30 ng/ ml Anti TPO: >
1.000 UI/ml Colesterol total: 224mg/dl Triglicerídeos: 236 mg/dl HDL: 34 mg/
dl LDL: 143 mg/dl Hemograma: sem alterações. Rx de punho: a idade óssea
é de 12 anos. USG de tireóide dia 25.04 Conduta: iniciado reposição hormonal
com l- tiroxina 50mg/ dia. Conclusão:
 Obesidade infantil  deve ser investigada, principalmente se acompanhada de
desaceleração do crescimento que muitas vezes passa despercebido pelos
pais. Uma doença facilmente diagnosticável , pode ter uma evolução clínica

desfavorável sem o tratamento precoce, causando grande prejuízo no
crescimento e desenvolvimento de um adolescente.
PalavrasChave: Tireoidite de Hashimo Agradecimentos: Dra Olga Maria Bastos

Título: FATORES DE RISCO PARA O EXCESSO DE PESO NUMA
POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL USUÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE INTEGRAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINAS-SP
Autores MARCOS ROGERIO CAPELLO SOUSA PUC CAMPINAS
Resumo:
Objetivo: Estudar fatores de risco para o excesso de peso numa população
infanto-juvenil com idade entre 1 e 18 anos, usuárias da UBS Integração na
cidade de Campinas, SP, Brasil.
Método: Estudo caso-controle com 219 crianças e adolescentes avaliadas
através das tabelas de IMC da OMS (0-5 anos/2006; 5-18 anos/2007) e de
questionário com variáveis biológicas; demográficas; socioeconômicas;
alimentares e de atividade física.
ýÿ Resultados: A prevalência de excesso de peso foi de 41,1% - sobrepeso
24,7% e obesidade 16,4%, com associação significativa entre: sobrepeso e a
escola freqüentada (escolas estaduais - p=0,001) e entre sobrepeso e a
média da idade de início escolar (p=0,022). Há mais indivíduos com sobrepeso
e obesidade no ensino fundamental do que na pré-escola (p=0,025). Houve
associação significativa entre peso de nascimento maior que 4 kg e a obesidade
em crianças e adolescentes (p=0,012). Houve associação significativa entre
consumo de suco em pó e o grupo sem excesso de peso (p=0,036). Na
população infanto-juvenil o grupo com excesso de peso consome
significativamente maior quantidade de refrigerante (p=0,0017) e menor
quantidade de frutas (p=0,0045), verduras (p=0,0026) e legumes (p<0,001).
Indivíduos com sobrepeso praticam menos atividade física (p=0,012).
Conclusão: Devido ao perfil socioeconômico da população analisada a prioridade
urgente seria a correção do consumo diário de verduras, legumes, frutas
através da merenda escolar no nível do ensino fundamental e médio e a
implantação curricular de programas de educação alimentar e física. A
comunidade deveria receber informações sobre alimentação saudável e estímulo
através de programas de prática de atividade física.
PalavrasChave: obesidade fator risco Agradecimentos:

Título: “Hipotireoidismo: a importância do diagnóstico precoce.”
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Resumo:
Introdução A tireoidite Hashimoto é a principal condição inflamatória da tireóide
que desencadeia hipotireoidismo primário. Observada tipicamente na
adolescência e rara antes dos 4 anos de idade é mais comum no sexo
feminino que no masculino (5:1). Atualmente, com o avanço dos métodos
diagnósticos e o conhecimento das manifestações clínicas o tratamento pode
ser iniciado precocemente, sem que todos os sinais clássicos da doença
estejam presentes. Relato de caso F.M.G, 16 anos, masculino, compareceu a
primeira consulta no ambulatório de adolescentedo IFF queixando – se de
obesidade refratária a dieta e baixa estatura a partir dos 12 anos. Referia
também hipersônia, pele seca e cansaço físico. Negava constipação, intolerância
ao frio e reprovação escolar. História familiar: negativa para hipotireoidismo.
Ao exame físico: Paciente em BEG, obeso, hidratado, corado, eupneico,
mixedematoso, pele e cabelos ressecados, bócio difuso sem nodulações. FC:
56bpm, Fr: 21 irpm, P: 67,1Kg
E: 1.51 m  IMC: 29,4. Orofaringe: macroglossia ACV, AR, Abdome: sem
alterações. Membros: encurtamento dos dedos das mãos. Estadiamento
Tanner: 5 Exames: T4livre: < 1,0 pmol/l TSH: 559,20 mUI/ ml Tireoglobulina:
46.30 ng/ ml Anti TPO: > 1.000 UI/ml Colesterol total: 224mg/dl Triglicerídeos:
236 mg/dl HDL: 34 mg/dl LDL: 143 mg/dl Hemograma: sem alterações. Rx
de punho: a idade óssea é de 12 anos. Conduta: iniciado reposição hormonal
com l- tiroxina 50mg/ dia. USG de tireoide: 25.04.2008 Conclusão:
 Obesidade infantil  deve ser investigada, principalmente se acompanhada de
desaceleração do crescimento que muitas vezes passa despercebido pelos
pais. Uma doença facilmente diagnosticável , pode ter uma evolução clínica
desfavorável sem o tratamento precoce, causando grande prejuízo no
crescimento e desenvolvimento e auto estima de um adolescente.
PalavrasChave: Hashimoto exarcebad Agradecimentos: Dra Olga Maria Bastos
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Resumo:
Introdução: A síndrome metabólica é caracterizada por obesidade central,
hipertensão arterial e alterações metabólicas que decorrem da resistência
periférica à insulina. Na adolescência, há uma tendência para o agravamento
do quadro clínico o que aumenta o risco cardio-vascular.O diagnóstico e a
intervenção precoces podem minimizar este risco. Objetivos: o estudo visa
descrever os principais aspectos clínicos-laboratoriais da Síndrome Metabólica
em adolescentes obesos atendidos em dois ambulatórios do HUPES.
Metodologia: série de casos. A coleta de dados baseou-se na revisão de
prontuários da Instituição. O critério de inclusão foi apresentar 3 ou mais
manifestações clínico-laboratoriais da Síndrome. Resultados: foram identificados
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44 casos dentre 388 adolescentes portadores de obesidade (11,3%), 24 do
sexo feminino (54,5%) e 20 do sexo masculino (45,5%). A média de idade,
no momento do diagnóstico foi de 14 ± 2 a. A média de circunferência
abdominal foi de 99± 3 cm nos meninos e 90± 1,4 cm nas meninas. As
principais alterações clínicas encontradas foram acantose nigricans (40-90,9%)
e hipertensão arterial (30-68,1). Dentre as alterações laboratoriais observou-
se hipertrigliceridemia em 38 pacientes (86,3%), baixo HDL em 24 (54,5%),
hiperuricemia em 17 (38,6%). Dos 18 pacientes submetidos ao TTOG, 11,
apresentaram glicemia de jejum alterada (25%); intolerância à glicose foi
detectada em 4 (9%) e 3 tiveram o diagnóstico de diabetes melito (6,8%).
Conclusões: a presença de acantose nigricans e hipertensão arterial em
adolescentes obesos, devem alertar o pediatra para a investigação de síndrome
metabólica.
PalavrasChave: sindrome metabólica, Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução: A síndrome metabólica é caracterizada por obesidade central,
hipertensão arterial e alterações metabólicas que decorrem da resistência
periférica à insulina. Na adolescência, há uma tendência para o agravamento
do quadro clínico o que aumenta o risco cardio-vascular.O diagnóstico e a
intervenção precoces podem minimizar este risco. Objetivos: o estudo visa
descrever os principais aspectos clínicos-laboratoriais da Síndrome Metabólica
em adolescentes obesos atendidos em dois ambulatórios do HUPES.
Metodologia: série de casos. A coleta de dados baseou-se na revisão de
prontuários da Instituição. O critério de inclusão foi apresentar 3 ou mais
manifestações clínico-laboratoriais da Síndrome. Resultados: foram identificados
44 casos dentre 388 adolescentes portadores de obesidade (11,3%), 24 do
sexo feminino (54,5%) e 20 do sexo masculino (45,5%). A média de idade,
no momento do diagnóstico foi de 14 ± 2 a. A média de circunferência
abdominal foi de 99± 3 cm nos meninos e 90± 1,4 cm nas meninas. As
principais alterações clínicas encontradas foram acantose nigricans (40-90,9%)
e hipertensão arterial (30-68,1). Dentre as alterações laboratoriais observou-
se hipertrigliceridemia em 38 pacientes (86,3%), baixo HDL em 24 (54,5%),
hiperuricemia em 17 (38,6%). Dos 18 pacientes submetidos ao TTOG, 11,
apresentaram glicemia de jejum alterada (25%); intolerância à glicose foi
detectada em 4 (9%) e 3 tiveram o diagnóstico de diabetes melito (6,8%).
Conclusões: a presença de acantose nigricans e hipertensão arterial em
adolescentes obesos, devem alertar o pediatra para a investigação de síndrome
metabólica.
PalavrasChave: SINDROME METABÓ Agradecimentos:
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Resumo:
OBJETIVOS: Analisar o perfil dos pacientes encaminhados por baixa estatura
ao ambulatório de crescimento da endocrinologia pediátrica do HRAS-DF.
PACIENTES E MÉTODOS: Foi realizado uma análise retrospectiva de todos os
prontuários de pacientes encaminhados por baixa estatura ao ambulatório de
Endocrinologia Pediátrica do HRAS. Foram analisados 136 prontuários de
primeira consulta, atendidos no ambulatório de crescimento no ano de 2007,
sendo apurados os seguintes dados: a estatura da criança e a estatura dos
pais, em seguida calculado a estatura alvo e o canal familiar, sendo estes
dados plotados na curva de crescimento NCHS e avaliados quanto ao percentil
e a relação com o canal familiar.
RESULTADOS: Dos pacientes estudados 31,6% estavam com estatura
adequada, crescendo dentro do canal familiar; esses pacientes receberam
alta do ambulatório. Noventa e três pacientes apresentaram baixa estatura e
destes, 17,2% (16/93) estavam abaixo do canal familiar porém acima do 3º
percentil, 35,5% (33/93) abaixo do 3º percentil e do canal familiar e 47,3%
(44/93) estavam abaixo do 3º percentil mas dentro do canal familiar.
CONCLUSÃO: Neste estudo, foi observado que a maioria dos pacientes
encaminhados ao ambulatório estavam dentro do canal familiar, incluindo os
de estatura adequada e os de baixa estatura. O que nos mostra a importância
de se calcular a estatura alvo e o canal familiar no acompanhamento dessas
crianças na puericultura.
PalavrasChave: baixa estatura Agradecimentos: À Suely que nos ajudou no resgate dos
prontuarios
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Resumo:
Introdução: A esofagite eosinofílica é uma enfermidade pouco diagnosticada,
apesar de poder manifestar-se precocemente. A suspeita clínica e o tratamento
representam grande desafio. Descrição do caso: RSS, masculino, procedente
de Feira de Santana-Bahia, nascido em 5/09/2007. Atendido e internado em
27/12/2007 com história de regurgitações e vômitos, desde vinte dias de

vida. Na primeira semana de vida apresentou lesões de pele eritematosas em
face, tronco e membros. Não ocorreu ganho ponderal após o nascimento.
Realizou EREED tendo como resultado refluxo gastroesofágico. Fez uso de
Ranitidina, Omeprazol, Domperidona e Loperamida sem melhora. Internado
duas vezes por desidratação. A mãe durante a gestação cursou hiperglicemia.
Parto sem intercorrências; peso de nascimento de 4520g. Foi alimentado com
leite materno exclusivo desde o nascimento. No exame físico, peso de 4500g,
sinais evidentes de desidratação e desnutrição. Presença de placas
esbranquiçadas em troncos e membros. Durante o internamento foi alimentado
com leite materno (mãe na dieta sem leite de vaca) e Alfaré. Medicado com
Prednisolona, Montelucaste, Omeprazol, Domperidona e cremes de uréia. Alta
hospitalar em 24/1/2008, com melhora do quadro clínico, pesando 5250g. Na
consulta ambulatorial em 06/03/08 pesava 6180g; orientado suspender
Omeprazol e Domperidona, reduzir Predinisolona, manter Montelucaste e
iniciar alimentos hipoalergênicos. Comentários: Trata-se de um caso de esofagite
eosinofílica com manifestações clínicas na primeira semana de vida,
diagnosticada e tratada, inicialmente, como doença do refluxo gastroesofágico,
sem boa evolução. A suspeita clínica de esofagite eosinofílica e tratamento
adequado determinou melhora dos sinais e sintomas apresentados e
recuperação nutricional.
PalavrasChave: ESOFAGITE EOSINOF Agradecimentos:

Título: Doença Celíaca e Pneumonite de Hipersensibilidade
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Resumo:
Introdução: A doença celíaca é causada pela alergia ao glúten e a associação
com pneumonite de hipersensibilidade considerada rara na literatura. O
diagnóstico e tratamento constituem um desafio a prática clínica. Descrição do
caso: HMS, 04a, feminino, Natural de Feira de Santana Atendida em abril/
2004 com história de respiração acelerada e ruidosa desde  os dois anos que
melhorava com prednisolona, uso recorrente e há 6 meses cursava com
cianose aos esforços. Tem diagnóstico de doença celíaca desde 1º ano de vida
e  em dieta isenta de glúten desde o diagnóstico. Ausência de contato com
aves.  Ao exame físico desnutrida, FR 35inc/min; lesões eritemo descamativas
em axilas e braços; aparelho respiratório com estertores crepitantes em bases
de pulmões; ACV BRNF sem sopros e restante do exame segmentar sem
alterações. Dos exames realizados o RX de Tórax tinha hipotransparência
pulmonar difusa; Tomografia Computadorizada do tórax com padrão de vidro
fosco; RAST para ácaros negativos; SAT O2 de 95%; HIV 1 e 2 negativos.
Iniciou tratamento com prednisona 1mg/kg/dia e após uma semana foi
hospitalizada com dispnéia, tosse seca, estertores crepitantes e Sat O2 89%,
utilizou metilprednisolona, após alta hospitalar, prednisolona e na redução da
dose houve recidiva dos sintomas em 02 períodos necessitando aumento da
dose. Em 2005 iniciou a hidroxicloroquina e suspendeu o corticóide, SAT O2
98%. Evolui com recidivas dos sintomas respiratórios com infecções de vias
aéreas. Conclusão: Trata-se de doença celíaca associada à pneumonite de
hipersensibilidade em que as alterações de pulmonares não desapareceram
com a retirada do glúten e
PalavrasChave: Pneumonite Hipersen Agradecimentos:

Título: Ascaridíase biliar e suas complicações
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Resumo:
Introdução: A ascaridíase é a principal helmintíase humana, com grande
prevalência em crianças. Manifestações graves como obstrução, volvo e
perfuração intestinal são descritas freqüentemente, no entanto, obstrução de
ductos biliares são relatados raramente. Descrição de casos: Descrição de 03
casos de crianças internadas com diagnóstico de ascaridíase biliar e suas
complicações: Caso 01: Menino de 7 anos, internado com dor abdominal
febre, coluria, icterícia e petéquias. Hemograma com leucocitose, plaquetopenia,
elevação de transaminases e bilirrubinias e insuficiência reanl. Foi transferido
para UTI devido sepse. Ultrassonografia (USG) de abdome demonstrou imagem
no hepato-colédoco e ducto cístico, compatível com Ascaris lumbricóides,
confirmado em parasitológico de fezes. Caso 02: Menino de 6 meses, internado
com aumento de volume abdominal e icterícia há 4 dias, evoluiu com eliminação
de A. lumbricoides em vômitos e obstrução intestinal sendo realizado
laparotomia com retirada de bolo de Ascaris de duodeno e em colédoco. Caso
03: Menino de 3 anos admitido com febre, icterícia e dor abdominal, USG e
tomografia de abdome demonstraram imagem sugestiva de A. lumbricoides
em vias biliares e vesícula biliar e de abscesso hepático. Os 03 pacientes foram
tratados com piperazina, anti-helmintico e antibióticos, com resolução clinica
e radiológica e alta hospitalar. Conclusão: A etiologia parasitaria deve ser
lembrada em pacientes com sinais de colangite e obstrução de vias biliares,
sobretudo porque as complicações possuem alta morbidade e letalidade.
Apesar de raramente descrita, é provavel que a ascaridíase biliar tenha uma
frequência maior do que a relatada na literatura.
PalavrasChave: ascaridiase bliar, absc Agradecimentos:



Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

67Revista Baiana de Pediatria - Vol. 4, Nº 2, mai/jun/jul/ago 2008

Título: Lactente assintomático com hepatomegalia: um relato de
caso.
Autores: LUIZA AMÉLIA CABUS   HOSPITAL SÃO RAFAEL CAMILA CARINE SANTOS
LESSA DANTAS SILVA   HOSPITAL SÃO RAFAEL MARIA LUISA GONÇALVES   HOSPITAL
SÃO RAFAEL
Resumo:
Hepatomegalia em lactentes podem ter várias etiologias entre elas, doenças
bacterianas, virais, Fúngicas, Doenças Auto-imunes, Parasitárias, Biliares,
Hematológicas, Tumores benignos, malignos, metastáticos e Doenças de
depósito. Habitualmente os lactentes podem ter fígado palpável até 2cm de
RCD sem associação com patologia, no entanto qualquer aumento superior a
2 cm deve ser investigado. O paciente deste caso tinha 1 ano e 1mês,
masculino de etnia caucasiana, procedente do interior da Bahia para investigação
de uma hepatomegalia assintomática a qual foi diagnosticada durante
internamento em hospital municipal para tratamento de infecção respiratória.
Transferido para o Hospital São Rafael onde foram realizados exames clínicos,
laboratoriais e de imagem para afastar as causas de hepatomegalia. Os
resultados foram inconclusivos e sendo excluídas as causas infecciosas agudas,
solicitou-se a biópsia hepática. É importante sempre pensar  como diagnóstico
diferencial em doenças de depósito na infância. O resultado da biópsia conclui
tratar-se de uma Glicogenose tipo III que é uma doença secundária a um erro
inato do metabolismo do glicogênio. Existem mais de 12 subtipos de
glicogenose. A glicogenose tipo III é um distúrbio autossômico recessivo onde
há uma mutação no gen que codifica a enzima amilo 1-6 glicosidase. A
deficiência desta enzima leva ao acúmulo anormal de glicogênio no fígado,
músculos esqueléticos e coração. É importante diagnosticar estes pacientes
pois em longo prazo poderão evoluir com graves seqüelas como cirrose
hepática, hipoglicemias freqüentes, envolvimento neuromuscular progressivo
e comprometimento cardíaco. È indispensável o acompanhamento deste
pacientes para uma melhor qualidade de vida no futuro.
PalavrasChave: hepatomegalia, lacten Agradecimentos: Dra. Luiza Amélia Cabus

Título: Hemangioendotelioma Hepático: Relato de Caso
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Resumo:
Introdução
Apresentamos, através deste relato, paciente com aumento do volume
abdominal nos primeiros dias de vida sendo diagnosticado
Hemangioendotelioma Hepático posteriormente. Observamos desta forma a
importância de diagnóstico diferencial desta sintomatologia em neonatos e
lactentes.
Relato do Caso
Lactente, do sexo feminino, 7 meses de idade, procedente de Limeira, SP,
com história de distensão abdominal desde os primeiros dias de vida, atribuída
erroneamente a “cólica do lactente”. Evoluiu com grande aumento do volume
abdominal, seguido com sopro sistólico audível em bordo esternal esquerdo,
dispnéia e anemia. A tomografia computadorizada do abdômen superior revelou
um fígado aumentado de volume apresentando múltiplos processos expansivos,
nódulos hipodensos distribuídos difusamente no seu parênquima sugerindo
tratar-se de um hemangioendotelioma hepático.
Comentários
O Hemangioendotelioma hepático é um tumor vascular hepático sintomático
de caráter intermediário de malignidade. Dentre os tumores hepáticos primitivos
da criança, 13% são tumores vasculares, sendo esse o mais comum. Manifesta-
se com maior freqüência antes dos 6 meses de vida. Apresenta como principal
sintoma massa abdominal palpável, cursando com a tríade característica
composta de hepatomegalia, insuficiência cardíaca congestiva e múltiplos
hemangiomas cutâneos. Está associado a uma alta mortalidade devido ao
shunt arteriovenoso que leva a insuficiência cardíaca intratável. A insuficiência
hepática e a tendência a hemorragias são fatores agravantes. Ocasionalmente,
há casos de regressão espontânea e relatos de tratamentos bem sucedidos
com radioterapia, corticóides, laqueação arterial hepática e ressecção nodular
solitária.
PalavrasChave: Hemangioendoteliom Agradecimentos:

Título: EDEMA E ANEMIA SEVEROS EM LACTENTE POR
GASTROENTEROPATIA EOSINOFÍLICA (GE) POR INTOLERÂNCIA À
PROTEINA DO LEITE DE VACA (LV): RELATO DE CASO
Autores: LARYSSA KATAKI DE OLIVEIRA    UNIVERSIDADE DE UBERABA THAÍS MARTINS
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A GE caracteriza-se pela infiltração maciça de eosinófilos no
trato gastrointestinal (mais freqüente estômago e intestino delgado). Essa
resposta imune pode ser estimulada por antígenos da dieta (ex. proteína do
LV). DESCRIÇÃO DO CASO: D.C.S.S., feminino, branca, 31 meses, residente
em Uberaba/MG. Edema de grau variado e anemia desde oito meses de
idade. Episódios de diarréia que se acentuaram nos últimos quatro meses.
Leite materno exclusivo até 3º mês, complementação com LV e suspensão do
aleitamento em torno do 5º mês. E.F.: BEG, descorada ++/4+, edema
palpebral e de membros inferiores. PT: 3,3 A: 1,71 &#945;2: 0,62 &#947;:
0,16; Proteinúria 24hs: negativa. Pensou-se em gastroenteropatia perdedora
de proteína pelas fezes, com diminuição do edema após suspensão do LV por
duas semanas. Familiares resistentes à conduta, evoluindo para anasarca
(PT: 2,9g% A: 0,94 g% &#947;: 0,14%). Solicitado biópsia duodenal

(out.1993): mucosa com leve edema, sem outras alterações. Nova biópsia,
jan.1994 (Serviço de G.I./Unifesp): gastrite crônica superficial ativa, eosinofilia
intensa de lâmina própria. Duodenite com acentuada eosinofilia de corion.
Tratamento: dieta isenta de LV, prednisona, cromoglicato dissódico v.o. -
remissão do quadro. Em 21/10/94: PT: 6 A: 3,66 &#945;2: 0,72 &#947;:
0,42. COMENTÁRIOS: A GE, doença de difícil manejo, pode, em casos extremos,
levar a má absorção e enteropatia perdedora de proteínas, hipoalbuminemia,
edema periférico e anemia intensa. Daí, enfatizar às mães a importância do
aleitamento materno, principalmente no primeiro ano de vida.
PalavrasChave: Anemia; edema; gastr Agradecimentos: Ao pediatra Dr. Walter pela dedicação.
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Resumo:
Introdução: Crianças que apresentam vômitos são inicialmente diagnosticadas
como tendo doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Nos casos em que os
sintomas não são responsivos ao tratamento adequado, outras possibilidades
diagnósticas devem ser investigadas. Descrição do caso: Paciente sexo
masculino, 15 anos, com história de disfagia há dois anos, engasgos e tosse
seca. Nasceu de parto prematuro. Usou soja no primeiro ano de vida devido
a diarréia crônica. Durante a infância cursou com episódios de broncoespasmo
e placas pelo corpo. Fez tratamento anti-refluxo até os oito anos de idade,
mas ainda apresentava vômitos e queimação retroesternal. Submetido a
EREED que não evidenciou estenose. A EDA evidenciou edema e erosões
lineraes no terço distal de esôfago. A anatomia patológica mostrou intensa
exocitose de eosinófilos de padrão difuso na basal hiperplasiada e em
aglomerados proeminentes nas áreas de paraceratose, achado sugestivo de
esofagite eosinofílica. Atualmente seu tratamento é feito com dieta sem leite
e derivados, omeprazol e fluticasona, apresentando melhora clínica.
Comentários: A esofagite eosinofílica é caracterizada pela severa infiltração
de eosinófilos no esôfago isoladamente. As manifestações clínicas são vômitos,
regurgitação, epigastralgia e dor retroesternal. Embora os sintomas sejam
semelhantes à DRGE, os pacientes apresentam pouca ou nenhuma resposta
a supressão ácida e outras formas de terapia anti-refluxo. O que caracteriza a
esofagite eosinofílica é o grau de infiltração encontrado na biópsia. Parece
existir uma importante herança familiar. Os relatos mostram eficácia na dieta
restritiva e no uso de corticóide, apesar de serem descritos poucos casos na
literatura.
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Título: Síndrome de Ivemark e colestase neonatal
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Resumo:
INTRODUÇÃO
Síndrome de Ivemark é uma desordem rara, progressiva, frequentemente
evidenciada ao nascimento, de causa desconhecida e esporádica, caracterizada
por anormalidades esplênicas, cardiopatia congênita complexa e alterações
de vísceras abdominais. O prognóstico depende, principalmente, da gravidade
da malformação cardíaca.
DESCRIÇÃO DO CASO
Lactente, 30 dias de vida, gemelar, com isomerismo atrial esquerdo, dextrocardia
e atresia pulmonar parcialmente corrigidas com cirurgia de Blalock Taussing no
sexto dia de vida, associado à drenagem anômala de veias cava superior e
inferior, situs inversus e icterícia colestática. Transferido para o IFF com suspeita
de atresia de vias biliares, encontrava-se emagrecido, ictérico, hipocorado,
sopro cardíaco, acolia fecal e aumento de bilirrubina direta, fosfatase alcalina
e gama GT. Ultrassonografia: fígado invertido, sem evidências de atresia de
vias biliares. TC: situs inversus torácico, veia cava atrésica com dilatação do
sistema ázigos, poliesplenia (4 baços acessórios), sugerindo síndrome de
Ivemark. Evoluiu estável clinicamente, mantendo clínica e laboratório da
admissão, tendo alta para investigação ambulatorial.
COMENTÁRIOS
Na síndrome de Ivemark o prognóstico depende, principalmente, da gravidade
da malformação cardíaca. No relato descrito acima a causa da intenação foi
avaliação de icterícia neonatal.  Durante a investigação foram detectadas
todas as malformações descritas. Na avaliação de colestase neonatal, embora
rara, devemos ter em mente essa entidade nosológica.
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Resumo:
É um distúrbio raro e potecialmente fatal de intoxicação por cobre, caracterizado
por hepatopatia progressiva e/ou deterioração neurológica. É uma doença
autossômica recessiva, ocorre alteração na proteína transportadora de cobre.
O acúmulo de cobre causa hepatopatia progressiva e manifestações
neurológicas. Inicia-se na adolescência. Existe acúmulo de cobre na córnea
gerando os de anéis de Keiser-Fleisher (pacientes com sintomas neurológicos).
O diagnóstico é clínico-laboratorial (dosagem de ceruloplasmina e cobre sérico).
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Descrição do Caso: B.B.L., masculino, 14 anos, iniciou edema de membros
inferiores após oito dias de queda ao solo da própria altura com trauma em
joelho. Realizou exames que estavam normais. Após uma semana iniciou
com edema facial, fez exames e foi internado. Nega uso de substâncias
hepatotóxicas. Exame físico:
REG, descorado 2+, ictérico 1+, glasgow 15, sem encefalopatia, edema 3+,
petéquias e equimoses generalizadas, ginecomastia
ACV: normal
Abdome: globoso, ruídos hidroaereos presentes, piparote positivo, baço palpável
a 2cm
Oftalmo: córnea com depósito marron-dourado em M. Descemet forma de
halo 360° não cora com flúor (Anel de Kaiser-Fleischer - provável doença de
Wilson)

