
Boletim Científico de Pediatria - Vol. 2, N° 1, 2013  3

P-001 - AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DO BEBÊ NA PRIMEIRA SEMANA DE VIDA: POR QUE É TÃO IMPORTANTE?

Adriana Duringer Jacques, Maria Izabel Vianna Lauer, Carla de Souza Coelho, Márcia Sá Fortes

Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, RJ

Objetivo: Reforçar, através de relato de caso clínico, a importância da avaliação das condições materno infantis pela equipe médica para 
o aleitamento materno, assim como a avaliação do bebê na primeira semana de vida.
História materna: 33 anos, G1P1, realizou 8 consultas durante o pré-natal, HAS, usou metildopa. Parto cesáreo, APGAR 9/9, PN 3.700 g AIG; 
RN apresentou dificuldade para sucção nas primeiras horas de vida e foi realizado complemento ainda no berçário. Alta para casa com 40 
horas de vida com orientação para aleitamento materno complementado. RN apresentou febre (38,5 °C) no terceiro dia de vida e urina 
avermelhada, sendo diagnosticado infecção urinária em serviço de urgência. Com 10 dias de vida foi reavaliado e internado na enfermaria 
por desidratação. A partir das evidências laboratoriais, do exame físico do RN e da anamnese materna, foi selado o diagnóstico de baixa 
ingesta de leite materno e desidratação. Durante a internação, a pediatra assistente observou depressão na mãe, com relato de impotência 
para cuidar de seu bebê. Foi comunicado ao obstetra e feito o encaminhamento para a saúde mental.
Comentário e conclusão: Dentre os fatores que dificultam a amamentação, identificamos depressão materna e dificuldade de sucção, que, 
somados, levaram ao extremo de desidratação, perda ponderal e internação do bebê, além do encaminhamento para tratamento da mãe 
para saúde mental. A equipe multidisciplinar que presta assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério deve estar atenta aos pequenos 
sinais e sintomas de desajustes no binômio mãe-bebê, que, detectadas precocemente, evitam internações e diagnósticos errôneos.

P-002 - PREMATURIDADE EM PETRÓPOLIS, RJ

Adriana Duringer Jacques, Márcia Sá Fortes Gullino de Faria, Carla Kling, Márcia Schanuel

Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, RJ

A prematuridade tem se constituído um problema mundial nas últimas décadas (OMS, 1980). No município de Petrópolis, localizado na 
Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, esta situação não é diferente. O objetivo deste trabalho é levantar junto ao Setor de Epidemio-
logia da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis o percentual de partos prematuros ocorridos no ano de 2011, a sua série histórica em 
onze anos. Petrópolis apresenta uma população total de 295.917 habitantes (IBGE, 2010), sendo 52.3% composto por mulheres. Dentre 
estas, 93.284 encontram-se em idade fértil. 
O município oferece uma ampla rede de assistência ao pré-natal, que conta com 50 Unidades Básicas de Saúde, dois ambulatórios espe-
cializados e um ambulatório referencia para alto risco gestacional. Conta com três maternidades da assistência suplementar e uma do 
SUS, que é responsável pelo parto de baixo e alto risco da região Serrana do RJ. Como indicador do pré-natal, o município apresenta mais 
de 7 consultas em 75% das gestantes (SMS). 
Apesar da oferta e da melhora da qualidade do pré-natal, o percentual de partos prematuros vem aumentando. Em 2011, segundo o setor 
de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, tivemos 3902 nascidos vivos. Destes, 11,76% nasceram com menos 
de 37 semanas de gestação. Nos últimos anos, este percentual vem aumentando, como podemos observar:  8,32% em 2000; 9,88% em 
2005; 11,76% em 2011.
Acreditamos que as causas do desencadeamento do trabalho de parto prematuro são multifatoriais, e que devem ser mais investigados 
para maior planejamento da assistência materno.

P-003 - DIAGNOSTICANDO A TUBERCULOSE PULMONAR NA INFÂNCIA NO RIO DE JANEIRO

Adriana Duringer Jacques1, Adriana S. Thiago Papinutto2

1 Hospital Federal Andaraí, 2 Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, RJ

Segundo a Organização Mundial da Saúde, um terço da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis e em risco de 
desenvolver a doença. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo (MS, 
2011).  O Estado do Rio de Janeiro apresenta a segunda maior taxa de incidência de TB no país, tendo a cidade do Rio de Janeiro a maior 
incidência no Estado, principalmente nas periferias e em áreas de favelas. A população infantil na cidade do Rio de Janeiro também vem 
sofrendo as consequências desse quadro. Na infância, a TB pode apresentar-se como uma pneumonia de evolução lenta e com dissociação 
clínico radiológica, havendo pouca manifestação clínica e extensa manifestação radiológica. 
O objetivo deste trabalho é apresentar o relato de caso da menor LJS, 7 anos, residente na região da Grande Tijuca do Rio de Janeiro. In-
ternada com queixa de tosse e febre há 7 dias e condensação em terço inferior do hemitórax direito, hemograma com leucocitose e estado 
geral preservado. Iniciado penicilina cristalina, e, após quatro dias, trocado por oxacilina pela manutenção da febre, piora radiológica com 
o aparecimento de imagem sugestiva de pneumatocele. Após três dias, foi solicitado o exame BAAR no escarro, que evidenciou a presença 
do Mycobacterium tuberculosis, sendo encaminhada para serviço especializado.
Apesar dos dados estatísticos sobre a tuberculose, ainda causa surpresa o achado desta patologia na infância, necessitando da lembrança 
contínua no diagnóstico diferencial das pneumonias nesta faixa etária.
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P-004 - OSTEOMIELITE COMO COMPLICAÇÃO PÓS VACINAL EM RECÉM-NASCIDO

Adriana Mello Rodrigues, Gabriella dos Santos Inácio, Taline Regina dos Santos Marques, Fernando José Isaac Sakugava

Hospital Infantil Pequeno Anjo - Itajaí, SC

Osteomielite aguda se manifesta em crianças geralmente por disseminação hematogênica e o diagnóstico precoce é importante para o 
tratamento adequado e redução do risco de complicações.  O caso relatado enfatiza a disseminação bacteriana por contiguidade causando 
osteomielite após formação de abcesso em coxa, como complicação pós vacinal.
G.S.M. , feminino , termo, parto vaginal sem intercorrências, recebeu vacina hepatite B intramuscular em coxa direita e BCG subcutânea 
em braço esquerdo com 2 dias de vida. Após 20 dias apresentou entumecimento de coxa sem sinais flogísticos, demais exame físico sem 
particularidades. Tratamento com cefalexina por 10 dias. Evoluiu com aumento progressivo do volume da coxa apesar da antibioticotera-
pia, permaneceu afebril.  Internação hospitalar. Hemograma com leucocitose e desvio a esquerda, PCR e VHS elevados. Radiografia coxa 
direita com sinais de reação periosteal no fêmur.  Ultrassonografia coxa direita evidenciando coleção líquida com debris em partes moles 
com extensão ao periósteo, abcesso 5x7 cm. Diagnóstico de osteomielite. Drenagem cirúrgica do abcesso e tratamento com oxacilina + 
cefotaxima por 21 dias.  Cultura de secreção drenada em coxa direita: Staphylococcus aureus. Hemoculturas (2 amostras): Staphylococcus 
aureus. Evoluiu com resolução do quadro e melhora clínica após tratamento.
O caso alerta para a possível complicação do abcesso e a importância da drenagem cirúrgica e instituição de antibioticoterapia adequada, 
baseada em cultura, para minimizar complicações, como artrite séptica de articulações e fraturas ósseas.

P-005 - SÍNDROME DE MENKES - RELATO DE CASO

Gabriella dos Santos Inácio, Adriana Mello Rodrigues, Taline Regina dos Santos Marques

Hospital Infantil Pequeno Anjo - Itajaí, SC

A síndrome de Menkes é uma doença neurodegenerativa, recessiva, ligada ao X, associada a uma desordem no transporte do cobre. A 
incidência estimada entre 1:40.000 e 1:350.000 crianças masculinas nascidas vivas. A forma clássica é caracterizada por alterações neu-
rológicas graves com prognóstico fatal em torno dos 3 anos de vida. Na forma leve, os pacientes apresentariam maior sobrevida e sintomas 
neurológicos mais brandos.
RARF, 5 meses, branco, masculino, primeiro episódio convulsivo aos 2 meses, desde então com crises convulsivas de difícil controle, refratárias 
ao uso de anticonvulsivantes. Associado a significativo atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia generalizada e alteração 
da textura e pigmentação dos cabelos. Ao exame físico fascies hipotônica, movimentos oculares aleatórios, cabelos rarefeitos, espessos e 
quebradiços, hipotonia generalizada, incapacidade de sustentação cervical, ausência de reflexos de fuga e ausência de resposta a estímulos 
sonoros e reflexos miotáticos vivos e simétricos. Ceruloplasmina 3,4 mg/dl e níveis de cobre 119 mg/dl. A tomografia computadorizada de 
crânio evidenciando atrofia cerebral. História familiar de síndrome de Menkes com óbito em torno de 18 meses.
O único tratamento disponível consiste na reposição precoce de cobre-histidina (200-1.000 µg/dia). Existem relatos de reposta ao tratamento 
parenteral em até 50% dos casos, quando este é instituído até o segundo mês de vida. No presente caso, as sugestivas alterações capilares 
apresentadas pelo paciente, associadas a hipotonia, a epilepsia de difícil controle, significativo atraso do desenvolvimento neuropsicomotor 
e forte história familiar positiva assim como os níveis séricos de cobre e ceruloplasmina levaram ao diagnóstico de DM.

P-006 - SÍNDROME DA BANDA DE CONSTRIÇÃO CONGÊNITA

Alexandra Brugnera Nunes, Gaspar Fontoura Mariano Rocha Filho, Aline Missiaggia Frighetto, Andrelise Bragagnolo

Universidade de Passo Fundo (UPF)

Introdução: A síndrome da banda de constrição congênita (SBCC) é frequentemente associada a sindactilia, acrossindactilia, amputações 
de dedos ou membros, malformações em cabeça e tronco, tórax e/ou abdome. A incidência varia de 1:2000 a 1:15.000 nascidos vivos. O 
objetivo desse estudo é relatar um caso de SBCC no nosso serviço de pediatria. 
Descrição do caso: K.A., 21meses, ao exame físico apresentava malformações em dedos das mãos e dos pés. O RX evidenciou em mão 
direita: 4° e 5° falanges proximais e 1° metacarpiano encurtadas. União de partes moles entre 3°, 4° e 5° dedo. Na mão esquerda: 2°, 3° e 
4° falanges médias encurtadas, falanges distais não desenvolvidas e há deformidades de suas partes moles. No pé direito: falanges pro-
ximais do 2° ao 5° dedos hipodesenvolvidas e distais do 1° ao 5° dedos não desenvolvidas. No pé esquerdo, falanges distais do 1°, 2°,3° e 
5° dedos e proximal do 5° dedo não desenvolvida. Foram excluídas outras malformações através de ecocardiograma, ultrassonografia de 
quadril e de encéfalo, cariótipo e sorologia para sífilis. O paciente está se desenvolvendo adequadamente para a sua idade e aguarda sua 
maturidade esquelética para realizar as correções cirúrgicas. 
Comentários: A SBCC é ocasional e não há comprometimento genético. Há assimetria das lesões e os dedos mais afetados são 2°, 3° e 4°. 
A indicação cirúrgica é feita pela avaliação da presença de comprometimento neurológico, vascular ou linfático. O objetivo da cirurgia é 
ganhar comprimento da pele e subcutâneo através de zetaplastias que liberem os anéis constritivos.
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P-007 - SÍNDROME DE NOONAN: UM IMPORTANTE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM SÍNDROME DE TURNER

Amanda Gobatto1, Anna Bicca1, Camila Arcolini1, Thaís Dal Pai1, Samira Musa2, Mônica Bacil2, Janaina Polli2, Rafael Rosa2,3, 
Cristiane Kopacek2, Paulo Zen3,4

1 ULBRA, 2 HMIPV, 3 UFCSPA, 4 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Noonan é uma doença genética autossômica dominante caracterizada por achados clínicos muito similares 
àqueles da síndrome de Turner. Nosso objetivo foi relatar um caso de síndrome de Noonan, salientando a importância do diagnóstico 
diferencial com a síndrome de Turner.
Descrição do caso: A paciente é a primeira filha de pais jovens, hígidos e não consanguíneos. Nasceu de parto normal, pesando 2980 
gramas e medindo 47 cm. Aos 5 meses de idade, evidenciou-se uma cardiopatia congênita, no caso uma estenose pulmonar moderada. 
Aos 11 meses, verificou-se comprimento de 66 cm (abaixo do percentil 3), pregas epicânticas, raiz nasal baixa, palato alto, micrognatia, 
orelhas baixo implantadas, pescoço alado e hérnia umbilical. No exame realizado aos 4 anos e 8 meses, notou-se também fendas palpebrais 
oblíquas para baixo, ptose palpebral bilateral, clinodactilia de quintos dedos das mãos e sobreposição dos dedos dos pés. A avaliação 
realizada através do cariótipo foi normal (46,XX).
Comentários: A soma dos achados apresentados pela nossa paciente foi compatível com o diagnóstico de síndrome de Noonan. Indivíduos 
com esta condição, diferentemente da síndrome de Turner, apresentam um exame de cariótipo normal. Além disso, por ser uma doença 
gênica autossômica dominante, pode acometer tanto pessoas de ambos os sexos (masculino e feminino) como também mais indivíduos 
de uma mesma família. Por isso, a importância da avaliação cuidadosa também dos pais. A estenose pulmonar apresentada pela nossa 
paciente é o principal tipo de defeito cardíaco observado entre os pacientes com síndrome de Noonan.

P-008 - ECTRODACTILIA ASSOCIADA À DISPLASIA ECTODÉRMICA E À FENDA LABIOPALATINA:  
RELATO DE UM CASO FAMILIAR DE SÍNDROME EEC

Amanda Gobatto1, Anna Bicca1, Camila Arcolini1, Thaís Dal Pai1, Samira Musa2, Mônica Bacil2, Janaína Polli2, Rafael Rosa2,3,  
Rosana Rosa3, Paulo Zen3,4

1 ULBRA, 2 HMIPV, 3 UFCSPA, 4 CHSCPA

Introdução: A síndrome EEC (Ectrodactyly – Ectodermal dysplasia – Clefting) é uma doença genética autossômica dominante caracterizada 
por um quadro clínico variável que incluiu ectrodactilia (mãos e pés “em lagosta”), displasia ectodérmica e fendas orais. Nosso objetivo 
foi relatar um caso familiar da síndrome EEC.
Descrição do caso: A paciente é o segundo filho de pais com 26 anos (mãe) e 42 anos (pai). Nasceu de parto cesáreo, por sofrimento fetal, 
a termo, pesando 2.700 gramas, medindo 43 cm, com perímetro cefálico de 34 cm e escores de Apgar de 9/10. Ela foi encaminhada pela 
Cirurgia Pediátrica com 1 ano e 2 meses de idade por apresentar malformações congênitas similiares às da mãe: lábio leporino com fenda 
palatina e ectrodactilia de mãos e de pés. Estava aguardando pela cirurgia de correção das fendas orais. Não havia outros casos similares 
na família. A irmã da paciente apresentava 5 anos e era hígida. Ao exame físico, observaram-se também cabelos esparsos e secos. Estes 
achados foram verificados também na sua mãe. A avaliação da criança através do cariótipo foi normal (46,XX). O seu desenvolvimento 
neuropsicomotor era adequado para a idade.
Comentários: Nosso relato tem como objetivo principal chamar a atenção quanto ao diagnóstico e o aconselhamento genético na sín-
drome EEC. Como esta é uma condição genética autossômica dominante, o risco para a prole, tanto da mãe como da criança no futuro, é 
de 50%. Além disso, esta é uma síndrome em que os indivíduos, apesar de apresentarem usualmente múltiplas malformações, possuem 
uma inteligência frequentemente normal.

P-009 - TESTE DE CAMINHADA E RENDIMENTO ESCOLAR EM CRIANÇAS RESPIRADORAS BUCAIS

Ana Paula Dias Vilas Boas, Fernando Augusto de Lima Marson, Maria Angela Gonçalves de Oliveira Ribeiro,  
Patricia Blau Margosian Conti, Eulália Sakano, Adyléia Dalbo Contrera Toro, José Dirceu Ribeiro

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Nas últimas décadas, vários trabalhos sobre respiração bucal (RB) têm surgido na literatura, em contrapartida, pouco se conhece sobre 
vários aspectos desta síndrome, incluindo gravidade e repercussões sobre o rendimento físico e escolar. 
Objetivo: Avaliar o rendimento físico pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6´) e o rendimento escolar de crianças e adolescentes 
com RB e respiradores nasais (RN). 
Metodologia: Estudo de corte transversal descritivo e prospectivo em crianças RB não graves e RN que foram submetidas ao TC6´ e a avaliação 
do rendimento escolar por meio do boletim escolar. Foram analisadas variáveis durante o TC6´: frequência cardíaca (FC), frequência respi-
ratória (FR), saturação periférica de oxigênio (SpO2), distância percorrida em seis minutos (DP6’) e escala de Borg modificada (EBM). 
Resultados: Foram incluídos 156 escolares, 87 meninas (60 RN e 27 RB) e 69 meninos (44 RN e 25 RB). Todos os valores das variáveis 
estudadas foram estatisticamente diferentes entre os grupos RB e RN, com exceção do rendimento escolar e FC no TC6´. 
Conclusão: A RB afeta o rendimento físico mais precocemente que o rendimento escolar. Uma vez que, os RB desse estudo foram classifi-
cados como não graves, outros estudos comparando as variáveis de rendimento escolar e TC6´ são necessários para melhor entendimento 
do processo do rendimento físico e escolar em crianças com RB.
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P-010 - PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS E DE ALTEAÇÕES DO ESTADO NUTRICIONAL  
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO PRÉ-PARTICIPAÇÃO ESPORTIVA

Ana Paula Martinez Jacobs, Henrique Calheiros Soares Pinheiro, Olga Sergueevna Tairova, Pietro Felice Tomazini Nesello,  
Rodrigo Guterres Prestes

Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Objetivos: Avaliar a prevalência de alterações eletrocardiográficas e do estado nutricional dos jovens que estão iniciando a prática esportiva 
escolar. 
Metodologia: A amostra foi de 115 jovens entre 5 e 16 anos (média de 10,86 ± 3,12) provenientes de duas escolas privadas de Caxias do Sul, que 
se submeteram à APP no Instituto de Medicina do Esporte da Universidade de Caxias do Sul em 2011 e 2013. Foi realizado anamnese e exame 
físico, avaliação antropométrica e eletrocardiograma de 12 derivações. O estado nutricional foi baseado na classificação de 2007 da OMS, sendo 
o escore Z calculado com o software WHO Anthro. 
Resultados: Dividimos a amostra em duas partes: alteração eletrocardiográfica (n=61, 53,04%) e sem alterações (n= 54, 46,95%). As alterações 
incluíram bloqueio incompleto de ramo direito (35,65%, n=41), alterações de onda T (13,04%, n=15), ondas u (5,21%, n=6), presença isolada de 
critério para sobrecarga ventricular esquerda por Sokolov (4,34%, n=5), repolarização precoce (3,47%, n=4) e ritmo ectópico atrial (1,73%, n=2). 
Três eletrocardiogramas (2,60%) apresentaram padrão de pré-excitação. No grupo com alteração, observamos crianças com obesidade (6,55%, 
n=4), sobrepeso (11,47%, n=7), eutrofia (78,68%, n=48) e magreza (3,27%, n=2). No grupo sem alterações, observamos a prevalência de obesidade 
de 20,37% (n=11) sendo três obesos graves, sobrepeso de 22,22% (n=12) e de eutrofia de 53,7% (n=29). 
Conclusões: Alterações eletrocardiográficas são frequentes em jovens submetidos à avaliação pré-participação esportiva e há uma tendência 
em serem mais evidentes em crianças e adolescentes eutróficas e magras. Salientamos a importância do eletrocardiograma como exame com-
plementar de rotina.

P-011 - RELATO DE UM CASO FAMILIAR DE SÍNDROME DE TREACHER COLLINS: IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PRECOCE

Andressa Marcolan1, Gabriela Biondo1, Elen dos Santos1, Patrícia Lazzari1, Flavia Enk1, Korine de Oliveira1, Rafael Rosa2,3,  
Victória Guimarães2, Vinícius de Mattos2, Paulo Zen2,4

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Treacher Collins é uma condição relacionada ao desenvolvimento craniofacial. Nosso objetivo foi descrever 
uma paciente com síndrome de Treacher Collins, apresentando história familiar positiva para a condição.
Descrição do caso: A paciente veio encaminhada para avaliação genética aos 7 anos devido a malformações de face. A criança era filha 
de pais com 35 anos (mãe) e 40 anos (pai). Ela nasceu de parto normal, a termo, pesando 3.740 gramas, medindo 49 cm, com perímetro 
cefálico de 36 cm e escores de Apgar de 8 e 9. Identificou-se uma fenda palatina ao nascimento. Na escola, evidenciou-se perda auditiva. 
Ao exame físico, aos 7 anos de idade, observou-se hipoplasia de arcos zigomáticos e da face média, fendas palpebrais anti-mongólicas, 
coloboma de pálpebras, microstomia, fenda palatina posterior, micrognatia, microtia grau II com ausência do canal auditivo externo e es-
coliose torácica dextroconvexa. O seu pai apresentava achados craniofaciais similares. Além disso, existia a descrição na família de mais 
pessoas acometidas, no caso irmãos e primos do pai.
Comentários: As características clínicas da paciente, juntamente com sua história familiar, foram compatíveis com o diagnóstico de sín-
drome de Treacher Collins. Esta é uma condição genética autossômica dominante, ou seja, indivíduos afetados apresentam um risco para a 
sua prole de 50%. Como observado, esta é uma síndrome caracterizada pelo envolvimento craniofacial, sendo que surdez, especialmente 
condutiva, é um achado comum. Por isso tudo, a importância do seu reconhecimento, principalmente precoce.