Laboratório: albumina 2 mgD dl, cobre sérico “! 25µD dl, ceruloplasmina 6
Discussão: O paciente acima apresenta Doença de Wilson em estágio avançado
de lesão hepática e neurológica. Seu diagnóstico foi baseado em critérios
clínicos : hepatopatia, comprometimento neurológico, anéis de Keiser-Fleisher
e ceruloplasmina baixa. A terapia adequada pode evitar lesão hepática e
neurológica adicional, bem como reverter à maioria dos sinais e sintomas, na
hepatopatia irreversível pensar no transplante hepático.
PalavrasChave: Relato Caso - Doença Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução: Em geral, vômitos são freqüentes na prática pediátrica. A síndrome
de Down apresenta inúmeras malformações, principalmente no trato
gastrointestinal. Muitas crianças com essa síndrome genética, apresentam o
quadro de vômitos são erroneamente diagnosticadas e tratadas com doença
do refluxo gastroesofágico (DRGE). Descrição do caso: Paciente com oito
meses de idade, masculino, com diagnóstico de síndrome de Down e DRGE,
apresentado quadro de vômitos persistentes há dois meses com piora nos
últimos dez dias, associado à perda de peso, prostração e distensão abdominal.
Dois meses após um primeiro exame normal, realizou um trânsito intestinal
com diagnóstico de membrana duodenal. Foi submetido à cirurgia, evoluindo
com melhora clínica. Comentários: A membrana duodenal congênita, classificada
como atresia intestinal do tipo I, é uma causa de obstrução intestinal alta que
pode apresentar sintomas em diferentes idades, dependendo do grau de
obstrução. O quadro clínico apresenta-se com vômitos, distensão abdominal,
desidratação e perda de peso. Outras malformações ocorrem em
aproximadamente 50-70% dos casos, sendo mais comum a Síndrome de
Down. O diagnóstico pode ser suspeitado no período gestacional pela
ultrassonografia fetal com dilatação gástrica e duodenal. Para confirmação,
uma radiografia simples do bebê mostra a obstrução pela presença do “sinal
da dupla bolha” e se necessário, faz-se a radiogafia com contraste. O tratamento
definitivo é cirúrgico, com reconstrução do trânsito intestinal. O prognóstico é
favorável na maioria dos casos.
PalavrasChave: Membrana duodenal, Agradecimentos:

Título: Abscesso Hepático – Relato de 4 casos
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Resumo:
Introdução: Cerca de 50 % dos abscessos hepáticos piogênicos acometem,
principalmente, crianças menores de 6 anos de idade, sendo o principal
agente etiológico o Spaphylococcus aureu. O abscesso hepático amebiano é
raro em crianças, com predominância na faixa etária entre 20 e 50 anos. Os
principais dados clínicos são febre, dor abdominal e hepatomegalia. Descrição
de casos: Dos 4 casos referidos, três crianças eram maiores de 5 anos e uma
criança com 2 meses de idade. Todos os pacientes eram do sexo masculino e
só uma criança era procedente de salvador. Os principais dados clínicos
encontrados foram  hepatomegalia, dor abdominal, febre, distensão abdominal
e vômitos. Os exames laboratoriais demonstram leucocitose, neutrofilia e
bastonetose, alem de alteração de função hepática e cultura positiva para
Spaphylococcus aureus em um caso. Todos os pacientes realizaram exame de
imagem sendo o diagnóstico feito através da ultra-sonografia. O tratamento
empírico inicial foi realizado com cetriaxone, oxacilina e metronidazol. O
controle de cura foi feito através da melhora clinica e ultrassonográfica. Todos
os pacientes evoluíram com melhora clinica e receberem alta hospitalar.
Comentários: Os autores alertam para a possibilidade diagnóstica de abscesso
hepático nas crianças que apresentem febre, hepatomegalia e dor abdominal.
Atualmente, a identificação precoce através de dados clínicos e de imagem, é
de fundamental importância para o prognóstico destas crianças.
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Resumo:
Objetivo: Analisar o estado nutricional de pacientes pediátricos atendidos
ambulatorialmente em centros médicos na cidade de Salvador. Metodologia:

Revisão de prontuários de pacientes de zero a quinze anos incompletos,
atendidos no período de Janeiro de 2006 a Janeiro de 2008 nos Centros
Médicos da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. A avaliação nutricional dos
pacientes foi realizada através de medidas de peso e estatura na primeira
consulta. Para menores de dez anos, foi utilizada a relação peso/estatura e
para os pacientes maiores de dez anos IMC. Foram adotadas os critérios de
Gómez e Watelow/Batista para Eutrofia, Sobrepeso, Obesidade e Desnutrição.
Resultados:  Foram revisados os prontuários de 423 crianças e adolescentes,
48,2 %  do sexo masculino (n=204) e 51,7%  do sexo feminino (n=219 ). A
média de idade foi de 3,2 anos (± 8,8). Duzentos e oitenta e sete pacientes
estavam eutróficos (67,8%). A prevalência de desnutrição foi de 4%
(n=17).Foram classificados como obesos 6,1% (n=26) dos pacientes e 16,8%
( n=71) apresentavam sobrepeso Conclusão: Os resultados evidenciam que
a prevalência de obesidade e sobrepeso na população pediátrica é alta e
apontam para a necessidade de iniciativas de educação para a saúde,
modificando hábitos alimentares e comportamentais das crianças e suas
famílias.
PalavrasChave: Agradecimentos:

Título: Enterorragia associado à hiperplasia nodular linfóide: Relato
de caso
Autores MIRELLA PINA SANTOS REBOUÇAS
MARTHA NADIER
MERCIA GALDINO
CAROL LADEIA
DILTON MENDONÇA
JUNAURA BARRETTO
Resumo:
Introdução: A hiperplasia nodular linfóide é um diagnóstico diferencial importante
nas hemorragias digestivas baixas de início precoce. Acomete sobretudo
lactentes, podendo acometer do cólon até intestino delgado. Existe grande
associação em literatura desta condição com alergia alimentar. Descrição do
caso: L.C.N. L, 8m, masculino, com relato de dejeções líquidas e enterorragia
volumosa de início súbito há 48horas da admissão, evoluindo para choque
hipovolêmico e anemia aguda, sendo encaminhado a UTI. Fazia uso de
aleitamento materno e há 1 mês da admissão havia sido introduzido leite de
vaca integral na dieta. Realizou, após estabilização do quadro, colonoscopia
que evidenciou hiperplasia nodular linfóide ulcerada em cólon e íleo terminal
com processo inflamatório inespecífico em válvula ileocecal. Endoscopia
digestiva alta da mesma época sem alterações. Foi introduzido prednisolona
oral 2mg/kg/dia, dieta hipoalergênica com proteína hidrolisada do soro do
leite, apresentou melhora progressiva e desaparecimento da enterorragia.
Cintilografia realizada foi negativa para divertículo de Meckel.Lactente obteve
alta hospitalar com 30 dias de uso de corticóide e hidrolisado protéico. Atualmente
em acompanhamento ambulatorial, assintomático e em uso de dieta para
idade isenta de proteína do leite de vaca. Comentários: Os autores alertam
para a necessidade de conhecimento e novos estudos sobre hiperplasia nodular
linfóide, sua etiopatogenia e prognóstico. Este caso evidencia a gravidade do
quadro num lactente jovem, com apresentação clínica atípica e com evolução
favorável após tratamento dietoterápico e com corticoide.
PalavrasChave: Agradecimentos:
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Título: ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO DE SUAS VÍTIMAS E AGRESSORES.
Autores: CHRISTINE BACCARAT DE GODOY MARTINS    UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE LONDRINA (UEL) MARIA HELENA PRADO DE MELLO JORGE   UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO (USP)
Resumo:
Os abusos sexuais constituem importante evento entre crianças e adolescentes.
Entretanto, sua incidência e mecanismos são pouco conhecidos. O estudo,
retrospectivo, objetivou analisar as características do abuso sexual, cuja
população foi composta por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, atendidos
pelos Conselhos Tutelares de Londrina. Para tabulação e análise dos dados
utilizou o programa computacional EpiInfo. Estudou-se 186 casos, cujos principais
denunciantes foram familiares (67,2%), com predomínio do sexo feminino
(74,2%) entre as vítimas e maior risco aos 10 anos para as meninas (coeficiente
de 5,0 por 1.000) e aos 9 anos para os meninos (coeficiente de 2,3 por
1.000). Observou-se aumento do risco entre as meninas após os 8 anos de
idade, ao contrário dos meninos em que os coeficientes declinam a partir
desta idade. Os agressores, predominantemente do sexo masculino (97,3%),
de 40 anos e mais (25,4%), foram o padrasto (30,1%), outros parentes
(21,5%) e vizinhos (18,3%). Os casos ocorreram, na maioria, na residência
da vítima (52,7%), sendo que 52,2% das vítimas sofreu o abuso pela primeira
vez. Houve lesão corporal em 90,3% das vítimas e 97,8% apresentaram
seqüela física e psicológica. O alcoolismo (24,7%) foi registrado como situação
de risco. Destaca-se a necessidade dos profissionais de saúde estarem atentos
para os sinais e sintomas do abuso sexual entre crianças e adolescentes,
visando a detecção precoce, a fim de interromper sua incidência e possibilitar
tratamento e acompanhamento adequados. Além disto, o conhecimento da
legislação e dos meios de proteção legal torna-se necessário na assistência às
vítimas.
PalavrasChave: Violência Sexual, Abu Agradecimentos: Agradecemos à CAPES

Título: NEGLIGÊNCIA E ABANDONO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS EM LONDRINA,
PARANÁ.
Autores: CHRISTINE BACCARAT DE GODOY MARTINS    UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE LONDRINA (UEL) MARIA HELENA PRADO DE MELLO JORGE   UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO (USP)
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Resumo:
A negligência e abandono constituem uma das formas mais freqüentes de
maus tratos, tornando-se primordial conhecer as características e circunstâncias
que envolvem este evento a fim de direcionar medidas específicas de prevenção
e controle. O estudo analisou as características epidemiológicas da negligência/
abandono entre menores de 15 anos, residentes em Londrina, a partir dos
registros nos Conselhos Tutelares do município. Os dados foram processados
pelo programa Epi Info. Obteve-se 308 casos, cujos denunciantes foram,
principalmente, profissionais de saúde (67,2%). As vítimas do sexo feminino
predominaram (72,7%) e maiores coeficientes ocorreram na idade de 4 anos
(13,8 por 1.000 meninas e 5,0 por 1.000 meninos). Entre os agressores,
predominou o sexo feminino (96,7%) e as idades de 20-24 anos para as
mulheres (48,3%) e 35-39 anos para os homens (40,0%). Os principais
agressores foram mãe (69,5%) e madrasta (22,2%). As questões da
maternidade (32,8%) e a pouca idade da mãe (20,8%) foram situações de
risco. 96,4% dos casos ocorreram na residência da vítima, que sofreram o
abuso por quatro e mais vezes antes da notificação (100,0%) e por períodos
de 1 a 2 anos (62,7%). Houve lesões corporais (83,8%) decorrentes da falta
de cuidados com a criança ou exposição da mesma a riscos de acidente, com
internação em 65,6% dos casos. Houve seqüela (98,7%), sendo seqüela
física (98,7%), acompanhada pela psicológica. Torna-se urgente a
implementação de redes de serviço integradas para que se possa prevenir os
maus-tratos por negligência e abandono, bem como identificar e tratar
precocemente as vítimas e suas famílias.
PalavrasChave: Negligência, Abandon Agradecimentos: Agradecemos à CAPES pela
concessão de bolsa
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Título:  A criança vítima de abuso sexual: um desafio para a família e
o acadêmico de enfermagem
Autores: BRÍGIDA NEIDE ROCHA LIRA UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO PAULA
FERNANDA SANTANA P. MENEZES
Resumo:
Metodologia: Trabalho descritivo, exploratório, tipo estudo de caso realizado
no ambulatório de um hospital universitário do R.J no mês de novembro de
2005. Como atividade da disciplina Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
da UCB. Objetivo: Discutir como o Estatuto da Criança e do Adolescente pode
auxiliar a criança vítima de abuso sexual. Resultados: As informações foram
colhidas junto ao prontuário através de um questionário sobre a situação
sócio-clínica de uma escolar 8 anos do sexo feminino, vítima de abuso sexual
cometido por seu irmão paterno de 16 anos. A escolar e a mãe foram
encaminhadas ao ambulatório da família, ambas tiveram acompanhamento
médico e psicológico. A mãe era portadora de Câncer pulmonar, tinha mais um
filho que também sofria abusos sexuais provocados pelo enteado, o
companheiro trabalhava como segurança que espancava a mulher e o próprio
filho. Discussão: A lei 8.069/ 90 o ECA serviu de base para as alunas de
graduação de enfermagem que observaram os direitos e os deveres junto à
criança nestes casos. Conclusão. O Art 130 e o Art 171 do ECA apresentaram
argumentos que precisaram ser discutidos tanto sobre a questão do abuso
sexual quanto ao ato infracional cometida pelo adolescente. O trabalho
possibilitou compreender o quão difícil se torna às vezes denunciar e intervir
nestes casos, pois os danos e prejuízos são imensuráveis para a família e a
vitima. Os profissionais de saúde têm papel fundamental na recuperação e
socialização dessas vitima apoiando e encaminhando sempre que for necessário.
PalavrasChave: enfermagem,abuso,cri Agradecimentos: Aos nossos pais e filhos.

Título: ACOLHIMENTO HOSPITALAR EM INSTITUIÇÃO COMPLEXA
Autores: CELIA MARIA STOLZE SILVANY   OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE PAULO
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EÇA GOMES ALMEIDA OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE BRUNO GONÇALVES    OBRAS
SOCIAIS IRMÃ DULCE RENATA MARIA EPISCOPO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
Resumo:
Introdução:A Instituição filantrópica Obras Sociais Irmã Dulce/OSID encontra-
se amparada pela filosofia da assistência integral, desenvolvendo em seus 14
núcleos ações nas áreas de Saúde, Assistência Social, Educação, Pesquisa
Científica, Ensino Médico e Memória, incluindo em seu painel de serviços
atividades que vão do atendimento básico à pesquisa de ponta. Objetivo:
Apresentar o desafio de manter a filosofia de Irmã Dulce como o maior
patrimônio da instituição e ao mesmo tempo desenvolver seu aprimoramento
constante. Metodologia: Gestão participativa; planejamento estratégico;
estabelecimento de metas; acompanhamento de resultados; assessoria
profissional e captação de recursos públicos e privados. Resultados: A construção
do Hospital da Criança, inaugurado no ano 2000 é o seu exemplo, com
pavimentos divididos por idades, áreas de assistência ao paciente, UTI, área
para acompanhante, para visita aberta, observando conforto para os
acompanhantes através da oferta de roupas, kits para higiene pessoal,
alimentação, apoio psicológico e religioso. Para os pacientes, área de lazer,
com parque infantil, solário e duas classes escolares de ensino fundamental.
A comunicação com familiares é facilitada pelo telefone público e o correio da
solidariedade. Soma-se o programa dos “Terapeutas do Riso” e a Caderneta
de Saúde da Criança, que compõem a proposta de educação para a saúde.
Conclusão: A permanência da missão como condição de sobrevivência não
teria sustentação sem a preocupação em conciliar os avanços tecnológicos e
os novos conhecimentos da ciência médica, com o fortalecimento das relações
humanas num conceito de absoluta equidade.
PalavrasChave: humanização hospital Agradecimentos:

Título: Abuso sexual e falha do diagnóstico pré-natal resultando em
detecção tardia de HIV/SIDA em crianças em Salvador, Bahia
Autores: ISADORA CRISTINA DE SIQUEIRA   HOSPITAL DA CRIANÇA-OBRAS SOCIAIS
DE IRMÃ DULCE LUIZ HENRIQUE BORGES RIBEIRO   UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
FEIRA DE SANTANA PATRICK HARRISON SANTANA SAMPAIO   UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DANIEL VICENTE SILVA    UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA MATEUS SANTANA DO ROSÁRIO   UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA ANA CAROLINA BAHIA PERRONE   HOSPITAL DA CRIANÇA-
OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE CELIA SILVANY   HOSPITAL DA CRIANÇA- OBRAS
SOCIAIS DE IRMÃ DULCE ELVES ANDERSON PIRES MACIEL    HOSPITAL DA CRIANÇA-
OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE
Resumo:
Introdução: No Brasil foram notificados quase 10.000 casos em crianças com
até 14 anos e na Bahia, 502 casos, até 2007. No nosso serviço temos
observado um número crescente de crianças com SIDA, internadas por infecções
oportunistas. Metodologia: Estudo prospectivo com coleta de dados
epidemiológicos, clínicos e laboratoriais de crianças com diagnóstico de HIV/
SIDA internadas no HC-OSID, no período de julho/2003 a março/2008. O
diagnóstico de infecção pelo HIV foi confirmado por ELISA/Western-Blot.
Resultados: No período, 36 crianças com diagnóstico de HIV/SIDA foram
internadas. A média de idade foi 5,7 ± 4,5 anos e 58% do sexo feminino. A
infecção foi de aquisição vertical em 32 crianças (89%), enquanto 3 (8,3%)
meninos adquiriram a infecção por via horizontal, sendo confirmado abuso
sexual em 2 casos. Outro (2,8%) caso (sorologia materna negativa), ainda
está em investigação. Os principais motivos para internamento foram:
pneumonia bacteriana (22%), tuberculose (13,8%), diarréia (13,8%) e
pneumocistose (8,3%). Apenas 14 (39%) pacientes tinham diagnóstico prévio
de HIV/SIDA. Nas outras 22 (61%) crianças, diagnosticadas durante o
internamento, a média de idade foi 5,0 ±4,7 anos e 13 (59%) haviam sido
internadas previamente (média de 2,5 internamentos) em outras unidades.
Dezesseis (44%) pacientes necessitaram de admissão em UTI e 14 (39%)
evoluíram para o óbito. Conclusão: Observamos um número crescente de
crianças com SIDA, diagnósticadas tardiamente, com alta taxa de letalidade,
apesar da disponibilidade de cuidados intensivos. Detectamos também um
número significativo de crianças infectadas por via horizontal (abuso sexual),
uma possibilidade que deve ser sempre investigada.
PalavrasChave: HIV/SIDA; Abuso sexu Agradecimentos:

Título: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA VIOLÊNCIA INTRADOMICILIAR
Autores: ALDA SOUZA FIGUEREDO   FTC DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA JAQUELINE
MOREIRA PORTO FTC DE FEIRA DE SANTANA -BAHIA ANA PAULA DE SOUZA
ANTUNES   FTC DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA SEBASTIÃO EDIMILSON TEIXIEIRA
OLIVEIRA   FTC DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA
Resumo:
A violência intradomiciliar atinge milhares de pessoas de forma silenciosa e
dissimuladamente exercendo um grande impacto no campo da saúde. Dessa
forma, a enfermagem necessita atuar integralmente a fim de identificar a
violência nos serviços de saúde em meio a muitas incertezas. O estudo tem
como objetivo conhecer/reconhecer as diversas formas de violência e assim
traçar um plano de cuidado enfocado na prevenção e conscientização da
violência intradomiciliar, traçar um perfil da família agressora de modo a
permitir a identificação e as conseqüências que a violência contra a criança
tem no seu desenvolvimento e vida adulta; discutir a interferência do enfermeiro
como agente de proteção e responsável de identificar os casos, intervir e
posicionar-se contra os maus-tratos desse menor, sensibilizar educadores,
grupos sociais e a comunidade em geral para proteção das crianças e
adolescentes. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica de artigos
nacionais recentes, além de documentos oficiais e livros que são referências
sobre a temática realizada no período de setembro a novembro de 2007, em
Feira de Santana - Bahia. O instrumento para coleta de dados foi: o Ministério
da Saúde, Unicef, Projeto Sentinela e Conselho Tutelar. As bases de dados
utilizadas foram: o Portal de Periódicos do Capes e Scielo. Os resultados
evidenciaram que os enfermeiros necessitam de capacitação e maior manejo
para diagnosticar e perceber os sinais/sintomas que caracterizam a violência
intradomiciliar. Considerações: o enfermeiro é um agente de proteção com
função de identificar os casos, notificar, intervir, posicionar-se contra a violência
intradomiciliar e romper
o “SILÊNCIO”.
PalavrasChave: violência intradomicili Agradecimentos: A DEUS PELO SEU IMENSO AMOR
E SABEDORIA.

Título: SINAIS SUGESTIVOS DE ABUSO SEXUAL NO DESENHO INFANTIL
Autores: JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES    UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
FERNANDA BERNADON UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL SANDRA
RODRIGUES STEINER   UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
Resumo:
O abuso sexual é a forma de violência mais cruel contra uma criança e a mais
devastadora da personalidade. Sentimentos de impotência, vulnerabilidade,
humilhação, medo, raiva e ambivalência, em relação ao agressor, estão
sempre presentes. A criança vítima pode apresentar distúrbios emocionais de
extrema gravidade. O segredo familiar que envolve o abuso dificulta a revelação
e o diagnóstico feito por profissionais da área da saúde. A criança nem sempre
revela de forma clara e objetiva utilizando-se frequentemente dos desenhos
para demonstrar os seus sentimentos em relação ao abuso sofrido. A literatura
afirma que quando as crianças não conseguem expor verbalmente a experiência
de abuso sexual, o lúdico e os desenhos são extremamente importantes para
o diagnóstico. Objetivo: A proposta deste trabalho é sensibilizar pediatras e
demais profissionais da saúde para o uso deste instrumento. Metodologia:
Foram escolhidos 10 desenhos característicos, feitos de forma livre ou, através
de teste projetivo, de crianças vítimas de abuso sexual, com idade entre 6 a
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11anos, de um serviço de referência na área de violência contra crianças e
adolescentes. Conclusão: O desenho é uma forma bastante significativa de
expressão das crianças vítimas de violência, sobretudo violência sexual. Os
símbolos gráficos, apresentados nos desenhos, demonstram traumas e conflitos
inconscientes vivenciados pela criança de acordo com o seu grau de
desenvolvimento cognitivo. O profissional poderá estar atento para os sinais
gráficos que ajudarão no diagnóstico mais correto reforçando assim a
credibilidade da palavra da criança perante as questões legais.
PalavrasChave: abuso sexual;desenh Agradecimentos:

Título: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE UM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CIDADE
DE PORTO ALEGRE
Autores: JOELZA MESQUITA ANDRADE PIRES    UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
PATRICIA DUTRA    UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL ROSICLER DA SILVA
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL JACQUELINE NOVAES SANTANA
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL THAIS JACOVAS UNIVERSIDADE LUTERANA
DO BRASIL
Resumo:
O Serviço de Proteção á Criança da Universidade Luterana do Brasil é referência
no combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes, os quais são
tratados como sujeitos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento
de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Oferece um atendimento
ambulatorial especializado com uma equipe composta por médicos, psicólogos,
assistentes sociais, pedagoga e estudantes dos referidos cursos da universidade.
Os pacientes são encaminhados por instituições de proteção, dentre as quais,
conselhos tutelares, delegacias de policia, Promotorias Públicas, Juizados da
Infância, abrigos e escolas . Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico do
serviço no período de 2000 a 2007. Metodologia: Foram analisados os
prontuários, através de um protocolo, inseridos num banco de dados,
especialmente elaborado pelas autoras para este estudo. Resultados: A
violência doméstica figura em cerca de 90% dos casos atendidos até o
momento. Conforme estatística referente aos últimos 07 anos de funcionamento
foi atendida aproximadamente 3644 pacientes. Dentre as formas de violência,
há predomínio de abuso sexual (70%), violência física (13%), abuso emocional
(11%) e negligência (6%). As meninas foram as maiores vítimas (69,95%).
A faixa etária predominante foi dos 06-10 anos (55,41%). Conclusões: Estudos
estimam uma alta taxa de recidiva quando o fenômeno é negligenciado pelos
profissionais com diagnósticos incorretos não tomando medidas de proteção
para a vítima. Portanto o Ministério da Saúde propõe políticas públicas com
profissionais capacitados promovendo serviços para a comunidade que possam
propiciar a prevenção e a atuação em situações de violência contra crianças e
adolescentes.
PalavrasChave: violência doméstica; e Agradecimentos:

Título: A Relação da Equipe de Saúde Frente aos Anseios Vivenciados
por Familiares da Criança Hospitalizada
Autores: JOSEANE DE LIMA SANTOS AYANA CAROLINA GONÇALVES TEIXEIRA
Resumo:
Diante da internação hospitalar de uma criança, a família é processo chave em
sua recuperação, o comportamento desses familiares frente ao universo do
internado reflete em sua visão benéfica ou não do ambiente em que se
encontra e a equipe de saúde exerce papel articulador nesse processo, muitas
vezes essa articulação é inexistente ou ineficaz, os profissionais limitam-se a
cuidar do doente tendo uma visão individualista e fragmentada no processo
do cuidar, por vezes esquecem-se de desenvolver uma boa relação com os
familiares. Partindo desse pressuposto, esse trabalho busca trazer em evidência
os sentimentos, principalmente os do acompanhante que convive diariamente
com a estrutura hospitalar. A metodologia usada baseou se em entrevistas
abertas com quinze acompanhantes, três profissionais médicos, dois enfermeiros
e cinco técnicos de enfermagem de um hospital público de Feira de Santana,
descrevendo ambas as visões acerca dessa relação PROFISSIONAL X FAMÍLIA.
Os resultados obtidos são discutidos em cima das falas selecionadas revelando
uma angústia dos acompanhantes, um desequilíbrio emocional, favorecendo
um ambiente de estresse para o hospitalizado, principalmente nos momentos
em que os profissionais realizam procedimentos. Logo, esse ambiente será
pouco favorável para reabilitação da criança. O objetivo é trazer em reflexão
a conduta adequada com os familiares por parte dos profissionais, dando a
assistência e suporte necessários para criança e acompanhante a fim de
proporcionar um cuidado mais integral a criança e família.
PalavrasChave: Integração, assistênci Agradecimentos: Juliana Freitas, Michele Xavier,
Graziela Cruz
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Título: CONDILOMA ACUMINADO EM LACTENTE: ABUSO SEXUAL ?
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Resumo:
Introdução: Verrugas ano-genital tem origem infecciosa e nos últimos 50 anos
a transmissão sexual tem sido demonstrada. A incidência destas lesões em
crianças tem crescido, havendo 136 casos reportados até 1990 e entre 1990-
1994, no mínimo 326 casos a mais foram descritos. O condiloma acuminado
é causado pelo papilomavírus humano (HPV) e é considerado Doença
Sexualmente Transmissível. Objetivo: Apresentar caso de lactente com
condiloma acuminado anal, encaminhado para perícia de abuso sexual e
peculiaridades desta faixa etária. Descrição do caso: Sexo masculino, 1 ano,
trazido por denúncia de abuso sexual realizada pelo Hospital onde o menor foi
internado. Avó negava abuso sexual. Menor apresentava lesões de aspecto
verrucoso em região anal. Discussão: Condiloma anal em menores de 2 anos

não é específico de abuso sexual. Transmissão vertical mãe-feto pode ocorrer
pela circulação sanguínea ou no momento do parto (passagem fetal pelo
canal vaginal). Parto cesárea não elimina a transmissão vertical do HPV,
havendo relato de contaminação fetal em parto cesárea sem ruptura prematura
de membrana. O período de incubação do HPV pode ser de anos, por isto a
transmissão vertical do HPV é possível mesmo que as lesões apareçam anos
depois do nascimento. A auto inoculação, a transmissão pelas mãos de quem
cuida da criança e ou por fômites são formas descritas de transmissão do HPV.
Conclusão: Abuso sexual não pode ser eliminado em menores de 2 anos de
idade com condiloma acuminado ano-genital, mas as demais possibilidades
de transmissão do HPV ano-genital devem ser consideradas e dissertadas na
perícia
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Título: A percepção dos usuários do serviço de pediatria do Hospital
Municipal Miguel Couto em relação à violência urbana e sua influência
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Resumo:
Objetivo: Avaliar a percepção dos familiares dos pacientes internados no
serviço de pediatria do Hospital Municipal Miguel Couto (HMMC) em relação à
violência urbana e como a mesma influencia na sua rotina. Metodologia:
Realizado estudo do tipo corte transversal, entre agosto e novembro de 2006,
com crianças e adolescentes entre cinco e dezenove anos internadas nos
setores de pediatria do HMMC. O instrumento de coleta foi um questionário
estruturado aplicado face a face, com os responsáveis pelos pacientes. Foram
aplicados 92 questionários. Resultados: As entrevistas foram realizadas em
sua maioria nas enfermarias de pediatria. A maioria dos pacientes era do sexo
masculino (61,9%) e proveniente da zona oeste do Rio de Janeiro (25%). A
idade média dos participantes foi de 10 anos. A maioria da amostra (71,1%)
tinha renda familiar menor que quatro salários-mínimos. As respondentes
afirmaram que não houve mudança na rotina das crianças por causa da
violência (63,4%) e não considerava sua vizinhança perigosa (67,46%).
Apenas 14% relatou ter algum familiar vítima de bala perdida. Conclusão:
Não foi observada uma relação direta entre violência urbana e a queixa
principal. Os dados foram conflitantes com o senso comum que o Rio de
Janeiro é uma cidade violenta. Possivelmente a banalização da violência,
principalmente nas áreas mais carentes fez com que os entrevistados não
considerem sua comunidade violenta. Outro motivo seria o medo de falar
sobre o assunto, dificultando a revelação da ocorrência de violência pelos
participantes da pesquisa.
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Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a ocorrência e a freqüência de
acidentes domésticos infantis em crianças de zero a cinco anos assistidas por
uma equipe do Programa Saúde da Família em São Luís - Ma. Este é um
estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado no período de junho
a dezembro de 2007. O levantamento de dados foi realizado através da
análise de prontuários, observando as seguintes variáveis: tipos de acidentes,
sexo, distribuição quanto à faixa etária e às características dos acidentes.
Foram analisados 108 casos de crianças que sofreram acidentes domésticos,
consolidando um total de 135 acidentes, uma vez que algumas crianças se
envolveram em mais de um tipo de acidente em diferentes faixas etárias.
Houve predomínio do sexo feminino e o maior número de acidentes ocorreu
na faixa de 12 a 35 meses (60,3%). Quanto ao tipo de acidente, houve
prevalência das quedas (39,7%), seguidas por choque elétrico (27,8%),
queimaduras (13,9%), acidentes por sufocação (12,3%), ferimentos (4,1%)
e mordedura de animais (2,2%). Entende-se que as ações educativas às
mães e/ou cuidadoras devem ser revistas e ampliadas na tentativa de reduzir
ao máximo a freqüência de acidentes domésticos envolvendo crianças, uma
vez que os acidentes domésticos figuram entre as principais causas de morte
na infância, além de serem a origem de invalidez em inúmeras crianças e os
resultados e o seu controle é uma questão de saúde pública.
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Resumo:
Introdução: é uma das malformações congênitas mais comuns (8% dos
casos). Sua incidência varia entre 1:2000 e 5000 nascidos vivos e predomina
no sexo feminino. É causa de hipoplasia pulmonar e cardíaca. O tratamento é
cirúrgico. Descrição do caso: recém-nascida a termo, com intenso desconforto
respiratório e cianose após o nascimento. Foi intubada para ser ventilada.
Exame físico: hipotônica, reativa ao manuseio, bulhas cardíacas audíveis à
direita, estertores crepitantes em hemitórax esquerdo e abdome escavado.
Dextrocardia evidenciada em exame ultra-sonográfico do pré-natal. Radiografia
de tórax revelou desvio do mediastino, dextrocardia e presença de alças
intestinais em hemitórax esquerdo. Recebeu tratamento intensivo,
antiinfecciosos e cuidados de suporte. Na cirurgia, detectou-se defeito
diafragmático em hemicúpula esquerda. A redução dos órgãos herniários e
frenorrafia foi exitosa. No pós-operatório, desenvolveu atelectasia e derrame
pleural superados. Comentários: as hérnias diafragmáticas congênitas podem
integrar uma síndrome com malformações cardiovasculares, genitourinárias e
gastrintestinais. O tipo póstero-lateral (Bochdaleck) responde por 90% dos
casos. Os fatores patogênicos mais importantes são a hipertensão e hipoplasia
pulmonares. Relacionam-se a alta mortalidade: a intensidade da hipoplasia
pulmonar ao nascimento, diagnóstico intra-útero, prematuridade, Apgar baixo,
baixo peso e associação a outras malformações. A maioria dos casos se
diagnostica intra-útero através de ultra-sonografia pré-natal. O raio-x de
tórax é fundamental para o diagnóstico pós-natal precoce. É provável que o
diagnóstico intra-útero no caso relatado não foi feito por falta de experiência
do ultra-sonografista. A cirurgia está indicada nas primeiras 24 horas após a
estabilização ou até sete a 10 dias do nascimento.
PalavrasChave: Hérnia diafragmática, Agradecimentos:

Título: Atresia congênita de coanas bilateral: relato de um caso
Autores: GARDÊNIA CAETANO BOTELHO   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE FRANCISCO SALOMÃO DE MEDEIROS   UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE EXPEDITO DA NÓBREGA DE MEDEIROS  UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CÂNDIDA MARIA CAVALCANTE DINIZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CARLA REGINA DE OLIVEIRA
COURAS RAMALHO    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ANNA
GABRIELLA VIANA MUNIZ   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CYNTHIA
ELIAS SOARES ALVES   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE GEÓRGIA
MARANHÃO DANTAS UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE MAÍRA GOMES
MONTEIRO   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE THAYZE TEIXEIRA
MELO NUNES MARTINS    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Resumo:
Introdução: atresia de coana é uma falha no desenvolvimento da comunicação
entre a cavidade nasal posterior e a nasofaringe. Pode ser membranosa,
óssea, uni (mais freqüente) ou bilateral. A incidência é de 1:5.000 a 8.000
nascimentos vivos e predomina nas meninas versus meninos (2:1). Descrição
do caso: SMS, feminina, lactente jovem de 55 dias, nascida a termo, peso
adequado para a idade gestacional. Ao nascimento, apresentou desconforto
respiratório precoce e impossibilidade de introdução da sonda nasogástrica
nas narinas. Na ocasião foi feito o diagnóstico de atresia coanal congênita
bilateral, por conseguinte colocou-se sonda orogástrica conectada à cânula de
Guedel para alimentar e facilitar a respiração até a correção cirúrgica. O
exame da tomografia computadorizada axial de nariz e seios paranasais
revelou aspecto misto, ósseo-membranoso, da atresia. A paciente foi operada
da atresia aos 55 dias de nascida e após 24 horas recebeu alta por curada.
Comentários: trata-se de uma afecção rara, cuja suspeição diagnóstica deve
ser feita logo após o nascimento pela impossibilidade de aspirar a orofaringe
por meio de sonda nasal. A atresia unilateral pode passar despercebida por
tempo prolongado até que se investigue a causa de coriza permanente do
lado comprometido. Atresia bilateral de coanas é considerada uma emergência
cirúrgica pelo risco de insuficiência respiratória. A confirmação diagnóstica é
feito por nasofibroscopia. A tomografia computadorizada contribui para definir
a espessura e extensão da placa atrésica.
PalavrasChave: atresia, coanas, bilate Agradecimentos:

Título: Relato de caso: Coristoma de Esôfago
Autores: VIVIANE THOMÉ GONÇALVES DIAS  HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO
JESUS ANA RENATA DE ALMEIDA BATISTA HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO
JESUS MARCELA LIE KAWASAKI   HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS
RENATA MOREIRA PEGAS HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS ERALDO
FIORI   HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS LUCIANO SILVEIRA ONOFRE
HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS
Resumo:
Introdução O termo Coristoma refere-se a um crescimento congênito de
tecido normal em localização anormal. Em crianças, ocorre devido a falha na
separação embriológica do tecido respiratório e esofageano, podendo levar a
estenose esofágica. A forma mais comum é causada por remanescentes
traqueobrônquicos (50%), seguida pela membrana diafragmática (36,2%) e
por fibroses difusas da submucosa e muscular (13,8%).
  Descrição do caso Paciente T.M.T., um ano de idade, sexo feminino, branca.
Deu entrada no ambulatório de Gastroenterologia com quadro de regurgitação
de repetição e eventualmente com vômitos com restos alimentares.Tais sintomas
se iniciaram aos quatro meses de vida, a partir da introdução de outro tipo de
alimento pós fim do aleitamento materno exclusivo. Inicialmente foi levantada
a hipótese diagnçostica de refluxo gastroesofágico, e tratada como tal, sem
melhora. Houve perda de peso no período. Realizado esofagograma(EED), no
qual observou-se dilatação do esôfago distal com certa estase do conteúdo,
com ponto de estenose. Em endoscopia digestiva alta foi visualizada estenose
de esôfago, sendo realizado exame anatomopatológico, com resultado:
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A estenose cáustica de esôfago representa uma forma de
intoxicação aguda, com maior prevalência abaixo de 5 anos e no sexo masculino.
Os agentes causadores são ácidos e cáusticos (responsáveis por mais de
90%dos casos), presentes em produtos de limpeza, sem a devida política de
controle na sua comercialização. DESCRIÇÃO DOS CASOS: CASO 1: MRJ, 3
anos, admitido após ingestão de solvente cáustico,  evidenciando-se à
endoscopia necrose de glote, esôfago e estômago. Submetido à NPT e posterior
alta após progressão da alimentação por via oral. Evoluiu com disfagia e
vômitos, desnutrição e desidratação, sendo internado no HGRS, onde realizou
EREED e endoscopia, com extensa estenose de esôfago. Realizou gastrostomia
e encontra-se submetido a protocolo de dilatações endoscópicas. CASO 2:
IRTA, 2 anos e 8 meses, admitida com relato de ingestão de soda cáustica há
1 ano, evidenciando-se extensa estenose de esôfago à endoscopia e EREED.
Submetida a várias tentativas de dilatações endoscópicas, sem êxito,
necessitando de realização de procedimento cirúrgico. CASO 3: JCF, 3 anos,
admitido com história de ingestão de soda cáustica, evidenciando-se no
EREED e endoscopia estenose esofágica. Submetido a dilatação endoscópica
inicial, com progressão da dieta para via oral e posterior recorrência de
vômitos e disfagia, necessitando de gastrostomia e novas dilatações
endoscópicas. COMENTÁRIOS: Os autores alertam para as graves complicações
da estenose cáustica na infância. O prognóstico depende do diagnóstico precoce
e, principalmente, da instituição de medidas terapêuticas adequadas em
serviço especializado.
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Resumo:
Introdução As artérias subclávia direita e esquerda são ramos da artéria
vertebral e responsáveis pela vascularização vertebral. Anormalidades
congênitas do arco aórtico e seus ramos podem resultar em graus variáveis de
compressão de vias aéreas superiores. Ressonância magnética, esôfago
contrastado, tomografia computadorizada, e broncoscopia determinam o grau
de estreitamento de vias aéreas secundário a compressão. Teratomas são
tumores benignos, císticos, semicísticos ou sólidos derivados dos três folhetos
embrionários. O teratoma de orofaringe, é raro, correspondendo a 2% dos
tumores fetais podendo ser diagnosticado por utrassom intra útero. Descrição
do caso E.M.A., 2 meses e 17 dias, feminina, branca, natural de Cuiabá – MT.
Há 30 dias com dispnéia, sibilos, retração esternal inspiratória, uso de
musculatura acessória e murmúrio vesicular rude com estridores. Apresentava
crises convulsivas com eletroencefalograma normal. Relatava  várias internações
devido broncoespasmo. A broncoscopia evidenciou presença de prolapso
expiratório acentuado assimétrico de traquéia, com predomínio de obstrução
à direita. Oclusão de 90% da luz brônquica direita durante a inspiração.
Seriografia de esôfago compatível com compressão de origem vascular.
Angiorressonância  evidenciou artéria subclávia direita aberrante. Realizou
ressecção de tumoração de orofaringe que se extendia para faringe direita
cujo histopatológico diagnosticou teratoma.   Tanto o teratoma quanto a
artéria subclávia aberrante podem ser responsáveis por sintomas compressivos
de vias aéreas superiores. No caso esta paciente, os dois diagnósticos
sobrepostos foram responsáveis pelo agravamento do quadro clínico. Após a
retirada do tumor a paciente evoluiu assintomática e aguarda correção da
artéria subclávia aberrante.
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Resumo:
Introdução: A fístula traqueoesofágica em H sem atresia de esôfago apresenta-
se como 4 a 5% das anomalias esofágicas. Ela ocorre geralmente acima da
carina mas também pode se localizar num nível mais alto (região cervical
baixa) ou mais baixo (região torácica alta). Descrição: M.F.N., feminina, 1 ano
e 8 meses, encaminhada para o ambulatório de Pneumologia de hospital
público terciário para investigação de pneumonias de repetição. Apresentava
queixa de vômitos, engasgos e tosse. Durante a investigação foi solicitada
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seriografia esôfago-estômago-duodeno apresentando broncoaspiração do
contraste. Em ultrassonografia apresentou dois episódios de refluxo gastro-
esofágico em dez minutos. Esofagografia posterior evidenciou fístula em “H”
ao nível do terço superior do tórax localizada a cerca de dois centímetros
abaixo das clavículas, na altura de T2, e opacificação de árvore traqueobrônquica.
Feita toracotomia para correção da fístula.Recebeu alta hospitalar e desde
então apresenta ganho ponderal satisfatório e resolução do quadro de
pneumonias de repetição. Comentários: O caso descrito de fístula
traqueoesofágica na ausência de atresia de esôfago pode ter o diagnóstico
tardio com problemas respiratórios crônicos, incluindo broncoespasmo refratário
e pneumonias recorrentes. Nesse caso após correção cirúrgica houve boa
resposta terapêutica.
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Resumo:
Introdução: As massas abdominais na infância apresentam largo espectro de
diagnóstico diferencial de acordo com faixa etária e localização, desde massas
benignas congênitas até tumores malignos. Dentre as lesões abdominais
císticas, os cistos mesentéricos são raros, sendo mais comum em maiores de
10 anos e no sexo feminino. A apresentação clínica é variável com pequenos
nódulos até grandes massas císticas. Podem acometer o mesentério do duodeno
ao reto (50 a 60% -região ileal). Estima-se que só um quarto dos cistos
aparecem em crianças, mas as complicações associadas são observadas com
maior freqüência nesta faixa etária. Descrição do caso: DSS, 8 meses, sexo
feminino, natural e procedente de Tucano-Ba, admitida com queixa de alteração
do ritmo intestinal e aumento de volume abdominal de curta evolução (25
dias). Apresentava alternância entre diarréia aquosa  e obstipação a cada três
dias.Ao exame apresentava-se em bom estado geral, e volumosa massa
abdominal, endurecida, de superfície lisa em hipocôndrio direito até fossa
ilíaca direita, ultrapassando a linha média, até flanco esquerdo. USG e tomografia
computadorizada de abdome: grande massa cística em hipocôndrio direito até
cavidade pélvica. Submetida a laparotomia exploradora com retirada de grande
massa cística intestinal e a anatomia patologia revelou cisto de mesentério.
Comentários: Este caso alerta para a necessidade de novos estudos sobre a
etiologia dos cistos mesentéricos e alertar para esta possibilidade diagnóstica,
mesmo em faixa etária precoce na infância.
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Resumo:
Introdução: trata-se de um caso de Apendicite Neonatal Ocorrido em Brasília
(DF) com um paciente de 5 dias de vida. Descrição de Caso: paciente nascido
de parto normal, sexo feminino, de termo (IG = 39 sem), com 2460g de peso
(PIG assimétrico). Apresentava líquido meconial, evoluindo com desconforto
respiratório leve. No quarto dia de vida iniciou quadro de distensão abdominal
e vômitos. Evoluiu com piora clínica e ocorrência de evacuações com aspecto
de ‘’geléia de Morango’’, apesar de iniciados antibiótico houve nova deterioração
clínica, sendo indicada laparotomia exploradora. O laudo histopatológico foi de
apendicite aguda supurada. A paciente Apresentou evolução favorável, sendo
dado alta 19 dias após a cirurgia. Comentários: A apendicite neonatal é um
distúrbio extremamente raro. O primeiro caso que se tem relato em literatura
de língua inglesa é de 1905, em um recém nascido de um mês, que veio a
óbito em decorrência de uma peritonite. . É mais freqüente em pacientes do
sexo masculino, no qual tem uma proporção de 3:1 em relação ao sexo
feminino. É mais comum em recém nascidos prematuros. O que torna esse
caso tão incomum é a ocorrência em um recém nascido do sexo feminino de
termo, e apresentou uma evolução extremamente favorável.
PalavrasChave: Apendicite neonatal Agradecimentos: Dr Carlos Zaconeta e Dr Paulo Margotto.
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Resumo:
Introdução: A malformação adenomatóide cística (MAC), é uma doença rara,
que resulta do desenvolvimento anômalo dos bronquíolos terminais e
respiratórios, com proliferação adenomatóide e formação de cistos. Corresponde
a aproximadamente 25% das malformações pulmonares e raramente é
bilateral. Apresenta índice de mortalidadede 25% e boa evolução nos casos
em que a terapêutica cirúrgica é aplicável. A MAC está associada a polidramnia,
edema placentário e hidropsia fetal; é suddividida em três tipos, o tipo III é o
mais raro e frequentemente tem prognóstico desfavorável. Dscrição do caso:

RN de M.S.A, nascido de parto vaginal, à termo, adequado para idade
gestacional, apgar 9/10, apresentou na ultrasom fetal polidramnia, MAC tipo
III e hidropsia. Tomografia de tórax demonstrando MAC em lobo pulmonar
inferior direito. Permaneceu desde o nascimento em ar ambiente, dieta plena
com 24 horas de vida. Foi avaliado pelo serviço de cirurgia pediátrica que
orientou o acompanhamento ambulatorial, já que sua evolução clínica era
favorável. Comentários: Embora a MAC tipo III seja uma malformação de
prognóstico sombrio, nesse caso o paciente obteve uma boa evolução clínica
no período neonatal, podendo aguardar um melhor momento para a cirurgia.
Vale também ressaltar que o diagnóstico pré-natal, associado a um adequado
planejamento terapêutico entre obstetras, neonatologistas e cirurgiões
pediátricos, evita que neonatos desenvolvam síndrome da angústia respiratória
imediatamente após o nascimento, o que poderia ser fatal.
PalavrasChave: MAC, hidropsia fetal, Agradecimentos: Instituto Fernandes Figueira

Título: Tratamento cirúrgico da varicocele em crianças. Uma
metanálise.
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Resumo:
Objetivos- Realizamos uma metanálise para avaliação do sucesso do tratamento
pela técnica cirúrgica utilizada que é a técnica de Palomo. Metodologia-
Buscou-se toda a literature inglesa na MEDLINE e Cochrane, com as palavras-
chave varicocele and children and varicocele and adolescents. De 264 trabalhos
publicados, 27 foram sobre cirurgia de varicocele em crianças e adolescents
com a técnica de Palomo clássico (PC) que consiste na laqueadura da artéria,
veia e linfáticos testiculares e 20 trabalhos com a Palomo modificada (PM) em
que a artéria é preservada. Resultados- 1830 cirurgias foram realizadas pela
técnica de PC e 715 pela PM. A taxa de hidrocele após a cirurgia foi de 7,7%
na PC e 3,2% na PM (P<0.001), sendo a mesma na aberta ou laparoscópica
(p=0.81). A taxa de recorrência da avricocele foi de 3,4% na PC e 4,2% na
PM (P=0.506) e não diferiu nas 2 vias (P=0.146). A média de recuparação
dos testículos atróficos após a cirurgia foi de 54.7% (±38.9%) na PM e de
66.7% (±19.9%) na PC (P=0.584). Três trabalhos relataram haver melhora
da qualidade do semen após a cirurgia e nenhum trabalho avaliou fertilidade.
Conclusões-A cirurgia de varicocele quando as artérias, veias e linfáticos são
ligados em conjunto resulta em uma baixa taxa de recorrência, mas uma alta
taxa de hidrocele. Portanto, nestes casos deve-se tentar preserver-se as
artérias. A taxa de recuperação do tamanho testicular é apenas razoável.
Estes dados sugerem que a cirurgia de varicocele seja realizada antes da
redução do volume testicular.
PalavrasChave: varicocele, crianças, a Agradecimentos:
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Resumo:
Objetivo: Identificar as principais formas de apresentação clínica das onfaloceles
e gastrosquises na maternidade do Hospital das Clínicas da UFMG. Metodologia:
Estudo descritivo baseado no banco de dados do Estudo Colaborativo Latino-
americano de Malformações Congênitas. Foram analisados prontuários de
recém-nascidos vivos (RNV) e natimortos (NM) com onfalocele e gastrosquise
no período de agosto de 1990 a dezembro de 2007. Resultados: No período
ocorreram 115 casos de onfalocele, 77 entre RNV e 38 entre NM. Do total,
houve 30 casos fazendo parte de outros defeitos de fechamento da parede
abdominal (DFPA), 28 fazendo parte de síndromes, 10 casos compondo
quadro de malformações múltiplas sem síndrome definida, 21 associados a
defeitos de órgãos e sistemas e 26 casos isolados. Entre os DFPA, os mais
comuns foram Body Stalk (60%) e extrofia de cloaca (16,6%). Dentre os
casos relacionados às síndromes, as principais foram trissomias do 13 (25%)
e do 18 (50%) e entre aqueles associados a defeitos de órgãos e sistemas, os
mais freqüentes foram as cardiopatias (61,9%). Ocorreram 71 casos de
gastrosquise, 65 entre RNV e 6 entre NM. Foram encontrados 62 casos
isolados; 2 fazendo parte de síndromes; 2 de quadro de malformações múltiplas
sem síndrome definida; 2 associados a defeitos de órgãos e sistemas e 2
casos associados a ruptura de membrana amniótica. Conclusão: Como descrito
na literatura, a onfalocele se associou frequentemente a outras anomalias
congênitas, compondo quadros sindrômicos ou não, e a casos mais graves
(33% de natimortos). A gastrosquise ocorreu predominantemente de forma
isolada.
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Resumo:
Objetivo Identificar a prevalência de onfalocele e gastrosquise em recém-
nascidos vivos na Maternidade do Hospital das Clínicas – UFMG, no período de
agosto de 1990 a setembro de 2007 e sua associação entre os nascidos vivos
com o sexo, peso ao nascer, idade e paridade materna. Metodologia
  Estudo retrospectivo baseado no banco de dados do Estudo Colaborativo
Latino-Americano de Malformações Congênitas. Utilizamos o teste qui-quadrado
para análise estatística. Nos estudos de associação utilizamos controles dos
recém nascidos com malformações nascidos no período de janeiro de 1996 a
setembro de 2007. Resultados
  A prevalência de onfalocele em recém nascidos vivos foi de 2:1.000
nascimentos. Houve associação da mesma com peso &#8804; 2500g
(p<0,001) e idade materna (p<0,001). A prevalência de gastrosquise em
recém nascidos vivos foi de 1,7:1000 nascimentos. Observou-se sua associação
com peso &#8804; 2500g (p<0,001). Não se observou associação com sexo
e paridade materna com ambas as malformações estudadas nem com idade
materna &#61619; 35 anos nos casos de gastrosquise. Conclusão
   A prevalência observada dessas malformações foi superior à descrita na
literatura. Isso se deve, provavelmente, ao fato do HC – UFMG ser um
hospital de referência para anomalias congênitas. A associação da onfalocele
e gastrosquise com baixo peso pode ser explicada pela própria malformação.
Houve associação dos casos de onfalocele com idade materna &#61619; 35
anos.
PalavrasChave: Onfalocele; gastrosqu Agradecimentos: ECLAMC