P-012 - MONILETHRIX: UMA CONDIÇÃO DERMATOLÓGICA RARA

Patrícia Lazzari1, Andressa Marcolan1, Gabriela Biondo1, Elen dos Santos1, Flavia Enk1, Korine de Oliveira1, Rafael Rosa2,3,  
Luciana Beltrão2, Vinícius de Mattos2, Paulo Zen2,4

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 CHSCPA

Introdução: A monilethrix é uma condição genética rara caracterizada pelo envolvimento dos cabelos. Nosso objetivo foi descrever um 
caso familiar de monilethrix.
Descrição do caso: A paciente veio encaminhada para avaliação aos 10 anos devido a cabelos esparsos. Ela era filha de pais com 33 anos 
(mãe) e 35 anos (pai). Este apresentava uma alteração de cabelos similar à da paciente. Além disso, havia descrição de que o avô paterno, 
uma tia e dois tios paternos também eram acometidos. A criança nasceu de parto normal, a termo, pesando 3.830 gramas e medindo 50 
cm. Ela nasceu cianótica, sendo que necessitou de ventilação mecânica. Seu desenvolvimento neuropsicomotor e de fala foram normais. Ao 
seu exame físico, aos 10 anos, verificaram-se medidas antropométricas adequadas (peso, altura e perímetro cefálico) e alopécia difusa com 
ruptura pilosa em diferentes níveis, o que deixava um aspecto de alopecia irregular. Ela também apresentava descamação importante do 
couro cabeludo. As unhas eram normais. A análise microscópica dos cabelos mostrou zonas de estenose, muitas delas próximas à raiz.
Comentários: Os achados dermatológicos apresentados pela paciente foram compatíveis com o diagnóstico de monilethrix. O termo 
monilethrix deriva do latim “monile”, que significa “colar”, e “thrix” do grego, que significa cabelo. Isto é uma referência ao aspecto dos 
cabelos, que apresenta defeitos ao longo do seu eixo, denominados internodos, que se caracterizam por fragilidade intensa. Nosso caso 
ilustra o padrão de herança autossômico dominante apresentado pela doença. Indivíduos afetados apresentam um risco de transmissão 
para a sua prole de 50%.
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P-013 - ACHADOS DE UM CASO DE DOENÇA RENAL POLICÍSTICA DA INFÂNCIA DIAGNOSTICADO AINDA NO PERÍODO PRÉ-NATAL

Elen dos Santos1, Gabriela Biondo1, Patrícia Lazzari1, Andressa Marcolan1, Flavia Enk1, Korine de Oliveira1, Rafael Rosa2,3,  
Luciano Targa3,4, André da Cunha3, Jorge Telles3

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 TOMO CLÍNICA

Introdução: A doença renal policística da infância (DRPI) é uma condição genética autossômica recessiva. Nosso objetivo foi descrever um 
caso de DRPI diagnosticado ainda no período pré-natal.
Descrição do caso: A gestante veio encaminhada à consulta por apresentar ultrassom fetal com evidência de rins displásicos multicísticos. 
Ela apresentava 16 anos e estava em sua primeira gravidez. Ela e seu marido eram primos em primeiro grau. O ultrassom morfológico, 
realizado com 22 semanas de gestação, mostrou achados similares, com rins displásicos apresentando múltiplos cistos e aumentados de 
volume. Havia adramnia. A ecocardiografia fetal foi normal. O cariótipo fetal foi masculino normal. O ultrassom realizado com 31 semanas 
de gestação mostrou diminuição da circunferência torácica devido à hipoplasia pulmonar. A ressonância magnética fetal evidenciou achados 
semelhantes aos do ultrassom e foi compatível com DRPI. A criança, um menino, nasceu de parto cesárea, pesando 3130 g e com escores 
de Apgar de 2/2. Ele foi a óbito logo após o nascimento.
Comentários: A soma dos achados foi compatível com o diagnóstico de DRPI. A consanguinidade apresentada pelos pais se associa à 
etiologia da doença, e, neste caso, eles apresentam um risco de recorrência para futura prole de 25%. A DRPI é conhecida como uma das 
causas de síndrome de Potter, sendo classificados, estes casos, como tipo 1. A falta de produção de líquido amniótico, que leva à adramnia, 
é o principal complicador, uma vez que isto acaba resultando em hipoplasia pulmonar e, consequentemente, grave disfunção respiratória 
ao nascimento, como observado em nosso paciente.

P-014 - SEQUÊNCIA DE PIERRE ROBIN ASSOCIADA A ANORMALIDADES OFTALMOLÓGICAS: SÍNDROME DE STICKLER

Andressa Marcolan1, Gabriela Biondo1, Elen dos Santos1, Patrícia Lazzari1, Flavia Enk1, Korine de Oliveira1, Rafael Rosa2,3,  
Victória Guimarães2, Vinícius de Mattos2, Paulo Zen2,4

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 CHSCPA

Introdução: A sequência de Pierre Robin é uma condição que pode ocorrer de forma isolada ou associada a algumas síndromes. Nosso 
objetivo foi descrever um paciente com sequência de Pierre Robin, apresentando a síndrome de Stickler.
Descrição do caso: O paciente veio encaminhado para avaliação aos 2 meses de idade devido a fenda palatina associada a aspecto sin-
drômico. A criança era filha de pais com 25 anos (mãe) e 28 anos (pai). Não havia casos similares ao da criança na família. Ela nasceu de 
parto normal, prematuro de 8 meses, pesando 2.605 gramas, medindo 46 cm, com perímetro cefálico de 30 cm e escore de Apgar de 10 
no primeiro minuto. A fenda palatina associada à micrognatia (ou seja, a sequência de Pierre Robin) foi observada já ao nascimento. Ao 
exame físico, verificou-se a presença de retardo de crescimento, olhos grandes, boca pequena com microrretrognatia e fenda palatina 
posterior, e punhos cerrados com sobreposição de dedos. A avaliação oftalmológica foi compatível com glaucoma congênito associado 
à estafiloma posterior. A tomografia computadorizada de órbitas demonstrou aumento das dimensões dos globos oculares. A avaliação 
audiométrica mostrou a presença de hipoacusia bilateral. O estudo radiográfico revelou apenas atraso na idade óssea. Seu cariótipo foi 
normal (46,XY). 
Comentários: Os achados de nosso paciente foram compatíveis com o diagnóstico clínico de síndrome de Stickler. Esta é considerada a 
condição genética e sindrômica mais frequentemente observada entre pacientes portadores de sequência de Pierre-Robin. Nosso caso 
busca ressaltar tal associação.

P-015 - EQUIMOSE PERI-ORBITÁRIA: A RELEVÂNCIA DE INVESTIGAR NEUROBLASTOMA

Antonia Pardo Chagas1, Fernanda Lagares Xavier Peres1, Fernanda Scherer2, Adriano Nori Taniguchi2, Ana Fenili2, Daniela Kirst2, 
Laura Borba, Vera Sabarros2, Mariana Bohns Michalowski1

1 UFCSPA, 2 Hospital da Criança Santo Antônio

Introdução: O câncer infantil é uma doença rara que atinge uma a cada 600 crianças até os 15 anos. Apesar disto, deve ser incluído no 
diagnóstico diferencial em algumas situações específicas já que pode mimetizar doenças mais comuns na infância. O Neuroblastoma é 
uma das patologias que além do aspecto de massa tumoral pode cursar com síndromes paraneoplásicas como diarreia, opsoclonus mio-
clonus ou hematoma peri-orbitário que devem ser conhecidas pelo pediatra. Buscamos através de um caso clínico chamar atenção sobre 
as manifestações destes tumores.
Descrição do Caso: Menino de 2 anos, história de 9 dias com febre alta, dor de garganta e edema palpebral. Consultou em serviço de emer-
gência pediátrica, onde lhe foi prescrito amoxacilina. Persistiu com os sintomas, ficando ainda sonolento, pálido, com vômitos e equimose 
palpebral bilateral. Consultou com seu Pediatra, que pediu coleta de hemograma com pancitopenia. Internou neste Hospital, onde iniciou 
tratamento para celulite periorbitária. Apresentou alteração da função hepática, que levou a suspeita de mononucleose. Ecografia abdo-
minal com massa adrenal, iniciado investigação para Neuroblastoma. Aos exames, apresentou lesões em ossos do crânio e suprarrenal e 
a biópsia de medula óssea confirmou diagnóstico de Neuroblastoma metastático (estádio IV).
Conclusões: Apesar da equimose periorbitária ocorrer usualmente em casos de traumas faciais, fratura de base de crânio levando a sus-
peita de maus tratos e infecções periorbitárias, lembramos que pode também ser uma manifestação de neuroblastoma. O reconhecimento 
deste e outros sintomas pelo pediatra permitirá o diagnóstico precoce destes pacientes e encaminhamento aos serviços de oncologia 
pediátrica.
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P-016 - RELATO DE CASO - PNEUMONITE POR PARVOVÍRUS: UMA APRESENTAÇÃO ATÍPICA

Ariane Veronese, Aline Bral, André Rizo, Cristiane Gomes, Antônio Seabra, Wilson Matos, Nadir Santos

HCPM

Introdução: O bocavírus humano (HBoV) é um parvovírus recentemente identificado em associação a sintomas de infecção do trato respi-
ratório. Apesar de sua alta prevalência em nível mundial, seus mecanismos de replicação e patogenicidade permanecem em grande parte 
indefinidos. As manifestações clínicas são desconhecidas e acometem, em geral, crianças com 8 ou menos anos de idade. O padrão-ouro 
para diagnóstico é PCR, e seu tratamento se dá por suporte clínico.
Descrição do caso: l.R.G.S., 2 anos, com relato de febre há 7 dias e tosse há 20 dias, evoluindo com esforço respiratório há 24h. Estava 
em uso de azitromicina há 5 dias, sem melhora clínica. Ao exame físico apresentava esplenomegalia, palidez e taquipneia. O hemograma 
evidenciava anemia e plaquetopenia, LDH aumentado. Foram colhidas sorologias para EBV e parvovírus. Radiografia de tórax com infiltrado 
difuso. Foi iniciado cefepime durante a internação, evoluindo de forma satisfatória, porém mantendo a anemia, iniciando então investigação 
para anemia hemolítica. A hemocultura da admissão foi negativa, eletroforese de hemoglobina normal, haptoglobina 153 mg/dl, G6PD 14.5 
U/gHb, reticulocitos 0,9%, EBV IgG negativo, EBV IgM não conclusivo, parvovírus IgG 0,18, parvovirus IgM 2,73 (reagente).
Conclusão: A elucidação diagnóstica da pneumonite foi feita através da sorologia para parvovírus, sendo um quadro de difícil suspeita 
clínica.  Após a alta hospitalar o paciente seguiu em acompanhamento ambulatorial para controle da anemia.

P-017 - APLASIA CUTIS CONGÊNITA: RELATO DE CASO

Paulo de Jesus Hartmann Nader, Silvana Salgado Nader, Catia Rejane Jung, Augusta Luize Harff, Stella Indicatti Fiamenghi,  
Vanessa Adriana Scheeffer, Nathalie Scheeffer Konarzewski

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)

Introdução: Aplasia cutis congênita (ACC) é uma anomalia caracterizada pela ausência congênita de pele. Geralmente apresentada como 
lesões únicas em couro cabeludo, podendo envolver tronco e membros.
Caso Clínico: RN de R.N., feminino, nascido de parto vaginal, idade gestacional pediátrica de 38 semanas, peso de nascimento 3.404 g, apgar 
8/9, sem reanimação em sala de parto. Mãe realizou 10 consultas de pré-natal, diabetes mellitus gestacional com tratamento dietético, 
sorologias do pré-natal e internação negativas. Ao exame, observou-se três lesões com bordas hiperemiadas e centro escavado, coloração 
hemática, não sangrante, em couro cabeludo na junção das regiões occipito-parietais. Realizado RX crânio, sem alterações. Recebeu alta 
com encaminhamento ao ambulatório do hospital para acompanhamento e investigação de alterações associadas.
Discussão: ACC possui incidência entre um a três casos para 10.000 nascidos vivos. Dentre as causas citam-se falha no fechamento do tubo 
neural, fatores genéticos, comprometimento da vascularização da pele, infecção, teratógenos e trauma. As lesões são bem demarcadas, 
ocorrendo 85% no couro cabeludo e 15% em tronco e membros. No couro cabeludo 70% são lesões únicas, 20% são duas e aproxima-
damente 8% possuem 3 lesões. Associadas a ACC encontram-se malformações e síndromes. O diagnóstico é clínico, entretanto análise 
histológica do tecido pode ser realizada. O tratamento geralmente é conservador. Em defeitos maiores de 3-4 cm, alguns autores sugerem 
a correção cirúrgica para evitar complicações.
Conclusão: Aplasia cutis é uma anomalia rara da pele mais comum no couro cabeludo e seu tratamento é conservador. Investigação minu-
ciosa deve ser realizada a fim de detectar mal-formações associadas.

P-018 - ÓBITOS EM UTI NEONATAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Paulo de Jesus Hartmann Nader, Silvana Salgado Nader, Giovanna Tironi Paim, Vanessa Adriana Scheeffer, Augusta Luize Harff, 
Stella Indicatti Fiamenghi, Nathalie Scheeffer Konarzewski

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)

Introdução: Óbito neonatal é o óbito ocorrido até o 28º dia de vida. É classificado em precoce, quando ocorre até o 7º dia de vida e tardio, 
quando ocorre entre o 7º e o 28º dia de vida. Em países desenvolvidos, o nascimento prematuro é a principal causa de mortalidade e 
morbidade, sendo os recém nascidos de muito baixo peso (RNMBP) o principal grupo de risco para tais eventos.
Justificativa: O estudo de óbitos neonatais é uma prática importante para avaliar as condições socieconômicas e de saúde materna, da 
assitência pré-natal, do parto e do recém nascido. Desta forma, é possível identificar falhas neste sistema para que melhorias sejam pla-
nejadas e aplicadas.
Objetivo: Relatar os óbitos neonatais ocorridos ao longo de 2012, em Unidade de Terapia Intensiva neonatal de um hospital de referência 
da região metropolitana de Porto Alegre.
Resultados: No hospital do estudo, em 2012, as internações na UTI neonatal somaram 472, sendo que os RNMPB representaram 12,3% 
destas. A taxa de mortalidade foi de 2,6%, sendo 1,5% precoce e 1,1% tardia. O coeficiente de mortalidade foi menor do que o coeficiente 
do estado e do município. Dentre os RNMBP, o total de óbitos no município foi de 14, sendo que 42,8% ocorreram no hospital. Dentre o 
total de óbitos do município, apenas 7 pacientes eram provenientes deste, sendo que 6 eram RNMBP.
Conclusão: Prematuridade extrema e suas afecções compreendem 95,6% dos óbitos ocorridos na UTI do hospital de estudo. 
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P-019 - PERSISTÊNCIA COMPLETA DO DUCTO ONFALOMESENTÉRICO

Alessandro Menezes de Oliveira, Bruna Borlani, Milene Pinto Costa, Marilice Magroski Gomes da Costa

Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Introdução: Durante o desenvolvimento fetal do aparelho digestivo, o intestino médio apresenta comunicação com o saco vitelino, o 
ducto onfalomesentérico, que deve ser reabsorvido. Um erro na reabsorção resulta em anormalidades como a permeabilidade completa 
do ducto onfalomesentérico, situação rara cujo diagnóstico pode ser difícil caso não haja suspeita clínica. É importante o diagnóstico 
precoce para evitar complicações.
Descrição: Recém-nascido a termo, parto cesáreo, masculino, peso 4.410 g, Apgar 9/10, interna com 1 dia de vida por disfunção respirató-
ria e hipertensão pulmonar. Mãe 33 anos, GIII, PI, CII, A0, realizou pré-natal, gestação sem intercorrências. Ao exame físico: coto umbilical 
apresentava-se gelatinoso, com drenagem de secreção amarelada e fétida, acúmulo de sangue na lateral direita. Suspeitada onfalite e 
solicitada avaliação ao setor de cirurgia pediátrica que sugeriu aplicação de álcool 70%. Com o passar dos dias surgiu área de tecido 
avermelhado e orifício central. US abdominal identificou hérnia na parede abdominal, fistulografia demonstrou comunicação do orificio 
fistuloso em região umbilical com alças intestinais. Aos 17 dias de vida foi realizada enterostomia, enteroanastomose com reconstrução 
da cicatriz umbilical. Pós operatório sem intercorrências.
Comentários: A persistência do Ducto Onfalomesentérico, com prevalência de 1:15.000 nascidos vivos, mais comum em meninos (8:1), 
corresponde a 6% de todas as anormalidades derivadas deste defeito. Pode apresentar-se como orifício mucoso ou nódulo com orifício 
e saída de conteúdo fecal, muco ou gases intestinais, associado a anormalidades umbilicais, obstrução intestinal e sangramento retal. A 
mortalidade pode chegar a 18% e o tratamento é cirúrgico.

P-020 - AVALIAÇÃO DO PERFIL DA RESPOSTA IMUNE EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN E CONTROLES NORMAIS

Camila Correia Machado, Maria Helena Strzykalski, Amanda Tavares Mello, Fernanda Kliemann, Vanessa Zago, Fernanda Kirst, 
Paula Colling Klein, Virgínia Tronco, Artur Kautzmann Filho, Leonardo Araújo Pinto

Faculdade de Medicina, Instituto de Pesquisas Biomédicas, PUCRS

Crianças com síndrome de Down (SD) são mais suscetíveis às infecções virais, bacterianas e a doenças autoimunes, que são as principais 
causas de morbimortalidade. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o perfil da resposta imune (inata e adaptativa) em crianças com 
síndrome de Down.
Métodos: Estudo de caso-controle com crianças de 2 a 18 anos, recrutadas junto a ambulatórios do Hospital São Lucas da PUCRS e ao Centro 
Kinder, em Porto Alegre. Nos critérios de inclusão, admitiu-se crianças com SD e, no grupo-controle, sem SD e sem doença respiratória. 
Para avaliar a resposta imune nesses pacientes, realizou-se purificação de monócitos e de neutrófilos humanos, ensaio de quimiotaxia de 
neutrófilos humanos, e imunofenotipagem.
Resultados: Não foram observadas alterações significativas no grupo com SD, composto por 13 pacientes, quanto à capacidade de migração 
dos neutrófilos. Nesse mesmo grupo, porém, em relação à resposta imune adaptativa, nota-se menores valores percentuais de linfócitos 
T CD4+ e maiores de CD8+.
Conclusão: Observa-se que o maior número de infecções relatadas em crianças com SD podem estar relacionadas com a resposta imune 
adaptativa, e não com a inata. Essa possível associação evidencia-se por uma relação CD4+/CD8+ < 1 em 66% dos pacientes com SD e 
em nenhum paciente do grupo-controle.

P-021 - DIABETES INSÍPIDO NA INFÂNCIA: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Camila Vieira Bellettini1, Barbara Hartung Lovato1, Raissa Queiroz Rezende1, Ricardo Sukiennik1,2, Cristiane Kopacek2

1 UFCSPA, 2 HCSA

Introdução: O diabetes insipidus (DI) é uma síndrome clínica caracterizada por poliúria e polidipsia, que pode decorrer de uma deficiência 
de hormônio antidiurético (DI central) ou de uma insensibilidade renal ao hormônio (DI nefrogênica).  
Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, branco, 3 anos e 10 meses de idade, procurou atendimento médico em agosto/2012 por 
poliúria e polidipsia há quatro meses. Ingeria em média 10 litros de água por dia e desenvolveu, concomitantemente, noctúria e enurese 
secundária. Além disso, teve episódios de hipertermia e perda ponderal de 3 kg em dois meses. Para investigação diagnóstica durante 
a internação hospitalar, o paciente realizou teste de restrição hídrica, que foi compatível com quadro de Diabetes Insípido. Ressonância 
magnética (RNM) de hipófise evidenciou ausência de hipersinal em T1, sem espessamento de haste. Iniciou-se tratamento clínico padrão 
para DI central com DDAVP (acetato de desmopressina) 0,1 mg/mL em jato nasal, com boa resposta clínica.  
Comentários: O caso apresentado ilustra de forma didática as manifestações da DI central na infância, não somente por sua epidemiologia 
(predomínio no sexo masculino) como também por suas apresentações clínicas (poliúria, polidipsia, enurese secundária, noctúria e hiper-
temia). Em consonância com os dados observados na literatura, a RNM apresentou ausência de hipersinal em T1, reforçando o diagnóstico 
de DI estabelecido a partir do teste de restrição hídrica. Embora o DI seja um achado pouco comum em nosso meio, o caso apresentado 
ressalta sua importância como diagnóstico diferencial na investigação de pacientes com poliúria e polidipsia, independentemente do grau 
de complexidade da assistência.
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P-022 - O CUIDADO MULTIPROFISSIONAL EM CRIANÇAS COM FENILCETONÚRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Caroline Daiane Weber Jaks1, Ruth Irmgard Bärtschi Gabatz1, Lauren Sallaberry Ferreira2, Milena Mathies Hasse1

1 Universidade Federal de Pelotas, 2 Hospital Escola-UFPel/FAU

Introdução: A fenilcetonúria é uma desordem autossômica recessiva, que consiste na incapacidade de transformar fenilalanina em tirosina 
trazendo efeitos tóxicos para o sistema nervoso central (LAMÔNICA et al., 2012). Devido a escassa sintomatologia nos primeiros meses de 
vida, é de extrema importância a realização da triagem neonatal entre o 3º e 7º dia de vida, sendo que a triagem será capaz de detectar a 
desordem e tratá-la. Dessa forma, previnem-se complicações como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e outras diversas compli-
cações (BRASIL, 2010). O tratamento adequado basicamente é o controle da dieta, restringindo a ingestão de fenilalanina a quantidades 
mínimas, possibilitando que a criança tenha desenvolvimento e expectativa de vida normais (BRASIL, 2010). 
Descrição do caso: Atendeu-se uma menina, de um ano e dois meses de vida, com diagnóstico de fenilcetonúria, por meio da triagem ne-
onatal. Apresentava desenvolvimento compatível com a idade. Alimentava-se de fórmula láctea e outros alimentos, possuindo uma dieta 
restrita. Observou-se insegurança na mãe da criança, em relação aos tipos e combinações de alimentos que poderia oferecer a criança. 
Com base nisso, realizou-se a orientação para um acompanhamento com a equipe multiprofissional de residentes, a fim de prestar um 
cuidado integral e efetivo à criança. 
Comentários: As orientações relativas à importância da triagem neonatal constituem-se num papel importante dos profissionais da saúde, 
devendo ser frisadas já no atendimento pré-natal. Ressalta-se ainda a necessidade de uma constante atualização sobre o manejo com 
doenças menos frequentes, como a fenilcetonúria, para que os profissionais estejam preparados para atender essa demanda.

P-023 - INVESTIGAÇÃO DE FATORES MATERNOS E FAMILIARES ASSOCIADOS AO ESTADO NUTRICIONAL  
DE CRIANÇAS NA IDADE PRÉ-ESCOLAR

Caroline Nicola Sangalli, Bárbara Scola Lopes da Cunha, Márcia Regina Vitolo

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Objetivo: Avaliar o estado nutricional de crianças pré-escolares e identificar os determinantes maternos e familiares que levam ao excesso 
de peso dessas crianças. 
Métodos: Estudo transversal aninhado a ensaio de campo randomizado por conglomerados com crianças atendidas em Unidades de Saúde de 
Porto Alegre. A análise de regressão logística foi utilizada para analisar a possível associação entre as variáveis: renda familiar, escolaridade 
da mãe, ocupação da mãe, paridade, peso ao nascer da criança, se a mesma frequentava a creche, e peso e altura da mãe e da criança. 
Resultados: Entre as crianças avaliadas (n = 455), 50,5% (n = 230) eram eutróficas, e 43,1% (n = 196) apresentaram excesso de peso. A 
média de peso ao nascer foi de 3,290±0,510kg (n = 445), sendo que 51,3% (n = 233) pertenciam ao sexo masculino. Os fatores associados 
ao excesso de peso da criança pré-escolar foram: o excesso de peso materno (RC = 1,337; IC95% 1,035-1,728) e o peso da criança ao 
nascimento (RC = 1,403; IC95% 1,133-1,737). 
Conclusão: O estudo destaca o excesso de peso materno e o peso ao nascer como fatores associados ao excesso de peso da criança, re-
sultados que demonstram a importância de ações envolvendo mulheres em idade fértil e puericultura.

P-024 - AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PRÉ-ESCOLARES DE ACORDO COM O PERFIL NUTRICIONAL MATERNO

Caroline Nicola Sangalli, Patrícia de Vargas, Márcia Regina Vitolo

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de pré-escolares de acordo com o perfil nutricional materno. 
Métodos: Estudo transversal aninhado a ensaio de campo randomizado por conglomerados com pares de mães e crianças atendidas em 
Unidades de Saúde de Porto Alegre. A avaliação antropométrica das mães foi realizada obtendo-se o valor do Índice de Massa Corporal 
(IMC), e classificando-as em eutróficas (IMC < 25 kg/m²) e excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m²). Os dados dietéticos das crianças foram ava-
liados por meio de dois inquéritos recordatórios de 24 horas. A estimativa do consumo de carboidrato, proteína, lipídio, cálcio, ferro, fibra, 
folato, vitamina A e vitamina C, foi apresentada por meio de média (desvio padrão) e mediana (valor mínimo e máximo) para densidade 
energética. 
Resultados: Entre 385 pares de mães e crianças avaliados, observou-se que os filhos de mães com excesso de peso apresentaram signifi-
cativamente (p < 0,05) menor ingestão de fibras (7,71 g vs. 9,14 g) (p = 0,020) e folato (116,2 µg vs.137,1 µg) (p = 0,003) em relação aos 
filhos de mães eutróficas. Da mesma forma, o ferro apresentou tendência à significância (p = 0,051). 
Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que as dietas das crianças, cujas mães apresentam excesso de peso, são de risco para a 
ingestão insuficiente de alguns nutrientes.
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P-025 - CISTO MESENTÉRICO NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ASCITE

Ariane Backes, João Luiz Winck, Cintia Steinhaus, Régis Ferreli, Rosana Manique

Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA)

Introdução e objetivo: Cistos mesentéricos são tumores abdominais muito raros, ocorrendo em 1:20000 hospitalizações pediátricas. Mui-
tos autores consideram uma anomalia congênita de desenvolvimento dos sacos linfáticos retroperitoniais embrionários, resultando em 
tecido linfático ectópico. A maioria dos casos são assintomáticos, sendo que os sintomáticos apresentam-se com dor abdominal aguda ou 
crônica, podendo ser decorrente de torção, ruptura e hemorragia do cisto. Relata-se caso de um paciente que apresentou somente ascite 
de grandes proporções.
Descrição: menino de 2 anos, branco, com queixa de aumento no volume abdominal há 8 meses e emagrecimento. Não apresentava 
nenhum estigma de hepatopatia crônica. Ecografias abdominais evidenciaram ascite de grandes proporções, sem evidências de cisto 
mesentérico. A punção do líquido de ascite não tinha padrão linfático, com proteínas totais de 3,8 g/dl A imunofenotipagem do liquido 
ascítico evidenciou 40% células B, com 20% expressando CD5, sugestivo de linfoma. EDA demonstrou esofagite crônica leve. O trânsito 
intestinal evidenciou abrupta redução do calibre, no cólon descendente, provavelmente por compressão. Os demais exames laboratoriais 
eram normais. Paciente foi submetido à laparotomia exploradora em 16/09/12, quando se realizou ressecção de 2 grandes cistos de 
mesentério aderidos ao estômago e cólon e biópsias de linfonodos, que mostravam hiperplasia folicular paracortical e edema. Menino 
ficou muito bem após ressecção dos cistos.
Conclusão: os cistos mesentéricos devem ser considerados no diagnóstico diferencial de ascite. O tratamento definitivo é a ressecção 
cirúrgica, com taxas de recorrência inferiores a 10% nas diversas séries publicadas.

P-026 - ANÁLISE DO PERFIL MICROBIOLÓGICO DAS INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS  
E AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Clarice Laroque Sinott Lopes1, Talita Foletto Antonello1, Camila Garcia2, Emily Lovatel3, Ilóite Scheibel1, Patrícia Reis Pereira1, 
Márcia Marquesan1, Agilce Franzon1, Katiane Winter1

1 Hospital da Criança Conceição, 2 Universidade Federal de Pelotas, 3 Universidade de Santa Cruz

Objetivos: Registrar a frequência das bactérias identificadas em uroculturas de pacientes com infecção urinária entre 3 meses a 12 anos hospita-
lizadas e analisar a sensibilidade aos antibióticos. 
Metodologia: Estudo transversal. Todas as uroculturas positivas, solicitadas no período de janeiro a dezembro de 2012, de crianças de 3m a 12 
anos, internadas em unidades de tratamento intensivo pediátrico e enfermarias, foram incluídas no estudo. Uroculturas com mais de 100.000 UFC 
foram consideradas positivas. Foram registradas as bactérias encontradas e após avaliadas as sensibilidades aos antibióticos mais utilizados. 
Resultados: Foram analisadas 161 uroculturas positivas, 41,6% com Escherichia coli, 15,5% infecção por fungos, 12% Klebsiella pneumoniae, 7% 
Pseudomonas aeruginosa, 5,5% Enterococcus faecalis, 4,9% Proteus mirabilis, 2,4% Enterococcus faecium, e 11% outros germes menos frequentes. 
Quanto à sensibilidade, 79,4% das uroculturas foram sensíveis à Amicacina, 41,7% à Cefalotina, 69,6% ao cefoxitin, 70,5% à gentamicina e so-
mente 12,7% ao SMT+ TMP. Em relação ao germe mais encontrado, a E. coli, observou-se que 98,5% são sensíveis à Amicacina, 50,7% à Cefalotina, 
88% ao Cefoxitin, 86,5% à Gentamicina e 53,7% ao Sulfametoxazol+Trimetoprim. 
Conclusões: Este estudo proporcionou o conhecimento do perfil de microorganismos responsáveis por ITU em crianças internadas em um hospital 
público de Porto Alegre e sua sensibilidade aos antibióticos, permitindo um tratamento empírico mais racional até o resultado do antibiograma. 
Destaca-se a importância de registrar as bactérias mais frequentes assim como o perfil de sensibilidade em cada serviço; o uso racional dos anti-
bióticos é uma urgência de saúde pública e também uma grande responsabilidade do médico.

P-027 - DOSAGEM SÉRICA DE INTERLEUCINA-6 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HEPATOPATIA CRÔNICA:  
UMA ABORDAGEM NUTRICIONAL

Daniele Santetti1, Cristina Toscani Leal Dornelles2, Carlos O. Kieling2, Jorge L. Santos1,2, Sandra M. G. Viera1,2,  
Helena A. S. Goldani1,2

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2 Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Objetivo: Avaliar o perfil antropométrico de crianças e adolescentes com hepatopatia crônica, relacionando-o com o perfil inflamatório, men-
surado pela dosagem de interleucina-6 (IL-6).
Metodologia: Estudo transversal envolvendo 43 crianças e adolescentes com diagnóstico clínico de hepatopatia crônica regularmente aten-
didos em ambulatório da especialidade. A gravidade da hepatopatia foi avaliada através da classificação de Child-Pugh e dos escores PELD e 
MELD. Os parâmetros antropométricos foram estatura/idade, índice de massa corporal/idade e dobra cutânea tricipital/idade de acordo com 
os padrões WHO (2009) e Frisancho (2008). Os pontos de corte para classificação do estado nutricional adotados foram de risco nutricional 
(escore-z < -1,00) e desnutrição (escore-z < -2,00). A dosagem sérica de IL-6 foi determinada pelo método ELISA.
Resultados: A mediana de idade da amostra foi de 60 (17-116) meses, a atresia biliar correspondeu a 72,1% da amostra. Sessenta e cinco por 
cento dos pacientes pertenciam à classificação Child A, 27,9% B e 7% C, sendo esta a apresentação mais grave. Escores PELD e MELD supe-
riores a 15 foram encontrados em 11,6%. Foi detectado risco para baixo peso em 23,3% da amostra e 11,6% eram desnutridos, totalizando 
34,9% de risco nutricional. A IL-6 apresentou valores aumentados naqueles pacientes em risco nutricional (p < 0,05), correlacionando-se com 
o escore-z da dobra cutânea tricipital (rs = -0,61) (p < 0,001).
Conclusão: Parece existir associação entre o aumento de IL-6 sérica e a presença de risco nutricional em crianças e adolescentes com hepa-
topatia crônica.
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P-028 - PERFIL DOS ÓBITOS NEONATAIS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Matheus Guimarães, Fátima Rosângela Soares, Anne Elise Alexandre, Alessandro Vasconcellos, Dany William Taguchi,  
Denise Mota, Maria Amália Saavedra, José Granzotto

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Objetivos: Analisar o perfil dos hábitos neonatais em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Sul do Brasil. 
Metodologia: Estudo transversal realizado durante o ano de 2012 com recém-nascidos internados em uma UTI da Região Sul do Brasil. 
Dados coletados a partir de entrevistas com o responsável da criança e acesso aos prontuários. Para este estudo foram analisados os dados 
dos hábitos neonatais. 
Resultados: Internaram 176 neste período, com 33 hábitos (18,8%). Destes, 72,7% eram do sexo masculino e 78,8% nasceram na materni-
dade do hospital pertencente a UTI. 30,3% tinham menos de 1.500 g e 30,3% menos de 1.000 g; 66,7% eram < 36 semanas, dentre estes, 
metade com < 30 semanas. Em relação as mães, 51,5% eram primigestas, 33,3% com menos de 20 anos e 54,4% com renda familiar de 
1-2 salários mínimos. Durante a gestação 42,2% das gestantes apresentaram infecção do trato urinário (ITU), 9% diabetes gestacional, 6% 
eclâmpsia e 6% soropositividade para HIV. Ao nascimento 63,5% apresentaram apgar no 5º minuto entre 7-10, 24,2% entre 4-6 e 12,3% 
entre 0-3. Entre os hábitos, 27,3% ocorreram nas primeiras 24 horas, 27,3% entre 24 e 72hs e 42,4% ocorreram após 72 horas. 
Conclusão: Os hábitos neonatais foram mais frequentes nas primeiras 72 horas de vida, no sexo masculino, nos com menor peso e idade 
gestacional. A complicação mais frequente na gestação foi a ITU.

P-029 - CAUSAS DE INTERNAÇÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Anne Elise Alexandre, Matheus Guimarães, Alessandro Vasconcellos, Fatima Soares, Maria Amalia Saavedra,  
Denise Mota, José Granzotto

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Ojetivo: Conhecer as patologias nos recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Escola da UFPel, 
durante o ano de 2012.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de todos os recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital 
Escola da Universidade Federal de Pelotas entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e a coleta de dados foi feita por acadêmicos da 
área da saúde utilizando-se o prontuário e informações familiares e as informações foram transferidas ao questionário pré-testado sendo 
ingressados através do programa Excel e analisados através do programa Stata 11.1
Resultados: O número de recém-nascidos internados foi 176 com os seguintes diagnósticos: Septicemia 30,4%, Doença da membrana 
hialina 22,0%, Icterícia 12,5%, Asfixia 6,0% e Taquipneia transitória 3,6%.
Conclusão: Entre os diagnósticos houve um predomínio da septicemia neonatal concordando com dados da literatura médica. Os demais 
diagnósticos foram maiores em comparação com trabalhos realizados em outras instituições.

P-030 - ESTEATOSE HEPÁTICA NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO

Rafael Teruel Berto, Isabela Cavalcanti, Ricardo Pereira, Denise Mota

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

A obesidade infantil está se tornando uma epidemia. Esta doença repercute na saúde da criança, destacando-se a esteatose hepática, cujo 
diagnostico é realizado pela ultrassonografia para triagem e outros métodos indiretos de imagem e laboratoriais, associados à história 
e exame clínico. A biópsia hepática (padrão-ouro) é pouco utilizada em crianças pela dificuldade de execução e risco de complicações. 
O acompanhamento deve ser rigoroso e a biopsia deve ser indicada se não houver reversão das alterações hepáticas com as medidas 
terapêuticas.
J.V.M.S, branco, masculino, 3 anos e 5 meses, encaminhado ao ambulatório de Pediatria pelo excesso de peso e com sinais de esteatose 
hepática leve, segundo ultrassonografia. Cesárea, 40 semanas, 3.835 gramas, 51 cm. Aleitamento materno exclusivo 11 dias e após fór-
mula por 5 meses. Atualmente leite de vaca, frituras, sem verduras, sucos naturais com até 7 frutas distintas, sem ingestão de água. Bom 
desenvolvimento neuropsicomotor, sem patologias anteriores.
Exame físico: peso 27,3 kg, altura 108 cm, IMC de 23,4 (todos > percentil 99). Pressão arterial sistólica 100 mmHg e diastólica 60 mmHg 
(entre percentil 50-90); fígado palpável, aspecto rombo e indolor. Perfil lipídico, glicemia e creatinina normais; transaminases com altera-
ções discretas. Pesquisa para hepatite A, B e C sem alterações. Ecografia abdominal com esteatose hepática leve.
Paciente está em acompanhamento multidisciplinar, para perda de peso e posterior reavaliação de quadro hepático.
Nota-se grande importância na avaliação de pacientes obesos de forma multidisciplinar. Exames de imagem e laboratoriais são essenciais para 
detecção precoce de comorbidades, como esteatose hepática. Assim, procura-se evitar complicações futuras e facilitar seu tratamento.
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P-031 - A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NO CUIDADO COM CRIANÇAS INTERNADAS NA REDE HOSPITALAR

Élida Fluck Pereira Neto, Ananda Yana Zanberlan Alvarez, Luma Ruschel, Fernanda Stedile, Marina Heinen, Leonardo Martins, 
Daniela da Silva Melo, Júlia Valmórbida, Maria Mercedes Godoy, Maria Carolina Witkowski

Objetivo: Descrever a atuação da equipe multiprofissional no atendimento a crianças hospitalizadas inseridas no Projeto Terapêutico 
Singular (PTS). 
Metodologia: Relato de experiência, dos residentes multiprofissionais no contexto da saúde da criança, no período de março/maio de 
2013, em um hospital escola de Porto Alegre, RS. 
Resultados: A situação da criança internada em ambiente hospitalar e sua família gera ansiedade nestes, fazendo com que vulnerabilidades 
fiquem expostas pela situação de adoecimento. O PTS é utilizado como uma ferramenta multidisciplinar para o cuidado, realizado por meio 
de reuniões em equipe, caracterizando a criança por meio de vulnerabilidades e potencialidades. A equipe multiprofissional atua de forma 
integral, abordando diferentes áreas de conhecimentos, com o objetivo de definir o melhor plano de cuidados e tratamento. O atendimento 
e discussão é realizada por profissionais de diversas áreas, tais como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, 
nutricionistas, educadores físicos e fisioterapeutas. 
Conclusões: A equipe multiprofissional em saúde utilizando-se do PTS articula saberes promovendo o acompanhamento das crianças em 
atendimento hospitalar com o propósito de garantir autonomia do indivíduo e de sua família nos seus cuidados. O atendimento a criança é 
fortalecido por meio do trabalho conjunto com a família, proporcionando uma assistência voltada para o desenvolvimento biopsicossocial 
que envolve o estímulo ao desenvolvimento neuropsicomotor e adesão ao tratamento.

P-032 - AVALIAÇÃO DO PERFIL DO PACIENTE PEDIÁTRICO INTERNADO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO 
DE ESCALA DE ESCORE DE RISCO

Fernanda Daros Stedile, Ananda Yana Zamberlan Alvarez, Camila Ribas Smidt, Giovanna Webster Negretto

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Objetivo: Avaliar o perfil do paciente internado em duas unidades pediátricas de um hospital universitário de Porto Alegre-RS, através da 
aplicação de um escala de escore de risco validada. 
Metodologia: A escala de escore de risco foi aplicada durante 3 meses, de fevereiro a abril de 2013, em duas unidades de internação pe-
diátrica. Os pacientes foram classificados em escore alto, moderado e baixo, levando em consideração a idade, número de medicamentos 
utilizados durante a internação, via de administração, uso de medicamentos de alta vigilância, nutrição enteral e parenteral, bem como 
história clínica pregressa. 
Resultados: Foram aplicados 319 escores sendo que destes 20 eram alto risco, 154 moderado e 145 baixo. Dentre os 197 pacientes acom-
panhados pelo farmacêutico clínico durante os 3 meses estudados, 8,12% foram classificados como alto risco, 52,8% como risco moderado 
e 38,08% como risco baixo. Foi verificado que os pacientes com escore de alto risco eram, na sua maioria, provenientes da unidade de 
terapia intensiva pediátrica. Os portadores de doenças crônicas e neurológicas apresentaram escore moderado, embora necessitem de 
cuidados diferenciados, considerando a quantidade de medicamentos administrados e a complexidade da doença. No escore de baixo 
risco foram observadas bronquiolites e cirurgias de baixa complexidade. 
Conclusões: A aplicação do escore farmacêutico auxilia na priorização do atendimento e acompanhamento farmacoterapêutico, promovendo 
o uso seguro e racional dos medicamentos. Levando em consideração os resultados obtidos, faz-se necessária a adaptação da escala de 
escore de risco para o público pediátrico, a fim de possibilitar uma melhor classificação dos pacientes.

P-033 - SÍNDROME PFAPA (FEBRE PERIÓDICA, ESTOMATITE AFTOSA, FARINGITE, ADENITE): UM CASO CLÍNICO

Fernanda Varela, Ana Carolina Fornari, Mariana Michalowski

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Introdução: A Síndrome PFAPA é uma síndrome febril verdadeira e previsivelmente periódicas descrita pela 1ª vez pelos drs. Gary Marshall, 
Alexander Lawton, e colegas, em 1987. A doença acontece em crises sem causa aparente, sem auto-anticorpos, com crescimento e desen-
volvimento normais e sem sequelas a longo prazo; resolução rápida dos sintomas com uma única dose de prednisonaa; a duração média 
dos ataques varia 4,5-8 anos. Os pacientes que persistem sintomáticos tendem a ter episódios mais curtos e com menor frequência.
Caso: Paciente feminina, 11 anos, admitida no Hospital da Criança Santo Antônio com queixa de febre há 5 dias (39-40 °C), cefaleia, dor 
abdominal e retroesternal associados a náuseas e vômitos, sem fator desencadeante. Já havia procurado atendimento médico e sido tratada 
com cloridrato de lincomicina, em nova consulta com Penicilina IM, sintomáticos e repouso. Na admissão neste hospital: dor abdominal 
importante, sem abdome agudo, aftas orais, PCR 153 e VSG 80. Mãe refere história de quadro clínico da paciente ser intermitente, mensal 
com duração de cerca de 4 dias, desde 1 ano de idade, sempre tratada com antibióticoterapia. Paciente com desenvolvimento pondero-
estatural e intelectual adequados para a idade, PCR e VSG normais na resolução do quadro, exames complementares normais.
Comentários: A febre é uma importante causa de procura de atendimento pediátrico, e as febres recorrentes não infecciosas devem ser 
lembradas. A condição mais comum, é a febre periódica, estomatite aftosa, faringite, adenite (síndrome PFAPA). O diagnóstico é clínico 
de exclusão.
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P-034 - MENINGITE POR LISTERIA MONOCYTOGENES EM PACIENTE IMUNOCOMPETENTE

Fernanda Varela, Amanda Namba, Fabrizio Motta, Marcelo Scotta, Luis Carlos Ribeiro

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Introdução: A Listeria monocytogenes é descrita como causa de meningite neonatal e em pacientes imunodeficientes.
Caso: Feminina, 1 ano 4 meses, paciente trazida de casa pelos seu pais à Emergência do Hospital da Criança Santo Antônio com história 
de febre há 7 dias, inapetência, náuseas e vômitos há e 5 dias, há 3 dias com desvio ocular. Em consulta de emergência pediátrica: 1o dia 
de febre a paciente foi tratada com amoxacilina, no 3o dia de febre passou a receber azitromicina, no 5o dia de febre recebeu ceftriaxone 
IM. Na chega ao Hospital paciente recebeu ataque de Ceftriaxone e iniciou Aciclovir, fez Tomografia de Crânio (normal) e foi feita punção 
lombar (glicose 22, proteínas 125, eritrócitos 50, células 1.800, linfócitos 80%), paciente transferida para unidade intensiva pedátrica com 
internação de 2 dias, após ficou em quarto de enfermaria com boa evolução, completou tratamento com ceftriaxone 10 dias, Ampicilina e 
entamicina por 21 dias, recebeu apenas 24 horas de Aciclovir. Diagnóstico etiológico feito por: cultura do liquor com Listeria monocytogene, 
e Reação em Cadeia da Polimerase no liquor com Haemophilus influenzae e Listeria monocytogenes. A Ampicilina foi acrescentada à tera-
pia no 3o dia da chegada, a paciente apresentava melhora clínica importante mesmo sem terapia específica para Listeria monocytogenes. 
Investigada para imunodeficiência.
Conclusão: Um caso de meningite por Haemophilus influenzae e Listeria monocytogenes em paciente imunocompetente com melhora clínica 
importante antes de ter iniciado terapia específica. Provavelmente o PCR para Haemophilus influenzae foi um falso positivo.

P-035 - IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TUMOR DE WILMS

Natália Dassi1, Fernanda Lagares Xavier Peres1, Vera Sabarros2, Fernanda Scherer2, Adriano Nori Taniguchi2,  
Ana Fenili2, Daniela Kirst2, Laura Borba2, Mariana Bohns Michalowski2

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), 2 Hospital da Criança Santo Antônio

Introdução: O câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças de 1 a 19 anos. Tumores renais representam de 5% 
a 10% das neoplasias, sendo a maioria nos menores de cinco anos. A apresentação clínica inicial mais frequente é a presença de massa 
abdominal assintomática. Hipertensão arterial, dores abdominais, hematúria macroscópica, anorexia, vômitos, febre e associação com 
anormalidades congênitas podem ocorrer. Este caso objetiva chamar a atenção para o diagnóstico diferencial das massas abdominais e 
ratificar a importância do diagnóstico precoce.
Descrição de caso: S.F.G, feminina, 11 meses, natural e procedente de Canoas. Consultava regularmente na UBS com médico generalista 
e nas emergências. Há dois meses, mãe levou menina a UBS por dores abdominais e irritabilidade. Foi liberada com sintomáticos. Dias 
após, percebeu massa abdominal e procurou a emergência. Após exame clínico, fez-se ecografia abdominal que evidenciou massa renal 
unilateral. A paciente foi encaminhada ao nosso serviço. Chegou nutrida, descorada, irritada, com massa palpável em hipocôndrio esquerdo, 
estendendo-se até fossa ilíaca e ultrapassando a linha média. Realizou TC abdômen: massa renal de 9,2 x 8,9 cm sugestiva de tumor de 
Wilms. Fez quimioterapia por 4 semanas e nefrectomia à esquerda. Anatomopatológico confirmou tumor de Wilms localizado.
Comentários: Estima-se que cerca de 70% das crianças com câncer possam ser curadas se diagnosticadas precocemente e tratadas em 
centros especializados. Com a descrição deste caso, chamamos a atenção para a importância do exame clínico e a valorização das queixas 
do paciente e de seus familiares, bem como para investigação de qualquer massa abdominal.