Título: Tumor Benigno Cístico Abdominal em Pediatria: relato de 03
casos.
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Resumo:
Introdução
 Linfangioma cístico abdominal é um tumor do sistema linfático. Nós relataremos
03(três) casos que se apresentaram sob forma de dor abdominal inespecífica.
Caso 1 Paciente do sexo feminino, 8 anos, 20 Kg com dor abdominal há 6
meses, tumoração móvel e de superfície irregular em abdômen.A tomografia
de abdomem demonstrou massa cística em pelve e à laparotomia foi identificada
tumoração em mesentério envolvendo jejuno distal cuja histologia revelou
linfangioma mesentério. Caso 2 Paciente do sexo feminino, 5 anos, albina, 14
Kg admitida com quadro de dor abdominal e vômitos; ao exame físico
apresentava massa tumoral  móvel em meso/hipogastro cuja ultra-sonografia
identificou massa septada com conteúdo com debris À cirurgia achado de
massa cística mulitseptada em mesentério de íleo cuja histologia diagnosticou
linfangioma de mesentério. Caso 3 Paciente do sexo feminino, 6 anos, 17 Kg
admitida com quadro de dor abdominal cíclica e vômitos com piora há 03 dias;
ao  exame físico assimetria abdominal por tumoração multilobulada em
mesogastro cuja ultra-sonografia detectou massa cística mulitloculada; à
laparotomia foi detectado linfangioma de íleo distal, ocasionando compressão
extrínseca da luz. Comentários O linfangioma cístico resulta do desenvolvimento
anormal dos sacos linfáticos embrionários e é mais freqüente em meninas na
idade de 5 anos. Podem se apresentar na forma uni ou multilocular e o
conteúdo pode ser quiloso, seroso ou misto. Os sintomas clínicos incluem dor
abdominal. As complicações incluem obstrução intestinal (mais comum), volvo,
hemorragia. O diagnostico é feito com
o ultra-sonografia e/ou tomografia e o tratamento consiste na ressecção
completa do tumor.
PalavrasChave: linfangioma de mesen Agradecimentos:
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Resumo:
INTRODUÇÃO A dermatomiosite(DM) é uma doença do tecido conjuntivo que
pode atingir o pulmão sob a forma de doença inflamatória pulmonar: a
ocorrência de pneumomediastino e enfisema subcutâneo é rara. O objetivo
deste trabalho é descrever um caso fatal de pneumomediastino e enfisema
subcutâneo em criança com dematomiosite. Caso 1 PRSS, 05 anos, sexo
masculino com diagnóstico de Dermatomiosite há 02 anos atrás internado
com Nefropatia auto-imune, Pneumonia, hipertensão arterial e monilíase que
evoluiu enfisema subcutâneo de aparecimento súbito bilateral cervical com
piora acentuada do padrão respiratório necessitando de ventilação mecânica
de urgência e com sinal de Hamman presente; radiografia de tórax confirmou
pneumonia bilateral, enfisema subcutâneo até região cervical e
pneumomediastino associado.Evoluiu para óbito.
COMENTÁRIOS O penumomediastino ou enfisema mediastinal é uma entidade
clínica caracterizada pela presença de gás no mediastino e que passou as ser
recnhecida após a descrição da série de casos de Hamman em 1939(4). O
pneumomediastino espontâneo(PE) é uma condição rara e é um termo
reservado para as situações clínicas em que  não ocorreu  secundário a
procedimentos invasivos como endoscopia esofágica ou ventilação mecânica.
A dermatomiosite é uma doença difusa do tecido conjuntivo que pode surgir
em qualquer idade(mais entre 05 e 14 anos) e a patogênese do
pneumoediastino na dermatomiosite não é bem esclarecida se acreditando
que a pneumonite intersiticial(pelo o rompimento de bolhas císticas secundárias
à fibrose intersticial) seja o fator responsável.O prognóstico depende da
gravidade dos sintomas, precocidade do diagnóstico e do início da terapêutica
e quando há envolvimento dos músculos respiratórios a evolução é por vezes
fatal.  PalavrasChave: DERMATOMIOSITE; P Agradecimentos:
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Resumo:
Introdução:
A gastrostomia consiste em uma via alternativa de alimentação para crianças
com impossibilidade de aporte alimentar via oral mas pode apresentar
complicações. O objetivo deste relato é descrever 03 casos de complicações.
Caso 1 Criança do sexo masculino, 07 anos, Paralisia Cerebral com relato de
uso de sonda de gastrostomia tipo balão há 08 meses que subitamente
começou a desenvolver vômitos persistentes e distensão abdominal. Ao RX
sinais de obstrução intestinal sendo identificado migração do balão e ponta da
sonda para duodeno obstruindo luz do piloro; efetuada troca da sonda com
remissão dos sintomas Caso 2 Criança do sexo feminino, com 12 anos,
Seqüela de Meningite com relato de uso de sonda de gastrostomia tipo
“botão” há 2 meses que vem desenvolvendo hiperemia mais edema ao redor
da sonda e extravasamento da dieta com ampliação do orifício do estoma;
sob antibioticoterapia e troca do dispositivo cursou com remissão dos sintomas
Caso 3 Criança do sexo masculino, 08 anos, Seqüela de Neurológica de Tumor
Cerebral e uso de sonda de gastrostomia tipo baixo perfil há 06 meses que
começou a desenvolver dor abdominal e hemorragia digestiva alta; à endoscopia
digestivca evidenciado úlcera gástrica. Efetuado tratamento clínico e
mobilização/troca do dispositivo com remissão dos sintomas.
Comentários
As complicações relacionadas à gastrostomia em crianças estão relacionadas
com infecção local da pele (a mais comum), obstrução da sonda, deslocamento
ou ulceração gástrica. A conduta consiste em resolução da etiologia do problema,
trocando ou reposicionando a sonda e não raras vezes é necessário desfazer
temporariamente o estoma.
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Título: CATETER CENTRAL de INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) em
Pediatria- Resultados de Experiência em um Hospital Geral Privado
de São Paulo
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Resumo:
Introdução: O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) é um dos dispositivos
que ganhou espaço na terapêutica endovenosa nas últimas décadas,devido à
segurança e menores riscos para o paciente.Está indicado quando a terapia
endovenosa for superior a mais de uma semana evitando traumas e
complicações,tornando-se assim uma boa opção em pacientes pediátricos.
Objetivo:Relatar experências de um grupo de enfermeiros habilitados em
implantação de PICC em Pediatria,que atuam em um hospital geral privado
de grande porte de São Paulo. Método:Foi realizado um estudo quantitativo
retrospectivo da implantação do PICC por estes enfermeiros no período de
Janeiro de 2004 à Dezembro de 2007. Resultados:No período de Janeiro de
2004 á Dezembro de 2007 foram implantados 71 PICCS em crianças de 0 a 14
anos.A principal indicação para a implantação é para antibioticoterapia
(67,6%).Por medidas de segurança como monitorização e sedação,estes
cateteres foram implantados preferencialmente na UTI Pediátrica (91%).O
índice de sucesso foi de 44% e de insucesso 56%.A taxa de insucesso ocorre
devido alguns fatores como:punção difícil,progressão insuficiente,falta de
colaboração da criança por agitação,mesmo após sedação e outros fatores.
Conclusão:Este grupo de enfermeiros vêm buscando otimizar as taxas de
insucesso,através de análise de protocolos de sedação e analgesia.Outro fator
é estar indicando o PICC como primeira opção e não última,após ter esgotado
as possibilidades de punção venosa periférica.Atualmente as implantações se
restringem às UTIS e Centro Cirúrgicos,devido necessidade de sedação e
monitorização,fator imprescindível para o sucesso da implantação em Pediatria.
PalavrasChave: PICC;PEDIATRIA;UTI Agradecimentos: Aos pacientes e enfermeiros do grupo
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Título: Cuidar da criança e família em UTI- pediátrica para o enfermeiro:
um relato de experiência
Autores: ROBERTA RODRIGUES FERRAZ DOS SANTOS   HOSPITAL GERAL CLÉRISTON
ANDRADE
Resumo:
A motivação desse estudo surgiu da minha experiência junto a crianças
internadas em uma unidade de terapia intensiva pediátrica do interior da
Bahia,onde participo da assistência direta como enfermeiro assistencialista e
intensivista. Este trabalho tem por objetivo relatar a importância do
relacionamento terapêutico existente entre enfermeiro, criança e família,
tornando-os sujeitos ativos do processo de cuidar. A assistência centrada na
criança e na família ainda é algo bastante incipiente e que passa pelo âmbito
da motivação pessoal. Os profissionais trazem suas crenças pessoais e
experiencias práticas sobre família e doença, para a assistência, as quais
influenciam em suas visões, avaliações e sobretudo, no cuidado e nas
intervenções com a família. Na minha prática, consigo resultados significativos
na colaboração da família para execução dos cuidados em conjunto, através
do acolhimento desde o momento admissional da criança na unidade, orientando
e esclarecendo sobre a assistência terapêutica recebida pela criança, na
preocupação de minimizar o sofrimento da criança e família. A presença do
enfermeiro junto aos familiares deve possibilitar a troca de informação da
evolução da criança, por meio de uma comunicação efetiva, para que possa
contribuir na identificação de dificuldades dos familiares e apoio necessário
para uma assistência de enfermagem de qualidade.
PalavrasChave: Cuidar;criança;família Agradecimentos:
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Resumo:
Nos últimos anos, muitos fármacos com novos mecanismos de ação foram
introduzidos no mercado enriquecendo assim o arsenal terapêutico. O presente
trabalho enfoca a farmacoterapia pediátrica, observando elementos como
formas terapêuticas, absorção, distribuição e excreção dos fármacos pelos
pacientes pediátricos, enfatizando aspectos funcionais e terapêuticos, bem
como os cálculos necessários para a preparação da dosagem dos medicamentos
administrados em crianças. O trabalho foi desenvolvido por estudantes de
enfermagem do 6º semestre, de uma faculdade no interior da Bahia, com
vivência prática na disciplina Saúde da criança e do Adolescente. Tendo como
objetivo oferecer suporte para otimizar o tratamento pediátrico nas suas
vivências de prática da disciplina, bvem como, divulgar os riscos que as
crianças estão expostas devido reações adversas medicamentosas causadas
por erros em rediluições de medicamentos, devido falta de padronização nos
cálculos de medicação por faixa etária, nos serviços pediátricos visitados.
Refere-se a uma pesquisa descritiva, baseada em revisão de literaturas,
artigos, pesquisas em internet, dissertações e teses. Algumas drogas podem
ocasionar determinados efeitos na faixa etária pediátrica podendo perturbar o
crescimento e desenvolvimento, perdurando por toda a vida, em que a
detecção de reações adversas a medicamento e seu diagnostico diferencial
dependem do grau de atenção do profissional de saúde. A investigação
farmacêutica pediátrica tem como intuito o desenvolvimento de novos agentes
terapêuticos direcionados á resolução de situações clínicas visando diminuir os
riscos, bem como intensificar os cuidados através de uma criteriosa anamnese,
e utilização racional dos cálculos de medicamentos pediátricos, proporcionando
qualidade de vida e segurança na administração.
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Resumo:
O termo ictiose deriva da palavra grega Icthys que significa peixe, pelo
aspecto escamoso da pele dos pacientes portadores. Na sua forma mais
severa, a pele apresenta-se extremamente espessa e rachada, associada a
eclábio, ectrópio, deformidades dos membros e gangrena digital, caracterizando
o feto arlequim. Extremamente rara, tendo a primeira descrição em 1750 pelo
reverendo Oliver Hart. Trata-se de um distúrbio hereditário de modo autossômico
recessivo, acometendo um para cada
300.000 nascidos vivos. O tratamento consiste em taxa hídrica elevada e uso
de incubadora aquecida umidificada para diminuir as perdas insensíveis,
pomadas emulsificantes, controle de infecções e retinóides orais. A maioria
evolui para óbito nos primeiros dias ou semanas de vida. Relato de Caso RN
de E.B.S., feminino, nascido de parto cesariano, com IG de 33 semanas,
APGAR de 7 e 8 no 1º e 5º minutos, pesando 1810g, sendo evidenciadas
placas espessas em todo corpo, fissuras profundas, eclábio e ectrópio.
Apresentava síndrome compartimental de mãos e pés, com isquemia de
falanges distais. Internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do
Hospital do Oeste/Barreiras –BA, prescrito antibioticoterapia adequada,
hidratação rigorosa, cremes umectantes, colírio oftálmico e retinóide sistêmico.
Após avaliação do cirurgião plástico, foi submetido à escarotomias. A despeito
de todas as condutas adotadas, a menor evoluiu para óbito no 4º dia de vida
em decorrência de choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos. Conclusão:
Conclui-se então que, apesar dos avanços da medicina, o prognóstico desta
patologia, como na época de seu primeiro relato, continua reservado, tendo
poucos casos descritos na literatura.
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Resumo:
Introdução: Os acidentes por escorpiões são importantes devido à freqüência
e potencial gravidade, principalmente quando ocorrem em crianças e causados
pelo Tityus serrulatus. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 8.000
acidentes/ano, representando uma incidência anual aproximada de 3 casos/
100.000 habitantes. As manifestações clínicas podem ser desde dor local e
parestesias até manifestações cardiovasculares, respiratórias e neurológicas
graves. Descrição do caso: DSS, 4 anos, sexo masculino, natural de Camaçari
(Ba). Admitido na emergência do HGRS com relato de picada por escorpião há
4 horas. Ao exame apresentava-se grave, com pupilas midriáticas, cianose

central e de extremidades, sialorréia, taquicardia, palidez, hipotensão, má
perfusão periférica e congestão pulmonar. Foi feito diagnóstico de choque
cardiogênico com edema agudo de pulmão e insuficiência respiratória. Admitido
em UTI e adotadas medidas de ventilação mecânica, reposição volêmica, uso
de droga vasoativa (dobutamina), hidrocortisona, além de soroterapia (soro
anti-escorpiônico). O ecocardiograma revelou insuficiência mitral moderada-
grave, insuficiência tricúspide leve e disfunção ventricular significativa (fração
de ejeção de 43%). Outros exames laboratoriais revelaram: elevação de
CPK, leucocitose, anemia e hipocalemia. Tomografia de crânio: normal. Evoluiu
com melhora clínica e transferido para semi-intensiva. Realizou exames
laboratoriais (normais) e ecocardiograma (sem alterações e fração de ejeção
de 67%). Recebeu alta hospitalar com excelente estado geral e exame clínico
normal. Comentários: Os autores alertam para a necessidade de medidas
terapêuticas imediatas neste tipo de acidente que ocorre com freqüência na
infância, principalmente nos casos de manifestações clínicas graves.
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Resumo:
Este estudo objetivou descrever o perfil das intoxicações exógenas agudas,
entre crianças de 0 a 12 anos de idade, atendidas em um hospital especializado
em atendimentos maternos e infantis da rede pública de Goiânia, entre julho
e dezembro de 2006. Trata-se de estudo do tipo descritivo, exploratório, com
abordagem quantitativa. A análise demonstrou que a maioria das crianças
vive em zona urbana, sendo 53,7% procedentes de Goiânia-GO. Dentre os
121 casos, 51,2% corresponderam a intoxicações com indivíduos do sexo
masculino, sendo que em 80,2% o acidente ocorreu no domicílio. A faixa
etária mais freqüente correspondeu a crianças entre 1 e 3 anos, totalizando
64,4% dos casos notificados. A via de intoxicação mais freqüente foi a oral,
sendo exclusiva em 116 casos (95,7%). O agente causal mais prevalente foi
o medicamento (34%), seguido dos raticidas (14%) e produtos químicos de
uso domiciliar (13%). Entende-se que conhecendo o perfil das intoxicações
infantis é possível constituir subsídios que permitam trabalhar aspectos
preventivos e terapêuticos destas intoxicações. Neste contexto, o enfermeiro
assume um papel fundamental, atuando como educador junto aos pais e
crianças, com o intuito de reduzir índices de mortalidade e minimizando
aspectos relativos à morbidade deste tipo de acidente infantil.
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Resumo:
INTRODUÇÃO O caso a ser relatado encontra-se internado no Hospital Infantil
Menino Jesus, desde novembro de 2004, apresentando doença pulmonar
crônica com dependência de oxigenioterapia, que só conseguiu ser superada
em dezembro de 2007. RELATO DE CASO Paciente masculino, 4 anos e 7
meses, nascido pré-termo extremo e muito baixo peso, apresentando
insuficiência respiratória precoce, sendo submetido a intubação oro-traqueal e
ventilação pulmonar mecânica por tempo prolongado. Recebeu alta do berçário
com diagnóstico de broncodisplasia pulmonar, evoluindo, no primeiro ano de
vida, com diversos episódios de pneumonia tornando-se dependente de
oxigenioterapia. Na investigação clínica, foram solicitados diversos exames
seriados evidenciando na Tomografia de tórax, doença intersticial e alveolar
difusa bilateral, padrão em mosaico e opacidades em “vidro fosco” difusa; no
Ecocardiograma, hipertensão pulmonar de grau importante e na Cintilografia
pulmonar, déficit perfusional difuso moderado, principalmente, em pulmão
direito..Exames, esses, sugestivos de bronquiolite obliterante O paciente recebeu
do primeiro ano até os 4 anos de idade, oxigenioterapia, broncodilatores,
corticóides inalatórios, diuréticos, anti-hipertensivos, vasodilatador e onze
pulsoterapias. Evoluiu com melhora clínica e dos exames complementares,
sem necessidade de oxigenioterapia a partir dos 4 anos e 4 meses de vida.
COMENTÁRIOS Na bronquiolite obliterante existe intensa inflamação da via
aérea inferior secundária a alguma agressão prévia, com obstrução ao fluxo
aéreo, hipoxemia, aumento na resistência e pressão vasculares pulmonares e
conseqüente hipertensão arterial pulmonar. Observamos neste paciente uma
evidente melhora clínica-radiológica com a terapêutica proposta e
desenvolvimento pulmonar da criança.
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Resumo:
Introdução: A doença celíaca é uma enteropatia causada pelo glúten e a
associação com pneumonite de hipersensibilidade considerada rara na literatura.
O diagnóstico e tratamento constituem um desafio a prática clínica. Descrição
do caso: HMS, 4a, feminino, Natural de Feira de Santana, com história de
respiração rápida e ruidosa desde os dois anos de vida que melhora com
prednisolona de uso recorrente e há seis meses cursa com tosse seca e
cianose aos esforços. Tem diagnóstico de doença celíaca desde 1º ano de vida
e vem em dieta isenta de glúten. Ausência de contato com aves. Ao exame
físico desnutrida, FR 35inc/min; aparelho respiratório com estertores crepitantes
em bases de pulmões; ACV BRNF sem sopros; abdômen plano; extremidades
com lesões descamativas em axilas e braços. O RX de tórax com
hipotransparência pulmonar difusa; tomografia computadorizada do tórax em
padrão de vidro fosco; RAST para ácaros negativos; biópsia pulmonar com
achados compatíveis com pneumonite de hipersensibilidade; SAT O2 de 95%.
Iniciou tratamento com prednisona 1mg/kg/dia e após uma semana foi
hospitalizada com dispnéia, tosse seca, estertores crepitantes e Sat O2 89%,
utilizou metilprednisolona, após alta hospitalar continuou com prednisolona e
na redução da dose houve recidiva dos sintomas respiratórios em 02 períodos
necessitando o aumento da dose e com a regressão do corticóide após inicio
da hidroxicloroquina. Evolui estável com SAT O2 98% e recidivas dos sintomas
respiratórios com infecções. Conclusão: Trata-se de pneumonite de
hipersensibilidade associada à doença celíaca em que as alterações pulmonares
não desapareceram com a dieta isenta de glúten e cursa com alterações
pulmonares estáveis em uso de hidroxicloroquina.
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Resumo:
Resumo
Objetivo:
A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) representa grande problema
para a saúde das crianças, principalmente em países em desenvolvimento.
Dados sobre incidência de PAC são escassos e nosso objetivo é justamente
promover este tipo de informação.
Métodos:
 Estudo de coorte, prospectivo, conduzido em 4 comunidades de Salvador-Ba.
Toda criança menor de 4 anos, residente na área estudada, sem
imunodeficiência, fibrose cística, cardiopatia, desordem neuromuscular, doença
respiratória crônica (exceto asma), ou mãe infectada por HIV, foi convidada a
participar do estudo. Após receber termo de consentimento livre e esclarecido
assinado pelos pais ou guardiões legais, informações sobre saúde e modo de
vida das crianças foram registradas, realizando-se acompanhamento semanal
(visita domiciliar/telefonema). Diante de tosse e desconforto respiratório houve
investigação completa em hospital pediátrico, sendo dados registrados e raio-
x de tórax analisado por radiologista “cego”.
Resultados:
1095 crianças foram acompanhadas nos primeiros 6 meses do estudo, sendo
537 (49%) meninos. A mediana de idade foi 20 meses (média21 +/- 14,
mínimo 3 dias, máximo 3 anos). A incidência de PAC foi 62\1000 criança\ano
(95% IC: 48-79|1000 criança-ano) (diagnóstico clínico), 27\1000 criança-
ano (95% IC: 18-40\1000 criança-ano) (presença de taquipnéia de acordo
com normas da OMS) e 24\1000 criança\ano (95% IC: 16-36\1000
criança\ano) (presença de infiltrado pulmonar no raio x). Infiltrado alveolar foi
radiologicamente diagnosticado em 77% dos casos.
Conclusões:
 A carga máxima de PAC entre as crianças foi 7,9%, anualmente. Para
implementar ações preventivas a investigação etiológica é grande prioridade.
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Resumo:
Introdução: Os cistos broncongênicos são responsáveis por aproximadamente
50-60% dos cistos mediastinais, sendo originados a partir de um brotamento
anormal do intestino anterior primitivo que forma a árvore traqueobrônquica.
Os cistos broncogênicos imitam a estrutura da traquéia ou brônquios, sendo
revestidos internamente por epitélio respiratório, contendo glândulas brônquicas,
músculo liso e ilhas de cartilagem externamente, sendo incomun a comunicação
com a árvore traqueobrônquica. Os cistos broncogênicos podem ser vistos em
qualquer idade, mas são diagnosticados mais freqüentemente em adultos na
terceira década de vida, crianças maiores e bebês comumente apresentam
sintomas de obstrução severa de via aérea ou pneumonia Descrição do caso:
Lactente de 3 meses, sexo feminino, internada com diagnóstico de pneumonia
e derrame pleural a direita. Realizado drenagem torácica com saída de liquido
exsudativo. Posteriormente realizado ecografia torácica que evidenciou imagem
hipoecogênica em hemitórax direito podendo corresponder a abscesso e
pneumatocele. Realizado TC de tórax que evidenciou lesão cística paredes
bem delimitadas, de forma esférica, homogênea, medindo cerca de dois
centímetros em lobo inferior direito (LID). Avaliada pela cirurgia que optou por
realizar exploração cirúrgica. Foi observada lesão cística sem secreção purulenta
com fibrose em LID, realizando lobectomia de lobúlo inferior direito. O exame
anatomopatológico da lesão confirmou o diagnóstico de cisto broncogênico,
com a presença de epitélio respiratório na parede do cisto. Evoluiu com
melhora clínica. Recebendo alta com acompanhamento ambulatorial.
Comentários: O diagnóstico começa no achado incidental de massa mediastinal
em radiograma de rotina. Os cistos broncogênicos são freqüentemente tratados
com completa excisão cirúrgica, mesmo que assintomáticos, para prevenir as
complicações e estabelecer o diagnóstico definitivo.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Nas últimas duas décadas tem ocorrido desenvolvimento de
novas técnicas intensivas neonatais diminuindo a mortalidade de recém-
nascidos prematuros e de muito baixo peso, porém aumentando o risco de
seqüelas como a Displasia Broncopulmonar (DBP), relacionada à imaturidade
do sistema respiratório, administração de oxigênio, uso de ventilação mecânica
entre outros fatores, desconforto respiratório precoce e persistente, com
incidência média de 23%. A Malformação Adenomatóide Cística deve constar
no diagnóstico diferencial das lesões císticas pulmonares e representa 25%
das doenças pulmonares congênitas. OBJETIVO: Descrever caso de DBP
simulando Malformação Adenomatóide Cística Pulmonar em criança de cinco
meses internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). DESCRIÇÃO DO
CASO: G. F. S., 5 meses, sexo masculino, natural e procedente de Camaçari
(BA), com história de desconforto respiratório e dependente de oxigênio,
internado no HGRS desde os 52 dias de vida. Prematuro de 32 semanas e 5
dias de gestação, pesou 1140g, apresentou desconforto respiratório com início
antes de 24 horas de vida, sepse neonatal e tumoração inguinal. Cursou com
cianose, instabilidade respiratória e quadros pneumônicos; foi necessário
intubação oro-traqueal, permanência prolongada nas Unidades Intensiva e
Semi-Intensiva. Ecocardiografia com CIA pequena sem repercussões
hemodinâmicas e TCAR do tórax evidenciou pulmões displásicos com enormes
pseudo-cistos distribuídos bilateralmente, levantando a suspeita de Malformação
Adenomatóide Cística Pulmonar. COMENTÁRIOS: Chamar atenção para
diagnóstico precoce e instalação de medidas adequadas para diminuir morbidade
e melhorar prognóstico destes pacientes.
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Resumo:
Introdução: A história natural da tuberculose seria o conjunto de interações
entre a micobacteria, o hospedeiro,
o ambiente e o tempo.
A maioria das crianças não desenvolve sinais e sintomas em qualquer
época.Porém podem apresentar pneumonia lobar sem linfadenopatia hilar
expressiva.Se a infecção primária for progressivamente destrutiva, a liquefação
do parenquima pulmonar poderá formar cavidade primária, raramente lesões
tuberculosas bolhosas podem ocorrer e levar pneumotorax no caso de ruptura.
Descrição:
MMCF,12 anos, amarela, natural de São Paulo, em tratamento para tuberculose
pulmonar há 3 meses com esquema I corretamente,desde seu diagnóstico em
09/11/2007, evoluiu com dor torácica súbita associada a taquidispnéia e
cianose central em 04/03/2008 quando deu entrada no PS do Hospital infantil
Candido Fontoura.
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Exame físico de entrada:Menor em agitação psicomotora, taquidispneica
grave,cianótica, hipocorada ,sudoreica,saturação de 76%,turgor
jugular,taquicardica.Murmúrio vesicular ausente em hemitorax
esquerdo,perfusão periferica lentificada. Comentários:
Atualmente são 1,3milhoes de casos de tuberculose pulmonar,sendo 450 mil
mortes em crianças.O pneumotorax é uma complicação rara,porem importante
da TB pulmonar.
O tratamento instituído de emergência foi ventilação pulmonar positiva com
intubação orotraqueal,seguida de toracocentese em selo d’água.Menor refez
por três vezes o pneumotórax após tentativas de retirada de dreno,sendo
avaliada pela cirurgia torácica onde submetida a bulhectomia em 09/04/2008.
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Resumo:
Introdução A Sarcoidose é doença inflamatória caracterizada pela presença de
granulomas não-caseosos (não específico da sarcoidose). É doença
multissistêmica, porém o pulmão é o órgão mais afetado.
Descrição BAS, 11 anos, masculino, natural e procedente de Ponte Alta do Bom
Jesus - TO. QP: Febre há 2 meses HDA: Há 2 meses paciente iniciou quadro
de febre diária, sem horário preferencial, astenia e emagrecimento de 11 Kg.
Negava qualquer outra sintomatologia. Procurou atendimento médico sendo
diagnosticado Tuberculose Miliar e iniciado Rifampicina, Isoniazida e
Pirazinamida. Permaneceu 21 dias internado recebendo alta médica mantendo
picos febris e em uso da referida medicação. Como houve piora clínica,
procurou assistência médica. Chegou a nosso serviço febril e em uso do
esquema RIP há 54 dias. HPP: Duas internações por pneumonia. HPF: Irmão,
13 anos, tratando tuberculose. Desconhece contactante adulto com tuberculose.
HFS: morador de área rural
Exame clínico normal, apenas com febre.
Comentários Radiografia torácica: infiltrado retículo-nodular difuso; BAAR
negativo; PPD anérgico e sorologia negativa para HIV. Suspeitado de
Paracoccidioidomicose e Histoplasmose foram colhidas sorologias. Iniciado
terapia com Anfotericina B. Devido à reação adversa à medicação, esta foi
substituída pela Anfotericina Lipossomal. Suspenso esquema RIP. Houve
também reação adversa a Anfotericina Lipossomal e Fluconazol sucessivamente
sendo substituído por Itraconazol. Mantinha febre diária sendo então suspensa
medicação no quinto dia. Sorologia para Paracoccidioidomicose e Histoplamose
negativas. Tomografia Computadorizada de Tórax: padrão nodular difuso
compatível com Sarcoidose. No 35º dia de internação a biópsia pulmonar
mostrava padrão histológico compatível com Sarcoidose. Iniciada corticoterapia,
evoluiu bem clinicamente.
PalavrasChave: sarcoidose pulmonar, Agradecimentos: Ao paciente e sua família