P-036 - ALTA NEONATAL PRECOCE: FATOR DE RISCO PARA REINTERNAÇÃO

Flavia Schaidhauer, Ricardo Knop, Lisiane Severo

Hospital Evangélico de Brusque, SC

Objetivo: Avaliar fatores de risco associados aos recém-nascidos que necessitaram reinternação em UTI Neonatal após alta hospitalar.
Metodologia: Foram avaliados todos os recém-nascidos (até 10 dias de vida) que deram entrada na emergência do HEM, de janeiro a abril 
de 2013, e que tiveram que ser internados em UTI Neonatal para tratamento. As variáveis avaliadas foram idade gestacional, peso de 
nascimento, tempo de permanência hospitalar ao nascimento, APGAR, e diagnóstico clínico no momento da reinternação hospitalar.
Resultados: Foram avaliados 32 recém-nascidos com até dez dias de vida; destes, 4 recém-nascidos necessitaram transferência para UTI 
Neonatal, todos eles tinham permanência hospitalar ao nascer menor que 48 horas, peso de nascimento variou entre 1.820 g até 4.522 g, 
idade gestacional variou de 35 a 39 semanas, Apgar no primeiro minuto em todos os pacientes foi maior que 7, e idade dos bebês variou 
entre 4 e 7 dias de vida. Dos bebês que necessitaram internação hospitalar, dois foram por icterícia neonatal, sendo que um deles evoluiu 
para exsanguineotransfusão, e os outros dois casos evoluíram com sepse neonatal. O fator comum entre todos os bebês que foram rein-
ternados foi alta hospitalar precoce e não reavaliação por pediatra até o sétimo dia de vida.
Conclusão: A permanência hospitalar mínima de 48 horas é fundamental para evitar o atraso no tratamento de patologias potencialmente 
diagnosticáveis nesse período, como icterícia e sepsis, como preconiza a SBP e AAP,  independente da forma de parto. Assim como, em 
altas precoces a reconsulta com pediatra é fundamental em até 48 horas.
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P-037 - SÍNDROME DE KABUKI: UMA REFERÊNCIA AO TEATRO TRADICIONAL JAPONÊS

Flavia Enk1, Korine de Oliveira1, Gabriela Biondo1, Elen dos Santos1, Patrícia Lazzari1, Andressa Marcolan1,  
Rafael Rosa2,3, Victória Guimarães2, Luciana Beltrão2, Paulo Zen2,4

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Kabuki é uma doença genética autossômica dominante rara caracterizada por uma fáscies que lembra a maquia-
gem dos atores do teatro Kabuki, uma forma tradicional de teatro japonês. Nosso objetivo foi relatar uma paciente com síndrome de Kabuki, 
juntamente com uma revisão da literatura.
Descrição do caso: A paciente, uma menina, veio encaminhada para avaliação genética aos 10 anos de idade por apresentar dificuldade 
escolar. Ela nasceu de parto cesáreo, prematura de 35 semanas de gestação, pesando 2.220 gramas, medindo 44 cm, com perímetro cefá-
lico de 32 cm e escores de Apgar de 6 e 9. Apresentou dificuldade de sucção e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Durante sua 
evolução, diagnosticou-se uma comunicação interatrial do tipo ostium secundum. Ela foi submetida à cirurgia cardíaca aos 7 anos. Ao seu 
exame físico, com 10 anos de idade, verificou-se baixa estatura (media 120 cm), fendas palpebrais alongadas com eversão do terço lateral 
das pálpebras inferiores, madarose do terço lateral das sobrancelhas, estrabismo, pregas epicânticas, columela nasal curta, clinodactilia de 
quintos dedos das mãos, proeminência da “almofada” da ponta dos dedos, hipoplasia das unhas e pele seca e áspera. A avaliação dermato-
lógica foi compatível com dermatite ictiosiforme. A avaliação audiométrica mostrou perda auditiva condutiva em ouvido esquerdo. O seu 
cariótipo foi normal.
Comentários: Os achados clínicos apresentados pela paciente foram compatíveis com síndrome de Kabuki. Nosso objetivo principal foi 
chamar a atenção para as características clínicas que levam ao seu diagnóstico. Este usualmente é difícil, especialmente pela grande varia-
bilidade clínica da síndrome.

P-038 - RELATO DE UMA PACIENTE APRESENTANDO NANISMO IMPORTANTE DE INÍCIO PRÉ-NATAL ASSOCIADO À MICROCEFALIA E 
À FÁSCIES CARACTERÍSTICA: SÍNDROME DE SECKEL

Flavia Enk1, Korine de Oliveira1, Cristiane Kopacek2, Edmundo Kreisner2, Gabriela Biondo1, Patrícia Lazzari1,  
Andressa Marcolan1, Elen dos Santos1, Rafael Rosa2,3, Paulo Zen3,4

1 ULBRA, 2 HMIPV, 3 UFCSPA, 4 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Seckel é uma doença genética autossômica recessiva rara caracterizada por nanismo, microcefalia com deficiência 
mental e uma aparência facial de “cabeça de pássaro”. Relatamos aqui uma paciente com diagnóstico de síndrome de Seckel.
Descrição do caso: A paciente, uma menina, nasceu de parto cesáreo, com 8 meses de gestação, pesando 1.220 gramas. Ela chegou a apre-
sentar episódios de crises convulsivas e evoluiu com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A tomografia computadorizada de crânio 
evidenciou atrofia cortical e microcefalia. A criança foi hospitalizada aos 3 anos de idade por apresentar quadro de anemia importante, 
sugestiva de anemia de Fanconi. A pesquisa complementar de quebras cromossômicas induzidas pela mitomicina-C foi normal. O raio-X 
de mãos e punhos para idade óssea, realizado aos 2 anos, mostrou uma idade óssea de 1 ano e 2 meses (atraso >2 desvios-padrões). Ela 
foi submetida a uma cirurgia de correção de luxação congênita do quadril com 6 anos de idade. No exame físico, com 10 anos e 8 meses, 
a paciente apresentava altura de 112 cm (média para 3 anos e 11 meses), microcefalia absoluta e relativa, face pequena com nariz proe-
minente e micrognatia, prega palmar única e clinodactilia de quintos dedos das mãos. O seu cariótipo foi feminino normal.
Comentários: A soma dos achados foi compatível com o diagnóstico de síndrome de Seckel. A chance de recorrência nestes casos é de 
25%. Chama a atenção que algumas anormalidades hematológicas, incluindo anemia, também têm sido relatadas em alguns casos desta 
síndrome.

P-039 - SÍNDROME WAGR E OBESIDADE: EVIDÊNCIA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO

Flavia Enk1, Korine de Oliveira1, Gabriela Biondo1, Patrícia Lazzari1, Andressa Marcolan1, Elen dos Santos1, Rafael Rosa2,3,  
Patrícia Trevisan2, Cristiane Kopacek3, Paulo Zen2,4

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 CHSCPA

Introdução: O acrônimo WAGR diz respeito a uma síndrome que cursa com tumor de Wilms, Aniridia, anomalias do trato Geniturinário e 
Retardo mental. Relatamos aqui um paciente com diagnóstico de síndrome WAGR, resultante de uma deleção do braço curto do cromos-
somo 11, associada à obesidade.
Descrição do caso: O paciente era um menino de 8 anos e 9 meses com história de anirirdia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
e de fala. Ele estava frequentando a escola especial. Possuía descrição de um comportamento agressivo, sendo que não brincava com as 
demais crianças. A avaliação oftalmológica havia evidenciado também catarata e subluxação do cristalino esquerdo. O eletroencefalogra-
ma mostrou sinais de epilepsia rolândica da infância. Ao exame físico, aos 8 anos e 9 meses, observou-se também obesidade: ele pesava 
39,5 Kg (acima do percentil 97 – média para 12 anos e 5 meses) e média 133 cm (percentil 50-75). A ecografia abdominal foi normal. A 
avaliação cariotípica evidenciou a presença de uma deleção intersticial do braço curto de um dos cromossomos 11, envolvendo a região 
p13-p14. O exame de cariótipo dos pais foi normal.
Comentários: Alguns pacientes com a síndrome WAGR apresentam a obesidade como um achado associado, sendo que nestes casos os 
mesmos são referenciados como portadores da síndrome WAGRO (sendo “O” de obesidade). Esta resulta de uma pequena deleção envol-
vendo o braço curto do cromossomo 11, como observado em nosso paciente, onde se localizam os genes WT1, PAX6 e BDNF, sendo que 
este último vem sendo associado à obesidade.
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P-040 - RETARDO DE CRESCIMENTO ASSOCIADO À FOTOSSENSIBILIDADE E A ANORMALIDADES NEUROLÓGICAS:  
SÍNDROME DE COCKAYNE

Elen dos Santos1, Patrícia Lazzari1, Andressa Marcolan1, Gabriela Biondo1, Flávia Enk1, Korine Camargo1, Rafael Rosa2,3,  
Vinícius de Mattos2, Maria Rita Meyer2, Paulo Zen2,4

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Cockayne é uma condição genética caracterizada por retardo de crescimento e degeneração multissistêmica, 
com variável idade de início e índice de progressão. Nosso objetivo foi descrever uma paciente com diagnóstico de síndrome de Cockayne, 
uma doença rara autossômica recessiva.
Descrição do caso: A paciente, uma menina, foi avaliada inicialmente aos 3 anos por apresentar microcefalia, atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor e de fala (ela ainda não andava sem apoio e falava apenas dissílabas) e alterações cerebrais. Estas consistiam de atrofia, 
calcificações em gânglios da base e sinais de desmielinização. Ela era filha de pais consanguíneos (primos em primeiro grau). Não havia casos 
semelhantes ao dela na família. Ao exame físico, observou-se nanismo (estatura de 78 cm, abaixo do percentil 3, com média para 1 ano e 
4 meses), microcefalia absoluta e relativa (o perímetro cefálico era de 39 cm – abaixo do percentil 2), micrognatia, e lesão hiperemiada e 
descamativa em face, parecendo reação de fotossensibilidade.
Comentários: A soma dos achados apresentados por nossa paciente foi compatível com o diagnóstico de síndrome de Cockayne. A fotossen-
sibilidade da pele pode levar a problemas com a exposição solar. A consanguinidade observada entre os pais correlaciona-se com a etiologia 
da síndrome, uma vez que esta é uma condição autossômica recessiva. A síndrome de Cockayne é uma doença de evolução progressiva, sendo 
que em relação ao prognóstico, a sobrevida média destes pacientes é de cerca de 12 anos de idade (devido, principalmente, a problemas 
respiratórios como a pneumonia).

P-041 - HEMIHIPERTROFIA ASSOCIADA À MACRODACTILIA E À LESÃO CEREBRIFORME PLANTAR: SÍNDROME DE PROTEUS

Patrícia Lazzari1, Elen da Rosa1, Gabriela Biondo1, Andressa Marcolan1, Korine Camargo1, Flávia Enk1, Rafael Rosa2,3,  
Maria Rita Meyer2, Vinícius de Mattos2, Paulo Zen2,4

1 ULBRA, 2 UFCSPA, 3 HMIPV, 4 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Proteus é uma doença genética caracterizada por assimetria corporal e desenvolvimento de tumores subcutâ-
neos. Nosso objetivo foi descrever uma paciente com diagnóstico de síndrome de Proteus, uma entidade considerada rara.
Descrição do caso: A paciente, uma menina, foi avaliada inicialmente ao nascimento por apresentar hemangiomas e sindactilia. Ela é a 
primeira filha de casal jovem, saudável e não consanguíneo. Não havia casos semelhantes na família. A sua gestação foi acompanhada de 
pré-natal, e evoluiu sem intercorrências. A criança nasceu de parto vaginal, pesando 4.340 g, medindo 52 cm, com perímetro cefálico de 36 
cm e escores de Apgar de 8/9. Ao nascimento, observou-se assimetria facial com hemangiomas em região frontal, occipital, em membros 
superiores e inferiores, dorso e abdômen. Ela apresentava ainda mão esquerda com desvio cubital, clinodactilia do segundo dedo que se 
encontrava sobreposto ao terceiro, sindactilia entre o segundo e terceiro pododáctilos à esquerda e assimetria corporal (a perna esquerda 
apresentava circunferência maior que a direita e na genitália observava-se grande lábio esquerdo maior que o direito). A criança evoluiu 
bem, com desenvolvimento neuropsicomotor adequado.
Comentários: O termo “Proteus” dado à síndrome faz referência ao deus grego Proteus, conhecido como polimorfo (ou seja, que possui 
várias formas). Isto caracteriza o fenótipo variável e evolutivo desta condição. As características clínicas usualmente tornam-se óbvias 
após o primeiro ano de idade. Indivíduos afetados pela síndrome de Proteus devem ser cuidadosamente monitorados quanto ao desen-
volvimento de neoplasias, uma vez que o espectro completo da síndrome não é conhecido.

P-042 - TERMINALIDADE DA VIDA INFANTIL: PERCEPÇÕES DE ENFERMEIROS

Gisele Elise Menin, Marinez Koller Pettenon

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ

Objetivos: Compreender e identificar as implicações geradas nos sentimentos e na rotina do enfermeiro no processo da morte e morrer 
infantil. 
Metodologia: Utilizou-se uma abordagem qualitativa com características exploratória e descritiva, participaram da pesquisa sete enfer-
meiros da Unidade de Terapia Intensiva mista Neonatal e Pediátrica de um Hospital Geral do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
A obtenção dos dados ocorreu por meio de uma pergunta aberta de forma escrita com demarcação de data para entrega. Após os dados 
foram submetidos à análise por classificação metodológica: ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final, respeitando os 
preceitos éticos. 
Resultados: Evidenciou-se a grande dificuldade dos enfermeiros enfrentar a finitude infantil. Porém destaca-se que o cuidado ofertado à 
criança e sua família, necessita ser humanizado, de forma qualitativa e integral. Ao mesmo tempo oportunizar aos pais a participação em 
todos os momentos da internação. Assim como a oferta de suporte emocional aos pais para que os mesmo possam enfrentar a perda de 
seu filho da melhor forma possível. 
Conclusões: A morte infantil é difícil de ser enfrentada e elaborada pelos enfermeiros, o que denota a falta de preparo dos mesmos para 
lidar com a dor, sofrimento e as perdas. Entretanto observa-se se a importância do cuidado dispensado por estes profissionais de forma 
humanizada e integral, que possibilite um processo de morte digna, assim como uma melhor vivência deste momento aos pais.
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P-043 - NEUROTOXACARIASE, FORMA MENÍNGEA - RELATO DE CASO

Gabriela Pereira, Socrates Salvador, Ilóite Scheibel

Hospital da Criança Conceição/GHC

Introdução: As parasitoses são um problema de saúde pública, sendo que algumas afetam o sistema nervoso central (SNC). A neuroto-
xocaríase é uma doença rara. Desde 1951, menos de 25 casos foram descritos na população pediátrica. Quando ocorre envolvimento do 
sistema nervoso Cerebral (SNC) seja por ação direta do parasita ou por reação inflamatória, os seguintes quadros podem estar presentes: 
meningite eosinofílica, encefalite/meningoencefalite, aracnoidite com lesão medular, ou mesmo epilepsia. O liquor apresenta pleocitose 
com pronunciada eosinofilia. O tratamento é baseado no uso de vermífugo e corticoide.
Descrição do caso: Menina, 10 meses, eutrófica apresentou febre por cinco dias, prostração, sonolência e vômitos. Contato frequente com 
cães e gatos. Liquor com 768 cél/uL, 68% de eosinófilos, proteínas 57 mg/dl, glicose 44 mg/dl. Tomografia de crânio normal e ecografia 
abdominal normal. Recebeu dexametasona endovenosa e albendazol com melhora clínica em 6 dias de evolução apresentando-se ativa, 
afebril sem alterações no exame neurológico, tendo completado o tratamento em 4 semanas.
Comentários: Relatamos o caso de grave comprometimento cerebral por verminose relacionado a excretas de cão/ gato. Orientações em 
puericultura e controle sanitário de locais públicos onde as crianças brincam ainda são o melhor tratamento.

P-044 - CITOMEGALOVIROSE EM TRATO GASTROINTESTINAL ASSOCIADA À IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA

Regina Di Gesu, Fabiana Dubois, Maria Isabel Athayde, Adriana Figueiro, Ana Regina Ramos, Raphaella Migliavacca,  
Ilóite Scheibel, Priscila Aires, Bruna Maffessoni, Denise Manica

Hospital da Criança Conceição/GHC

Introdução: Citomegalovirus são herpes vírus que causam infecção geralmente assintomática ou síndrome mononucleose like em pacientes 
imunocompetentes. Em imunocomprometidos, é um dos agentes oportunistas mais comuns e a gravidade da manifestação clínica está 
relacionada diretamente à competência do sistema imunológico do hospedeiro. 
Objetivo: Relatar o caso de um menino de 7 meses que apresentou extensa lesão em pálato mole com invasão em língua, esôfago e ânus 
por citomegalovírus.
Relato do caso: Criança hígida até os 5 meses, quando internou por disfunção respiratória, febre e diarreia. Necessitou tratamento em unidade 
de tratamento intensivo. Retornou para acompanhamento ambulatorial em bom estado, mas com início de lesão em placa esbranquiçada 
em palato duro. Inicialmente foi tratado com antifúngico oral, mas as lesões evoluíram como úlceras em língua e ânus. Exames mostravam 
leucocitose e linfocitose. Imunoglobulinas com IgG < 46 mg/dl, IgM elevada, imunofenotipagem de medula óssea descartou neoplasia e de 
sangue periférico, redução de células Natural Killer. Síndrome hiper IgM foi confirmada por sequenciamento genético. Endoscopia Diges-
tiva Alta mostrou lesão ulcerada em 1/3 distal do esôfago. PCR de sangue periférico e de biópsia de palato confirmaram citomegalovirus. 
Criança recebeu 6 meses de ganciclovir e vacinas para a idade. Mantém gamaglobulina mensal para manter níveis adequados de IgG além 
de profilaxia com sulfametoxazol e aciclovir. Encontra-se bem, aguardando transplante de medula. 
Conclusão: Pacientes com síndrome hiper IgM são, de modo geral, susceptíveis aos patógenos facultativos (fungos, protozoários e vírus) 
sendo o citomegalovírus uma causa de infecção a ser pesquisada.

P-045 - DOENÇAS ASSOCIADAS À SÍNDROME DE WEST. SÉRIE DE CASOS

Melissa Sander, Priscila Aires, Vitoria Machado, Valéria Fonteles, Sócrates Salvador, Daniel Chazan,  
Oswaldo Artigalas, Ilóite Scheibel

Hospital da Criança Conceição/GHC

Introdução: Síndrome de West é uma síndrome epiléptica de inicio precoce, entre 2 e 12 meses de idade. A incidência é estimada em 0,25 
a 0,60 casos por 1.000 nascidos vivos. Em 95% das vezes há retardo mental. Caracteriza-se por uma tríade formada por espasmos infantis, 
retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e padrão eletroencefalográfico de hipsarritmia. Nos casos idiopáticos, sem fator causal, as 
crianças tem desenvolvimento normal até a primeira crise e evoluem com melhor prognóstico. O objetivo deste estudo é registrar possíveis 
fatores causais da síndrome de West em pacientes atendidos em hospital público de Porto Alegre de 2000 até 2012. 
Descrição dos casos: Identificamos 20 crianças com síndrome de West não idiopáticas,acompanhadas desde seu nascimento.Todas apre-
sentaram crises convulsivas no período neonatal e EEG com hipsarritmia. Do total, 7 prematuros com idade gestacional de menos de 32 
semanas (35%), 16 crianças do sexo masculino (80%). As patologias associadas foram: 8 com hipóxia perinatal (40%); 3 com citome-
galovirose congênita; 2 com hidrocefalia; 1 com esclerose tuberosa, 1 com hiperglicemia não cetótica, 1 com deleção cromossômica, 1 
com deficiência de piridoxina, 1 com encefalite herpética neonatal, 1 com paralisia cerebral pós parada cárdiorrespiratória. Duas crianças 
foram a óbito com 15 m. 
Comentários: Sindrome de West é uma doença grave cujo reconhecimento precoce modifica o prognóstico. A associação com sofrimento 
cerebral e erros inatos do metabolismo tem se mostrado mais frequente à medida que são investigados.
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P-046 - SÍNDROME DE COFS - RELATO DE CASO

Giolana Mascarenhas da Cunha, Bruna Della Flora, Meriene Viquetti Souza, Mariela Langmantel Mielke, Valéria Fonteles,  
Oswaldo Artigalas, Ilóite Scheibel

Hospital da Criança Conceição/GHC

Introdução: A síndrome de COFS (cérebro-óculo-fáscio-esquelética) ou Síndrome de Cockayne tipo II (SC congênita) é uma doença genética 
rara com incidência menor que 1:100.000 nascidos vivos, herdada de forma autossômica recessiva. Constitui a forma extrema pré-natal da 
síndrome de Cocrayne, que abrange diversas condições causadas por mutações de genes que codificam as proteínas envolvidas no reparo de 
DNA. Leva a desordem neurológica progressiva com atrofia cerebral, calcificações, catarata, microcornea, atrofia ótica, hipotonia, contraturas 
articulares, retardo no crescimento. Tem prognóstico reservado, sendo a sobrevida de no máximo 7 anos. O tratamento disponível atualmente 
é apenas sintomático. 
Objetivo: Relatar o caso de um menino com Síndrome de COFS associado a Síndrome de West. 
Relato do caso: Menino, nascido parto cesariano devido a retardo de crescimento intra uterino e microencefalia. Apgar 3 e 5, múltiplas mal-
formações: pé torto congênito, microencefalia, micrognatia, retrognatia e dismorfismo facial, além de hipertonia generalizada e criptorquidia. 
Rx de tórax e crânio, ambos normais, ecografia abdominal normal, EEG e ECG normais, BERA normal e avaliação da oftalmologia mostrando 
catarata lamelar bilateral e hipoplasia papilar. Iniciou com crises de espasmos aos 2 meses, sendo confirmado Sindrome de West associado, 
EEG com hipsarritmias. Realizou exames para STORCH, negativos e cariótipo normal. Evolui com piora clínica progressiva nos meses seguintes, 
com BERA alterado, múltiplas internações por infecção respiratórias e crises convulsivas. 
Conclusão: Relatamos o caso de rara e grave síndrome de COFS, com prognóstico muito reservado em criança que apresentou secundariamente 
síndrome de West.

P-047 - ATUAÇÃO DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COM FIBROSE CÍSTICA

Inaê Angélica Cherobin, Bianca Machado Borba Soll, Camila Ribas Smidt, Elisa Cardoso Azevedo, Juliana Mariante Giesta,  
Larissa Natacha de Oliveira, Maurício Pedroso Malinski, Ronise Bordignon Ceolin, Sofia Hallmann, Maria Carolina Witkowski

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença autossômica recessiva letal, que afeta populações caucasoides, cuja incidência varia de 
1/2.000 nascidos vivos em vários países. Seu diagnóstico é sugerido pelas características clínicas da doença pulmonar obstrutiva crônica, 
colonização pulmonar persistente, íleo meconial, insuficiência pancreática com prejuízo do desenvolvimento ou historia familiar da do-
ença. Dentro deste contexto, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é referência para o tratamento e acompanhamento destes pacientes. 
Desta forma, o Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS), do HCPA, busca especializar profissionais da saúde, 
por meio da formação em serviço na integralidade do cuidado e em equipe interdisciplinar. 
Objetivo: Relatar a experiência nas atividades desenvolvidas com os pacientes com FC na equipe multiprofissional. 
Metodologia: Relato de experiência, dos residentes multiprofissionais do campo da saúde da criança em equipe de referência da FC. 
Resultados: O atendimento é realizado de forma multiprofissional, abordando aspectos clínicos, medicamentosos, nutricionais, psicológicos, 
atividade física relacionados às fases de desenvolvimento, adesão ao tratamento e cuidados integralizados.
Conclusão: Os pacientes com FC exigem um acompanhamento contínuo, o qual deve ser feito por uma equipe multidisciplinar motivada 
e envolvida com esta grave doença, a fim de auxiliar o paciente e sua família a compreender a doença e aderirem ao tratamento. O ma-
nejo multiprofissional, os centros especializados, o acesso à terapêutica adequada e um diagnóstico precoce têm sido primordiais para o 
aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida destes pacientes.

P-048 - ENCEFALOMIELITE AGUDA DISSEMINADA (ADEM) ASSOCIADO A BORDETELLA PERTUSSIS

Flávia O. Pinheiro, Roberta Ferlini, Marcela Monteiro, Josiane Ranzan, Elisa Baldasso, Patricia M. do Lago, Grasiele Librelato,  
Eliana A. Trotta, Paulo Roberto A. Carvalho, Jefferson P. Piva

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: Encefalomielite aguda disseminada (ADEM) é uma desordem inflamatória rara, imunomediada observada na infância e geral-
mente com bom prognóstico. ADEM hemorrágico em pediatria é raro, mais frequente em adultos e com pior prognóstico.
Relato do caso: Menina (8m), com tosse a uma semana, apresentando febre e crises convulsivas de início focal (Líquor: 2 leucócitos 6.800 
eritrócitos). Iniciou ceftriaxone e inicialmente fenobarbital, trocado após para fenitoína. Exame neurológico simétrico no início do quadro. 
TC crânio: lesões mistas na região frontoparietal, sem efeito de massa, com realce periférico e meníngeo pelo contraste. Estável por 1 
semana, evoluiu para hemiparesia a esquerda, com sensório preservado. RNM com lesões hipo e hiperintensas na substância branca e cin-
zenta, edema vasogênico e desvio da linha média. Iniciado dexametasona, aciclovir e mantido demais. Iniciado azitromicina por PCR para 
bordetella positivo. Hipótese de ADEM hemorrágico. Pulsoterapia com metilprednisolona. Evoluiu com hipertensão arterial, bradicardia 
e alteração de estado mental, sendo submetida a intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Desenvolveu hipertensão intracraniana 
refratária as medidas terapêuticas (manitol, solução salina hipertônica, dexametasona, coma barbitúrico). Constatada morte encefálica 
15 dias após início dos sintomas.
Discussão: Doença infecciosa ou vacina precede a maioria dos casos pediátricos de ADEM, embora não determine sua etiologia. O presente 
caso visa relatar possível associação entre infecção por Bordetella Pertussis e ADEM, havendo até o momento apenas um caso descrito na 
literatura.
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P-049 - COQUELUCHE COM HIPERLEUCOCITOSE, CHOQUE PERSISTENTE, HIPOXEMIA REFRATÁRIA E INSUFICIÊNCIA RENAL:  
RELATO DE CASO

Roberta Ferlini, Flávia O. Pinheiro, Juarez Cunha, Cláudia P. Ricachinevski, Leandra Girardi, Maria Antônia M. Soledade,  
Cinara Andreolio, Eliana A. Trotta, Paulo Roberto A. Carvalho, Jefferson P. Piva

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: Nos últimos anos tem se observado um aumento significativo dos casos de coqueluche ao redor do mundo. A exsanguineo-
transfusão tem sido descrita como tarepêutica adjuvante em casos graves com hiperleucocitose.
Descrição do caso: Menino (54 dias) internado há 3 dias em outra instituição por insuficiência ventilatória recebendo ampicilina e gen-
tamicina. Transferido por repetidas apneias, sendo iniciada ventilação mecânica. Leucócitos 84.000, plaquetas acima de 1.000.000, vírus 
respiratório negativo, PCR para Bordetella pertussis positivo. Quadro clínico agravou-se com taquicardia importante, hipertensão pulmonar e 
sinais de falência do ventrículo direito na ecocardiografia, dificuldade progressiva de oxigenação refratária a inodilatadores, vasopressores 
e aumento de parâmetros da ventilação. Evoluiu com choque séptico refratário (noradrenalina, dobutamina, milrinone e hidrocortisona). 
Submetido à exsanguíneo transfusão com rápida depleção dos leucócitos (acima de 100.000 para 30.000), mas persistindo o choque 
refratário, hipoxemia, acidose metabólica, insuficiência renal e hipercalemia. Submetido a ventilação de alta frequência e hemodiálise. 
Evolui com parada cardiorrespiratória sem resposta as manobras de reanimação
Comentários: No Brasil, em 2012, foram confirmados 5.124 casos de coqueluche, ocorrendo 86 óbitos predominantemente em lactentes 
com menos de seis meses. A presença de leucocitose extrema tem sido associada a pior prognóstico, maior necessidade de ventilação 
mecânica e hipertensão pulmonar, devendo ser considerada a leucodepleção em fase precoce da doença como medida passível de alte-
ração do seu desfecho.

P-050 - SEPTICEMIA NEONATAL PRECOCE E MORTALIDADE NEONATAL

José Aparecido Granzotto, Marina de Borba Oliveira, Rozana de Miranda Mendes

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Objetivo: Analisar comportamento epidemiológico da septicemia neonatal precoce em relação à mortalidade neonatal em três anos 
consecutivos.
Método: Foram analisadas todas as mortes relacionadas ao diagnóstico de septicemia neonatal precoce nos anos 2008, 2009 e 2010. 
O diagnóstico de septicemia foi baseado em dados clínicos e laboratoriais como hemograma, proteína C reativa e cultura de líquidos e 
se considerou como septicemia precoce quando diagnosticada nas primeiras 48 horas de vida. Os dados foram ingressados através do 
software Excel e a análise ajustada foi realizada no programa Stata 11.1. Aplicou-se o teste de qui-quadrado (x2) para avaliar a significância 
estatística entre as associações com nível de significância de 5%.
Resultados: A mortalidade na UTIN apresentou uma queda no decorrer dos anos estudados, de 25 óbitos em 2008 (15,3%) para 20 óbitos 
em 2009 (13,4%) e 12 óbitos em 2010 (7,8%), diferenças não estatisticamente significativas entre anos consecutivos, mas significativa ao 
compararmos os anos de 2008 e 2010 (RR 1,97 e p valor < 0,04). O número de óbitos atribuídos à septicemia entre todos os RN internados 
foi 16 em 2008 (9,8%), 09 em 2009 (6%) e 04 em 2010 (2,6%), diferença estatisticamente significativa.
A diminuição da mortalidade neonatal precoce acompanhou a redução da mortalidade por septicemia precoce.
Conclusão: O controle e o tratamento das gestantes com bolsa rota prolongadas e o tratamento precoce do recém-nascido poderá contribuir 
para a diminuição da mortalidade neonatal precoce.

P-051 - PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS TARDIOS E RECÉM-NASCIDOS A 
TERMO NO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Bruna Costa, Denise Mota, Jane Souza, Jose Granzotto, Juliane Nemitz, Marilia Benito, Muriel Flores, Ricardo Medeiros

Objetivo: Identificar a ocorrência dos distúrbios respiratórios em recém-nascidos prematuros tardios e em recém-nascidos a termo.
Metodologia: Estudo descritivo realizado no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011, sobre os nascimentos ocorridos no 
Hospital Escola da UFPel. A coleta dos dados foi realizada por acadêmicos de Medicina, com preenchimento de questionário padronizado e 
pré-codificado. Os RN prematuros tardios são classificados como os nascidos entre 34 e 36 semanas e 6 dias de idade gestacional. Todas as 
complicações respiratórias foram registradas, independente de internação hospitalar ou não do RN. Os dados foram revisados, codificados 
e digitados no programa Excel e analisados no programa STATA 9.0.
Resultados: O número total de nascimentos no ano de 2011 no HE UFPel foi 936. Estratificando-se pela idade gestacional, observamos 
que 7% são prematuros menores de 34 semanas e 12%se situam entre 34 e 36 semanas e seis dias, portanto, considerados prematuros 
tardios. Os demais, 80,8%, foram RN a termo. Quanto aos distúrbios respiratórios, os dados encontrados foram de que 10,87% dos prema-
turos tardios tiveram alguma intercorrência respiratória, enquanto que do total de recém-nascidos a termo, apenas 4,23% apresentaram 
alguma dificuldade para respirar (p < 0,006).
Conclusão: Esse estudo evidencia que dentre os vários problemas do pré-termo tardio, destaca-se a morbidade respiratória, mais frequente 
nos prematuros tardios do que nos RN a termo.
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P-052 - QUALIFICANDO O CAMPO ANOMALIA E DEFEITO CONGÊNITO DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS, ATRAVÉS DOS DADOS OBTIDOS NA DECLARAÇÃO DE ÓBITO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
SOBRE MORTALIDADE

Juarez Cunha1, Camila Lacerda de Fraga2

1 CGVS/SMS/PMPA, 2 CGVS/SMS/PMPA e ENF/IPA

Objetivos: Demonstrar uma estratégia utilizada em Porto Alegre para qualificar o campo anomalia e defeito congênito (ADC) na Declaração 
de Nascidos Vivos-DN do Sistema de informação sobre Nascidos Vivos-SINASC.
Metodologia: São identificadas as Declarações de Óbitos-DO de crianças menores de 1 ano do Sistema de Informação sobre Mortalidade-
SIM, que tenham registro de ADC no campo “Causas da Morte’’, em qualquer das linhas. Para a codificação do campo, é utilizada a CID10, 
Capítulo “Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas’’ (Q00-Q99). Como rotina, as informações dessas DOs são 
cruzadas com as DNs da criança que foi a óbito. É observado se os campos “Detectada alguma anomalia e defeito congênito?’’ e “Descrever 
todas as anomalias e defeitos congênitos observados’’ da DN estão preenchidos com a ADC informada na DO.
Resultados: Em 2011, dos 18.907 nascidos vivos moradores de Porto Alegre, 280 (1,5%) tem registrado ADC na DN. Das 39 DOs de menores 
de 1 ano, que tinham ADC no campo “Causas da Morte’’, 29 constavam em ambos os documentos, DO e DN, e 10 somente na DO.
Conclusões: Em Porto Alegre, nota-se que os percentuais encontrados de ADC ao nascer ainda são menores do que os relatados na literatura, 
acima de 2%. O cruzamento das informações do SIM e SINASC possibilita qualificar o campo ADC da DN. Observa-se o mau preenchimento 
da DN pelos profissionais envolvidos, principalmente pela gravidade da ADC pois esta levou ou contribuiu para o óbito da criança. Esses 
resultados reforçam a necessidade de qualificação dos profissionais que preenchem as DNs e DOs.

P-053 - ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM CRIANÇAS COM USO DE SONDA NASOENTERAL

Julia Valmórbida, Fernanda Daros Stedile, Leonardo Silva Martins, Ananda Zamberlan Alvarez, Luma Ruschel, Marina Heinen,  
Élida Fluck Pereira Neto, Daniela da Silva Melo, Maria Mercedes Prates de Godoy, Janaína Frescura Paim Bardini

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Objetivos: Relatar a atuação dos residentes multiprofissionais no manejo e cuidado com crianças em uso de sondas nasoenterais para 
terapia nutricional. 
Metodologia: Relato de experiência dos residentes multidisciplinares no período de março/maio de 2013, em um hospital escola. 
Resultados: Durante a internação hospitalar, frequentemente os profissionais de saúde atuam com pacientes que necessitam utilizar a 
sonda nasoenteral para receber dieta e medicamentos. A atuação da equipe multidisciplinar no manejo dos cuidados com estas crianças 
destaca-se pela discussão entre diversos profissionais quanto às necessidades desses pacientes. Dentre os diversos pontos avaliados pela 
equipe estão: cuidados no manejo das sondas, avaliação de possíveis interações entre medicamentos e nutrientes, orientação de exercícios 
e atividade física e avaliação de tipo, volume e concentração da dieta. A atuação dos residentes como equipe multidisciplinar também 
acontece na alta hospitalar, orientando os familiares e cuidadores quanto aos cuidados na administração de alimentos, garantindo uma 
maior autonomia e segurança no uso deste dispositivo de alimentação pela criança e sua família. 
Conclusão: Espera-se que, pela atuação dos residentes multidisciplinares da ênfase da saúde da criança, aconteça uma redução do nú-
mero de intercorrências relacionadas ao uso inadequado da sonda nasoenteral e um melhor entendimento da família sobre os cuidados 
necessários também em ambiente domiciliar, gerando menos reinternações e complicações decorrentes de dificuldades com o manejo 
incorreto das mesmas.

P-054 - ENVOLVIMENTO MIOCÁRDICO POR TOXOCARIASE

Juliana Dall’Onder, Ilóite Scheibel, Luiz Telmo Romor Vargas, Clarice Laroque Sinott Lopes, Carolina Chaves Taffarel

Hospital da Criança Conceição (HCC)

Introdução:Toxocariase é uma zoonose causada pela ingestão de ovos de helmintos do gênero Toxocara, especies canis ou catis. Na maioria 
das vezes a infestação é assintomática, mas as larvas podem migrar causando hepatite, meningoencefalite, coriorretinite e dano cardíaco. A 
lesão ocorre pela migração da larva e resposta granulomatosa eosinofilica do hospedeiro. A confirmação da doença por Toxocara só é possível 
através da biópsia do tecido com a visualização da larva, porém a sorologia para toxocara é mais usualmente utilizada na prática clínica.
Objetivo: Relatar caso de menina que apresentou eosinofilia importante e miocardite com descompensação cardíaca.
Relato do caso: Menina, 2 anos, interna por segundo quadro de sibilância. Radiografdia de tórax mostrou cardiomegalia, com ecocardiograma 
normal. Exames laboratoriais mostraram anemia (hemoglobina; 8,6) e leucocitose (14.820) com esosinofilia (2.164). Ecografia abdominal 
mostrou hepatomegalia. Por diagnóstico provável de toxocariase, recebeu tratamento e alta. Criança reinternou após 9 dias, com quadro 
semelhante de disfunção respiratória. Nova ecocardiografia apresentou câmaras esquerdas aumentadas, VE com disfunção sistólica leve e 
FE baixa (30%). Leucograma com piora da eosinofilia (4.256). Sorologias para toxocara (IgG reagente, IgM não reagente). Paciente repetiu 
tratamento para toxocaríase. Realizado tratamento de familiares. Permaneceu em acompanhamento ambulatorial. Em um mês apresentava 
melhora laboratorias e de função cardíaca com ecocardiograma normal.
Conclusão: A cuidadosa avaliação clínica e/ou exames para comprometimento em órgãos faz-se importante para tratamento adequado da 
toxocaríase. Controle sanitário em locais púbicos, desverminação regular de cães e gatos e educação ainda são as melhores maneiras de 
prevenção.
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P-055 - ATUAÇÃO DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO TRANPLANTE HEPATICO INFANTIL

Juliana Mariante Giesta, Bianca Machado Borba Soll, Camila Ribas Smidt, Elisa Cardoso Azevedo, Inâe Angelica Cherobin,  
Larissa Natacha de Oliveira, Maurício Pedroso Malinski, Ronise Bordignon Ceolin, Sofia Hallmann, Maria Carolina Witkowski

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: O transplante hepático é o principal tratamento para várias hepatopatias que ocorrem na faixa etária pediátrica. Os progres-
sos feitos em diferentes áreas, incluindo as técnicas cirúrgicas, a imunossupressão mais eficaz, um melhor controle de infecções, e um 
atendimento multidisciplinar permitiram que, atualmente 90% das crianças transplantadas sobrevivam e tenham boa qualidade de vida. 
Desta forma, o Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS), do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), busca 
especializar profissionais da saúde, por meio da formação em serviço na integralidade do cuidado e em equipe interdisciplinar. 
Objetivo: Relatar a experiência nas atividades desenvolvidas na equipe multiprofissional com atuação no Transplante Hepático Infantil 
(THI). 
Metodologia: Relato de experiência, dos residentes multiprofissionais do campo da saúde da criança em equipe de referência do THI. 
Resultados: O atendimento é realizado de forma multiprofissional, abordando aspectos clínicos, medicamentosos, nutricionais, psicológicos, 
atividade física relacionados às fases de desenvolvimento, adesão ao tratamento e cuidados integralizados. Conclusão: Identifica-se que 
a inserção dos residentes multiprofissionais na equipe de referência, tem proporcionado uma ação terapêutica voltada para o indivíduo. 
Isto tem proporcionado um cuidado diferenciado e humanizado para hepatopatas crônicos e suas famílias.

P-056 - GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA PRIMÁRIA EM CRIANÇA: RELATO DE CASO

Juliana Moro, Alaour Cândida Duarte, Alyne Marques Menegaz, Mariele Bressan, Marina Chiodelli Scopel

Faculdade de Medicina – Universidade de Passo Fundo

Introdução: a Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva (GNRP) é uma síndrome clínica que se manifesta por características de doença 
glomerular, perda progressiva da função renal em um período de tempo relativamente curto e que se caracterizada por formação extensa 
de crescente. É rara em crianças. Em torno de 75% dos pacientes com GNRP pauci-imune são positivos para os anticorpos anticitoplasma 
de neutrófilos (ANCA) e em apenas 5% dos pacientes não se evidencia o ANCA. O presente relato descreve a evolução de caso de GNRP 
pauci-imune com ANCA negativo.
Relato: paciente P.B.L, feminina, 11 anos, iniciou quadro de vômitos, diarreia, rash cutâneo e hematúria em janeiro de 2012. Evoluiu com 
melhora dos vômitos e da diarreia, porém, cursou com hipertensão, edema, oligúria e os exames laboratoriais demonstraram perda de 
função renal. Procedeu-se à investigação com biópsia renal que evidenciou Glomerulonefrite Proliferativa Difusa, padrão endo e extra-
capilar, com esclerose avançada, e juntamente com os anticorpos obteve-se o diagnóstico de Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva, 
pauci- imune, com ANCA negativo. A paciente foi submetida à diálise peritoneal durante a internação, medicada para a hipertensão ar-
terial e iniciado imunossupressão. Após dois meses de internação, a paciente teve alta hospitalar, com esquema de Diálise Peritoneal e 
planejamento de transplante renal.
Comentários: A insuficiência renal está presente no momento do diagnóstico em quase todos os casos de GNRP. Os pacientes devem ser 
submetidos a testes sorológicos apropriados, como ANCA, anti-MBG e biópsia renal, pois diagnóstico e início da terapia apropriada precoces 
são essenciais para minimizar o grau de lesão renal.

P-057 - SÍNDROME DE PRUNE-BELLY: RELATO DE CASO

Juliana Moro, Gustavo Pileggi Castro, Julia Noschang, Karine Trevisan Piazzetta

Faculdade de Medicina - Universidade de Passo Fundo

Introdução: A Síndrome de Eagle-Barrett ou Prune-belly (SPB) do inglês, “abdome em ameixa seca” é uma desordem congênita caracteri-
zada pela tríade: deficiência da musculatura abdominal, cursando com ausência parcial ou completa dos músculos, anormalidades graves 
do trato urinário e criptorquidia bilateral. Incidência estimada de 3,8 a cada 100.000 nascidos vivos, principalmente no sexo masculino. 
Alguns estudos sugeriram que a obstrução uretral é a anomalia primaria da SPB, o que poderia levar as demais manifestações clínicas, 
outros ao contrário, sugerem que a obstrução urinária não é a causa da distensão da bexiga, pois as pressões de esvaziamento são baixas 
em portadores da SPB. Além disso, podem ocorrer malformações do trato gastrintestinal, esqueleto, pulmão e coração.
Relato: V.R.H. 3 anos e sete meses, nascido com abdome em “ameixa seca” e as outras manifestações típicas da doença, criptorquidia 
bilateral, dilatação e tortuosidade do ureter, bexiga de paredes espessadas. Foi submetido à orquidopexia bilateral e ureterostomia com 
descompressão do sistema urinário e melhora da função renal precocemente. No primeiro ano foi submetido a reimplante ureteral bilateral, 
plástica com plicatura da parede abdominal, com evolução a infecções do trato urinário de repetição. Apresentava refluxo vésico-ureteral 
graus IV/V e bexiga espessa e trabeculada, sem obstrução uretral e com grande resíduo vesical. Foi novamente submetido a reimplante 
bilateral com sucesso após tratamento com cateterismo vesical intermitente. No momento caminha, tem desenvolvimento ponderal pouco 
defasado, neurológico normal e com boa função renal.
Comentários: É uma patologia rara, mas com o diagnóstico e intervenções adequadas e precoces pode-se obter melhor sobrevida.
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P-058 - ICTERÍCIA E ACOLIA PERSISTENTES EM RECÉM-NASCIDO, FILHO DE MÃE HIV POSITIVO

Klerize Anecely de Souza Silva1, Taciane Alegra1, Carlos Oscar Kieling1, Alessandra Cortes de Carvalho Teles1, Vulpius Horta2, 
Carmem Lucia Oliveira da Silva1, Sandra M. G. Vieira2

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2 UFRGS

Introdução: Várias são as causas de icterícia neonatal, sendo crucial a identificação dos quadros colestáticos cuja meta é diagnosticar as 
causas tratáveis, como são as doenças infecciosas, a atresia biliar (AB) e as doenças metabólicas. 
Descrição do caso: Paciente feminina, nascida de parto domiciliar, P: 1.610 g, Capurro 39 semanas, PIG. Mãe: 21a, primigesta, tabagista, 
usuária de maconha, HIV+, uso de antirretrovirais. Devido ao peso < 2 kg, internou na unidade de neonatologia. Eliminou mecônio no 1º 
dia de vida (DV). Recebeu Zidovudina e Nevirapina. No 3º DV apresentou icterícia e acolia. Havia hiperbilirrubinemia conjugada, eleva-
ções de transaminases, fosfatase alcalina e gama glutamiltransferase. À ultrassonografia abdominal (US) não se visualizava vesícula biliar 
(VB). À cintilografia hépato-biliar, após fenobarbital, não evidenciava excreção do radiotraçador para o intestino. Aos 24 DV, a paciente foi 
encaminhada para hospital especializado visando diagnóstico e tratamento de AB. À admissão, observava-se colestase, disfunção respi-
ratória leve e hepatoesplenomegalia. À US evidenciava hepatopatia difusa com VB visível. A sorologia para infecção congênita revelava 
positividade para citomegalovírus (CMV), confirmado por antigenemia e PCR na urina. Havia 2 cargas virais positivas para HIV, estando os 
valores de CD4 normais. Realizado tratamento com Ganciclovir; Zidovudina e, após, Estavudina+Lamivudina+Lopinavir. A paciente evoluiu 
com melhora da colestase e da bioquímica hepática. Novo estudo cintilográfico foi normal, excluindo-se AB. O diagnóstico final foi de 
colestase intra-hepática secundária à infecção por CMV. 
Comentários: Infecção congênita deverá ser considerada como causa de colestase, particularmente, em pacientes de risco a despeito de 
evidências clínicas sugestivas de obstrução extra-hepática.