Título: Ataxia-telangiectásica e suas repercussões respiratórias –
desafio terapêutico em um adolescente
Autores: JOSÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO   UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE CECÍLIA NOGUEIRA VALENÇA   UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE TAISE TERÊSA MEDEIROS DE OLIVEIRA    UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE MONIQUE BATISTA DA COSTA   UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SUZANA DA GLÓRIA AMARAL  UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE NADJA DANTAS ROCHA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo:
INTRODUÇÃO: Ataxia-telangiectásica é uma doença recessiva multissistêmica
e progressiva caracterizada por ataxia cerebelar, telangiectasias da pele e
conjuntiva, infecções sinopulmonares e distúrbios imunológicos. Desenvolve-
se quando a criança começa a andar e leva à incapacidade grave. A fala torna-
se desarticulada, surgem movimentos coreoatetóide e fraqueza muscular
progride para atrofia da musculatura. As infecções levam a pneumonias,
bronquiectasias e DPOC. Este estudo visa relatar um caso do Hospital Pediátrico
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HOSPED), relacionando esta
patologia a uma significativa predisposição a infecções respiratórias.
APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO: F.L.N. 3° DIH, sexo feminino, treze anos
de idade, cor parda, portadora de ataxia-telangiectásica, admitida no HOSPED
em 04/04/2008, com tosse crônica há 5 meses e taquidispnéica. Referiu na
infância episódios de pneumonia recorrentes, de tratamento domiciliar. Foi
internada há 8 anos por pneumonia e há 5 anos para diagnóstico neurológico.
Relatou episódios de febre em 38°C cinco dias atrás. Ao exame físico, palidez
cutânea, telangiectasia em ambas escleras, tórax escavado, presença de
murmúrio vesicular, com creptos difusos, sem alterações na ausculta
cardiológica. Abdome inocente. Neurológico: alteração na marcha e cognição.
Aguardando testes bioquímicos para IgA e IgG. Faz uso de ceftriaxona e
oxacilina. Solicitado raio X de tórax e cultura do escarro. COMENTÁRIOS: O
manejo das infecções respiratórias em ataxia-telangiectásica exige uma atenção
adequada quanto à antibioticoterapia, considerando-se que a criança fez uso
domiciliar de antimicrobianos indiscriminadamente. Por se tratar de uma
enfermidade polissistêmica, o apoio de uma equipe multiprofissional de saúde
na abordagem familiar é fundamental.
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Resumo:
Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade
das vias éreas manifestando-se por obstrução ao fluxo aéreo, reversível
espontaneamente ou pelo tratamento, com episódios recorrentes de sibilância,
dispnéia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao
acordar. O presente estudo de foi realizado em uma instituição hospitalar
Filantrópica em Salvador, durante a prática da disciplina Saúde da Criança e do
Adolescente, no período de 09 a 20 de Abril de 2007. O estudo de caso teve
como base observações, experiências e coleta de dados que foram realizados
durante a prática de enfermagem, através da aplicabilidade da Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE) e reavaliar o conhecimento teórico-
prático.Adolescente, A.C, 14 anos, sexo masculino, estudante, natural e
procedente de Salvador-BA, deu entrada na Emergência com diagnóstico
médico de Asma. Ausência de história clínica familiar da doença. Hemodinâmica
estável, tórax simétrico, ausculta pulmonar diminuída em hemitórax direito e
esquerdo com crepitação bilateral; bulhas cardíacas normofonéticas e rítmicas.
Segundo prescrição médica, fez 3 ciclos de nebulização com Berotec e 01
comprimido de Prednisona. A genitora refere que o adolescente tem alergias
alimentar e medicamentosa a diversos fármacos. Os diagnósticos de
enfermagem para a patologia: Padrão Respiratório Ineficaz; Risco de Infecção;
Risco de Broncoaspiração; Medo; Ansiedade; Risco de desidratação;
Termoregulação ineficaz. Com a elaboração do presente trabalho, concluiu-
se, principalmente, que o êxito do tratamento depende de uma parceria
efetiva entre a equipe e/ou o profissional que dispensa cuidados ao paciente.
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Resumo:
OBETIVO:
 Relatar um caso de criança do sexo masculino, portador de fístula arteriovenosa
pulmonar isolada, malformação vascular rara que geralmente se manifesta no
sexo feminino e, associada em 40% dos casos, à Sd. de Rendu-Osler-Weber.
DESCRIÇÃO: Criança de 1 ano e 5 meses, apresentando malformação
arteriovenosa volumosa ocupando todo o campo médio do pulmão esquerdo,
alimentada por grande veia venosa anômala vicariante, que drena para o
átrio E (veia pulmonar anômala). Apresentava clinicamente sinais de hipoxemia
crônica (baqueteamento digital), cianose, fadiga aos esforços e broncoespasmo
persistente desde o 1º mês de vida. Exame físico cardíaco, ECG e
ecocardiograma normais. Imagens radiológicas seriadas desde os primeiros
meses de vida mostravam área de opacidade de limites imprecisos no ápice
e 1/3 médio de hemitórax esquerdo. Não apresentava os sinais característicos
da Sd. de Rendu-Osler-Weber. A anatomia estrutural e a localização da anomalia
vascular no campo pulmonar foram estudados através de cateterismo arterial.
COMENTÁRIOS: Chama a atenção neste caso a intensidade da hipóxia sistêmica
devido ao volumoso shunt arteriovenoso, cujos sinais clínicos não encontraram
justificativa em patologias pulmonares ou cardíacas como pensado inicialmente.
O fechamento da fístula é feito preferencialmente pela técnica de embolização
do vaso anômalo. Neste caso, porém, não foi possível realizá-la devido ao
grande calibre do vaso que supria o complexo vascular pulmonar. O risco
maior nesses casos é de hemorragia procedente dos vasos anômalos. Quanto
maior a malformação vascular, mais reservado o prognóstico.
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Resumo:
Objetivo: Analisar os distúrbios pulmonares em crianças com Síndrome de
Down (SD), pois esta cromossomopatia predispõe a ocorrência de obstrução
das vias respiratórias superiores e doenças das vias respiratórias inferiores,
sendo que problemas respiratórios são a principal causa de mortalidade e
admissão hospitalar destes pacientes. Metodologia: Estudo descritivo e
retrospectivo no qual foram analisados os prontuários dos pacientes portadores
de SD acompanhados no ambulatório de genética médica do Hospital
Universitário Alcides Carneiro. Sendo critérios de exclusão: acompanhamento
irregular e recusa por parte dos responsáveis em participar da pesquisa.
Resultados: Foram selecionados 133 pacientes, 51% do sexo feminino e com
faixa etária variando de 1 mês até 14 anos. Destes, mais da metade, 62,1%,
apresentaram alterações pulmonares. As patologias mais freqüentes foram:
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infecções respiratórias de repetição (75,6%), Pneumonias (30,4%), Asma
(13%) e Rinites (2,4%). As infecções respiratórias de repetição têm maior
incidência nos primeiros anos de vida dos pacientes, podendo estar associada
à alta freqüência de cardiopatia congênita nos portadores de SD. Os problemas
pulmonares constituem a principal causa de internações hospitalares e de
óbito nos pacientes atendidos no nosso serviço. Conclusões: O estudo
demonstra uma alta prevalência de distúrbios respiratórios nos pacientes
atendidos no nosso serviço, sendo as infecções de repetição a mais comum.
Os portadores de SD possuem várias características que aumentem a
suscetibilidade a infecções respiratórias de repetição. Dentre essas alterações
podemos citar: (1) cardiopatia congênita; (2) obstruções das vias aéreas
superiores decorrentes de alterações anatômicas presente que predispõe a
hipoventilação e a (3) imunossupressão inerente da síndrome.
PalavrasChave: afecções respiratórias Agradecimentos:
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Resumo:
A Diálise peritoneal (DP) é o método dialítico de escolha na Insuficiência Renal
Aguda (IRA) em neonatologia, devido à facilidade do acesso e manuseio,
custo operacional reduzido e mínimo aparato. Além disso a relação superfície
do peritônio/ peso corpóreo é muito grande no neonato, proporcionando o
dobro da eficiência dialítica nessa faixa etário. Este é um estudo de caso de
um neonato prematuro extremo, idade gestacional 27 semanas, pesando 890
grs, sexo masculino, internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN) que evoluiu grave, apresentando descompensação hemodinâmica e
piora da função renal. Foi introduzido diurético contínuo no 8º dia de vida (DV)
e a DP foi iniciada no 14º DV após 12 horas de anúria, anasarca e valores de
sódio, cálcio, potássio e uréia elevados. Durante o tratamento o neonato
evoluiu grave, mantendo balanço dialítico positivo. Sendo reavalido pela
equipe de nefrologia foi mantido a terapêutica dialítica durante oito dias
quando o neonato foi a óbito. Concluimos que a terapêutica dialítica de
escolha foi efetiva, porém na abordagem ao neonato prematuro extremo,
deve-se levar em conta os outros fatores da própria prematuridade que irão
influenciar no prognóstico do recém-nascido.
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Resumo:
Palavra chave: hipertensão arterial, crianças
A mensuração da pressão arterial (PA) faz parte da rotina pediátrica. Estudos
epidemiológicos têm mostrado aumento da prevalência de hipertensão essencial
na faixa etária pediátrica. Apresentamos o relato de paciente escolar com
hipertensão arterial de origem presumivelmente essencial, em razão da exclusão
de causas secundárias. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente masculino, 5 anos,
natural de Salvador-BA, internado para tratamento de  pneumonia. RX de
tórax mostrava: PNM à direita. Ao exame: peso e estatura no percentil 50;
FC: 100; FR: 40; TA: 116/74 mmhg (confirmada por medidas posteriores).
AR: Creptos a D. Fundoscopia: retinopatia hipertensiva incipiente. Antecedentes
médicos: não contributórios. Negava uso de corticoterapia. Genitor hipertenso.
A PNM foi tratada com sucesso com: penicilina. Investigação diagnóstica para
hipertensão arterial mostrou: hemograma, uroanálise e urocultura, uréia,
creatinina, eletrólitos, cálcio, ácido úrico, glicemia, perfil lipídico, renina,
aldosterona, cortisol (8h e 16h), ácido vanilmandélico, epinefrina, norepinefrina,
dopamina, normetanefrina, metanefrina, SO4-DHEA, testosterona livre e 17-
&#945;-hidroxiprogesterona foram normais USG renal e de vias urinárias,
ecocardiograma, uretrocistografia miccional, cintilografia e arteriografia renal
também foram normais Exame de fundo de olho com: retinopatia hipertensiva
incipiente. Holter: arritmia sinusal, compatível com a idade. O menor teve alta
em uso de captopril para controle da PA. COMENTÁRIOS: A aferição da PA na
prática pediátrica é fundamental, devido a comprovação de que a pressão
elevada na infância pode ser um fator preditivo de eventos cardiovasculares
e hipertensão arterial sistêmica na vida adulta. O caso apresentado requer
observação e acompanhamento, para se mantidas a exclusão de causas
secundárias, se confirmar o diagnóstico de hipertensão essencial.
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Resumo:
Introdução: A Síndrome Hemolítica-Urêmica (SHU) caracteriza-se pela tríade
clássica: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiência
renal aguda (IRA) oligúrica. Ocorre geralmente em crianças até quatro anos,
sendo a causa mais comum de insuficiência renal aguda nessa faixa etária. É
precedida por uma doença febril frequentemente associada a vômitos e
diarréia e à presença demostrada de organismos patogênicos no trato
gastrintestinal (E. coli, Campylobacter e Shigella). O diagnostico é pela tríade
clássica e o tratamento da uremia e distúrbios hidroeletrolíticos é realizado
com diálise precoce. Relato do caso: JPEL, 3 anos, sexo masculino, com
quadro de febre e hematúria súbita , evoluiu com retenção progressiva de
escórias . Nega diarréia, infecções de vias aéreas ou lesões de pele precedendo
o quadro. Apresentou as seguintes alterações nos exames laboratoriais:
Hb:4,8g/dl; HT:13,8%; Leucócitos globais:20200 (Bast:3%;Seg:60%);
Reticulócitos:1,9; Esfregaço de sangue periférico com policromasia,
esquizócitos, hemácias fragmentadas, eritroblastos em 100 leucócitos e
plaquetas aparentemente diminuídas; Plaquetas:173000; PTT:38paciente/
29controle; AP:82%; RNI:1,11; Uréia:208, Creatinina:5,8; K:6,2; Na:129;
Lactato:2,4; LDH:1550; EAS:cilindros hemáticos, Hg+++, piocitos numerosos,
Hcea: 20/campo. Foi implantado cateter de Tenkoff e realizado diálise peritoneal
com melhora do quadro clinico e do padrão laboratorial. Comentários: A SHU
deve ser suspeitada em todo paciente pediátrico com quadro de IRA súbita e
anemia hemolítica, sendo que a introdução de diálise precocemente melhora
o prognostico da doença.
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Resumo:
A síndrome de Prune-Belly ou Eagle – Barrett é pouco freqüente e atinge cerca
de 1:50000 nascidos vivos, afeta o sexo masculino em 95%.Tríade clássica:
ausência de musculatura abdominal, alterações do trato urinário e criptorquidia
bilateral. As anomalias urinárias contribuem para o desenvolvimento de refluxo
vesico-ureteral, infecção urinária de repetição e evolução para insuficiência
renal crônica, com alta taxa de mortalidade e sobrevida média de 2
anos.Relatamos o caso de um menino de 2 anos e 8 meses,acompanhado no
Hospital Universitário de Brasília(HUB),dando ênfase ao fato de manter
preservada sua função renal. FNSP,6 meses de idade quando no primeiro
atendimento no HUB, apresentava história de infecção urinária com 2 meses
de vida e diagnóstico de síndrome de Prune-Belly. Ao exame apresentava
ausência de musculatura abdominal e testículos impalpáveis
bilateralmente.Exames de imagem mostraram dilatação dos ureteres,
principalmente à direita, hidronefrose à direita, sem refluxo vesico-ureteral e
sem cicatrizes renais. O caso mostra as malformações urinárias típicas da
síndrome que promovem a perda da função renal devido a cicatrizes deixadas
por processos infecciosos. Sendo assim, mesmo pacientes com Prune-Belly
que não apresentam hipoplasia pulmonar, a qual levaria ao óbito já no período
perinatal, têm a sobrevida reduzida. A manutenção da profilaxia e controle
regular da função renal permitiram que esse paciente superasse sua expectativa
de vida, além de não apresentar seqüelas debilitantes. Apesar da presença de
malformações urinárias é possível preservar a função renal nesses pacientes.
O tratamento e, principalmente, a profilaxia das infecções são medidas essenciais
para garantir o aumento da sobrevida.
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Resumo:
Introdução: Embora a obstrução da JUP e a duplicidade do sistema coletor
sejam anormalidades comuns em urologia pediátrica elas raramente ocorrem
conjuntamente. Normalmente são detectadas no ultrassom perinatal.
Descrição do caso: Fº de MJA, 2 meses, masculino, negro. USG fetal com
hidronefrose à esquerda. Apresentou infecção urinária (ITU) por Escherichia
coli no período neonatal tratada com 7 dias de ceftriaxone e 3 dias de
cefalexina. Reinternata após uma semana com ITU e sepse .Isolada
Pseudomonas aeruginosa na urinocultura sensível à ceftazidima, imipenem,
amicacina, gentamicina e ciprofloxacina. Tratado com 14 dias de amicacina
15mg/kg/dia e ceftazidime 150mg/kg/dia com negativação da URC e melhora
clínica. Ultrassonografia com dilatação moderada do sistema pieloureteral
esquerdo, displasia cortical associada (presença de cistos) e estenose de JUP.
Uretrocistografia miccional normal e URO TC evidenciando importante dilatação
pieloureteral comprometendo o parênquima do segmento inferior de rim
esquerdo e duplicação pieloureteral e estenose de JUP.
Comentários: Em crianças com ITU devemos pesquisar alterações do trato
urinário. Obstrução da JUP associada à duplicidade do sistema coletor é
incomum. Outras anormalidades ou complicações possivelmente associadas
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são displasia renal, ureter ectópico, ureterocele, ITU ou pielonefrite, orquite
recorrente e incontinência urinária.
PalavrasChave: duplicação pieloureter Agradecimentos:
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Resumo:
Este estudo relata a assistência de enfermagem prestada a uma criança
internada na Unidade de Nefropediatria de um hospital público do estado da
Bahia, com diagnóstico médico de Síndrome Nefrótica, caracterizada por
aumento da permeabilidade glomerular às proteínas. Esta síndrome ocorre
com frequência entre crianças do sexo masculino de um a quatro anos de
idade. Criança, sexo masculino, 4 anos, admitido no dia 29/12/2007,
apresentando quadro de oligúria e de anasarca (edema generalizado). Os
achados laboratoriais indicaram proteinúria. Evoluiu com peritonite, queixando-
se de dor abdominal e com redução do edema. No planejamento da assistência
de enfermagem foi utilizada a taxonomia da North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA) para definir os diagnósticos de enfermagem. Sendo
estes: conforto alterado, dor aguda, risco para integridade da pele prejudicada,
risco para infecção, volume excessivo de líquidos. A partir destes diagnósticos,
foi elaborado um plano de cuidados com prescrições de enfermagem e traçadas
as seguintes metas: prevenir infecção, realizar balanço hidro-eletrolítico,
monitorizar os sinais vitais, manter integridade da pele, controlar e aliviar a
dor. Assim, a realização de uma anamnese detalhada e de um exame físico
completo resultou na elaboração de diagnósticos reais e de riscos e no
planejamento das intervenções de enfermagem necessárias à uma assistência
integral, qualificada e humanizada, considerando o paciente não apenas como
um indivíduo doente, mas, sobretudo, como um ser biopsicossocioespiritual.
PalavrasChave: assistência, humaniza Agradecimentos:

Título: ELETROESTIMULAÇÃO PARASACRAL DE SUPERFICIE COMO
TRATAMENTO DA ENURESE NOTURNA NÃO-MONOSSINTOMÁTICA
Autores UBIRAJARA DE OLIVEIRA BARROSO JÚNIOR  UFBA, ESCOLA BAHIANA DE
MEDICINA, H ROBERTO SANTO
IGOR BENEVIDES    ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA
ERIK KERNER ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA
ANDRÉ BIONDI FERRAZ   HOSPITAL ROBERTO SANTOS
ALCINA TELES   ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA
ALFREDO QUERINO   HOSPITAL ROBERTO SANTOS
MARIA LUIZA VEIGA    HOSPITAL ROBERTO SANTOS
PATRÍCIA LORDÊLO  ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA
Resumo:
INTRODUÇÃO: A enurese noturna polissintomática (ENNM) é a associação de
enurese noturna com sintomas miccionais diurnos. Atualmente seu tratamento
baseia-se em drogas, contudo que dão efeitos adversos em 50% dos casos.
O objetivo deste trabalho é avaliar de forma pioneira o uso da eletroestimulação
parasacral de superfície como método de tratamento em pacientes com ENPS.
METODOLOGIA: ENNM foi definida como a associação de enurese noturna
(pelo menos 1 episódio por semana) com sintomas miccionais diurnos em
pacientes com mais de 5 anos de idade. O tratamento foi administrado
através do uso de 2 eletrodos superficiais no nível de S3. A freqüência utilizada
foi de 20 Hz com intensidade média de 22,2 mA (variando de acordo com a
tolerabilidade do paciente). O tratamento foi aplicado em 3 sessões semanais
até um máximo de 20 sessões. Cura foi definida como desaparecimento dos
sintomas e melhora definida como menos de 1 episódio de enurese por
semana. RESULTADOS: Foram avaliados 16 pacientes com média de idade de
7,8 anos. O numero médio de sessões foi 13,2. 43,8% dos pacientes
apresentaram cura da enurese e 21% melhora. Dos pacientes que apresentaram
cura dos sintomas diurnos 55,6% apresentaram também cura da enurese.
CONCLUSÕES: A eletroestimulação parasacral mostou-se uma alternativa
eficaz tratamento da enurese noturna polissintomática Não houve uma
correlação precisa entre a melhora dos sintomas diurnos e noturnos o que
sugere que a ENNM em muitos pacientes tem a mesma fisiopatologia da
enurese noturna monossintomática e que deve ser tratada como tal.
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Resumo:
OBJETIVOS- Avaliar a taxa de novo refluxo contralateral (NRC) em pacientes
com refluxo unilateral tratados conservadoramente, bem como identificar
fatores preditores que possam influenciar no aparecimento do refluxo
contralateral. METODOLOGIA-Foram avaliados retrospectiamente 167 pacientes
com refluxo unilateral e que realizaram mais de uma cistouretrografia miccional
(CUM) no seguimento. Um total de 134 meninas e 33 meninos foram
analisados. A media de idade foi de 55 meses (2-169).  Todas as crianças
realizaram pelo menos 2 CUMs. RESULTADOS- O refluxo tornou-se bilateral
em 35 (21%) nas CUMs subsequentes  Analisando a presença do NRC de
acordo com o gênero, grau do refluxo, idade, lado do refluxo e função vesical,
somente o grau teve influência no aparecimento de refluxo para o outro lado.
Em 59% dos casos o refluxo foi resolvido espontaneamente e esta taxa foi
inferior nos casos em que o refluxo tornou-se bilateral (p=0,017). CONCLUSÕES-

A incidência de refluxo contralateral nos casos de refluxo unilateral foi de 21%.
O principal preditor para aparecimento do refluxo contralateral foi o refluxo
moderado ou de alto grau. Estes pacientes com refluxo contra-lateral
apresentam uma taxa inferior de cura espontânea do refluxo.
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Resumo:
Objetivo-Tem se discutido qual a melhor forma de tratamento do refluxo
vésico-ureteral, se clínico ou cirúrgico. A injeção endoscópica tem as vantagens
do procedimento ser sem incisões, realizada ambulatorialmente e ter uma boa
taxa de cura. Aqui apresentamos os nossos resultados com a injeção endoscópica
no tratamento do refluxo vésico-ureteral. Metodologia- 232 crianças submetidas
a injeção endoscópica com macroplastique foram avaliadas. Resultados-A
taxa de sucesso por unidade renal foi de 72% com uma única injeção. Nos
casos de refluxo em apenas uma unidade renal, de moderado a baixo grau e
que nào haviam sido submetidos a injeção endoscópica prévia, a taxa de
sucesso elevou-se para 80%. Conclusão- A injeção endoscópica é um
tratamento efetivo do refluxo vésico-ureteral
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Resumo:
História e hábitos familiares consistem em uns dos principais fatores de risco
para hipertensão arterial (HAS). Objetivo: identificar a prevalência de alteração
da pressão arterial (pré-hipertensão, hipertensão, pressão de pulso – PP -
aumentada) em crianças entre 04 e 14 anos com antecedentes familiares de
HAS, residentes no bairro Maria Pinheiro, em Itabuna-BA.Metodologia: Trata-
se de um estudo prospectivo, transversal. Foram investigados 46 hipertensos
adultos cadastrados no HIPERDIA e seus respectivos 46 filhos/netos (n=92),
obedecendo à regra 1 hipertenso:1menor. Após aplicação do termo de
consentimento informado, aplicou-se questionário contendo identificação, dados
sócio-econômicos, clínicos, nutricionais, hábitos de vida, história familiar. Em
relação ao adulto, dados do cartão do hipertenso, idade que descobriu ser
hipertenso, uso regular de anti-hipertensivos. Realizou-se exame físico do
menor e aferiu-se PA de ambos segundo as recomendações das V Diretrizes
Brasileiras de HAS.Resultados: A média da idade das crianças/adolescentes foi
8,1 (± 3,31) anos, sendo a maioria do sexo masculino (24 -52,17%). A
maioria das crianças e adolescentes (40 – 86,96%) nunca teve sua PA aferida
antes. Observou-se alterações pressóricas em 21,73% (10), sendo 2 casos de
HAS estágio I, 6 limítrofes e 2 com PP aumentada. Obesidade, consumo
excessivo de sal e lipídeos, sedentarismo e história familiar de doenças
cardiovasculares se relacionaram diretamente às alterações. Na faixa etária
estudada, não se observou correlação entre os níveis pressórios dos adultos e
crianças, mas os hábitos de vida e alimentares da família influenciaram
diretamente.Conclusão:Detecção precoce dos riscos e ações preventivas são
determinantes na qualidade de vida do futuro adulto.
PalavrasChave: hipertensão arterial in Agradecimentos: UESC; FAPESB

Título: Perfil de Resistência Antimicrobiana da Escherichia coli em
Pacientes Pediátricos com Infecção do Trato Urinário em Hospital
Terciário do Rio de Janeiro.
Autores: MICHELLI RODRIGUES DOS SANTOS    INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA
ANNA BEATRIZ WILLEMES BATALHA   INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA MÁRCIO
NEHAB    INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA ANTÔNIO FLÁVIO MEIRELLES    INSTITUTO
FERNANDES FIGUEIRA LÍVIA MENEZES   INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA
Resumo:
OBJETIVOS:
Avaliar a resistência antimicrobiana da Escherichia coli encontrada em crianças
com infecção urinária, em um hospital pediátrico público terciário do Rio de
Janeiro.
METODOLOGIA:
Análise retrospectiva das urinoculturas para Escherichia coli em pacientes
pediátricos, de janeiro a dezembro de 2007.
RESULTADOS: No período estudado, foram encontradas 267 urinoculturas
para Escherichia coli. Setenta por cento (186) foram resistentes a Ampicilina,
61% (163) a Sulfametoxazol, 50% (112) a
cefalotina, 16,5% (44) ao Ciprofloxacin, 8,2% (22) ao Ceftriaxone, 2,3% (6)
a nitrofurantoína.
CONCLUSÕES: A E.coli é o principal agente etiológico de infecção urinária em
pacientes pediátricos. O perfil de resistência antimicrobiana encontrado neste
estudo é assustadoramente alto e semelhante
aquele encontrado em literatura americana.
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Antibióticos como sulfametoxazol e ampicilina são amplamente utilizados na
prática clinica como agentes de primeira linha no tratamento de infecção
urinária, em pacientes nesta faixa etária. O dado relatado neste trabalho é
extremamente relevante, uma vez que implica em uma reavaliação
da melhor abordagem terapêutica inicial em uma situação clínica comum na
prática pediátrica.
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Resumo:
Introdução : A osteoporose juvenil idiopática (OJI) é uma doença rara, com
início na puberdade, afetando principalmente o sexo masculino, com remissão
espontânea após a puberdade. Descrevemos um caso clínico de OJI com
exuberantes achados radiológicos.  Relato do caso: Paciente masculino, 10
anos, natural de Salvador-Ba, desenvolvia suas atividades habituais , quando
há 6 meses, passou a cursar com dores ósseas nos membros e coluna
vertebral, não associado a sinais flogísticos, impossibilitando sua deambulação.
Ao exame: REG, com dor à compressão em tórax e à mobilização de MMII.
Deformidade em região proximal dos braços, cifose torácica. Exames
complementares: Hemograma, coagulograma, função renal, hepática,
eletrólitos, fosfatase alcalina, LDH, CPK, provas inflamatórias normais. Fósforo
urinário/24h; cortisol 8 horas, vitamina B 12; paratormônio, hormônios
tireoidianos; aldolase; CU sérico e urinário/24 h, normais. A TC de crânio:
observa-se rarefação óssea na calota craniana.RX de esqueleto com osteopenia
generalizada; fratura completa em terço proximal das epífises umerais, redução
na altura de todos os corpos vertebrais lombares e 2/3 inferiores de dorsais,
compatível com fratura por compressão. A densitometria óssea revelou um z
score total rebaixado para a idade. Discussão: A osteoporose na criança ou no
adolescente é rara e habitualmente secundária a outras doenças ou fármaco,
no caso descrito foram excluídas as causas secundárias e a osteogênese
imperfeita, concluindo-se o diagnóstico de OIJ. O tratamento é conservador,uma
vez que até ao momento, a experiência é insuficiente para defender qualquer
tratamento além da redução das atividades  até a natural remissão.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A associação do lupús eritematoso sistêmico (LES) com tireoidite
auto-imune e disfunções tireoidianas está bem documentada. Entretanto, a
coexistência entre tireoidite aguda supurativa e LES é pouco descrita, sobretudo
na faixa etária infanto-juvenil, não tendo sido encontrado na literatura relato
de diagnóstico simultâneo destas enfermidades. DESCRIÇÃO DO CASO: Menina
de 10 anos, previamente saudável, iniciou quadro clínico compatível com LES
juvenil, concomitante à presença de volumosa formação cística dolorosa em
região cervical anterior. Ultra-sonografia da tireóide mostrou lobos tireoidianos
aumentados de volume, com ecos em suspensão sugestivos de tireoidite
bacteriana supurativa. Punção aspirativa por agulha fina evidenciou secreção
purulenta espessa com cultura positiva para Staphylococcus aureus. Estudo
endoscópico não revelou presença de fístulas do seio piriforme. A criança não
era portadora de tireoidopatia prévia. A avaliação hormonal foi compatível
com hipotireoidismo primário: TSH = 13 uU/mL (0,5-4,2) e T4L =
0.4 ng/dL (0,6-1,6). Após investigação e confirmação laboratorial do LES
juvenil, foi realizada pulsoterapia com metilprednisolona, seguida de prednisona.
A tireoidite aguda foi tratada com oxacilina, metronidazol e amicacina com
boa resposta clínica e normalização do TSH e T4L após um mês. COMENTÁRIOS:
A tireoidite aguda supurativa constitui uma enfermidade relativamente rara. A
sua ocorrência em pacientes lúpicos decorre provavelmente da condição de
imunossupressão secundária, resultante de inúmeras anormalidades na
imunidade humoral e celular. Assim, o presente relato busca alertar aos
profissionais que cuidam de pacientes imunocomprometidos sobre a possibilidade
de infecção bacteriana aguda da tireóide, quando na presença de febre e
massa dolorosa em sua topografia.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: As artrites secundárias a parasitoses representam diagnósticos
diferenciais importantes com as artropatias de origem indeterminada na infância.
Clinicamente, apresentam similaridade com os quadros articulares inflamatórios,
podendo ou não apresentar sinais e sintomas clássicos da parasitose, como
eosinofilia, lesões cutâneas e quadro digestivo. A não resposta da artrite ao
uso de antinflamatórios não hormonais e sua melhora com o tratamento
específico da parasitose sugerem o seu diagnóstico. DESCRIÇÃO DO CASO:
ASRE, 8 anos, masculino, com relato de edema, dor e limitação articular em
joelhos e cotovelos, de forma aditiva e simétrica.  Fez uso de antiinflamatórios
e cefalexina, sem melhora. Ao exame, apresentava exantema em todo