P-059 - SÍNDROME DE PIERRE-ROBIN EM NEONATOLOGIA: RELATO DE CASO

Jamile Dutra Correia, Andréia Engel Bom, Juliana Oliveira Lourenço, Larissa Edom Bandeira

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Introdução: A Síndrome de Pierre-Robin é uma tríade de anomalias (micrognatia, glossoptose e fissura de palato) caracterizada por obstrução 
das vias aéreas e dificuldades alimentares mais presentes e graves no período neonatal. No cuidado a esses pacientes, a prioridade deve 
ser a manutenção da permeabilidade das vias aéreas, além do cuidado humanizado com atuação de equipe interdisciplinar. 
Descrição do Caso: Recém-nascido de 3 meses, masculino, branco. Nasceu com idade gestacional de 28 semanas por parto cesáreo, cho-
rou ao nascer. Entretanto, deprimiu e apresentou bradicardia e dificuldades na intubação. Nos primeiros 2 meses, realizou decorticação 
pulmonar, osteoplastias de mandíbula e fotocoagulação a laser monocular. Permaneceu por 3 meses em ventilação mecânica, realizando 
cirurgia de traqueostomia aos 4 meses de vida. Os diagnósticos de enfermagem segundo NANDA foram: risco de infecção relacionado a 
procedimentos invasivos e exposição ambiental aumentado a patógenos; ventilação espontânea prejudicada caracterizado por uso au-
mentado da musculatura acessória relacionado a fadiga da musculatura respiratória; padrão ineficaz de alimentação do bebê caracterizado 
por incapacidade de coordenar a sucção, a deglutição e a respiração relacionado a anomalia anatômica e a prematuridade. 
Comentários: Devido à complexidade dos casos, a assistência a pacientes com a síndrome deve ser dada de modo interdisciplinar, incluin-
do acompanhamento psicológico para os cuidadores. É importante ter consciência de que a patologia anatômica obstrutiva não se trata 
apenas de procedimentos cirúrgicos, e que conhecimentos sobre o crescimento e desenvolvimento devem ser considerados de modo a 
possibilitar a rápida recuperação e evolução do neonato.

P-060 - LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATINA: RELATO DE CASO

Larissa Gressler, Fátima de Souza

Universidade de Santa Cruz do Sul

Introdução: Em torno de 35 dias de vida uterina, o lábio normalmente está fundido. Porém uma falha na fusão do lábio pode comprometer a 
fusão subsequente das palatinas, que não se fundem completamente até a oitava ou nona semanas. Devido a essas deformidades o recém-
nascido possui dificuldade para se alimentar, sendo o baixo peso a principal preocupação nestas crianças. Apesar destas intercorrências, 
é fundamental que estes bebês sejam amamentados porque o leite materno diminui as infecções do ouvido médio, reduz a inflamação da 
mucosa nasal causada por refluxo do leite, além de promover o equilíbrio da musculatura orofacial favorecendo o adequado desenvolvi-
mento das estruturas do sistema motor-oral.
Descrição: Recém-nascido de 20 dias encontrava-se internado no Hospital Santa Cruz, acompanhado da mãe. Este nasceu com má forma-
ção oral (lábio leporino e fenda palatina) diagnosticada no 5º mês de gestação e possuia dificuldades para se alimentar e baixo peso, no 
nascimento era de 3.010 g e no momento da consulta pesava 2.200 g. Questionada, a mãe negou antecedentes familiares e intercorrências 
durante a gravidez. Paciente aguardava atingir peso de 3.000 g para realizar cirurgia de correção.
Comentários: Toda a família de um recém-nascido com lábio leporino e fenda palatina necessita de orientações quanto a amamentação. O 
sentimento de culpa que muitas mães carregam pode atrapalhar a produção do leite e consequentemente todo o processo de aleitamento. 
No entanto, quando a mãe recebe apoio emocional, o tempo da amamentação da criança com fenda é igual a criança sem má formação.
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P-061 - TROMBOCITOPENIA AUTOIMUNE: REVISÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÚLTIMO CONSENSO ATRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS

Taciano Elias de Oliveira Neves, Larissa Marques Santana, Ana Cristina Fenilli, Daniela Kirst, Fernanda Fetter,  
Adriano Nori Taniguchi, Vera Sabarroz, Laura Garcia de Borba, Mariana Michalowski

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Introdução: Trombocitopenia imune é caracterizada por plaquetopenia isolada, sem identificação de fator precipitante. Trata-se da principal 
causa de trombocitopenia na infância, acometendo 50 crianças/milhão/ano. O diagnóstico é clínico e de exclusão. Devem ser descartadas 
causas secundárias de púrpuras agudas como infecções bacterianas ou virais, neoplasias hematológicas, disfunções medulares e colage-
noses. Buscamos com este trabalho revisar o último consenso de PTI pediátrico baseados em dois casos clínicos.
Descrição de casos: S.M., 7 anos, feminino, chega á emergência com hematoma no dorso esquerdo após queda há quatro dias. Refere novos 
hematomas que surgiram nos dias posteriores sem relato de trauma. Sem história familiar de coagulopatia. Sem outras alterações de exame 
físico. Hemograma com 23.000 plaquetas/µL, suspeita de PTI e iniciado tratamento com Predinisona 1 mg/kg duas vezes ao dia. Após 5 
dias recuperou contagens e recebeu alta com 142.000/µL plaquetas. A.F., masculino. Relato de coriza, mialgia e hematomas em membros 
inferiores há 3 dias, com piora há 24 horas. Hemograma com 6.000 plaquetas/µL, sem outras alterações. Suspeita de PTI e tratado com 
Imunoglobulina humana (1 g/Kg). Apresentou boa resposta, com recuperação das contagens atingindo 143.000 plaquetas.
Conclusões: A conduta inicial da PTI é expectante se não houver sangramento ou se houver apenas manifestações cutâneas (petéquias 
e pequenos hematomas). Nos casos indicados a terapêutica de primeira linha consiste em infusão de imunoglobulina humana ou curso 
breve de corticosteroides. Para pacientes refratários ou crônicos deve-se considerar o uso de anticorpo monoclonal anti CD20, Agonista 
do receptor da trombopoetina ou esplenectomia.

P-062 - TUBERCULOSE MILIAR EM ESCOLAR IMUNOCOMPETENTE

Lucas Doleys Cardoso, Mariana Rodrigues de Magalhães, Maurício da Silva Telles, Manoela de David Dornelles,  
Chaline Stankowski Michelotti, Kauan Roessler Mohr, Linjie Zhang

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada pelo bacilo aeróbico Mycobacterium tuberculosis, tendo prevalência de 
6,2 milhões de casos no mundo em 2010 (OMS). A apresentação miliar é uma forma disseminada, ocorrendo quando o organismo é incapaz 
de resistir à micobactéria, mais frequentemente em menores de 2 anos e imunodeprimidos. Apresenta disseminação linfohematogênica 
e, nas crianças, é previnida através da administração da BCG.
Descrição do caso: Feminino, 11 anos, natural de Rio Grande, procura atendimento queixando-se de emagrecimento de 7 kg, tosse produtiva 
intensificada à noite e dor torácica ventilatório-dependente em hemitórax direito há 2 meses, além de episódio de hemoptise há 4 meses. 
História de contato com bacílifero. Calendário vacinal completo. Na admissão, Peso: 37,5 kg (percentil: 49), FR: 22 irpm, FC: 88 bpm, tºax: 
37,2 ºC, ausculta respiratória: MV presente, diminuído em hemitóraces, estertores grossos inspiratórios em ápice esquerdo. RX de tórax: 
padrão miliar (confirmado posteriormente por TC de tórax), PPD: 11 mm, BAAR positivo no escarro e anti-HIV não-reagente. Paciente foi 
mantida em isolamento respiratório e iniciou tratamento com esquema RHZE. Durante internação apresentou melhora clínica, tendo alta 
para conclusão do tratamento em domicílio.
Comentários: O Brasil está entre os 22 países que concentram 82% dos casos mundiais de tuberculose. A taxa de incidência nacional tem 
diminuido, com 36 casos para cada 100 mil habitantes. Estes dados mostram o impacto que a tuberculose ainda apresenta na Saúde Pública, 
e o caso apresentado alerta ainda para a ocorrência de formas graves da doença em imunocompetentes, fora do grupo de risco.

P-063 - SÍNDROME DE SEIP-BERARDINELLI EM UMA PACIENTE ENCAMINHADA POR BAIXO GANHO PÔNDERO-ESTATURAL

Luciana Beltrão1, Samira Musa2, Mayara Romano2, Rafael Rosa2,3, Rosana Rosa1, Cintia Steinhaus4, Eduardo Dias4,  
Cristina Targa4, Alfredo Cantalice Neto4, Paulo Zen1,5

1 UFCSPA, 2 HMIPV, 3 UFCSPA, 4 HCSA, 5 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Seip-Berardinelli (SSB) é uma forma de lipodistrofia congênita rara. Nosso objetivo foi relatar um caso de uma 
paciente com a SSB encaminhada por baixo ganho pôndero-estatural.
Descrição do caso: A paciente veio encaminhada devido a baixo ganho pondero-estatural. Ela era a segunda filha de um casal não con-
sanguíneo. Ela nasceu de parto normal, com 36 semanas de gestação, medindo 46 cm, pesando 2.685 g, com perímetro cefálico de 32 
cm e escores de Apgar de 9 e 10. Evoluiu com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade de fala. No exame físico, com 3 
anos e 8 meses, verificou-se peso de 19 Kg (P90-97); comprimento de 108 cm (P90-97); perímetro cefálico de 49 cm (P50); diminuição 
generalizada do tecido subcutâneo, deixando a musculatura mais aparente; acantose nigricans nas axilas e nuca; hérnia umbilical e hirsu-
tismo em face, dorso e membros. A sua avaliação laboratorial evidenciou dosagem de VLDL de 166 mg/dL (VR: até 40), triglicerídeos de 
829 mg/dL (VR: até 160), colesterol de 151 mg/dL (VR: até 200); glicemia de 83 mg/dL (VR: 70 a 110) e insulinemia de 37 UI/mL (VR < 30). 
A ecocardiografia mostrou hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo.
Comentários: Os achados clínicos e laboratoriais foram compatíveis com o diagnóstico de SSB. Estes pacientes apresentam ausência quase 
completa do tecido adiposo desde o nascimento, o que faz com que eles tenham uma aparência de desnutridos. O tratamento desta doença 
se baseia na dieta e na terapia medicamentosa para controlar a dislipidemia e evitar suas consequências.
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P-064 - DISMORFIAS FACIAIS ASSOCIADAS À TRIGONOCEFALIA E AO ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR: 
SÍNDROME DE DELEÇÃO 9P

Luciana Beltrão1, Victória Guimarães1, Samira Musa2, Mônica Bacil2, Janaina Polli2, Vinícius de Mattos1, Patrícia Trevisan1,  
Juliane da Silva1, Rafael Rosa1,2, Paulo Zen1,3

1 UFCSPA, 2 HMIPV, 3 CHSCPA

Introdução: A síndrome de deleção do braço curto do cromossomo 9 (9p) é uma condição genética rara associada a um quadro de malfor-
mações, em especial a trigonocefalia, além de déficit cognitivo. Nosso objetivo foi relatar um caso de uma paciente com trigonocefalia 
decorrente da síndrome de deleção 9p.
Descrição do caso: A paciente é o terceiro filho de pais com 32 anos (mãe) e 47 anos (pai). Ela nasceu de parto cesáreo, a termo, medindo 
48 cm, pesando 3.245 g e com perímetro cefálico de 37 cm e escores de Apgar de 7 e 8. No exame físico, observou-se crânio em quilha 
(trigonocefalia), fendas palpebrais oblíquas para cima, pregas epicânticas, narinas antevertidas, filtro longo e liso, palato ogival, orelhas 
retrovertidas e baixo implantadas, pescoço curto, sopro cardíaco sistólico e pés tortos congênitos. A ecocardiografia mostrou discreta hi-
poplasia do istmo aórtico. A tomografia computadorizada de crânio confirmou o achado de trigonocefalia. A criança evoluiu com atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor. O exame de cariótipo mostrou a presença de uma deleção intersticial do braço curto do cromossomo 
9: 46,XX,del(9)(p13p22). A avaliação dos cromossomos dos pais foi normal.
Comentários: A trigonocefalia é uma forma menos comum de cranioestenose, decorrente do fechamento precoce da sutura metópica. 
Nosso relato tem como objetivo salientar a importância da avaliação cariotípica de pacientes com trigonocefalia, pois os mesmos podem 
apresentar anormalidades cromossômicas, tal como a síndrome de deleção 9p. Isto é de grande importância para o adequado manejo do 
paciente e aconselhamento genético da família.

P-065 - GRUPO SÓ RISO

Luciana Korf Chinazzo, Andreza Mariane de Azeredo, Thainá Moreira, Paulo Nader

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)

Objetivos: O Grupo Só Riso tem como finalidade a interação com as crianças internadas, a fim de minimizar o estado emocional a que são 
submetidas, por meio de atividades lúdicas. 
Metodologia: O Grupo Só Riso atua no Hospital Universitário da Ulbra desde 2010. Os “palhaços” surgem com o âmbito de entusiasmar 
crianças, com doses de alegria e amor, transformando o ambiente hospitalar em um local mais leve e humanizado.O programa é rotineiro. 
Os integrantes são divididos em cinco grupos atuando de segunda a sexta-feira. Todas as crianças internadas, que permitem a presença 
dos “besteirologistas” são visitadas. 
Resultados: Através deste trabalho, momentos significativos são proporcionados ao bem-estar das crianças internadas, sendo uma ferra-
menta importante no processo terapêutico. 
Conclusões: Logo, o palhaço surge como uma estratégia, para o processo de humanização da saúde, que ameniza a condição dada pelas 
experiências confrontantes, como a dor, a doença e a morte. Assim, atuando na área do riso procura-se semear alegria que nos convidam 
a cultivar a saúde em nossas relações.

P-066 - CRIAÇÃO DO GRUPO REGIONAL DE ESTUDOS EM LEUCEMIAS RECAÍDAS E OUTRAS HEMOPATIAS RARAS DA INFÂNCIA NO 
RIO GRANDE DO SUL

Liane Esteves Daudt1, Adriano Nori Taniguchi2, Angela Rech Cagol3, Cecilia Fernandes Lorea4, Marcelo Cunha Lorenzoni5,  
Pablo Santiago5, Tiago Nava6, Waldir Veiga Pereira7, Mariana Bohns Michalowski8

1 UFRGS/HCPA, 2 HCPA/HCSA, 3 Universidade de Caxias do Sul, 4 UFPEL, 5 Hospital São Vicente de Paulo,  
6 Laboratório Weinmann, 7 UFSM, 8 UFCSPA/HCSA
Objetivos: Apresentar o processo de criação de um grupo regional que visa reunir médicos do Estado vinculados a serviços de oncohematologia 
pediátrica, garantir educação continuada; estabelecer protocolos de tratamento e boas práticas compatíveis com a realidade local; fomentar 
pesquisa e o crescimento científico; e ampliar recursos para a pesquisa e assistência.
Metodologia: Em 2011 foram contatados os principais serviços da especialidade do Estado. Após apresentação inicial do projeto foram organizadas 
reuniões trimestrais com conteúdo teórico seguido de reuniões de trabalho.
Resultados: Dos 8 serviços contatados nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Passo Fundo, 7 responderam 
ao convite e 6 participaram ativamente de todas as reuniões. Foram realizados 10 encontros de 2011 a março de 2013; 7 em Porto Alegre e 3 
no interior (Pelotas, Caxias do Sul e Passo Fundo) vinculados a curso de aperfeiçoamento e educação continuada para pediatras. Foi criado o 
Departamento Científico de Onco-Hematologia da SPRS que passou a apoiar as reuniões, assim como o logotipo e apresentação padrão da marca. 
Recentemente, foi ampliada a divulgação das informações através da plataforma virtual (blog e twitter).
Conclusões: A criação do grupo possibilitou a integração dos principais serviços envolvidos no atendimento de crianças com doenças oncohema-
tologicas do Estado. Desenvolver grupos regionais é essencial para conhecer as características e necessidades dos nossos pacientes, estabelecer 
protocolos adaptados à nossa realidade e disseminar o conhecimento entre pediatras e pacientes, permitindo o compartilhamento de recursos 
e a melhora da assistência.
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P-067 - FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE ACIDENTES NA INFÂNCIA

Tatiana Kurtz, Marília Bastos, Jéssica Sari, Juliana Peixoto, Lissiê Sbroglio, Luisa Santin, Roberta Fernandes, Isabel Hübner

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

Objetivos: Os acidentes na infância registram índices elevados no quadro da morbidade e mortalidade mundial e repercutem na qualidade 
de vida da criança e de seus familiares. O atual estudo retrata o perfil sociodemográfico de famílias moradoras de uma comunidade e 
identifica os fatores associados para ocorrência de acidentes em crianças.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido com 131 crianças de 0-14 anos que procuraram atendimento médico em pronto-
atendimento. O instrumento utilizado foi um questionário estruturado, aplicado em acompanhantes.
Resultados: Dentre os resultados, 80% residiam em área urbana, 14,6% sobreviviam com até um salário mínimo e 31,5% com até dois salá-
rios mínimos. A média de idade paterna e materna foi de 34 anos (DP±9,9) e 31 anos (DP±8,6), respectivamente. Os pais e/ou responsáveis 
apresentaram como escolaridade paterna e materna o ensino fundamental incompleto em 31,5% para 28,4% dos casos respectivamente. 
Em 50% dos casos o local predominante foi o domicílio e com a presença dos pais e/ou responsáveis no momento do acidente em 40% 
dos casos. O segundo local de maior ocorrência foram as vias públicas em 17,4% dos casos. A maioria dos entrevistados haviam recebido 
informações sobre acidentes principalmente de profissionais da saúde
Conclusões: Os dados corroboram a literatura na medida em que reafirmam a relação entre o perfil sociodemográfico e econômico de 
famílias residentes em áreas de vulnerabilidade socioambiental com a ocorrência de acidentes em crianças nos domicílios. Orientações 
mais detalhadas sobre a prevenção de acidentes devem ser reforçadas para as comunidades objetivando redução desses índices.

P-068 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE INJÚRIAS NÃO INTENCIONAIS DO TIPO QUEDAS E TRAUMAS EM 
PRONTO ATENDIMENTO

Marília Bastos, Tatiana Kurtz, Alice Hoerbe, Barbara Hunhoff, Camila Silveira, Daniela Miranda, Francieli Strapazon,  
Samanta Feilstrecher

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

Objetivos: Caracterizar os principais aspectos relacionados à ocorrência de quedas e traumas em crianças, identificar fatores de risco e 
de vulnerabilidade da população em estudo.
Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo realizado em pronto atendimento pediátrico de uma cidade do interior do Rio Grande 
do Sul. Esta pesquisa faz parte das atividades da Liga Acadêmica da Pediatria. O grupo de estudo foi composto por pacientes de 0 a 14 
anos de ambos os sexos vítimas de injúrias, que procuraram atendimento médico em pronto atendimento durante o período de um ano. 
Os dados foram obtidos através de revisão de prontuários e ficha de atendimento ambulatorial.
Resultados: Foram obtidos dados de 275 acidentes do tipo quedas e traumas. A maior incidência de acidentes ocorreu em crianças com 
média de idade de 5,9 anos (DP±3,6), com maior ocorrência do sexo masculino (61,8%). O horário em que mais foram atendidas foi das12:00 
às 17:59 (38,9%) e segundo horário das 18:00 às 23:59 (24,7%). Houve predominância durante o mês de dezembro, 66 ocorrências (24%). 
A maioria dos casos não houve necessidade de internação em hospital de referência.
Conclusões: Os resultados do estudo apontam para a necessidade de adoção de medidas de intervenção para controle, redução de 
ocorrência e prevenção de injúrias, para melhoria das condições de saúde e bem estar da população, representando um desafio para os 
profissionais da saúde.

P-069 - CONDUTAS DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM CRIANÇAS INTERNADAS NO AMBIENTE HOSPITALAR

Marina Heinen1, Luma Maiara Ruschel1, Márcia Koja Breigeiron2, Maria Carolina Witkowski1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2 UFRGS

Objetivos: Descrever as condutas de enfermagem para prevenção de quedas em crianças internadas em unidades hospitalares. 
Metodologia: Relato de experiência de enfermeiros que prestam assistência em unidades de internação pediátrica de um hospital escola 
nos meses de janeiro/maio 2013. 
Resultados: Entre os fatores de risco de queda para situações em crianças sem vigilância, destacam-se: dificuldade de marcha e utilização 
de medicamentos diuréticos e hipnóticos. Nas crianças que utilizam medicamentos que alterem a percepção, devem ser intensificados 
os cuidados de vigilância. Todas as crianças com idade menor a três anos devem ser consideradas potenciais para quedas. Dispositivos, 
como a utilização de pulseiras que identifiquem risco para quedas também podem ser utilizadas. A avaliação para risco de quedas deve 
ser realizada logo após a internação da criança, oferecendo orientações preventivas e esclarecimentos para os familiares. Alguns cuidados, 
tais como: manter o sistema de travamento das camas, grades elevadas, campainha ao alcance do paciente ou familiar e área de circulação 
livre de objetos, podem prevenir potenciais quedas. 
Considerações finais: O risco de quedas está presente na criança hospitalizada, tornando-se essencial o conhecimento de fatores que 
possam influenciar o evento da queda. Para tanto, o cuidado de enfermagem visa à conscientização da equipe assistencial, acompanhan-
tes e crianças. Agentes determinantes e predisponentes tanto em quedas acidentais como recorrentes, exige que profissionais da saúde 
identifiquem e criem estratégias para prevenção de quedas, sendo um indicador de boas práticas, segurança e qualidade da assistência.
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P-070 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM NUTRIÇÃO PARENTERAL

Marina Heinen1, Luma Maiara Ruschel1, Maria Carolina Witkowski1, Márcia Koja Breigeiron2

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2 UFRGS

Objetivos: Descrever os cuidados de enfermagem na assistência a crianças em uso de nutrição parenteral (NP). 
Metodologia: Relato de experiência em residência de enfermagem com atividade assistencial em crianças com uso de NP em unidade de 
internação pediátrica de um hospital escola, no período de janeiro/maio de 2013. 
Resultados: Dentre os cuidados que visam à diminuição do risco de infecção, inerentes à NP, destacam-se: evitar abertura do circuito da 
infusão enquanto administração da NP, troca do frasco da solução e equipo a cada 24 horas, não infusão de outras medicações na mesma 
via de acesso da infusão da NP, desinfecção das conexões com solução antisséptica e manutenção da solução de lipídios com infusão 
em frasco separado da NP. O controle clínico e hemodinâmico destas crianças deve ser realizado por meio de peso diário, observação de 
excreções, hemoglicoteste, presença de ascite, edema de tornozelos e alterações na pele. 
Considerações gerais: O conteúdo da NP é um meio rico para crescimento de bactérias patogênicas, sendo importante o manuseio com 
técnicas assépticas. A enfermeira é a profissional responsável por sua instalação, administração em cateter adequado, periférico ou central, 
de acordo com as concentrações de glicose e osmolaridade da solução. Neste contexto, a enfermeira tem o papel de prestar uma assistência 
segura à criança com NP, na observação contínua com detecção precoce de sinais clínicos pode prevenir complicações futuras, o que exige 
conhecimento de fatores preventivos relacionados à infecção.

P-071 - A ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO À CRIANÇA COM SÍNDROME DO INTESTINO CURTO

Marina Heinen1, Luma Maiara Ruschel1, Maria Carolina Witkowski1, Márcia Koja Breigeiron2, Helena Goldani2

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2 UFRGS

Objetivo: Descrever a atuação do enfermeiro no atendimento multiprofissional de criança com síndrome do intestino curto (SIC) em 
processo de reabilitação intestinal. 
Metodologia: Relato de experiência de enfermeiras residentes atuantes em unidades de internação pediátrica de um hospital escola, 
no período de janeiro/maio de 2013. Tais unidades inserem-se no processo de reabilitação intestinal e educação para crianças com SIC 
e seus familiares. 
Resultados: A atuação do enfermeiro como mediador entre as equipes assistenciais no atendimento a crianças com SIC se faz essen-
cial, pois este auxilia a família da criança na aquisição da autonomia no processo de educação para a alta hospitalar. Os componentes 
mais importantes dos cuidados de enfermagem prestados a essas crianças durante a internação são a administração e monitoração da 
terapia nutricional, cuidados com sondas de alimentação enteral e monitoração da tolerância à alimentação enteral, bem como, ações 
que minimizem infecções. Além disso, o enfermeiro apresenta papel fundamental no preparo da família para os cuidados domiciliares 
com a terapia nutricional. Considerações finais: A SIC é um distúrbio de má-absorção que ocorre quando existe uma redução na área 
superficial da mucosa, geralmente, como resultado de ressecção extensa do intestino delgado. Para tanto, torna-se essencial a articu-
lação multiprofissional com vistas a garantir o sucesso da adaptação das crianças no processo de reabilitação intestinal, promovendo a 
autonomia da família nos cuidados domiciliares. O enfermeiro facilita o estabelecimento da comunicação entre as equipes e auxilia a 
família, amenizando o trauma desta afecção.

P-072 - DESCREVER AS CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME DE ATIVAÇÃO MACROFÁGICA ASSOCIADA A LÚPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO JUVENIL

Marina Pacheco Coelho1, Ilóite Scheibel2, Fernando Kinderman de Oliveira2, Ilka Lineburguer2, Markus Bredemeier2,  
Fábio Luis Sechi2, Anelise Winge2

1 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 2 Hospital Nossa Senhora da Conceição (GHC)

Introdução: A Síndrome de Ativação Macrofágica (SAM) é uma complicação das doenças inflamatórias sistêmicas, causada por expansão de células 
T e macrófagos. Pacientes com SAM tem febre prolongada citopenias, hipofibrinogenemia e aumento do tempo de sangramento, hepatoespleno-
megalia, adenopatias, icterícia, que pode progredir para insuficiência hepática, coma e falência de múltiplos órgãos. A presença de numerosos 
macrófagos na medula fagocitando as hemácias é característico de SAM mas nem sempre está presente na biopsia de medula óssea.
Objetivo: Descrever a associação de Síndrome de Ativação Macrofágica como primeira manifestação em jovem com LES juvenil.
Relato do caso: Adolescente de 13 anos, masculino, previamente hígido, inicia com febre, artralgia, linfonodomegalia, emagrecimento e ina-
petência. Exames mostraram proteinúria 11g/24h, hematúria, oliguria, RX de tórax com derrame pleural bilateral e Eco abdominal com esple-
nomegalia 19 cm. Fator antinuclear padrão nuclear pontilhado com título 1:1280. Estava sendo tratado para Lúpus quando iniciou com piora 
clínica sendo transferido para UTIP. Evoluiu com anemia, leucopenia, plaquetopenia aumento de ferritina, hipofibrinogemia e aumento do tempo 
de coagulação, quadro de torpor e depressão. Após ser descartado infecção e neoplasia, foi considerado SAM, recebendo metilprednisolona e 
ciclosporina. Apresentou melhora clínica com alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial. 
Discussão: A síndrome de ativação macrofágica é uma grave complicação de doenças inflamatórias, principalmente artrite idiopática juvenil 
sistêmica. Seu diagnóstico no Lúpus é mais incomum e complicado por manifestações clínicas semelhantes, necessitando de forte suspeição, 
pois é grave e de alta mortalidade.
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P-073 - PLICA SINOVIAL PATOLÓGICA NA CRIANÇA

Giolana Mascarenhas da Cunha, Martina Bortolon, Paula Souza, Kailene Serena, Marina Pacheco Coelho,  
Pedro Paulo dos Santos, Ilóite Scheibel

Hospital Nossa Senhora da Conceição (GHC)

Introdução: As Plicas sinoviais são remanescentes de septos embrionários que podem inflamar-se devido a traumas repetitivos, produzindo 
pinçamento ou crepitação articular, edema e dor intermitentes, mas sem lesão óssea ou deformidade articular. Em crianças comumente 
encontra-se o trauma como fator causal para edema e dor em joelhos, principalmente no meio esportivo. Outras causas são processo in-
feccioso com clínica de monoartrites com febre, dor e limitação associada, ou monoartrite inflamatória, tipo Artrite idiopática Juvenil em 
criança em bom aspecto geral, derrame de mais de 6 semanas, afebril. A Plica tende a ser uma causa mais tardia. 
Objetivo: Relatar a apresentação de Plica em joelho de criança com edema articular, tratada como lesão traumática. 
Relato do caso: Menino de 9 anos, apresentava dor articular em joelho direito desde os 4 anos de idade e por vezes acompanhado de 
sangramento intra-articular. Houve suspeita, inicialmente de traumas de repetição e após hemartrose e tumor sinovial. Realizou exames 
laboratoriais com resultados normais, radiografia de joelhos e ecografia normais. A ressonância magnética do joelho direito mostrou 
presença de fina plica infra-patelar no plano sulco troclear. Pequena área de aspecto cístico na topografia da margem lateral da bursa 
supra-patelar. A partir deste diagnóstico o paciente foi encaminhado para realização de cirurgia. 
Conclusão:  Relatamos o caso de um menino que apresentou precocemente manifestações de plica sinovial. Salientamos a importância de 
o pediatra reconhecer e encaminhar lesões articulares precocemente para evitar limitação da vida diária da criança.

P-074 - COLONOSCOPIA EM PROCTOLOGIA PEDIÁTRICA

Marina Smiderle Gelain1, Marco Antônio Smiderle Gelain1, Talita Vila Martins2, Antonella Furquim Conte2, Jose Vinicius Cruz1

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 2 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Objetivos: A colonoscopia apresenta emprego crescente no diagnóstico, controle evolutivo e tratamento das afecções colorretais na criança. 
Objetivamos avaliar o perfil – características, indicações, principais achados e contribuições, desse exame invasivo em pediatria.
Metodologia: Avaliamos retrospectivamente 71 colonoscopias de 65 pacientes masculinos e femininos com até 18 anos obtidas após 
aplicação de critérios de inclusão – alcançar o ceco, e exclusão - exames incompletos por dificuldade técnica, num total de 78 exames 
realizados na Instituição entre 01/02/2011 a 31/10/2012. Os pacientes foram submetidos à anestesia geral e utilizou-se colonoscópio 
Olympus CF-Q150L. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da mesma Instituição.
Resultados: 65% dos pacientes eram masculinos e 35% femininos. A média de idade foi de 9,07 anos (8 meses a 17 anos). As principais 
indicações foram sangramento digestivo baixo (n = 33) – destes, 39,3% apresentaram pólipos e 27,2% hiperplasia linfoide isolada, controle 
endoscópico de patologias prévias (n = 17) e suspeita de Doença Inflamatória Intestinal (DII) (n = 10). Em dezoito pacientes, identificaram-
se pólipos - três casos de PAF, um pólipo inflamatório – relacionado à presença de corpo estranho, onze pólipos juvenis e três adenomas. 
78% dos pólipos localizavam-se no reto. Dezesseis pacientes apresentaram-se com DII (21%), sendo colite não classificada (10), retocolite 
ulcerativa (3), Doença de Crohn (2) e colite eosinofílica (1). Não observamos nenhuma complicação relacionada ao exame.
Conclusões: A presença de alterações neoplásicas polipoides reforça a importância da pancolonoscopia, permitindo estabelecer grupos 
que necessitarão de seguimento ou rastreamento familiar. Ao diagnosticar DII, tal exame influencia positivamente no impacto sobre o 
crescimento e desenvolvimento infantil, determinando uma terapêutica mais precoce. A colonoscopia mostrou-se um exame seguro.

P-075 - DIFERENÇAS DE GÊNEROS SEXUAIS EM RATOS ADOLESCENTES NOS EFEITOS DE RECOMPENSA DO METILFENIDATO:  
UM ESTUDO PRÉ-CLÍNICO

Marina Smiderle Gelain1, Marco Antônio Smiderle Gelain1, Luana Freese1, Natividade de Sá Couto Pereira2, Kelly Martins 
Bisognin3, Priscila Almeida Costa3, Greice Caletti3, Maurício Schüler Nin3, Rosane Gomez2, Helena Maria Tannhauser Barros1

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre,  2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  
3 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Objetivos: O metilfenidato (MFD) é o fármaco de escolha para tratamento do TDAH, e efeitos a longo prazo sobre função cerebral e comportamento ainda 
são pouco conhecidos. A interação e o aprendizado social contribuem para o desenvolvimento da dependência a drogas. Os gêneros sexuais interferem 
sobre o uso e abuso de substâncias psicoativas. O modelo de preferência condicionada de lugar (CPP) destaca-se dentre os modelos animais para estudo 
da farmacodependência. Objetivamos investigar o reforço do MFD e suas diferenças entre os sexos em ratos adolescentes submetidos à sensibilização 
ao MFD e CPP.
Metodologia: Utilizamos 14 machos e 15 fêmeas Wistar, 200-250 g, adolescentes. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos, controle 
e MFD. O grupo MFD recebeu, alternadamente, MFD, 2,5 mg/kg via intraperitoneal (IP), e solução salina (SF) IP. O grupo controle recebeu apenas SF IP. O 
protocolo de CPP teve duração de 12 dias: pré-condicionamento – testa preferência basal, condicionamento com MFD ou SF e pós-condicionamento - nova 
preferência induzida por MFD. Utilizamos Sigma Stat 3.0, ANOVA e teste Bonferroni. Consideramos diferença estatisticamente significativa se P < 0,05. 
Estudo aprovado pelo CEUA.
Resultados: Avaliando-se apenas machos expostos à substância, nota-se que preferiram o ambiente condicionado ao MFD (P=0,006). Existe também 
tendência de condicionamento ao MFD nas fêmeas tratadas (P = 0,06).
Conclusões: O MFD induz efeitos de recompensa – semelhantes ao da cocaína - em machos e, ainda, aumentar o tamanho amostral, como perspectiva, 
pode implicar em resultados igualmente significativos nas fêmeas. Tal afirmação requer uma prescrição mais cautelosa dessa substância que apresenta 
potencial de droga de abuso.
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P-076 - DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS EM PEDIATRIA

Marina Smiderle Gelain1, Marco Antônio Smiderle Gelain1, Talita Vila Martins2, Antonella Furquim Conte2, Jose Vinicius Cruz1

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA),  2 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Objetivos: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são representadas por três entidades: retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI), doença 
de Crohn (DC) e colite indeterminada (CI). São doenças emergentes e crescentes dentro da pediatria, e o médico deve estar atento. No 
Brasil, não existem dados oficiais, apenas os serviços de especialidade registram um aumento progressivo de portadores. Objetivamos 
tecer considerações epidemiológicas sobre DII nessa população e expor as principais características dos pacientes pediátricos acometidos 
por essas afecções.
Metodologia: Avaliamos 16 pacientes masculinos e femininos que foram diagnosticados com DII através de quadro clínico, endoscópico 
e histológico no período de 01/02/2011 a 31/10/2012.
Os critérios de inclusão foram ter idade menor ou igual a 18 anos e apresentar dados compatíveis com a doença demonstrados por biópsia. 
Como critérios de exclusão consideramos idade maior que 18 anos e não demonstrar a doença através de exame anatomopatológico. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição.
Resultados: Dentre os 16 casos de DII, 10 tratavam-se de CI (62,5%), três casos de RCUI (18,7%), dois casos de DC (12,5%) e um caso de 
colite eosinofílica (6,2%). 35% das crianças com diagnóstico de DII pertenciam à faixa etária de 5-10 anos de idade. 55% dos pacientes 
eram do sexo masculino. Um paciente com diagnóstico de RCUI com 12 anos de idade apresentava, concomitantemente à DII, adenoma.
Conclusões: As DII levam a retardo no crescimento e desenvolvimento infantil. Nossa casuística evidencia a tava elevada de CI, o que 
reflete ainda a ausência de uniformização nos critérios diagnósticos das DII em pediatria.

P-077 - A DOENÇA ONCOLÓGICA NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA DOENÇA BENIGNA: O CASO DA HISTIOCITOSE DE 
LANGERHANS

Matheus Vanzin Fernandes1, Isabel Stensmann1, Gabriela Dallagnese1, Daiane Frosi2, Ana Fenili2, Daniela Kirst2,  
Fernanda Scherer2, Laura Borba2, Vera Sabarros2, Mariana Bohns Michalowski2

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), 2 Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA)

Introdução: A histiocitose das células de Langerhans (HCL) é uma doença rara que acomete, sobretudo, crianças entre 1 e 3 anos de idade. 
A apresentação clínica é muito variável, desde uma lesão isolada até uma doença disseminada, podendo imitar outras doenças da infância. 
Os locais mais comumente envolvidos são ossos, pele e linfonodos. Através deste caso, buscamos chamar a atenção para esta patologia 
no diagnóstico diferencial de lesões cutâneas da infância.
Descrição do caso: M.M.C., 1 ano, branco, masculino, chegou ao HCSA apresentando lesões pruriginosas eritemato descamativas em mãos, 
pés, tórax, mais intensas em face e couro cabeludo; unhas distróficas com coloração marrom-esverdeada; períneo com lesões eritemato-
sas, crostas e fissuras; e abaulamento retroauricular à esquerda. Pais relatavam início das lesões cutâneas aos 2 meses de idade e otites 
de repetição a partir dos 6 meses com otorreia bilateral após os 8 meses. Recebia tratamento para dermatite seborreica desde início do 
quadro. Devido à apresentação clínica, foi levantada a hipótese de HCL sistêmica, confirmada através de biópsia. Após tratamento com 
Vimblastina e Prednisolona, paciente apresentou melhora do quadro e segue em acompanhamento ambulatorial.
Conclusão: A HCL é uma doença rara, pouco conhecida pelos médicos em geral que pode imitar doenças benignas mais frequentes na 
infância como a dermatite seborreica. O objetivo deste relato é chamar a atenção sobre esta patologia para que seja detectada de forma 
mais precoce, melhorando o prognóstico e diminuindo a morbidade nestas crianças.

P-078 - SÍNDROME DE PATAU (TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 13):  
RELATO DE TRÊS CASOS EM ASSOCIAÇÃO COM MALFORMAÇÕES CARDÍACAS NÃO USUAIS

Mayara Romano1, Janaina Polli1, Luciano Bender1, Maria Rita Meyer2, Mônica Bacil1, Samira Musa1, Rafael Rosa1,2,  
Rosana Rosa2, Paulo Zen2,3, Patrícia Trevisan2

1 HMIPV, 2 UFCSPA, 3 CHSCPA

Introdução: A síndrome Patau (SP) é uma das doenças cromossômicas mais comuns e graves, resultando em várias anomalias congênitas 
tais como defeitos cardíacos. Nosso objetivo foi relatar três pacientes com SP apresentando malformações cardíacas não usuais.
Descrição do caso: O primeiro paciente era um menino de 60 dias com área de aplasia cútis no couro cabeludo, coloboma de íris, micrognatia, 
orelhas displásicas, micropênis e criptorquidia. A avaliação cardiológica evidenciou tetralogia de Fallot associada à comunicação interatrial 
(CIA). O segundo paciente era também um menino, de 1 dia de vida, com descrição de área de aplasia cútis no couro cabeludo, microftal-
mia bilateral, orelhas displásicas, micropênis, criptorquidia e polidactilia pós-axial de mãos. A ecocardiografia demonstrou a presença de 
dextrocardia, CIA, comunicação interventricular (CIV) e persistência do canal arterial (PCA). O terceiro paciente é um indivíduo de 85 dias 
de vida com área de aplasia cútis no couro cabeludo, microftalmia bilateral, orelhas displásicas, micropênis, criptorquidia, e polidactilia 
pós-axial de mãos e de pés. O estudo cardiológico revelou cor triatriatum, CIA e PCA. Todos os três casos apresentavam SP por trissomia 
livre do cromossomo 13. Eles foram a óbito com idades entre 9 e 279 dias. Nenhum foi submetido à cirurgia cardíaca.
Comentários: Alterações congênitas do coração ocorrem em 80-100% dos pacientes com SP e incluem, principalmente, a CIA, CIV e PCA. 
No entanto, poucos casos são relatados de tetralogia de Fallot e dextrocardia. A associação com cor triatriatum não foi descrita ainda na 
literatura.
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P-079 - RELATO DE PACIENTE COM ESTENOSE DE VÁLVULA PULMONAR E SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN IDENTIFICADA 
ATRAVÉS DE TÉCNICA DE HIBRIDIZAÇÃO IN SITU FLUORESCENTE (FISH)

Mayara Romano1, Samira Musa1, Mônica Bacil1, Janaina Polli1, Maria Rita Meyer2, Rafaella Mergener2,3, Mariluce Riegel3,  
Rafael Rosa1,2, Tatiane de Araújo1, Paulo Zen2,4

1 HMIPV, 2UFCSPA, 3HCPA, 4 CHSPA

Introdução: A síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH) é uma doença genética resultante da deficiência de parte do braço curto do cromossomo 
4 (4p). Nosso objetivo foi relatar um paciente com estenose de válvula pulmonar (EVP) e SWH identificada através de técnica de hibridização 
in situ fluorescente (FISH).
Descrição do caso: O paciente é o segundo filho de pais adultos jovens, sem casos conhecidos de doenças genéticas na família. Nasceu de parto 
normal, a termo, pesando 2.515 gramas, medindo 44 cm, com perímetro cefálico de 35 cm e escores de Apgar de 9/9. Ao nascer, necessitou 
de oxigenioterapia com ventilação mecânica e apresentou parada cardiorrespiratória. Evidenciou-se sopro cardíaco, sendo diagnosticada EVP 
aos 4 meses. Necessitou ser submetido ao cateterismo nesta mesma época. Evoluiu com crises convulsivas, disfagia orofaríngea e importante 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Na sua avaliação com 1 ano e 9 meses, evidenciou-se retardo de crescimento, macrocefalia, 
sobrancelhas arqueadas, hipertelorismo, pregas epicânticas, ptose palpebral à esquerda, fosseta pré-auricular à esquerda, orelhas baixo 
implantadas e rotadas posteriormente, hipospádia frustra, dedos dos pés finos e longos e pé torto congênito à direita. O seu cariótipo de alta 
resolução foi normal. A avaliação através do FISH evidenciou uma microdeleção de 4p, confirmando o diagnóstico de SWH.
Comentários: A SWH é uma condição rara associada a defeitos cardíacos congênitos, em especial do tipo septal. A EVP tem sido descrita, 
mas com uma frequência menor. Estes pacientes podem apresentar uma deleção imperceptível ao cariótipo, necessitando de exames pouco 
acessíveis, como o FISH, para a confirmação diagnóstica.

P-080 - RELATO DE PACIENTE COM SÍNDROME DO CRI-DU-CHAT APRESENTANDO IMPORTANTES DIFICULDADES ALIMENTARES

Samira Musa1, Mayara Romano1, Mônica Bacil1, Janaina Polli1, Maria Rita Meyer2, Rafael Rosa1,2, Vinícius de Mattos2,  
Paulo Zen2,3, Patrícia Trevisan2, Patrícia Petry1

1 HMIPV, 2 UFCSPA, 3 CHSCPA

Introdução: A síndrome do Crid-du-Chat, também conhecida como síndrome do miado do gato, é considerada uma doença cromossômica 
rara. Nosso objetivo foi relatar um paciente com a síndrome do Cri-du-Chat apresentando um quadro de importante distúrbio da deglutição 
e de refluxo gastroesofágico.
Descrição do caso: O paciente possuía descrição de laringomalácia e dificuldade de sucção. Aos 4 meses de idade, apresentava retardo de 
crescimento, microcefalia, occipital proeminente, hemangioma plano em fronte, epicanto bilateral, fendas palpebrais oblíquas para baixo, 
boca em “V” invertido, micrognatia, orelhas baixo implantadas, hérnia umbilical, pés tortos com sobreposição dos dedos dos pés e hipertonia 
de membros. O cariótipo mostrou uma deleção do braço curto do cromossomo 5, o que foi compatível com o diagnóstico de síndrome do 
Cri-du-Chat. A nasofibrobroncoscopia mostrou a presença de uma traqueomalácia distal leve. A criança evoluiu com vômitos e regurgitações 
frequentes, sendo que fazia uso de sonda nasogástrica. Apresentou episódios recorrentes de pneumonia e sibilância, sendo que recebeu 
diagnóstico de importante refluxo gastroesofágico, tendo iniciado na época o uso de cisaprida. Devido à piora dos sintomas, foi submetido 
à cirurgia de fundoplicatura e gastrostomia com 1 ano e 7 meses de idade. Não apresentou mais episódios de pneumonia após.
Comentários: Dentro do espectro de anormalidades observadas em indivíduos com a síndrome do Cri-du-Chat, as anormalidades alimentares 
são bastante frequentes, o que pode acarretar importante dificuldade no seu manejo. Assim, profissionais da área da saúde envolvidos no 
acompanhamento destes pacientes devem estar cientes destas alterações e de suas possíveis consequências.

P-081 - BAIXA ESTATURA ASSOCIADA À DEFICIÊNCIA MENTAL, DISMORFIAS FACIAIS E POLEGARES/HÁLUCES ALARGADOS: 
SÍNDROME DE RUBINSTEIN-TAYBI

Patrícia Petry1, Mayara Romano1, Samira Musa1, Mônica Bacil1, Janaina Polli1, Cristiane Kopacek1, Rafael Rosa1,2,  
Vinícius de Mattos2, Paulo Zen2,3, Patrícia Trevisan2

1 HMIPV, 2 UFCSPA, 3 CHSCPA

Introdução: A síndrome de Rubinstein-Taybi é uma condição genética rara caracterizada, entre outros achados, por baixa estatura/retardo 
de crescimento. Nosso objetivo é, através do relato de um caso, salientar achados clínicos que possam ser importantes para a identificação 
da síndrome de Rubisntein-Taybi.
Descrição do caso: O paciente era o primeiro filho de um casal de pais jovens, sem casos similares na família. Ele possuía história de um 
sopro cardíaco inocente, além de diagnóstico de refluxo gastroesofágico, distúrbio da deglutição, dacriocistite, criptorquidia (corrigida 
com cerca de 5 anos) e pés tortos congênitos. Havia evoluído também com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e de fala, sendo 
que possuía dificuldade de aprendizagem. Ele era bastante hipotônico. Na sua avaliação, aos 13 anos de idade, verificou-se a presença 
de baixa estatura (altura de 133,5 cm), obesidade, fendas palpebrais oblíquas para baixo, ptose palpebral bilateral, nariz proeminente, 
palato alto, contratura de dedos das mãos, polegares e háluces alargados e desviados, além de dedos das mãos espatulados e nevos 
melanocíticos múltiplos. O exame de cariótipo foi normal (46,XY). A tomografia computadorizada de crânio cisternas subaracnóideas e 
sulcos corticais alargados.
Comentários: A soma dos achados clínicos apresentados pelo paciente foi compatível com o diagnóstico de síndrome de Rubinstein-Taybi. 
Assim, na avaliação de indivíduos com baixa estatura associada à deficiência mental, pediatras devem estar atentos quanto à possível 
presença destas características clínicas (especialmente de face e de mãos/pés), a fim de tentar identificar pacientes com esta síndrome.
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P-082 - GLICOGENOSE TIPO 1B - UM RELATO DE CASO

Meriene Viquetti de Souza, Bruna Della Flora, Raquel Borges Pinto, Beatriz John dos Santos, Ana Regina Lima Ramos,  
Osvaldo Alfonso Pinto Artigalas, Márcia Andrea de Oliveira Schneider, Pedro Paulo Albino dos Santos, Diego Malheiros de Moura

Hospital da Criança Conceição (HCC)

Introdução: As glicogenoses são erros inatos do metabolismo caracterizados por defeitos no armazenamento do glicogênio. As Glicogenoses 
tipo 1 caracterizam-se por pobre tolerância ao jejum, hepatomegalia e retardo de crescimento. O tipo 1B, menos frequente, é causado pela 
deficiência da enzima glicose-6-fosfato translocase, cursa também com neutropenia e disfunção dos neutrófilos.
Caso: Menina, 1 ano e 11 meses, filha de casal jovem, não consaguíneo. Internou nas primeiras semanas de vida para investigar neutro-
penia. Realizou medulograma, cariotipagem, imunofenotipagem, sendo descartado leucemia. Evoluiu com hiperuricemia (> 8 mg/dL), 
hipertrigliceridemia, aumento de aminotransferases e microalbuminúria. US abdominal: hepatomegalia com parênquima homogêneo. 
Apresentou várias internações por convulsão e infecções. EEG normal. Ao exame físico: facies arrendonada (“doll-face”), sem dismorfias. 
Abdome distendido com hepatomegalia. Realizou biópsia hepática: acúmulo de glicogênio em hepatócitos (PAS+), dosagem hepática da 
glicose-6-fosfatase: normal. Investigação metabólica: perfil de acilcarnitinas em Tandem (normal), aminoácidos em sangue e urina por 
HPLC (normal), cromatografia gasosa de ácidos orgânicos em urina (normal), carnitinas (total e livre) em sangue e urina (normal) e triagem 
ampliada de EIM (normal). Diagnóstico presuntivo de Glicogenose tipo 1B, sendo iniciado manejo dietético com restrição de lactose, sa-
carose e frutose e prescrito isolado de soja e amido cru. Apresentou melhora dos níveis de triglicerídeos e glicemia. Indicado alopurinol, 
filgrastima e enalapril. Evoluiu com bom controle metabólico, ganho pondero-estatural e desenvolvimento neuro-psicomotor.
Comentários: A Glicogenose tipo 1b é uma doença rara, onde o controle metabólico adequado precoce é fundamental para manter ganho 
estatural, evitar o envolvimento neurológico e complicações a longo prazo.