corpo, petéquias difusas em membros superiores e inferiores; dor abdominal
difusa; dor em trajeto ósseo de membros inferiores, limitação à flexão de
cotovelos e joelhos, discreto edema em joelho direito e dor articular
desproporcional ao exame físico. Instituída terapêutica com dipirona e
ibuprofeno, com melhora parcial da dor articular. Realizados exames: ASLO:
97 UI/mL (<200); mucoproteínas: 6,0 mg/dL* (1,9–4,9), FAN: negativo.
Ecocardiograma, USG e Tomografia de abdome e endoscopia digestiva alta:
sem anormalidades. Parasitológico de fezes positivo para Giardia lamblia.
Iniciado tratamento com metronidazol por 8 dias, com resolução do quadro
articular, desaparecimento da dor abdominal, exantema e petéquias. Recebeu
alta assintomático e sem queixas. COMENTÁRIOS: Os reumatismos parasitários
devem ser considerados no diagnóstico diferencial das artropatias inexplicadas,
especialmente em zonas endêmicas, devendo ser investigados e considerados
na ausência de um diagnóstico definitivo.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A associação do lúpus eritematoso sistêmico (LES) com anemia
falciforme não é habitual e, além disso, a semelhança dos sintomas entre as
duas doenças, dificulta sua identificação desta associação. DESCRIÇÃO DO
CASO: FCRS, natural e procedente de Salvador - BA, teve diagnóstico de
hemoglobinopatia SS ao nascimento e vinha evoluindo clínicamente bem. Na
IC: 7 anos de idade, apresentou poliartrite de grandes articulações, assimétrica,
recidivante e não responsiva a medidas de hidratação e analgesia. Após 1
ano, apresentou um episódio de convulsão tônico-clônico generalizada associada
a hemiparesia transitória a esquerda. Internada para investigação que revelou:
Hb 7.9g/dL*,  hematócrtio: 25%*,  leucograma: 12.000 (51/34/3/0.9/0.4/
3),  plaquetas: 37.400* (160-400.000); Eletroforese de Hb: HbSS = 98.7%*,
A2 = 1.26%. FAN &#61637; 1:320 (homogêneo)*; Anti-Dna ds: &#61637;*;
células LE: &#61637;*; VHS: 68mm*; PCR: 71* (<6); C3, C4 e CH50:
normais; função renal: normal. Rx e TAC de joelhos, punhos e cotovelos:
derrame sinovial*. Estudo do liquor: normal. RNM de crânio revelou área de
hipoperfusão do lobo temporal direito*. Feito diagnóstico de LES, e iniciado
prednisona (2mg/kg/dia) com redução gradativa até obtenção de dose de
manutenção (10 mg/dia) associada a hidroxicloroquina (200 mg/dia). Desde
então, a paciente mantém-se assintomática e sem evidência de atividade
clínica e laboratorial do LES. COMENTÁRIOS: Diante de um quadro de anemia
falciforme com curso clínico atípico ou não responsivo a terapêuticas habituais,
torna-se necessário considerar a possibilidade esta possibilidades, para que
não se retarde o diagnóstico e conseqüente início da terapêutica apropriada.
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Resumo:
Introdução: a doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite sistêmica idiopática
de pequenos e médios vasos, que afeta predominantemente crianças com
idade inferior a cinco anos. Apresenta, como principal complicação, aneurisma
de artérias coronárias. Descrição do caso: FDS, feminina, três anos e 11
meses de idade, com febre e cervicalgia, há cinco dias. Evoluiu com
aparecimento de exantema, fissuras labiais, língua em framboesa, congestão
conjuntival e edema indurado de mãos e pés. Ao exame apresentava fácies
de sofrimento. Adenomegalia na região cervical direita anterior, dolorosa, de
2,5 cm. Abdome: normal e a ausculta cardíaca: taquicardia, ritmo regular de
2t e ausência de sopros. Hemograma: leucocitose com desvio à esquerda e
trombocitose; bioquímica: ALT, VSH e PCR elevados. O ecocardiograma não
evidenciou alterações do diâmetro das coronárias. Iniciou tratamento de suporte
e aspirina 80-100mg/kg/dia e imunogamaglobulina venosa. Evoluiu com
melhora do exantema, das lesões orais. No quarto dia, verificou se
hepatomegalia a 3 cm do rcd. No sexto dia, surgiu descamação em mãos e
pés. Recebeu alta hospitalar por melhorada, AAS (80-100mg/kg/dia) por 15
dias, seguida de 5mg/Kg/dia por dois meses e orientação para seguimento
clínico e ecocardiográfico. Comentários: a DK é uma entidade clínica cujo
diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível para a pronta instituição
do tratamento e a prevenção das complicações. O tratamento precoce com
imunoglobulina intravenosa dentro de 10 dias do início da doença diminui o
risco de lesões coronárias.
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Resumo:
A púrpura de Henoch Schönlein é uma vasculite caracterizada pelo aparecimento
súbito de  petéquias e púrpura palpável, geralmente acometendo membros
inferiores e nádegas, associado a artralgias, artrite, dor abdominal, náuseas,
vômitos, sangramento digestivo, hematúria, proteinúria, hipertensão, síndrome
nefrótica e insuficiência renal. A histopatologia de pele, intestinos e sinóvia
revela vasculite leucocitoclástica com depósito de IgA. O tratamento geralmente
consiste em medidas de suporte. Na ocorrência de nefrite pode ser necessário
corticóides, ciclofosfamida, plasmaférese, anticoagulantes, ciclosporina e
azatioprina.
 ýÿ Descrição do caso:
 VB.V., 6 anos, feminina, branca, natural de Várzea Grande-MT.  Há 2 meses
apresentando dor abdominal difusa, contínua de moderada intensidade, sem
outros sintomas associados. Evoluiu com vômitos intermitentes, febre, lesões
purpúricas em  pés e palato, que melhoraram expontâneamente. Após 10 dias
houve recorrência de púrpura palpável em membros inferiores, membros
superiores, hiperemia conjuntival em olho direito, artralgia e artrite em joelhos
e cotovelos, intensificação da dor abdominal e adenomegalias cervical e
submandibular. Hemograma apresentava plaquetose, coagulograma normal,
Aslo e PCR, negativos, VHS 23 mm, urina 1 com leucocitúria, hematúria e
cilíndros granulosos. C3, C4 e FAN normais. Biópsia de pele revelou infiltrado
linfocítico, perivascular superficial contendo eosinófilos e áreas de
extravasamento de hemácias.
 Foi iniciado AAS e naproxeno seguido de prednisona 2mg/kg/dia devido à
persistência da hematúria com resolução total do quadro clínico e sem recidiva
até o presente momento.
 Assim como nos casos típicos da doença nossa paciente apresentou evolução
benigna, porém foi necessário uso de corticóides devido a nefrite. PalavrasChave:
púrpura de Henoch Sc Agradecimentos: A toda equipe que realizou este trabalho.
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Resumo:
Introdução: a escarlatina é uma doença causada por estreptococo do grupo A,
sendo, quase sempre, uma complicação da faringite, aparecendo cerca de
dois dias após o início dos sintomas desta. Caracteriza-se por febre e eritemas,
que se espalham a partir do tórax, deixando as palmas das mãos, planta dos
pés e a região ao redor da boca inalteradas. A língua inicialmente é amarela
devido à inflamação, mas, posteriormente, descama e torna-se vermelha-
viva. No que concerne à artrite reacional, esta é uma doença inflamatória das
articulações que se desenvolve como resposta à infecção em outra parte do
corpo. Descrição do caso: AFS, cinco anos de idade, foi trazido ao Hospital
Universitário Alcides Carneiro com quadro de febre, dor de garganta, manchas
eritematosas e vesículas por todo o corpo. Evoluiu com edema, eritema, calor
e dor à mobilização das articulações dos joelhos e cotovelos. Ao exame,
apresentava orofaringe e língua hiperemiadas, amígdalas hipertróficas e
linfonodos cervicais anteriores, posteriores e submandibulares palpáveis e
dolorosos. Hemograma: mostrou leucocitose com desvio à esquerda e
trombocitose. VSH e PCR elevados. Evoluiu com melhora do quadro clínico,
tendo sido prescrita penicilina benzatina por cinco anos. Comentários: As
complicações da escarlatina, como em outras infecções estreptocócicas, incluem
miocardite, glomerulonefrite e poliartrite, já em relação à artrite reacional,
compreendem uveíte, arritmias cardíacas e problemas valvulares.
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Resumo:
Introdução: A Síndrome da Ativação Macrofágica (SAM), também denominada
Síndrome Hematofagocítica Reativa é uma complicação da Artrite Idiopática
Juvenil Sistêmica (AIJ) com elevada morbi-mortalidade. A incidência e a
prevalência da SAM são desconhecidas e consideradas raras. No entanto, são
mais freqüentes do que se acredita. A etiopatogenia da SAM é desconhecida
e resultante de uma desordenada ativação do sistema imune com hiperprodução
de citocinas provenientes de linfócitos T ativados e macrófagos. Clinicamente
se manifesta por disfunções hepáticas, hematológicas (citopenia e distúrbio

da coagulação) e neurológicas (irritabilidade e coma). Descrição do Caso:
Paciente do sexo feminino, 16 anos, parda, admitida com febre prolongada,
acompanhada por cefaléia, odinofagia e prurido ocular. Evoluiu com monoartrite
migratória e febre diária. Feito hipótese de AIJ sendo programado início de
pulsoterapia, quando a adolescente apresentou linfoadenomegalia generalizada,
insuficiência hepática, convulsão, coma e quadro de pancitopenia e coagulação
intravascular disseminada.  Foi realizado tratamento suporte e pulsoterapia. O
diagnóstico foi confirmado através do mielograma e biópsia de linfonodo. A
paciente apresentou boa evolução, permitindo alta hospitalar e seguimento
ambulatorial. O objetivo do presente estudo foi descrever as características
clínicas e alterações laboratoriais de uma adolescente com SAM associada à
AIJ. Comentários: Salientamos que a AIJ é um dos diagnósticos diferenciais de
febre de origem indeterminada, sendo que a SAM deve ser lembrada em
adolescentes com AIJ, devendo ser prontamente diagnosticada e tratada em
virtude do potencial de letalidade dessa condição.
PalavrasChave: Febre, artrite, síndrom Agradecimentos: Ana C. Messa, Elza A. N. Utino,
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Resumo:
Introdução: Púrpura de Henoch-Schonlein (PHS) é a vasculite sistêmica mais
freqüente em crianças, sendo mais comum no sexo masculino com idade
escolar. Possui forte relação com quadros infecciosos como as infecções de
vias aéreas superiores. As manifestações clínicas são: púrpuras palpáveis
distribuídas principalmente em região glútea e membros inferiores;
manifestações articulares; dor abdominal e nefrite (complicação mais freqüente,
50% dos casos). O diagnóstico é clínico, sendo necessário dois ou mais dos
critérios propostos pelo Colégio Americano de Reumatologia: púrpura palpável,
idade < 20 anos, angina abdominal e alterações de Biópsia cutânea. A biópsia
cutânea e/ou renal para diagnóstico estão indicadas em casos atípicos e para
diagnóstico em adultos. Não existe tratamento efetivo para a PHS. Entretanto,
têm-se indicado corticoterapia e imunossupressores nos casos mais graves,
como o envolvimento gastrointestinal grave, orquite ou nefrite com Insuficiência
Renal. Relato do caso: Criança de 06 anos, sexo masculino com quadro típico
de PHS (lesões de pele, artralgia e dor abdominal). Exames laboratoriais
(Hemograma, Coagulograma, Função Renal e EAS) sem alterações. Recebeu
medicação sintomática e após 4 dias retorna com piora das lesões associadas
orquite (dor, edema e hiperemia com lesões purpúricas na glande), sendo
repetidos os exames que se mostraram inalterados. Foi tratado com Prednisona
1mg/kg por 12 dias obtendo melhora do quadro. Comentários: O diagnóstico
da PHS é clínico e o tratamento deve ser individualizado. Neste caso, optou-
se pela corticoterapia devido à orquite, manifestação rara (ocorre em 9% dos
casos). É importante o acompanhamento da Nefrologia pelo risco de lesão
renal.
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Resumo:
Introdução: A principal causa de artrites crônicas na faixa etária pediátrica
deve-se a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ). A Doença Mista do Tecido Conectivo
(DMTC) caracteriza-se por superposição de doenças do colágeno,
principalmente, AIJ, Lupus Eritematoso Sistêmico, Dermatomiosite (DPM) e
Esclerodermia. Relatamos um caso de DMTC após longo período de
acompanhamento de paciente com diagnóstico inicial de AIJ. Descrição de
caso: Adolescente, feminino, 16 anos, preta, com poliartrites crônicas há oito
anos e diagnóstico de AIJ. No início do quadro foi internada com dores em
ombros e em panturrilhas, associado a artrites, dificuldade para deambulação,
febre e perda de peso há oito meses. Na internação apresentava artrite em
punhos, joelhos, tornozelos, bem como lesões hipercrômicas em superfícies
extensoras das articulações. Exames laboratoriais evidenciaram: provas
inflamatórias elevadas, FAN negativo, VDRL não reagente, FR (Látex) positivo,
anticorpo Anti-RNP negativo e enzimas musculares normais. Tratada com
naproxeno, prednisona, fisioterapia com melhora rápida das lesões da pele e
persistência das artrites. Evoluiu sem novas lesões de pele, mas com limitações
articulares, dependente de corticoterapia, mesmo associando Methotrexate e
Azatioprina. Iniciado Infliximab há três anos, com melhora das artrites e
normalização das provas inflamatórias, porém iniciou calcinoses em joelhos, o
que associado as lesões hipocrômicas cicatriciais em superfícies articulares
levou a hipótese de DMTC (AIJ + DPM). Conclusão: Este caso exemplifica a
diversidade das manifestações clínicas e as dificuldades no diagnóstico das
doenças reumatológicas, podendo o diagnóstico ocorrer após longo período de
observação. Apesar de raramente descrita, a DMTC pode ocorrer na infância,
mesmo na ausência do anticorpo Anti-RNP.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A arterite de Takayasu (AT) é uma doença inflamatória crônica
das grandes artérias, rara na infância e de etiologia idiopática. Frequentemente
se associa a tuberculose (TB)ativa ou prévia. É mais prevalente em adultas
jovens e  incomum em crianças menores de dez anos. Tem sintomatologia
inespecífica com diagnóstico geralmente tardio. O prognóstico está relacionado
às complicações da doença. OBJETIVOS: Relatar um caso de AT na faixa etária
pediátrica, ressaltar a importância de considerar essa patologia como causa de
hipertensão arterial e sua associação com TB. MÉTODOS: Os autores relatam
caso de uma escolar, seis anos, encaminhada por hipertensão arterial sistêmica
e febre prolongada. Estava emagrecida, descorada, mas sem sinais de toxemia.
Os pulsos de membros inferiores eram palpáveis, mas diminuídos. Ausculta
cardíaca normal e pressão arterial elevada (PA) com valores maiores nos
membros superiores que nos inferiores (180/100 e 120/70 mmHG). Havia
contágio com TB e o PPD da criança foi forte reator, iniciado tratamento.
Exames laboratoriais: discreta leucocitose e anemia; VHS, renina e angiotensina
aumentados e provas de atividade reumática negativas. A ultrassonografia
mostrava diminuição do rim esquerdo e o ecocardiograma ausência de
vegetações com fluxo de obstrução severa na Aorta abdominal. Na angioTC :
aorta  abdominal e renal direita com estreitamento importante, aspecto da
parede dos vasos sugestivo de AT. Apesar da terapêutica adequada instituída
a paciente foi a óbito. CONCLUSÃO: A AT é uma causa de hipertensão arterial
sistêmica na criança. Este relato mostra a importância da aferição diferencial
da PA como rotina semiológica pediátrica.
PalavrasChave: ARTERITE DE TAKAY Agradecimentos: CHEFIA DA PEDIATRIA DO
HOSPITAL DR. J. FLORENCE
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Título: Doença de Kawasaki
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Resumo:
Introdução-A Doença de Kawasaki é uma vasculite sistêmica aguda, mais
frequente em crianças menores de cinco anos, em geral benigna e autolimitada,
mas que pode ter complicações como os aneurismas coronarianos. Descrição
do caso- G.G.A.S., 2 anos, sexo masculino, previamente hígido, foi trazido ao
hospital com história de febre há cinco dias e aparecimento de exantema há
dois dias. Ao exame clínico apresentava adenomegalia cervical, hiperemia
conjuntival bilateral não purulenta, língua em framboesa, hiperemia de mucosa
oral, fissuras labiais, exantema morbiliforme principalmente em mãos e pés,
edema de extremidades. O ecocardiograma inicial mostrava-se normal. No
segundo dia de internação evoluiu com piora clínica, necessitando de suporte
de terapia intensiva. Novo ecocardiograma evidenciou dilatação de artéria
coronária esquerda. Recebeu imunoglobulina, AAS e antibioticoterapia. Com o
tratamento, apresentou melhora progressiva, recebendo alta para seguimento
ambulatorial. Comentários- A Doença de Kawasaki não tem etiologia definida,
nem método laboratorial específico que auxilie no diagnóstico. É importante
que se institua o tratamento adequado precocemente visando a prevenção de
seqüelas como os aneurismas coronarianos.
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Resumo:
Introdução
É um processo imune que resulta de remoção acelerada das plaquetas
sensibilizadas pelo sistema monocítico-macrocítico.  É a causa mais comum de
hemorragia em crianças de idade entre 2 e 6 anos. Cerca de 80% dos casos
são precedidos por infecção virótica ou vacinação. O quadro clínico geralmente
se inicia com aparecimento súbito de petéquias em bom estado geral.  O
diagnóstico é feito através de alterações laboratoriais, como plaquetopenia e
tempo de sangramento prolongado . O tratamento geralmente é conduta
expectante com adoção de medidas gerais e de suporte.
Descrição do Caso
Lactente de 3 meses, com história vacinal recente, iniciou com petéquias em
face e mucosas. O exame físico à internação revelou bom estado geral,
presença de petéquias difusas pelo corpo e em mucosas. Evoluiu com progressão
acentuada das petéquias e plaquetopenia .  Foi realizado trasfusão de
plaquetas, com declínio ainda maior dos níveis plaquetários. iniciado Prednisona
1mg/Kg/dia , após realização do mielograma. O mielograma evidenciou
ausência de atipias, presença de medula óssea hipercelular com aumento de
megacariócitos

Comentário
Apesar de fugir da faixa etária de incidência e a história clínica não ter relatado
infecção virótica prévia, o surgimento de petéquias juntamente com a história
vacinal nos faz pensar em PTI. Recomenda-se a investigação por um
hematologista de outras doenças que levam a problemas com a formação das
plaquetas . A doença corre um curso fundamentalmente benigno e o prognóstico
é  bom. Não há espaço para terapêuticas exageradas ou agressivas em
excesso, tal como infusão de concentrado de plaquetas.
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Resumo:
Introdução: A leucemia é a neoplasia mais comum da infância. Aleucemia
linfóide aguda (LLA) é responsável por 75% dos casos e a leucemia mielóide
aguda (LMA) por 20%. Os sinais e sintomas são inespecíficos e são devidos à
inibição da hematopoiese, além da infiltração da medula óssea e de outros
órgãos. Descriçaõ do caso: LAJB, masculino, 10 meses, natural e procedente
de Salvador, admitido com quadro de febre intermitente há 17 dias, associada
à diarréia aquosa e sem sangue, vômitos pós alimentares, palidez cutânea e
hepatoesplenomegalia. Relato de aumento do volume testicular há cinco
meses. Ao exame: bom estado geral, bom estado nutricional, palidez
importante, hepatoesplenomegalia e aumento do volume testicular. Não
apresentava adenomegalia ou distúrbios hemorrágicos. Os exames laboratoriais
revelaram pancitopenia (hemoglobina = 5,7 g/dl; leucograma = 4.680 e
plaquetas = 88.000), alterações da função hepática (AST = 629 mg/dl; ALT =
358 mg/dl; albumina = 2,2 mg/dl) e aumento de LDH (1.071 md/dl). O
mielograma demonstrou leucemia mielomonocítica. Este paciente foi transferido
e conduzido, inicialmente, tendo como principal suspeita clínica Calazar.
Entretanto, o rK-39 foi negativo. Comentários: Os autores alertam para as
manifestações clínicas inespecíficas de leucamias agudas na infância, muitas
vezes sugerindo doenças infecciosas ou reumatológicas, necessitando da
inclusão destas doenças como diagnóstico diferencial. O diagnóstico precoce é
de fundamental importância para
o prognóstico destes pacientes.
PalavrasChave: leucemia mielomonoc Agradecimentos:

Título: TUMOR DE OVÁRIO EM UMA CRIANÇA DE 5 ANOS – RELATO DE
CASO
Autores: ESTHER NASCIMENTO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS CAMILA
PEREIRA    HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS CÂNDIDA TEIXEIRA   HOSPITAL
GERAL ROBERTO SANTOS MANOELA COUTINHO  HOSPITAL GERAL ROBERTO
SANTOS DILTON MENDONÇA    HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS MILENA
MENDONÇA   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS
Resumo:
Introdução: Os tumores de ovário são raros na infância. Cerca de metade das
lesões de ovário são neoplásicas, embora apenas uma pequena parte contenha
elementos malignos. As neoplasias malignas de ovário em crianças
correspondem a 10% das massas ovarianas e a 1% dos cânceres na infância.
É mais prevalente os tumores derivados de células germinativas, enquanto
nos adultos, predominam os tumores de células epiteliais. Descrição do caso:
XMB, 5 anos, sexo feminino, procedente de Cardeal da Silva-BA, admitida
com dor abdominal há 22 dias e massa palpável em região pélvica. Ao
exame: bom estado geral e presença de grande massa palpável em região
pélvica, de consistência elástica, superfície irregular e aderente. Foram realizados
exames laboratoriais e de imagem, sendo indicada laparotomia exploradora,
com achado de massa nodular de em topografia de ovário esquerdo, ovário
direito medindo 2cm, aderido à parede posterior do útero e contendo pêlos à
biópsia incisional, além de implantes perotineais e pequenos nódulos em
fígado. A histopatologia evidenciou teratoma maduro em ovário direito e
tumor de seio endodérmico em ovário esquerdo. A paciente encontra-se em
tratamento com quimioterapia. Comentários: Os tumores de ovário, apesar
de incomuns na infância, são importantes causas etiológicas de massas
abdominais nesta faixa etária. A apresentação clínica mais comum é dor
abdominal e massa palpável. É importante sempre considerar estes tumores
como diagnóstico diferencial de massa abdominal em crianças.
PalavrasChave: teratoma, tumor de se Agradecimentos:
Código: 194 Data: 14 de junho - Sábado

Título: ANEMIA HEMOLÍTICA AUTO-IMUNE: UMA REVISÃO
Autores: ELAINE ALVES SANTOS  FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS -FTC
SANDRA ELY BARBOSA  FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS -FTC ELEN PRADO
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FTC
Resumo:
A anemia hemolítica auto-imune (AHAI) e a Incompatibilidade ABO e RH são
doenças associadas à produção de anticorpos anormais contra auto-antígenos
expressos nas hemácias.Estudos têm demonstrado um aumento na incidência
destas doenças nos últimos 14 anos, que tendem a desenvolver, em 25% a
30% dos casos, cronicidade. A incidência exata é desconhecida, mas estima-se
que seja de 0,2 por 1.000.000 indivíduos menores de 20 anos. O pico de
incidência ocorre entre os pré-escolares. É mais comum no sexo masculino,
porém é mais freqüente no sexo feminino entre os adolescentes.O principal
objetivo deste estudo de revisão bibliográfica é levantar achados quanto à
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fisiopatologia, diagnóstico, características clínicas, tratamento e o papel do
enfermeiro frente à Sistematização da Assistência nas Anomalias Hematológicas
envolvidas neste trabalho. Para isso foi realizado busca em acervo de bibliotecas
e revistas eletrônicas para confecção do paper. O diagnóstico da AHAI é
baseado na detecção do teste de Coombs direto positivo na presença de
hemólise. O tratamento da anemia hemolítica por anticorpos reativos ao calor
depende da identificação ou não de sua causa.O tratamento da anemia
hemolítica por anticorpos reativos ao calor depende da identificação ou não de
sua causa. Assim, a equipe de enfermagem deve estar por dentro da patologia
envolvida para poder sinalisar para equipe médica os evidos cuidados para os
portadores dessa patologia.
PalavrasChave: ANEMIA, HEMÁCIAS, Agradecimentos:

Título: Anemia por Deficiência de G6PD precipitada por Miorrelaxante
Autores: AYALA GUIMARÃES   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) -
SALVADOR/BA CAROLINA FREIRE   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) -
SALVADOR/BA CÍNTIA TRINDADE   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) -
SALVADOR/BA EUGÊNIA FIALHO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) -
SALVADOR/BA SANDRA TEIXEIRA    HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) -
SALVADOR/BA VALÉRIA VIEIRA   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) -
SALVADOR/BA ROZANA TEIXEIRA   HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (HGRS) -
SALVADOR/BA
Resumo:
Introdução: A anemia hemolítica ocorre por destruição das hemácias
ultrapassando a capacidade de produção compensatória da medula óssea. As
enzimopatias eritocitárias estão entre as causas de hemólise. A enzimopatia
mais comum (acometendo 1% da população brasileira) é a deficiência da
enzima glucose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) eritrocitária, doença
geneticamente ligada ao cromossomo X. Clinicamente, os pacientes acometidos
são normais, podendo apresentar hemólise intravascular aguda quando
expostos a substâncias oxidantes ou após infecções. O diagnóstico é obtido
pela dosagem da atividade enzimática. Descrição do caso: A.S.M. 9 anos,
sexo masculino procedente de Santo Amaro -BA, admitido no HGRS com
história de dor abdominal e cefaléia há 4 dias, melhorada com uso de Dorflex®
(citrato de orfenadrina, dipirona sódica e cafeína). Após 24 horas, evoluiu com
icterícia (hiperbilirrubinemia indireta), reticulocitose, Coombs direto negativo,
hematúria e anemia grave com necessidade de hemotransfusões. Exame
segmentar normal. Apresentou melhora do quadro clínico sem necessidade de
novas intervenções. Após ampla investigação, foi constatada baixa atividade
da enzima G6PD. Comentário: Várias drogas estão bem estabelecidas como
precipitantes de hemólise em portadores desta deficiência enzimática, porém,
neste caso, a utilizada pelo paciente - Dorflex® ainda não havia sido relacionada
ao quadro. O diagnóstico de hemólise por deficiência de G6PD exige alto grau
de suspeição porque nem sempre seus fatores indutores são reconhecidos,
sendo um diagnóstico de exclusão, visto que, em nosso meio, a principal
causa de anemia hemolítica é Doença Falciforme. O diagnóstico precoce desta
doença se baseia na adequada abordagem clínica e exclusão de outras causas
de hemólise.
PalavrasChave: anemia hemolítica; G Agradecimentos:

Título: Hemofilia: Diagnóstico precoce reflete um bom prognóstico
Autores: ROBERTA RODRIGUES FERRAZ DOS SANTOS   FACULDADE NOBRE ÉMILIN
NOGUEIRA SILVA E SOUZA   FACULDADE NOBRE INAIRA MATOS FACULDADE NOBRE
ISABELA BISPO LIMA   FACULDADE NOBRE
Resumo:
Normalmente quando ocorre um sangramento o organismo inicia uma resposta
para interromper o episódio, onde as plaquetas tornam-se viscosas e
acumulam-se no ferimento formando o tampão de plaquetas, em seguida a
coagulação sangüínea repõem o tampão com fibrina, por um processo chamado
reações enzimáticas, onde ocorre o envolvimento dos fatores de coagulação.
A deficiência ou ausência dos fatores VII e IX, interrompem o processo de
coagulação, resultando em uma hemorragia descontrolada que é a hemofilia.
Através de estudos realizados a respeito desta doença, baseados em leituras
bibliográficas e consulta de profissionais capacitados, foi possível perceber a
importância de expor o conhecimento adquirido da mesma.Tendo como objetivo
geral possibilitar o diagnóstico precoce desta patologia, evitando maiores
conseqüências aos hemofílicos,podendo oferecer-lhes o tratamento e assistência
adequada. Ao fim dos estudos foi possível perceber que trata-se de uma
doença que provoca significativas mudanças na vida dos indivíduos afetados,
pois impõem limites em suas atividades cotidianas, impossibilitando a criança
de aproveitar livremente esta fase,originando problemas que a acompanharão
por toda vida. Cobrando assim investimentos das partes governamentais, tais
responsáveis pela saúde e dos profissionais de saúde que podem contribuir
significativamente para a qualidade de vida de uma criança hemofílica. Ao fim
do trabalho verificou-se que as crianças portadoras de hemofilia podem
desenvolver uma vida normal, como qualquer ser humano, mesmo dentro de
suas limitações, cabendo aos profissionais de saúde e sociedade acolher este
indivíduo,evitando desta forma sua exclusão social.
PalavrasChave: Hemofilia. Diagnóstic Agradecimentos:

Título: Osteossarcoma - Relato de caso clínico
Autores: FELIPE HURTADO PATRUS ANANIAS   HOSPITAL DA BALEIA TÚLIO DRUMOND
SANTANA    HOSPITAL DA BALEIA LUCAS AMARAL CARVALHO CUNHA   HOSPITAL DA
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VERSIANI HOSPITAL DA BALEIA GUSTAVO HENRIQUE DE PUY E SOUZA   HOSPITAL DA
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SOARES   HOSPITAL DA BALEIA TATIANA EMÍLIA FERREIRA    HOSPITAL DA BALEIA
ANDRÉA RODRIGUES VON-HELD   HOSPITAL DA BALEIA

Resumo:
Introdução
Refere-se a um tumor ósseo maligno mais freqüente. A incidência é maior na
segunda década de vida e prevalece no sexo masculino (1,5:1). É derivado
do tecido mesenquimal primitivo e caracteriza-se por produção de tecido
osteóide pelas células malignas. Os locais mais acometidos são os ossos
longos. Metástases pulmonares estão presentes em 90% dos casos. Radiografia
pode mostrar sinais típicos como aspecto em “raios de sol” e o triângulo de
Codman.
Descrição do Caso
Paciente de 12 anos, do sexo feminino, com relato de emagrecimento, dor,
edema em coxa esquerda, prejudicando a deambulação. À internação
apresentava-se em bom estado geral, Raio-x de membro inferior esquerdo
com presença de esclerose distal do fêmur com reação periostal intensa. TC
de tórax: Metástases pequenas na periferia de ambos pulmões. Cintilografia
óssea : Captação em L3, fêmur , cabeça do úmero , clavícula e tarso esquerdos
RNM: Lesão expansiva com características malignas em todo o fêmur
esquerdo,fíbula e tíbia proximais, com extenso comprometimento de partes
moles associado , deslocando e infiltrando feixe vásculo nervoso. Biópsia:
Osteossarcoma osteoblástico grau III.
Comentários
A evolução clínica e imagem radiológica levantam a possibilidade diagnóstica,
confirmada pelo exame histopatológico. O prognóstico está diretamente
relacionado ao estadiamento do tumor no momento do diagnóstico. Os tumores
localizados têm possibilidade de cura de até 75%. Portanto, o diagnóstico
precoce torna-se de extrema importância no tratamento do osteossarcoma.
PalavrasChave: Osteossarcoma, Pedia Agradecimentos:

Título: Prevalência de priapismo em crianças falcêmicas de Salvador
Autores: UBIRAJARA BARROSO JR.   ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA FLÁVIA RIBEIRO
DO PRADO VALLADARES   ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA MILENA PAIVA COSTA
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA ANDRÉ BIONDI FERRAZ   HOSPITAL ROBERTO
SANTOS ISA   HEMOBA
Resumo:
Objetivo-Prispismo é a presença de ereção dolorosa e prolongada. Em crianças
a causa mais frequente é a anemia falciforme. O objetivo deste estudo é
avaliar a prevalência de priapismo em crianças com falcemia. Metodologia-
Foram avaliados retrospectivamente 292 crianças do sexo masculino (idade
média de 13 anos) com anemia falciforme, cadastrados do Hemocentro da
Bahia (HEMOBA). Resultados- Priapismo foi encontrado em 9 casos (3%).
Destes, 4 foram tratados pelo nosso grupo: 4 usaram 1 mg de finasterida
diariamente e outro com efedrina, com sucesso. Conclusões- A prevalência de
priapismo em Salvador em crianças com falcemia é de 3%. O tratamento
medicamentoso é efetivo na remissão dos casos recorrentes.
PalavrasChave: pripiamismo, crianças Agradecimentos:
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Título: LIPOBLASTOMA RELATO DE CASO - Clínica Onco
Autores: FRANCISCO LEGA BRAGHIROLI
NÚBIA MENDONÇA
DOLORES DÓREA
MARTHA NADIER
LUIZ CARLOS SILVA JÚNIOR
JUCILENE LEÃO
DILTON MENDONÇA
Resumo:
Introdução: O lipoblastoma é um tumor originário de células adiposas imaturas
que possui histologia benigna, porém com comportamento infiltrativo em
tecido celular subcutâneo e músculos, sendo responsável por efeitos destrutivos,
compressivos e desfigurantes. Representa 15% dos tumores benignos de
partes moles e em 90% dos casos ocorre em pacientes menores de 3 anos.
Descrição do caso: Paciente J.S.S., 3 anos e 1 mês de idade, apresentou, no
sexto mês de vida, “caroço” em região inguinal esquerda. Este foi retirado e
a análise anatomopatológica evidenciou tratar-se de Lipoma. Houve aumento
da tumoração, após 6 meses sendo, então, realizada tomografia de articulação
coxo femural que evidenciou formação expansiva de 8,5 x 4,5 x 4,8cm sólida
com densidade e realce heterogêneos ao contraste, estendendo-se de fossa
ilíaca esquerda a região inguinal ipsilateral, deslocando estruturas. Foi realizada
nova ressecção e a análise histopatológica diagnosticou Lipoblastoma, por
meio da imunohistoquímica. Há 1 ano e 8 meses não refere queixas e
apresenta-se em bom estado geral. Comentários: Os autores alertam para a
necessidade de reconhecimento precoce dos casos sugestivos de tumoração e
encaminhamento para serviço especializado. O diagnóstico é exclusivamente
anatomopatológico, devido ao seu comportamento clínico e exames de imagens
serem semelhantes a outros tumores. Tratamentos precoces reduzem as
possibilidades de seqüelas. Cirurgia adequada oferece possibilidade de cura,
já que recidivas ocorrem entre 14 a 33 %.
PalavrasChave: Agradecimentos:

Título: GLIOFIBROMA RELATO DE CASO – Clínica ONCO
Autores: FRANCISCO LEGA BRAGHIROLI NÚBIA MENDONÇA DOLORES DÓREA
MARTHA NADIER LUIZ CARLOS SILVA JÚNIOR JOSÉ ROBERTO TUDE DITON
MENDONÇA
Resumo:
Introdução: O Gliofibroma é um tumor glio-mesenquimal raro, benigno, com
componentes Gliais e Astrocíticos, que ocorre geralmente nas duas primeiras
décadas de vida. Seu comportamento biológico é desconhecido e sua
histogênese discutível. Descrição do caso: Paciente I.S.V.B., 9 anos e 2 meses
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com queixa de dorsalgia desde o oitavo mês de vida. Evoluiu com aumento
das dores e rigidez em membros inferiores, apesar de sessões de fisioterapia.
Realizou vários tratamentos na cidade natal sem apresentar melhora, até que
aos 8 anos de idade foi trazido para hospital em Salvador onde realizou
ressonância magnética de coluna evidenciando formação expansiva
intramedular em transição dorso-lombar. Esta foi totalmente ressecada e de
acordo com a análise anatomopatológica foi observado tratar-se de Gliofibroma.
Um ano e meio após tal procedimento, o paciente encontra-se em bom
estado geral, sem queixas, porém mantendo escoliose importante em região
lombar. Comentários: Os autores alertam para a possibilidade deste diagnóstico
raro, sendo fundamental encaminhamento para serviço especializado
PalavrasChave: Agradecimentos:

Título: Agenésia renal e nódulos subcutâneos  – um caso clínico de
neuroblastoma
Autores: JOAO PAULO PINHO F DE CARVALHO   SERVIÇO DE PEDIATRIA  – HOSPITAL
DE FARO PORTUGAL MÁRCIO DE MOURA GUIDA GAMA Mª FILIPE BARROS ANA
TEIXEIRA
Resumo:
INTRODUÇÃO: O neuroblastoma é uma neoplasia embrionária que origina-se
da crista neural dos gânglios simpáticos ou da medula supra-renal, é a neoplasia
sólida mais comum fora do SNC. 50% dos caso é diagnosticada antes dos 2
anos de idade. Esta por vezes associada a malformações congénitas. CASO
CLÍNICO: Criança de 22 meses de idade, sexo masculino com diagnóstico pré-
natal de agenésia renal esquerda, confirmada após o nascimento.  Do estudo
nefro-urológico efectuado no ambulatório há a salientar uma função renal
normal e renograma sem padrão obstrutivo. Aos 3 meses e meio de idade são
detectados nódulos em diferentes áreas da superfície corporal e um sindrome
de Horner, cuja investigação imagiológica e anatomo-patológica culminou no
diagnóstico de ganglioneuroblastoma. COMENTÁRIOS: Após  8 ciclos de
quimioterapia, actualmente mantém seguimento no Instituto Português de
Oncologia, encontrando-se estável do ponto de vista clínico. Na literatura
consultada não foram encontrados casos isolados de neuroblastoma e agenésia
renal, contudo existem descrições destas duas entidades englobadas num
síndrome polimalformativo.
PalavrasChave: Agradecimentos:

Título: METODOLOGIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ADOTADA
EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO E TAXAS DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Autores: SUZY SANTANA CAVALCANTE UFBA EDUARDO MOTA UFBA LUCIANA R.
SILVA    UFBA CAROLINA C. SILVA UFBA DIOGO R. SANTANA   UFBA EMÍLIA N. DE MELO
UFBA JULIANA R. OLIVEIRA    UFBA FERNANDA GRIMALDI BRAGA UFBA THAÍS
BARRETO MOTA UFBA CÉLIA MARIA STOLZE SILVANY OSID
Resumo:
Objetivos: Estabelecer, em um hospital pediátrico, metodologia de vigilância
hospitalar dirigida às características da faixa etária de atenção; e conhecer
Incidência e fatores de risco para as infecções hospitalares diagnosticadas no
período de estudo sob as condições propostas. Método: Estudo prospectivo
desenvolvido em hospital pediátrico, de ensino, de nível terciário, em Salvador,
Bahia, no período entre março/2005 e fevereiro/2006. Foram utilizados os
critérios de definição de IH adotados no país, estabelecida busca ativa de
casos e estendido o acompanhamento dos pacientes por período após a alta
hospitalar como estratégias para identificação da ocorrência de IH. Resultados:
Oitocentos e três pacientes incluídos: 151 (18,8%) indivíduos desenvolveram
187 episódios de IH, sendo 30% destes diagnosticados após a alta. A Incidência
de IH foi de 13,73 episódios por mil pacientes-dia. Os sítios de infecção mais
acometidos foram: aparelho digestivo (36,4%); olhos, ouvidos, nariz, garganta
e boca – OONGB (23,0%); trato respiratório inferior (11,2%) e sítio cirúrgico
(9,6%). Diarréia aguda foi o tipo de IH mais freqüente (36,4%), tendo sido
associada à ocorrência de surtos de infecção por Rotavírus na Enfermaria em
8,6% dos casos; a busca ativa de casos de IH identificou infecção viral de vias
aéreas superiores em 8,6% dos pacientes. Conclusão: Este estudo oferece
evidências da necessidade de se estabelecer metodologia de vigilância hospitalar
apropriada à identificação de episódios de infecção associados à internação
infantil, destacando a importância que assumem as infecções virais de vias
aéreas superiores e de trato gastrointestinal, bem como a importância do
acompanhamento após a alta hospitalar.
PalavrasChave: Vigilância epidemioló Agradecimentos: Hospital da Criança das Obras Sociais
Irmã Dulce

Título: INTERAÇÃO ENTRE ACADEMIA E COMUNIDADE NO EXERCÍCIO
DA EDUCAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO À SAÚDE
INFANTIL
Autores: SUZY SANTANA CAVALCANTE UFBA EMÍLIA N. DE MELO   UFBA MARIA
CLOTILDES NUNES MELO   HA CAROLINA C. SILVA UFBA JULIANA R. OLIVEIRA    UFBA
FERNANDA GRIMALDI BRAGA    UFBA IVAN DE CARVALHO V. BARBOSA UFBA
MARCELA EMBIRUÇU CARVALHO    UFBA THAÍS BARRETO MOTA UFBA MILENA
CERQUEIRA DE SANTANA UFBA
Resumo:
Objetivos: Caracterizar os perfis epidemiológico e clínico da população infantil
de uma comunidade; identificar a prevalência de morbidades e respectivos
fatores associados e descrever a experiência de uma iniciativa de educação
para a saúde estabelecida pela academia no próprio espaço de convivência
dos participantes do estudo. Método: Estudo transversal desenvolvido no
município de Simões Filho, Bahia, Brasil. Todas as famílias da comunidade
foram cadastradas. Estabeleceu-se visitação domiciliar sistemática para
preenchimento de protocolos, observação participativa e intervenção avaliativa
aplicada às famílias na forma de atividade de educação para a saúde com
ênfase à prevenção de doenças. Resultados: São apresentados resultados
preliminares do estudo ainda em andamento. A inserção dos pesquisadores na

comunidade seguiu etapas previstas para adaptação, aceitação e
estabelecimento da relação de confiança com sucesso. A comunidade, que
totaliza 110 casas, apresentou-se em precárias condições de saneamento
básico, sem posto médico ou iluminação pública. Foram identificados 144
indivíduos até 14 anos em 73 casas: 50,0% (72) do sexo masculino e 26,4%
(38) menores de cinco anos. Cerca de 60,0% das mães não tinha o primeiro
grau completo; a renda familiar média foi de um salário mínimo para dezenove
famílias avaliadas. A Prevalência de parasitose intestinal para 20 crianças com
avaliação laboratorial foi de 80,0%, sendo que poliparasitose ocorreu em 1/3
deste grupo; algum grau de desnutrição foi diagnosticado em 46,7% (43/92)
dos indivíduos. Conclusão: Os resultados apresentados identificam elevada
prevalência de parasitoses intestinais e desnutrição infantil na população
estudada, além de denunciarem condições de vida precárias associadas a
estas morbidades.
PalavrasChave: Educação; Saúde; Co Agradecimentos: Comunidade Santa Luzia, Simões
Filho, Bahia

Título: INSERINDO A SAÚDE BUCAL NA CONSULTA COLETIVA
MULTIDISCIPLINAR NO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS-RJ
Autores: VALÉRIA ROBERTO FRIAS DE ALBUQUERQUE   PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO DAS OSTRAS- RJ ANA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA GUERRIERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS- RJ RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS-RJ HERIKA COSTA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS-RJ
Resumo:
O presente estudo tem como objetivo descrever a inserção da Saúde Bucal na
consulta coletiva multidisciplinar de atendimento mãe – recém-nascido no
município de Rio das Ostras-RJ. Temos como metodologia a orientação direta,
sendo esta a forma mais efetiva dentro de um programa educativo-preventivo
em adultos. A população alvo da consulta coletiva é formada pelo grupo de
puérperas com seus respectivos bebês, que buscam a realização do teste do
pezinho.Essas mães são orientadas quanto a higienização bucal pessoal e dos
recém nascidos, a participação do aleitamento materno na formação física e
funcional do aparelho estomatognático, os malefícios do uso de mamadeiras
e chupetas para que se evite o fenômeno de “confusão de bicos” e também
alterações nas arcadas dentárias, a alimentação cariogênica,a transmissibilidade
vertical da cárie  e aos meios que asseguram
o não desenvolvimento da doença cárie.São utilizados objetos educativos
como seios de pano, bonecos de pano, chupetas de variadas formas e bicos
de mamadeira.Concluímos que inserindo a saúde bucal no período puerperal,
alcançamos uma boa motivação já que é uma época que favorece a mudança
de hábito que é a expectativa da educação em saúde, sendo este o pilar da
promoção em saúde, fazendo que esses bebês se tornem crianças e adultos
sem cáries.
PalavrasChave: COLETIVA; MULTIDIC Agradecimentos:

Título: PERFIL DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS EM ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR EM UM HOME CARE NO RIO DE JANEIRO
Autores: MONICA OLIVEIRA FERREIRA    CEMED HOMECARE HUGO LOMBARDI
ZAMPONI CEMED HOME CARE JOSE ANTONIO FIGUEIREDO OLIVEIRA   CEMED
HOME CARE VALERIA ZONIS CEMED HOME CARE
Resumo:
Introdução: ýÿA sociedade espera que as crianças vivam até a idade adulta.
No entanto, elas têm doenças graves que podem levar à morte precoce como
câncer, e tantas outras doenças crônicas cujo tratamento requer internação
hospitalar prolongada devido aos recursos técnicos e multiprofissionais
necessários para suporte de vida. A assistência domiciliar pode diminuir os
efeitos devastadores associados à estadia hospitalar prolongada melhorando
a evolução e a qualidade de vida dos pacientes pediátricos mantendo - os
junto à família.ýÿýÿýÿObjetivos:ýÿ Demonstrar o perfil dos pacientes pediátricos
em assistência domiciliar em um home care no Rio de Janeiro em
2007.ýÿýÿMetodologia:ýÿ Revisão dos prontuários dos pacientes pediátricos
com idade menor ou igual a 15 anos.ýÿýÿResultados:ýÿ29 pacientes
selecionados, média de idade 4,5 anos (idade mínima 6 meses e máxima 15
anos), 13 com traqueostomia (44%), 24 com gastrostomia (82,7%), 11
dependentes de ventilação mecânica por mais de 12 horas por dia ( 37,9%),
total de 5 internações e 0 (zero) óbitos nos últimos 3 meses, 7 pacientes com
erro inato do metabolismo (24,1%), 9 com neuropatias (31%), 8 com síndromes
congênitas (27,5%), 3 com neoplasia (10,3%), 1 paciente com apnéias por
refluxo gastroesofagiano (3,4 %), 1 paciente com cardiopatia congênita (3,4
%), todos com fisioterapia diária.ýÿýÿConclusão:ýÿ Os pacientes pediátricos,
apesar do perfil de patologias graves, foram mantidos em suas residências
junto à família com 5,7% de internações mensais, zero óbitos, demonstrando
que é possível manter os pacientes em assistência domiciliar sem prejuízo da
qualidade do tratamento.
PalavrasChave: HOME CARE PEDIÁT Agradecimentos: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE
ACOMPANHA OS PACIENTES

Título: AS CONTRIBUIÇÕES DA MEDICINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autores: RENATO A. P. F. C. DE VELLOSO VIANNA   UNIUBE - UNIVERSIDADE DE
UBERABA ALINE MONTEIRO ARANTES VICENTE DE SOUZA    UNIUBE - UNIVERSIDADE
DE UBERABA ANA CRISTINA GOMES DA SILVA    UNIUBE - UNIVERSIDADE DE
UBERABA POLLYANNA ALVES DOS SANTOS   UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA
VÂNIA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA    UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA
Resumo:
As ações intersetoriais são culminantes para um bom desenvolvimento e
melhor aceitação das ações em saúde, principalmente as educativas. Foi
justamente dessa forma, ou seja, unindo-se os setores da saúde e educação,
que durante o segundo semestre de 2006, os acadêmicos do 3º período do
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Curso de Medicina da Universidade de Uberaba atuaram, trabalhando com
crianças em período de alfabetização, pressupondo a ampliação de
conhecimentos, para que os mesmos se desenvolvessem com a capacidade
de controlar melhor suas vidas, visando transformações das realidades, social
e política. Aliado a isso, a interdisciplinaridade faz com que as diversas áreas
de um mesmo setor atuem de forma articulada, possibilitando que o indivíduo
seja considerado em todos os seus aspectos, caracterizando o emprego do
Modelo da Complexidade. Por fim, com o desenvolvimento desse trabalho,
constatamos uma importante integração entre os alunos do curso de medicina
e as crianças da escola, a fim de construir um melhor conceito sobre o
processo saúde-doença e seus aspectos sociais. Avaliamos a experiência
como um passo importante em nossa formação uma vez que permitiu a
vivência da educação em saúde e ações intersetoriais voltadas à promoção da
saúde, discutidas teoricamente no espaço de sala de aula.
PalavrasChave: Saúde, Promoção, Pre Agradecimentos:

TRABALHOS CIENTÍFICOS
Código: 207 Data: 14 de junho - Sábado

Título: DOULAS: humanização ao parto/Um projeto pioneiro no
Estado da Bahia
Autores: ANA LUIZA VELLOSO DA PAZ MATOS   INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA
BAHIA-IPERBA
ALESSANDRA DA COSTA MEIRA IDEM
ALINE TONHEIRO PALMEIRA  IDEM
DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ IDEM
NILCELY PESSOA DE SOUSA IDEM
Resumo:
Introdução/Objetivos:
PalavrasChave: Doulas, Humanização Agradecimentos:

Título: Internação Domiciliar em Pediatria: Relato de Experiência
Autores: LUCIANA SOBRAL DA SILVEIRA SILVA   SOS VIDA - SOLUÇÕES EM SAÚDE
TARCYO ANTÔNIO SILVA BONFIM SOS VIDA - SOLUÇÕES EM SAÚDE ALEX SANTOS
FERNANDEZ   SOS VIDA - SOLUÇÕES EM SAÚDE RICARDO SILVA DE CARVALHO SOS
VIDA -SOLUÇÕES EM SAÚDE ADELMIR MACHADO   SOS VIDA - SOLUÇÕES EM SAÚDE
RUY CÉSAR DIAS DE ARGOLO AZEVEDO   SOS VIDA - SOLUÇÕES EM SAÚDE
Resumo:
Objetivo: Descrever as características clínicas e demográficas de crianças e
adolescentes atendidas em regime de internação domiciliar, de março de 2003
até março de 2008 por uma empresa privada da cidade de Salvador – Bahia
– Brasil. Metodologia: Estudo observacional descritivo e retrospectivo que
avaliou 117 internamentos, o que representou 77 pacientes com idades entre
os 0 a 20 anos. Informações tais como idade, sexo, tempo e motivo da
internação domiciliar, regime de assistência, intercorrências e suporte terapêutico
empregado foram coletadas a partir de questionário estruturado para coleta
em base eletrônica de dados. Resultados: A amostra está representada em
sua maioria por indivíduos do sexo masculino (61%). A faixa etária de
internamento mais prevalente foi nos menores de um ano (35,9%), sendo a
média de idade de 6 anos. As morbidades mais freqüentes estão no grupo das
doenças neurológicas, representando mais de 50% dos internamentos
domiciliares. O percentual de internamentos acima de 60 dias foi de 24,8%,
desconsiderando 17 internamentos ainda vigentes, e 48,3% destes estavam
na faixa estaria menor de 01 ano. O número médio de dias de internamento
foi de 61,5. Conclusões: Internação domiciliar na faixa etária pediátrica ainda
é vista como uma prática médica em desenvolvimento. Com esta análise foi
possível observar que há uma tendência a desospitalização na faixa etária
pediátrica e que crianças com idade menor que um ano têm sido internadas
em domicílio numa proporção relevante, o que sugere que a prática da
internação domiciliar vem se tornado cada vez mais segura.
PalavrasChave: Internação domiciliar, Agradecimentos:

Título: Avaliação Nutricional de Crianças de 0 a 7 anos de uma
Comunidade coberta pelo Programa de Saúde da Família na Zona
Oeste do Rio de Janeiro
Autores: TERESA REGINA GOMES LOPES   PREFEITURA DA CIDADE DO  RIO DE
JANEIRO LENICE ASSUMPÇÃO   PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
MÁRCIA HENRIQUES TEIXEIRA    PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Resumo:
Objetivos: Identificar as crianças com baixo peso e sobrepeso na área coberta
pelo PSF Vila Moretti, no Rio de Janeiro.
   Promover posteriormente ações junto ao grupo em questão, com orientações
e acompanhamento nutricional, médico e de enfermagem.
Metodologia: Foram avaliadas 126 crianças na faixa de 0 a 7 anos, atendidas
em pequenos grupos, com suas mães, que participaram de  atividade educativa
antes do exame clínico e aferição do peso e da altura das crianças. Foi
levantado também o grau de escolaridade das mães.
Resultados: Das 126 crianças avaliadas, 16 (12,6% ) apresentaram peso
abaixo do P10, sendo que destas, 6 ( 4,7%) estavam abaixo do P3; 11 (
8,7%) crianças apresentaram peso acima do P90, sendo que 5 ( 3.9%)
estavam acima do P97.
  Das 16 mães com filhos com baixo peso, 1 têm ensino médio completo,  4
têm ensino fundamental completo, 8 têm ensino fundamental incompleto, e
3 são alfabetizadas. Das 11 mães com crianças com sobrepeso, 5 têm o
ensino médio completo, 4 o ensino médio incompleto, e 2 o fundamental
completo.
Conclusões: Observou-se que 21,4% das crianças apresentam alterações, o
grau de escolaridade das mães com crianças com sobrepeso é maior do que
as com crianças com baixo peso. Como o Programa de Saúde da Família
fundamenta-se na prevenção e no contato mais direto com as famílias,

incluindo visitas domiciliares, o acompanhamento destas crianças poderá ser
realizado de forma mais integral, analisando o contexto sócio-econômico no
qual estão inseridas, além das consultas médicas,de enfermagem e de nutrição.
PalavrasChave: vigilância nutricional / Agradecimentos: Aos Agentes de Saúde do PSF Vila
Moretti

Título: Implantação do Diagnóstico de Enfermagem em uma Unidade
de Cuidadosa Intensivos Pediátricos
Autores: JOYCE CORETZ DE BARROS   HOSPITAL SÃO LUIZ ELIZABETE C.DIAS
HOSPITAL SÃO LUIZ REGINA CÉLIA DE JESUS HOSPITAL SÃO LUIZ SIRLEIDE
CAVALCANTE   HOSPITAL SÃO LUIZ
Resumo:
Introdução:O processo de enfermagem é o método pelo qual o conhecimento
científico é aplicado de forma sistematizada à prática.O Diagnóstico de
Enfermagem (DE) faz parte desse processo e direciona as ações de enfermagem
para solução de problemas,propiciando condições para individualizar e ordenar
a asssistência,e medir os resultados do cuidado prestado. Objetivos:Identificar
os principais DE da Unidade Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP);elaborar
e implantar um impresso para a Classificação dos DE na UCIP. Metodologia:
Estudo descritivo realizado na UCIP de um hospital privado localizado no
Município de São Paulo,que atende crianças de 0 a 14 anos de idade e possui
8 leitos destinados a assistir crianças de diferentes níveis de gravidade clínica
e cirúrgica.A pesquisa foi baseada nos padrões funcionais de saúde e
correlacionada com os principais sinais e sintomas das crianças internadas na
UCIP num período de 6 meses. Resultados: O instrumento é aplicado no
momento da internação , acompanhado durante a avaliação e plano de
cuidados diários e foi elaborado com base na coleta de dados e DE da North
American Nursing Diagnosis Association (NANDA).o documento dispõe de 3
páginas: 15 diagnósticos principais em forma de check -list e um espaço para
observações pessoais do avaliador.Os principais DE encontrados foram:Risco
para Infecção- 99,8%,Integridade da Pele Prejudicada-90 %,Desobstrução
Ineficaz de Vias Aéreas-65%,Risco para Queda e Ventilação Espôntanea
Prejudicada-59%. Conclusão:Através dos dados obtidos pudemos
direcionar,confirmar e documentar os DE e suas intervenções,procurando atender
as necessidades e superar as expectativas do cliente no processo de tratamento
pelo qual a enfermagem é legalmente responsável.
PalavrasChave: Diagnóstico;Enfermag Agradecimentos: Aos pacientes e equipe de
enfermagem

Título: Perfil epidemiológico da Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica em hospital de referência piauiense no período de 2002 a
2007
Autores: MARIA ALINE FERREIRA DE CERQUEIRA   UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PIAUÍ CARLOS ROBERTO NEIVA DE DEUS NUNES  HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO
PORTELLA
Resumo:
OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes admitidos na
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) em hospital terciário brasileiro
entre 2002 a 2007. METODOLOGIA: Análise retrospectiva do livro de registro
dos pacientes admitidos na UTIP do Hospital Infantil Lucídio Portella, em
Teresina (Piauí), entre 2002 e 2007. Dados expressos em percentagens e
comparados pelo teste qui-quadrado, calculando-se o risco relativo (RR) com
intervalo de confiança de 95%, considerando-se p<0,05. RESULTADOS: Foram
incluídos 2192 pacientes, sendo 57.3% do sexo masculino, 63.3% menores
de 01 ano e 50.8% procedentes das enfermarias do próprio hospital. O índice
geral de mortalidade foi de 35.3% sendo diretamente proporcional a uma
menor faixa etária e ao grau de desnutrição. 34.9% dos óbitos aconteceram
nas primeiras 24 horas. O tempo médio de permanência foi de 7.4 dias. As
principais causas de admissão na UTIP foram pós-operatórios, sepse e
pneumonias. Os principais índices de mortalidade foram associados à sepse,
pós–operatórios abdominais e prematuridade. As complicações mais letais
foram insuficiência hepática, sepse e disfunções hematológicas. CONCLUSÕES:
O estudo permite a definição do perfil da clientela atendida na Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica do hospital avaliado e reflete a necessidade de
estratégias na prevenção e otimização terapêutica dos casos.
PalavrasChave: Intensivismo pediátric Agradecimentos:

TRABALHOS CIENTÍFICOS
Código: 213 Data: 14 de junho - Sábado Título: Concepção e
Contracepção: Vivenciando esta Experiência
Autores: NEYLA LIBORIO PERGENTINO CARVALHO FACULDADE DE CIENCIAS E
TECNOLOGIA FÁTIMA A.AFFONSO ALMEIDA
Resumo:
RESUMO : O aborto constitui uma questão de saúde pública e afeta o equilíbrio
da família.Em 2005, ocorreram mais de 1.000.000 de abortos induzidos no
Brasil. Atualmente, ocorrem cerca de 250.000 internações hospitalares de
mulheres na faixa etária de 15-49 anos por ano, devido a aborto provocado.
Os dados estatísticos nacionais confirmam a relação entre o elevado número
de gestações na adolescência e a prática do aborto ilegal utilizado, dessa
forma, como método contra conceptivo. Objetivo: De uma forma lúdica,
educar os adolescentes para o uso correto dos métodos contraceptivos e
alertá-los para a problemática do aborto. Metodologia: O estudo relata a
experiência de uma atividade prática com os alunos do curso de Medicina , da
matéria Programa de Saúde da Família, durante um evento em praça
pública.Num espaço físico fechado, simulando um útero com a trompa e
utilizando vídeos e documentário confeccionados para o evento; se demonstrou
a concepção, a gestação e o sofrimento fetal, após a interrupção da gravidez
pelo aborto. Cada ambiente continha, internamente, efeitos especiais, como
utilização de luz e temperatura adequadas, vídeos, sons etc. Após, a passagem
por esse local, os adolescentes das escolas públicas e os demais visitantes
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eram convidados a área externa e instrumentalizados sobre o planejamento
familiar, recebendo material educativo criado para o evento .Em seguida,
davam seu depoimento sobre a apresentação, de forma livre e criativa. O
evento foi realizado em praça pública como parte das exposições da Semana
Nacional de Ciências e Tecnologia. Resultados: Foram preenchidos 572
questionários que classificaram
o evento como excelente/muito bom. Oitenta por cento deles, considerou a
proposta interessante, criativa e educativa. Muitos responderem que após a
experiência fizeram uma reflexão sobre o tema. Os professores de escola
pública solicitaram que o evento fosse levado à sua comunidade. Outros
adolescentes comentaram que nunca tiveram oportunidade de discutir sobre
o tema. Apenas um visitante considerou o trabalho pouco instrutivo. Conclusão:
A estratégia de ensino apresentada possibilita o contato do estudante médico
com a população adolescente , proporcionando educação científica para ambos
e contextualiza o planejamento familiar, induzindo a reflexão e contribuindo
para aumento na conscientização individual.
PalavrasChave: adolescência, gravide Agradecimentos:

Título: Oficina sobre sexualidade com adolescentes. Relato de uma
experiência
Autores: NEYLA LIBORIO PERGENTINO CARVALHO FACULDADE DE CIENCIAS E
TECNOLOGIA FÁTIMA A.AFFONSO ALMEIDA   FACULDADE DE CIENCIAS E
TECNOLOGIA MARIA SUELY O. MELO  FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA
LIVIA F. C. SANTANA    FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA
Resumo:
Resumo: No Brasil, mais de 20% da população é constituída de pessoas na
faixa etária de 10 a 19 anos, o que significa cerca de 32 milhões de jovens.
Este grupo populacional se encontra vulnerável à gravidez e doenças
sexualmente transmissíveis, incluindo Aids. Apenas 14% das jovens de 15 a
19 anos utilizam algum método contraceptivo. A pílula é utilizada por 7,9%
das jovens nessa faixa etária. O parto representa a primeira causa de internação
de meninas no Sistema Público de Saúde. Os dados estatísticos nacionais
confirmam o elevado número de gravidez na adolescência. Este trabalho
apresenta o relato de experiência, como parte de atividade prática do curso de
Medicina da disciplina Saúde Coletiva através da realização de uma oficina
abordando sexualidade na adolescência. Objetivo: Orientar os adolescentes
em relação ao uso correto de métodos contraceptivos e preventivos, associando
a noção de responsabilidade no relacionamento sexual. Metodologia: A oficina
sobre sexualidade foi realizada com os adolescentes da Escola Estadual Iêda
Barradas Carneiro, bairro periférico de Salvador. Foram empregados como
recursos: aplicação de questionário, dinâmica de grupo, simulações do uso de
métodos contraceptivos e preventivos, recursos visuais para demonstração
sobre as DSTS/AIDS. Os adolescentes participaram trazendo exemplos,
discutindo e perguntando suas dúvidas que foram esclarecidos pelos estudantes
de medicina e as professoras. Resultados: Dos 29 adolescentes, 11 já tiveram
relação sexual e destes, 7 iniciaram atividade sexual entre 13 e 15 anos, e
somente dois haviam usado preservativo. Grande parte dos alunos (65%)
considerava o anticoncepcional oral um método seguro para prevenção das
DSTS/AIDS, assim como 4 alunos referiram que não havia risco se não houvesse
ejaculação durante o ato sexual e 2 consideravam o sexo oral seguro mesmo
sem uso de preservativo. Observou-se que os adolescentes não procuram o
planejamento familiar. Conclusão: Foi possível perceber ao final da oficina um
aumento no nível de informações por parte dos adolescentes, entretanto se
faz necessário a realização de novas oficinas no intuito de fixar o conhecimento
e possibilitar socialização de experiências que estimulem um comportamento
preventivo para o início ou prática de atividade sexual.
PalavrasChave: adolescencia, metodo Agradecimentos:

Título: EVOLUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL EM FEIRA DE SANTANA
– BA, 1979 – 2005.
Autores: NILMA LÁZARA DE ALMEIDA CRUZ   UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA
DE SANTANA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA    UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
FEIRA DE SANTANA ROSELY CABRAL DE CARVALHO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
FEIRA DE SANTANA LUCIANA MAIA SANTOS   UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA
DE SANTANA EDGARD ADOLFO COSTA   HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE
MURILO PINHEIRO   HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE
Resumo:
O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) tem sido considerado um sensível
sinalizador de qualidade de vida e bem estar social de uma população.
OBJETIVO: Descrever a evolução da mortalidade infantil no período de 1979-
2005 no município de Feira de Santana. METODOLOGIA: Estudo de evolução
temporal utilizando dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)
e população estimada de menores de um ano (DATASUS, 2004; IBGE, 1991;
2000). Foram estudados os óbitos de  menores de um ano segundo números
absolutos, calculando-se o  Número-Índice, as médias móveis e as proporções
desses óbitos por grupos de causas (Classificação Internacional das Doenças
-CID9 e CID10) para cada ano. RESULTADOS: A distribuição das freqüências
absolutas dos óbitos infantis apresentou padrões diferenciados de flutuações
ao longo da série: de 1979-1988 e de 1989-2005, com predominância dos
óbitos pós-neonatais como principal componente dos óbitos infantis no município.
A utilização de medidas de ajustes (médias móveis trianuais) evidenciou
discreta suavização das flutuações nos números de óbitos totais e pós-neonatais
no período 1979-1988. Para grupos de causas, foi verificado um elevado
percentual de óbitos por causas mal definidas, o que pode ter subestimado a
proporção de óbitos por outras causas no período estudado. CONCLUSÕES: Os
resultados do presente estudo apontam para a necessidade de se buscar
novas metodologias no estudo do perfil da mortalidade infantil, assim como
de aprimoramento na captação dos dados do SIM, nesse município, tendo em
vista a importância da qualidade dos indicadores de mortalidade na
determinação de políticas locais de saúde.
PalavrasChave: mortalidade infantil, e Agradecimentos:

Título: NASCIDOS VIVOS DE ADOLESCENTES SEGUNDO O SISTEMA
NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS – SINASC, FEIRA
DE SANTANA, BAHIA, 2000 – 2004.
Autores: KARINE EMANUELLE PEIXOTO DE SOUZA    UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
FEIRA DE SANTANA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA    UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA ROSELY CABRAL DE CARVALHO UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA NILMA LÁZARA DE ALMEIDA CRUZ   UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA ISABELA MARIA ALVES DE ALMEIDA OLIVA   UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Resumo:
Objetivo: Analisar associações simples e múltiplas entre variáveis pré, peri e
pós-natais de adolescentes e recém-nascidos nos aspectos da gravidez, parto,
nascimento em Feira de Santana – Bahia. Metodologia: Estudo epidemiológico
de padrão temporal, com dados de nascidos vivos do SINASC, no período
2000-2004. Resultados: As adolescentes totalizaram 9.963 mães, representando
21% do total de nascidos vivos no município neste período, sendo que 40%
realizou o pré-natal de forma insuficiente (<7 consultas). A maior parte dos
RN nasceram de termo e a prematuridade e o baixo peso foram freqüentes
entre os filhos daquelas com 10 a 14 anos e com menos de sete consultas de
pré-natal. As proporções de RN com peso adequado (>3.000g) foram superiores
a 50%, peso insuficiente (2.501-3.000g) em torno de 30% e baixo peso
(1.500 a 2.500g) de 10%. Observou-se associação positiva e estatisticamente
significante entre baixo peso ao nascer e faixa etária materna nos grupos de
nascidos vivos com peso insuficiente e peso adequado. Na análise de regressão
logística, houve interação estatística entre a co-variável tipo de parto e a
associação entre baixo peso ao nascer e faixa etária materna. As co-variáveis
idade gestacional e número de consultas pré-natal foram confundidoras para
esta associação. Conclusão: Estes resultados apontam a necessidade de
sensibilização dos profissionais quanto à importância do preenchimento
adequado da Declaração de Nascido Vivo, registro e regularidade de dados do
SINASC, com vistas à implementação de políticas voltadas a saúde reprodutiva
na adolescência, em Feira de Santana e região do semi-árido baiano.
PalavrasChave: gravidez na adolescê Agradecimentos:

Título: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GRUPO DE GESTANTES EM UMA
UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA FAMÍLIA EM GOIÂNIA-
GO:
Autores LEIDIENE FERREIRA SANTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
KATIANE COSTA MARINHO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
KARINA MACHADO SIQUEIRA   UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ANA LÚCIA ALVES CARNEIRO DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
GOIÂNIA
Resumo:
OBJETIVO Descrever a experiência de acadêmicas de enfermagem em
atividades de educação em saúde com um grupo de gestantes. METODOLOGIA
No decorrer das atividades práticas, inseridas na proposta de sistematização
da assistência de enfermagem focada na saúde da gestante, criança e sua
família, acadêmicas de enfermagem organizaram uma consulta em grupo
com as gestantes, onde houve uma conversa/construção sobre a importância
do teste da mamãe; tipos de parto; aleitamento materno; teste do pezinho;
calendário vacinal; cuidados com a mama e ferida operatória; curativo do
coto umbilical; higiene do bebê e planejamento familiar. Ainda, cálculo do IMC
e da data provável do parto de cada gestante, e aferição da pressão arterial.
RESULTADOS Participaram da consulta em grupo, dez gestantes. Houve uma
construção entre acadêmicas de enfermagem e mulheres, com troca de
experiências e idéias entre os participantes. Ao final, as gestantes realizaram
uma avaliação positiva da experiência. A sensação de segurança por estarem
acompanhadas por outras gestantes; o encontro com mulheres com
sentimentos em comuns e a aproximação com as enfermeiras da unidade
foram citados como fatores facilitadores para sanar dúvidas, estabelecer um
aprendizado efetivo e diminuir a ansiedade. A presença do profissional de
saúde durante o processo de gestação, o carinho e a atenção, foram
mencionados pelas mulheres como peças indispensáveis durante o pré-natal.
CONCLUSÃO Percebeu-se que a consulta em grupo permite o esclarecimento
de dúvidas, troca de informações e o fortalecimento do vínculo da família com
os profissionais da unidade, além de um ambiente confortável e familiar às
gestantes.
PalavrasChave: EDUCAÇÃO EM SAÚD Agradecimentos:

Título: MODELO DE UM SERVIÇO DE INTERVENÇÃO PRECOCE EM
SALVADOR - BAHIA
Autores: ANNA CECÍLIA FERREIRA ARAUJO   ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ
DULCE VERÔNICA MONTEIRO LEAL LEÃO   ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
LANA THAISE ALMEIDA PACHECO   ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
VERENA MAGALHÃES BALLALAI ALVES DE ALMEIDA   ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS
IRMÃ DULCE
Resumo:
INTRODUÇÃO: O Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências (CRPD)
está inserido na Associação Obras Sociais Irmã Dulce (AOSID). Desenvolve um
amplo trabalho de atendimento e pesquisa para portadores de necessidades
especiais, bem como a prevenção destas. O CRPD possui unidade de
acolhimento, ambulatório (Intervenção Precoce e Reabilitação), oficinas e
laboratório de informática. A equipe é composta por psicóloga, terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga e odontóloga). Na Intervenção
Precoce são realizadas avaliações e tratamentos de crianças de 0 a 3 anos.
Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (2006), oito instituições
oferecem este serviço em Salvador. Entretanto, são insuficientes para atender
a demanda da comunidade. DESCRIÇÃO DE CASO: O serviço de intervenção
precoce é formado por 2 fisioterapeutas e 2 fonoaudiólogas. Atende crianças
nascidas pré-termo e/ou a termo de 0 a 3 anos com risco para o
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desenvolvimento global, residentes na Bahia. Encaminhada ao CRPD, a criança
passa pelo serviço social e caso seja necessário são agendadas triagens com
fisioterapeuta e fonoaudióloga, sendo elegível o mesmo aguardará vaga. Os
pacientes não elegíveis serão encaminhados para outro centro de reabilitação.
Atualmente a intervenção precoce atende, em média, 80 crianças/mês. Nossa
principal meta, hoje, não é apenas ampliar o número de atendimentos e sim
a qualidade de procedimentos, enfatizando sempre a prevenção.
COMENTÁRIOS: O atual modelo visa a prevenção e busca inserir estas crianças
num contexto social, a fim de que sejam priorizadas os potenciais individuais.
PalavrasChave: INTERVENÇÃO PREC Agradecimentos:

Título: A IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA COLETIVA
MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO MÃE – BEBÊ NO MUNICIPIO
DE RIO DAS OSTRAS-RJ
Autores: VALÉRIA ROBERTO FRIAS DE ALBUQUERQUE   PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO DAS OSTRAS- RJ ANA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA GUERRIERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS- RJ RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS- RJ HERIKA COSTA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS-RJ
Resumo:
O presente estudo tem como objetivo descrever a inserção da Saúde Bucal na
consulta coletiva multidisciplinar de atendimento mãe – recém-nascido no
município de Rio das Ostras-RJ. Temos como metodologia a orientação direta,
sendo esta a forma mais efetiva dentro de um programa educativo-preventivo
em adultos. A população alvo da consulta coletiva é formada pelo grupo de
puérperas com seus respectivos bebês, que buscam a realização do teste do
pezinho.Essas mães são orientadas quanto a higienização bucal pessoal e dos
recém nascidos, a participação do aleitamento materno na formação física e
funcional do aparelho estomatognático, os malefícios do uso de mamadeiras
e chupetas para que se evite o fenômeno de “confusão de bicos” e também
alterações nas arcadas dentárias, a alimentação cariogênica,a transmissibilidade
vertical da cárie  e aos meios que asseguram
o não desenvolvimento da doença cárie.São utilizados objetos educativos
como seios de pano, bonecos de pano, chupetas de variadas formas e bicos
de mamadeira.Concluímos que inserindo a saúde bucal no período puerperal,
alcançamos uma boa motivação já que é uma época que favorece a mudança
de hábito que é a expectativa da educação em saúde, sendo este o pilar da
promoção em saúde, fazendo que esses bebês se tornem crianças e adultos
sem cáries.
PalavrasChave: Coletiva;Multidiscipli Agradecimentos:

Título: INFLUÊNCIA DE UMA SESSÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS SOBRE
O ESTADO DE ÂNIMO DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Autores: ANGÉLICA PEREIRA BORGES ROSEMEIRE COIMBRA DIAZ GUSTAVO
PUGGINA ROGATTO
Resumo:
Este estudo teve como objetivo verificar a influência de uma sessão aguda de
atividades lúdicas sobre o estado de ânimo pós-quimioterápico em crianças
com câncer. Participaram da pesquisa sete crianças com idades entre 6 e 11
anos, de ambos os sexos, e diagnosticadas com leucemia, rabdomiossarcoma,
neuroblastoma e tumor de Wilms. Imediatamente após a alta médica por
internação quimioterápica, as crianças indicaram, na “Lista de Estados de
Ânimo Ilustrada e Reduzida” (LEA-RI), adjetivos que se enquadravam, naquele
momento, à maneira como elas se sentiam, indicando ainda o grau em que o
mesmo ocorria. Passadas Três horas da primeira entrevista, as crianças
novamente responderam ao questionário da maneira informada anteriormente.
Os resultados foram analisados quanto à porcentagem das respostas de cada
um dos adjetivos do instrumento, bem como de suas graduações. Analisando
as respostas ao LEA-RI depois da sessão de atividades lúdico-recreativas,
pode-se observar que os estados de ânimo que mostraram 100% de freqüência
foram: “feliz-alegre”; “agradável”; “triste”; “desagradável”; “inútil-apático”;
“tímido” e “com medo”. Já os que atingiram a porcentagem total de 85,7%
foram: “cheio de energia”; “ativo-energético” e “cansado”. O estado de
ânimo “leve-suave” obteve 57,1% para a graduação “Muito Forte”. Para as
graduações “Forte” e “Pouco”, os números mostram que “espiritual-sonhador”
obteve 71,4% e “agitado-nervoso” alcançou 85,7%. “Calmo-tranqüilo” atingiu
o valor de 42,9% para as categorias “Forte” e “Pouco”. Concluiu-se que as
atividades lúdicas influenciaram positivamente o estado de ânimo pós-
quimioterápico, indicando que essa estratégia pode servir como um recurso
terapêutico no contexto patológico da criança durante o tratamento.
PalavrasChave: Atividades lúdicas, câ Agradecimentos: À Deus, minha família e meus
orientadores

Título: AMOR MATERNO, AMOR FILIAL, AMOR DE HOMENS E DE ALMAS
TODAS AS FORMAS DE AMAR VALEM A PENA
Autores: DIVA THEREZA DOS SANTOS PILOTTO UFF/UERJ OCTÁVIO MUNIZ DA
COSTA VARGENS UERJ
Resumo:
Trata-se de uma reflexão teórica-filosófica que tem como objetivo analisar o
momento do nascimento a partir da perspectiva de um espaço oportunizador
do cuidado materno. Para tal, baseou-se nos conceitos de Preocupação Materna
Primária, cuidado materno e ambiente suficientemente bom de Winnicott e
desmedicalização de Vargens e Progianti. Seria o profissional de enfermagem
materno-infantil um terapeuta neste período? Poderia contribuir juntamente
com os pediatras e demais membros da equipe de saúde na busca pele
equilíbrio da saúde humana? A humanidade tem como contar com estes
profissionais para diminuir suas dores e compartilhar os encontros do cuidado
materno em espaços de nascimento? A fim de auxiliar a mulher a ser o
ambiente suficientemente bom

o qual ela veio desempenhar? Ou apenas humildes servos a serviço do planeta
para compartilhar com ela este momento de beleza e prazer em que ambos
se encontram?  Quando nossas crias nascem nos vestimos com outras
roupagens. Estas vêm para enfrentar tudo e todos. Na trajetória destes
encontros, neste período especial de Preocupação Materna Primária, nos
deparamos com profissionais de saúde, profissionais feitos por homens para
tratar dos seres humanos que desvestem-se de seus pudores para ir ao
encontro de seus amores.
PalavrasChave: Enfermagem, cuidado Agradecimentos:

TRABALHOS CIENTÍFICOS
Código: 222 Data: 14 de junho - Sábado Título: Cuidado materno:
um vínculo de amor
Autores: DIVA THEREZA DOS SANTOS PILOTTO UFF/UERJ OCTÁVIO MUNIZ DA
COSTA VARGENS UERJ
Resumo:
Trata-se de uma reflexão teórica-filosófica que tem como objetivo analisar o
momento do nascimento a partir da perspectiva de um espaço oportunizador
do cuidado materno. Para tal, baseou-se nos conceitos de Preocupação Materna
Primária, cuidado materno e ambiente suficientemente bom de Winnicott e
tecnologia não invasiva de cuidado de Vargens e Progianti. Seria o profissional
de enfermagem materno-infantil um terapeuta neste período? Poderia contribuir
juntamente com os pediatras e demais membros da equipe de saúde na
busca pele equilíbrio da saúde humana? A humanidade tem como contar com
estes profissionais para diminuir suas dores e compartilhar os encontros do
cuidado materno em espaços de nascimento? A fim de auxiliar a mulher a ser
o ambiente suficientemente bom o qual ela veio desempenhar? Ou apenas
humildes servos a serviço do planeta para compartilhar com ela este momento
de beleza e prazer em que a díade se encontra?  Quando nossas crias nascem
nos vestimos com outras roupagens. Estas vêm para enfrentar tudo e todos.
Na trajetória destes encontros, neste período especial de Preocupação Materna
Primária, nos deparamos com profissionais de saúde, profissionais feitos por
homens para tratar dos seres humanos que desvestem-se de seus pudores
para ir ao encontro de seus amores.
PalavrasChave: Enfermagem, cuidado Agradecimentos:

Título: Síndrome pilórica, anorexia nervosa ou transtorno de
somatização? Dificuldades em diagnóstico diferencial na Hebiatria.
Autores: JOSÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO   UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE CECÍLIA NOGUEIRA VALENÇA   UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE TAISE TERÊSA MEDEIROS DE OLIVEIRA    UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE MONIQUE BATISTA DA COSTA   UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SUZANA DA GLORIA AMARAL  UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE NADJA DANTAS ROCHA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo:
Introdução: A anorexia nervosa é caracterizada pela negação do apetite,
associada a uma auto-imagem distorcida. Ocorre com freqüência no sexo
feminino, em adolescentes, cursando ou não com amenorréias. Difere dos
transtornos de somatização, onde o indivíduo exterioriza sentimentos muitas
vezes incapazes de serem significados por símbolos verbais. Por síndrome
pilórica, apreende-se um quadro de vômitos excessivos, com perda de peso,
causada, entre outras coisas, por um espessamento ou estenose pós-úlcera
da região pilórica. O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso do
Hospital Universitário Onofre Lopes, de manejo clínico difícil em que estes três
diagnósticos confundiram-se. Apresentação do Caso Clínico: L.R., 15 anos,
feminino, internada pela cirurgia geral para investigação de síndrome pilórica.
Apresentava vômitos diários e caquexia sem alterações do apetite. Tomografia
computadorizada sugeriu pinçamento aórtico-mesentérico. Endoscopia digestiva
alta acusou esofagite erosiva. Avaliação psicológica revelou alterações na
relação com ambos os genitores, o que se refletia na composição da autonomia
do sujeito, bem como ataques constantes a sua auto-imagem por terceiros.
Mesmo em sofrimento psíquico, seriografia sugeriu obstrução ao nível do
piloro. Foi realizada gastrectomia parcial da qual a peça cirúrgica não apresentou
alterações macroscópicas. Comentários: Ao exame físico, discreta diminuição
dos ruídos hidroaéreos em abdômen associada à anorexia. O diagnóstico não
pode ser fechado por não haver alterações anatômicas pilóricas, o que se
explica por causa funcional ou gastroespasmo durante a realização da seriografia.
Pela anamnese, um transtorno de somatização é mais característico que uma
anorexia. Uma semana depois, voltou à dieta sólida e recebeu alta hospitalar.
PalavrasChave: somatização, hebiatri Agradecimentos: CNPq

Título: Assistência de Enfermagem à criança e ao adolescente em uso
ou abuso de drogas
Autores: SANTOS, Débora Lima de Souza   UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
NASCIMENTO, Lucilene Souza do   UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA FURTADO,
Natália de Morais    UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA BARBOSA, Tânia Santana
Menezes CRISTINA, Campos Santos OLIVEIRA, Telma Maria
Resumo:
Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre a assistência de enfermagem
prestada à criança e ao adolescente em uso ou abuso de drogas, para fins de
atividade desenvolvida na disciplina Enfermagem em Atenção a Saúde da
Criança e do Adolescente no Curso de Graduação em Enfermagem. Método:
Foram realizadas buscas na base de dados SCIELO e LILACS com combinação
de palavras-chave relacionadas ao tema. Foi estabelecido como critérios de
inclusão para o estudo: textos publicados em português/espanhol/inglês,
escritos por enfermeiros, cujo período de publicação, compreendesse o ano de
1997 a 2007. Análise: Foram encontrados 62 estudos e destes foram
selecionados 13 artigos que foram considerados mais adequados para o
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estudo e que posteriormente foram analisados buscando responder ao objetivo
proposto. Resultados e discussões: Encontrou-se citações relevantes, tais
como: 1) A abordagem individual à criança e ao adolescente em uso ou abuso
de drogas exige do profissional de saúde uma postura diferenciada (BAUS,
KUPEK & PIRES, 2002). Fato que se explica por tratar-se de uma clientela que
apresenta hábitos e costumes peculiares. A atitude do enfermeiro deve ser
baseada na cumplicidade e interatividade, longe de qualquer tipo de
autoritarismo ou preconceito. 2) A criança e o adolescente quando são
consumidores de substâncias psicoativas, estão expostos, não apenas a lesão
direta pelos efeitos da droga, mas também, aos seus efeitos, como propulsores
de comportamentos de risco e baixa estima (PEREIRA, 2001). Nessa perspectiva,
o enfermeiro deve buscar informações que possam contribuir e ajudar no
diagnóstico de enfermagem, quanto ao uso das drogas, tais como: 1.Inicio
2.História 3.Freqüência 4.Tipos de substâncias 5. Tratamentos anteriores
6.Identificação de fatores de risco, através de uma avaliação minuciosa e
exaustiva, que inclui além da anamnese detalhada, a realização do exame
físico, tendo em vista os sinais e sintomas apresentados, assim como as
mudanças de comportamento, as alterações da cognição e do estado de
humor. Entre as principais intervenções de enfermagem, pode-se citar: estímulo
ao suporte familiar; acolhimento da criança e do adolescente, bem como de
suas necessidades e demandas e realização do acompanhamento físico e
emocional dos mesmos. Conclusão: Um dos aspectos de maior relevância na
assistência de enfermagem consiste na realização das práticas de acolhimento
à criança e ao adolescente, podendo contribuir de forma decisiva para adesão
destes ao tratamento. Acolher essa clientela significa ouvir e escutar seus
sentimentos e experiências, demonstrar interesse durante a conversa e garantir
a privacidade da assistência.
Palavras-chave: assistência, criança, adolescente, drogas, acolher
PalavrasChave: assistência,criança,ad Agradecimentos:

Título: SÍNDROME DE SECKEL ASSOCIADA À AUSÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO PUBERAL
Autores: CYNTHIA ELIAS SOARES ALVES   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE PAULA FRASSINETTI VASCONCELOS DE MEDEIROS   UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ADRIANA GONÇALVES DE ALMEIDA   FACULDADE
DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE ANNA GABRIELLA VIANA MUNIZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE GARDÊNIA CAETANO BOTELHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE GEÓRGIA MARANHÃO DANTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE GEÓRGIA MEDEIROS LOPES DE
SOUZA    UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE RAYSSA DE FÁTIMA FARIAS
DA COSTA   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE TONY FERRAZ DA
SILVA ALMEIDA   UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE VIVIAN KELLY
REZENDE COSTA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Resumo:
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Seckel é uma condição congênita rara, tendo
uma incidência de
1:10.000 nascidos vivos. A síndrome é autossômica recessiva e seu lócus
encontra-se no cromossomo 3q22.1q24.6. Apresenta inúmeras características

que conferem ao paciente um aspecto de “cabeça de pássaro”. DESCRIÇÃO
DO CASO: A.P.C.R., 18 anos, feminina, alfabetizada. Filha de pais primos em
1° grau, nascida de parto eutócico, pré-termo (1,7Kg e 40cm). Na infância,
relata peso e altura inferiores ao habitual (124cm aos 11 anos), fáscie típica
e retardo de aprendizado. Tem cariótipo (46, XX). A paciente apresenta várias
características condizentes com a síndrome: atraso mental, peso e altura
abaixo do percentil 5 (32,3kg e 147cm), clinodactilia, grande espaço entre o
hálux e o 2° dedo, face estreita, lóbulo do pavilhão auricular hipoplásico e de
implantação baixa, nariz em bico, ossificação anormal (de 13 anos e 3 meses),
retrognatimos, hipertelorismo, deslocamento de patela, deficiência auditiva e
visual, pés cavos e metatarsos varos bilateralmente. Na literatura, encontram-
se raras descrições do desenvolvimento sexual na síndrome, portanto é de
grande relevância frisarmos determinadas características presentes na paciente:
mamilos hipoplásicos, agenesia uterina e ovariana, presença de FSH e LH
aumentados, prolactina normal, estradiol2 diminuído. COMENTÁRIOS: A paciente
é portadora da Síndrome de Seckel e apresenta retardo do desenvolvimento
puberal, o qual pode estar relacionado ou não à síndrome.
PalavrasChave: síndrome, Seckel, des Agradecimentos:

Título: PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA EM ADOLESCENTES DA
“VILA PRINCESA” – LIXÃO EM PORTO VELHO - RO
Autores Maria das Graças Guedes de França
Resumo:
As anemias nutricionais resultam da carência simples ou combinada de nutrientes
como ferro, acido fólico e vitamina B12, e mais raramente como pela deficiência
de piridoxina, riboflavina e proteína. Apesar de muitos nutrientes e co-fatores
estarem envolvidos na manutenção da síntese normal de hemoglobina, a
deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia carencial no mundo,
afetando principalmentegra as crianças e gestantes dos países em
desenvolvimento. Com a realização deste trabalho, objetivou-se conhecer a
prevalência de anemia ferropriva em adolescentes moradores da comunidade
“Vila Princesa” – Lixão da cidade de Porto Velho – RO. A metodologia utilizada
foi do tipo transversal descritivo e envolveu 48 adolescentes na faixa etária de
12 a 18 anos de ambos os sexos. A coleta dos dados foi realizada através de
questionário semi-estruturado, após os responsáveis terem assinado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Coletou-se dados referentes às condição
sócio-econômica e ambiental, alimentares, condições sanitárias, níveis de
hemoglobina e índice de massa corpórea – IMC. Verificou-se que 42,55% dos
adolescentes de ambos os sexos apresentaram níveis de hemoglobina inferior
ao preconizado pela OMS, que considera anêmicos as adolescentes com níveis
inferiores a <12 g/dl, e os adolescentes <12,5 g/dl. Dos 60,41% sujeitos que
realizaram exame parasitológico de fezes (Método de Holffamm), 65,41%
apresentaram parasitose intestinal. Identificou-se 87,50% de adolescentes
considerados eutróficos. Concluiu-se que a prevalência de anemia ferropriva
e parasitose na comunidade estudada é elevada. Em relação às condições
socioeconômicas dos adolescentes, verificou-se que esses indivíduos estão
em completa vulnerabilidade e exclusão social.
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