P-083 - SÍNDROME DOS VÔMITOS CÍCLICOS - RELATO DE CASO

Meriene Viquetti de Souza, Bruna Della Flora, Raquel Borges Pinto, Ana Regina Lima Ramos, Beatriz John dos Santos,  
Sócrates Salvador, Osvaldo Alfonso Pinto Artigalas, Priscila Coelho Amaral

Hospital da Criança Conceição (HCC)

Introdução: A síndrome dos vômitos cíclicos é uma desordem de origem idiopática caracterizada por períodos de vômitos intensos e 
frequentes intercalados por períodos assintomáticos. Apesar de não ser considerada uma enfermidade rara em crianças frequentemente 
é subdiagnosticada. Pensando nisto relatamos um caso clássico da síndrome.
Descrição do Caso: Menina, 12 anos com várias internações para investigação de vômitos recorrentes. Apresentava crises de vômitos, 
dor abdominal e náuseas desde os 6 anos, durando de 1 a 2 semanas, mais intensas há 4 anos. Recorrência mensal. Período intercrise 
totalmente assintomática. Na última internação apresentou crises hipertensivas, sendo iniciado enalapril. Co-morbidades: epilepsia; 
alterações psiquiátricas: depressão e déficit cognitivo. Realizadas endoscopias digestivas que apresentaram alterações inespecíficas. 
Realizou REED e TC de abdome e tórax: sp. Realizado teste terapêutico para migrânea com flunarizina, sem sucesso. RNM de crânio com 
ventrículos dilatados e atrofia cerebral difusa, sem sinais de hipertensão intracraniana. Avaliação genética para doenças metabólicas sem 
alterações. Aventada hipótese diagnostica de síndrome dos vômitos cíclicos; iniciada terapia com amitriptilina, L-carnitina e coenzima 
Q10 apresentando alívio do quadro.
Comentários: A síndrome dos vômitos cíclicos permanece com sua fisiopatologia não totalmente conhecida. A NASPGHAN sugere critérios 
diagnósticos: cinco ataques ao menos, em quaisquer intervalos, e mínimo de 3 ataques nos últimos 6 meses; episódios de náuseas e vômitos 
intensos durando de 1h a 10 dias; Padrão esteriotipado dos sintomas em cada paciente; ao menos 4 vômitos em 1 hora; assintomático na 
intercrise e sintomas não atribuídos a outras desordens. A criança abordada preenche corretamente os critérios acima.

P-084 - ASSOCIAÇÃO DE HEPATOBLASTOMA E DOENÇA DE HIRSCHSPRUNG: RELATO DE CASO

Meriene Viquetti de Souza, Ariane Nádia Backes, Raquel Borges Pinto, Ana Regina Lima Ramos, Beatriz John dos Santos,  
Bruna Della Flora, Osvaldo Alfonso Pinto Artigalas, Maria Lúcia Roenick

Hospital da Criança Conceição (HCC)

Introdução: Hepatoblastoma é um tumor raro e sua associação com doença de Hirschsprung é ainda desconhecida. Relatamos um caso de 
hepatoblastoma em uma criança com diagnóstico prévio de atresia duodenal e doença de Hirschsprung.
Descrição do Caso: Menino com 1a e 11m, prematuro, portador de catarata congênita e persistência do canal arterial. Apresentou atraso na 
eliminação de mecônio. Rx abdominal: distensão de alças, edema de parede. Enema opaco: microcólon e acentuada distensão de delgado. 
Submetido à laparotomia sendo identificado atresia de íleo terminal e ceco desconectado. Realizada ileostomia que evoluiu para prolapso 
com evisceração de alças durante a tentativa de redução, sendo necessária laparotomia. Durante o procedimento, foram realizadas biopsias 
de cólon que evidenciaram ausência de células ganglionares em sigmoide e reto. Procedido abaixamento Duhamel II. Com 1 ano e 5 meses 
suspeitou-se de broncodisplasia, sendo realizada tomografia de tórax que demonstrou atresia de ramo de artéria pulmonar direita e lesão 
hepática hipervascularizada. Biópsia da lesão diagnosticou neoplasia maligna de padrão epitelioide, formando trabéculas e eventuais 
ductos sem invasão vascular, sugerindo hepatoblastoma de tipo epitelial. Alfa-fetoproteína de 8.229 ng/ml. Submetido a quimioterapia 
neoadjuvante e hepatectomia direita, permanecendo 30% de fígado residual. No pós operatório apresentou insuficiência hepática com 
resolução na primeira semana. Alfa-fetoproteina pós ressecção de 22 ng/ml. Permanece em quimioterapia.
Comentários: Doença de Hirschsprung pode estar associada a anormalidades cromossômicas, mutações genéticas e várias síndromes. 
Em cerca de 18% dos casos existem outras anomalias associadas no SNC, gastrointestinais, cardíacas e gênito-urinárias. Até o momento, 
desconhecemos a associação com hepatoblastoma.
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P-085 - PATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS

Milene Maria Saalfeld de Oliveira, Maria Salfeld, Karen Jansen, Denise Marques Mota, Jeronimo Branco

Universidade Católica de Pelotas (UCPel)

Objetivo: Descrever a prevalência de paternidade na adolescência (PA) e fatores associados a ela em uma amostra comunitária de indi-
víduos de 14-35 anos.
Métodos: Estudo transversal na zona urbana de Pelotas-RS, Brasil. A seleção amostral foi em múltiplos estágios, considerando a divisão 
censitária do município. Neste estudo incluíram-se somente indivíduos do sexo masculino e sexualmente ativos. Os dados foram coletados 
através de questionário autoaplicável nos domicílios selecionados. As hipóteses foram testadas através do teste Qui-Quadrado para o 
cálculo de proporções e da regressão de Poisson para análise multivariável.
Resultados: A amostra do estudo de base foi composta por 1612 sujeitos, excluindo-se os indivíduos do sexo feminino (n = 913) e aqueles 
ainda sem iniciação sexual (n = 95), restando um total de 604 homens. Entre eles, a prevalência de paternidade adolescente foi 6,1% 
(n = 37). Após análise ajustada, esteve associado à paternidade adolescente ter a cor da pele preta (p = 0,002), apresentar menor indicador 
econômico (p = 0,032), ter companheira (p = 0,046) e ter tido iniciação sexual precoce (p = 0,001).
Conclusões: A paternidade na adolescência deve ser entendida como uma possibilidade na trajetória juvenil, principalmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade social. A iniciação sexual é uma característica própria desta idade, sendo um dos requisitos sociais para o 
reconhecimento da masculinidade, cujo início precoce torna-se um dos fatores associados à PA. Destacamos a necessidade de estratégias 
de prevenção e investimento em redes de apoio que visem educar o adolescente para o exercício da sexualidade responsável.

P-086 - PERCEPÇÃO MATERNA REFERENTE À PRÓPRIA ALIMENTAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DO FILHO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Mônica Cristina Broilo, Lucia Marques Stenzel, Daniela Centenaro Levandowski

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Objetivos: analisar a percepção materna sobre sua alimentação, de seu filho na primeira infância e sobre alimentação adequada para esta 
faixa etária. 
Metodologia: análise transversal de dados coletados, por meio de questionário, em ensaio de campo randomizado no qual foram entre-
vistadas mães, usuárias de Unidades de Saúde de Porto Alegre. Estas foram contatadas aos 2 a 3 anos da criança e, nessa análise foram 
consideradas respostas às seguintes questões: 1)“Você acha que a sua alimentação é saudável? Por quê? 2)“Você acha que a alimentação 
do seu filho é saudável? Porquê? 3)“O que você acha que é comer bem para uma criança da idade de seu(sua) filho(a)?”. Foram apresentadas 
as frequências absolutas nas questões fechadas e as respostas abertas foram categorizadas por meio de análise de conteúdo. 
Resultados: Dentre as 464 entrevistadas, 43% acreditam que sua alimentação é saudável e citam como determinantes a qualidade da 
alimentação (68,6%), variedade (14,7%), regularidade ou rotina (8,9%) e quantidade (3,7%). Já quanto à alimentação do filho, 72% delas 
referem que esta seja saudável citando qualidade (66,6%), variedade (15%), regularidade ou rotina (8,2%) e quantidade (5,2%) como 
motivos. Para as entrevistadas, “comer bem” para uma criança nesta idade está relacionado a aspectos como qualidade da alimentação 
(79,5%), regularidade ou rotina (17,8%), variedade (15,8%) e quantidade (8,2%). 
Conclusões: A qualidade da alimentação se destaca como determinante de saúde na percepção materna. Este dado aponta para necessidade 
de melhor compreensão do tema, porém a sobreposição desta categoria sobre outras é um fato importante para pensar intervenções em 
alimentação infantil.

P-087 - RABDOMIOMA CARDÍACO FETAL: RELATO DE CASO

Monique Malacarne Michelin1, Elias Sato de Almeida2, Tobias Sato de Almeida2, Daniele de Sena Brisotto3,  
Morgana de Freitas Pandolfo3, Bruna Marin Peluso3, Caroline Fincatto da Silva3

1 HSVP, 2 HC, 3 HSVP

Introdução: Os tumores cardíacos primários são achados raros em pacientes de todas as idades. Na faixa etária pediátrica, a prevalência 
varia de 0,0017 a 0,28%. No feto e na criança, os rabdomiomas cardíacos são os tumores cardíacos primários mais comuns e em 90% dos 
casos são benignos. Em geral, esses tumores apresentam boa evolução no período pré-natal devido ao seu lento crescimento, havendo, 
inclusive, possibilidade de regressão antes do nascimento. Os poucos casos em que há crescimento rápido do tumor, as principais com-
plicações são: obstrução das vias de entrada ou saída dos ventrículos, arritmias cardíacas e embolização de partes do tumor. Cerca de 50 
a 80% dos casos apresenta associação com esclerose tuberosa.
Descrição do caso:  Primigesta, 26 anos, apresenta ecocardiograma fetal do 2º trimestre sugestivo de rabdomiomas cardíacos localizados 
no sulco atrioventricular anteriormente a válvula tricúspide e na via de saída do ventrículo direito. Realizado parto cesárea com 34 sem + 3 
dias devido à centralização fetal. Recém-nascido do sexo feminino, com Apgar 9/10, pesando 2.330 g, sem necessidade de reanimação. No 
4º dia de vida, evoluiu com taquicardia supraventricular, sem repercussão hemodinâmica, revertida com adenosina. Iniciou o uso contínuo 
de betabloqueador. Realizado RM de crânio, que sugeriu a presença de esclerose tuberosa.
Comentários: A ultrassonografia morfológica fetal é a principal forma de detecção de tumores cardíacos. A conduta de pré-natal é expec-
tante devido ao crescimento lento do tumor e possibilidade de regressão espontânea. O seguimento clínico pós-natal é obrigatório devido 
a frequente associação com esclerose tuberosa.
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P-088 - ANOREXIA COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS INTRACRANIANO DIFUSO

Daniele de Sena Brisotto, Morgana Freitas Pandolfo, Michel Ribeiro Fernandes, Pablo Santiago, Marcelo Lorenzoni

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)

Introdução: Os tumores de células germinativas intracraniana ocorrem na linha média, principalmente nas regiões suprasselar e glândula 
pineal. Os suprasselares apresentam disfunções hipotalâmicas e hipopituitárias, desenvolvimento puberal precoce ou atrasado, deficiência 
de GH, hipotireoidismo central e insuficiência adrenal secundária. Já os de glândula pineal causam hidrocefalia obstrutiva, síndrome de 
Parinaud, ataxia e alterações comportamentais.
Descrição do caso: Paciente feminina, 14 anos, trazida pelos familiares por queixa de anorexia, perda de peso e apatia há quatro meses. 
Avaliada inicialmente pelas equipes da gastroenterologia e psiquiatria por quadro de depressão e desnutrição grave (IMC< 11). Na suspeita 
de anorexia nervosa iniciaram-se antidepressivos e nutrição parenteral, porém evoluiu com quadro de tetraespasticidade, hiperreflexia 
4/4, redução do reflexo fotomotor pupilar, hipotetizando-se comprometimento encefálico. Realizado TCCE que demonstrou hidrocefalia 
e lesão expansiva próxima ao III-ventrículo e ventrículo lateral esquerdo. Exame de RNM mostrou componente intraventricular e anterior 
aos núcleos da base. Instalado DVE e realizado biópsia da lesão que confirmou o diagnóstico de tumor de células germinativas. Paciente 
foi encaminhada ao serviço de hemato-oncologia pediatria para estadiamento e tratamento quimioterápico.
Comentários: O diagnóstico foi de germinoma difuso com componente suprasselar e pineal, com manifestações de hipotireoidismo, 
hipocortisolismo e síndrome de Parinaud. No caso relatado a paciente apresentou anorexia como primeira manifestação de um tumor de 
células germinativas, fato que ocorre na minoria dos casos. Por ser um sintoma constitucional, a paciente passou por avaliações de várias 
especialidades, as quais não atribuíram a anorexia ao quadro tumoral, mas a um quadro de distúrbio alimentar.

P-089 - RESOLUÇÃO ESPONTÂNEA DE PNEUMONIA LIPOIDE POR INGESTA DE ÓLEO MINERAL

Daniele de Sena Brisotto, Michel Ribeiro Fernandes, Morgana Freitas Pandolfo, Monique Malacarne, Caroline Fincatto,  
Bruna Pelusso, Jaqueline Cabeda

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)

Introdução: A pneumonia lipoide é um evento raro de difícil diagnóstico, facilmente confundida com pneumonia bacteriana. Baseia-se nos 
aspectos clínicos, radiológicos e histológicos para confirmação da etiologia, porém inúmeros casos são subdiagnosticados principalmente 
se não for realizada uma história clínica minuciosa levando a hipótese do uso de substâncias como causa do quadro respiratório.
Descrição do Caso: Paciente E.B.S., masculino, dois meses, previamente hígido, porém nos últimos dias apresentou constipação. Mãe o 
levou para atendimento em sua cidade de origem onde foi prescrito óleo mineral. Após 12 horas evoluiu com quadro de cianose, tosse e 
dispneia, encaminhado para hospital de referência por quadro de insuficiência respiratória, foi prontamente atendido e transferido para 
CTI, realizado suporte ventilatório, drogas vasoativas e antibióticos de amplo espectro. O raio X torácico evidenciou foco de consolidação 
importante em ápice direito e em bases pulmonares. Programado realização de fibrobroncoscopia, porém o paciente teve rápida melhora 
do quadro, adiando a necessidade do exame. Paciente permaneceu dois meses internado até a resolução completa do quadro clínico e 
radiológico.
Comentários: No caso relatado, o paciente apresentou quadro de pneumonia aspirativa provavelmente devido ao óleo mineral utilizado 
para constipação intestinal, entretanto este está proscrito para menores de três anos. Um quadro de pneumonia refratária ao tratamento 
clínico com antibióticos associado a história de constipação intestinal em que se fez uso de óleo mineral é sugestivo de pneumonia lipoide. 
Entretanto, neste caso o paciente teve resolução do quadro sem a necessidade do lavado brônquico, que hoje é considerado o tratamento 
de escolha para a entidade.

P-090 - TOXOCARÍASE HEPÁTICA: RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

Paula de Souza Dias Lopes, Raquel Borges Pinto, Beatriz John dos Santos, Ana Regina Lima Ramos, Candice Peters Keffer,  
Simone Berwig Matiotti

Hospital da Criança Conceição (HCC)

Introdução: Toxocaríase é uma doença infecciosa, de distribuição mundial, transmitida principalmente pelo contato com filhotes de ca-
chorros e gatos. A maioria dos pacientes é assintomática, mas pode apresentar dor abdominal, hepatomegalia, fadiga, febre, eosinofilia 
e aumento de IgE. O diagnóstico é feito através de ELISA. Ecografia, TC ou RM abdominal podem mostrar lesões arredondadas no fígado. 
Trata-se com drogas anti-helmínticas. Descreveremos 2 casos de toxocaríase com manifestações hepáticas.
Caso 1: Menina, 8 anos, dor abdominal recorrente e febre. Contato com cachorros. Ao exame: massa palpável em hipocôndrio direito; 
Blumberg negativo. Durante a internação, realizou ecografia abdominal: duas imagens hipossônicas subcapsulares no fígado. TC abdome: 
múltiplos nódulos difusos, hipoatenuantes, sugerindo natureza granulomatosa. Sorologias para Toxocara canis IgG: indeterminada e Bar-
tonella henselae: negativa. PPD 15 mm e RXT normal, realizada profilaxia com Isoniazida por 6 meses. Antígeno carcinoembriogênico e 
alfa-fetoproteína negativos. Hemograma sem eosinofilia. Sorologias: Sífilis, hepatites B, C e anti-HIV NR. Avaliação oftalmológica normal. 
Usou 5 doses de Albendazol. Apresentou desaparecimento dos sintomas e dos nódulos na ecografia.
Caso 2: Menino, 3 anos, com dor abdominal recorrente e eosinofilia importante (45%). Contato com cachorros. Ecografia abdominal: lesões 
ovaladas, hipossônicas, esparsas. Sorologia para Toxocara canis: IgM NR, IgG reagente. Avaliação oftalmológica normal. Tratou com 5 doses 
de Albendazol. Ecografia de controle: regressão importante das lesões hepáticas.
Comentários: Ambos os casos de envolvimento hepático têm em comum dor abdominal recorrente, granulomas hepáticos e melhora clínica 
e ecográfica após uso de anti-helmíntico. Na presença de granulomas hepáticos, a possibilidade de toxocaríase deve ser considerada.
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P-091 - LINFANGIOMATOSE INTESTINAL

Paulo Roberto Lorentz Aita, Eduardo Campara de Oliveira, Diogo Vieira, Eduardo Bervian Junior,  
Gabriela Zanolla, Stefano Antola Aita

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Introdução: Reporte de caso de lactente com causa rara de linfangiomatose intestinal, com presença de abscesso, simulando causas mais 
comuns de febre e abdômen agudo.
Relato do caso: Lactente masculino, de 3 meses e 9 dias, com um quadro inespecífico de febre baixa persistente, irritabilidade, choro 
intenso, defesa a palpação abdominal e leucocitose com desvio à esquerda; internada para investigação com hipóteses diagnósticas de 
bacteremia, infecção urinária ou intussussepção intestinal, entre outras possibilidades diagnósticas. A ultrasonografia e a tomografia 
computadorizada demonstraram massas abdominais de aspecto cístico, as maiores medindo cerca de 5x5,7 cm², sendo um dos cistos, com 
discreto espessamento e realce parietal sugerindo cisto infectado. Após os achados foi levantada a hipótese de Linfangiomatose intestinal 
cística associada a infecção em uma das massas, iniciada antibioticoterapia com posterior extirpação cirúrgica dos cistos, drenagem do 
abscesso e envio da peça para análise histológica, a qual confirmou o diagnóstico.
Comentários: Chamamos a atenção para causa rara de abdômen agudo, em que os métodos de imagem são de extrema importância para a 
suspeição diagnóstica. Os linfangiomas abdominais são mal formações raras do sistema linfático, as quais podem ser diagnosticadas pelo 
US e confirmadas com achados histológicos provenientes de biópsia. O método terapêutico de escolha utilizado neste caso está associada 
a uma baixa incidência de recidivas, baseada na literatura internacional.

P-092 - OSTEOCONDROMATOSE MÚLTIPLA

Paulo Roberto Lorentz Aita, Guilherme John Neto, Fabiano Corrêa de Oliveira, Francieli Sanfelice,  
Giulia Menuci, Felipe Maroneze Garcia

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Osteocondroma é o tumor ósseo benigno mais comum e pode ocorrer tanto na forma única quanto múltipla (15% dos casos), quando, 
geralmente, faz parte da síndrome autossômica dominante: Osteocondromatose Múltipla. Nesta síndrome, pode ocorrer dor secundária ao 
tumor, deformidades locais, baixa estatura desproporcional e a transformação maligna para osteossarcoma ocorre em 0,5-3% dos casos.
Paciente feminina, 6 anos, com 1 ano e 11 meses de idade procurou atendimento devido ao surgimento de nódulo com consistência pé-
trea, indolor e sem sinais flogísticos na face anterior da tíbia esquerda. Sete meses depois, novo nódulo no 7° arco costal direito. Exame 
radiológico mostrou exostose óssea na extremidade distal da tíbia esquerda, 7° arco costal direito, fêmur distal esquerdo, fíbula direita e 
provável exostose em 4° arco costal esquerdo e escápula esquerda, sugerindo Osteocondroma. Após três anos, surgiu nódulo em ombro 
direito, de crescimento rápido e, devido à deformidade e restrição ao movimento, foi feita a exérese da lesão que confirmou aspectos 
histopatológicos consistentes com Osteocondroma. Na história familiar, avô e irmã com presença de nódulos. A paciente segue em acom-
panhamento, com lesões estáveis, indolores e estatura adequada para a idade.
O principal aspecto no seguimento desta paciente é detectar precocemente malignizações, deformidades e prejuízo funcional que podem 
ocorrer após a maturação óssea. Até essa fase não há necessidade de exames de imagem para pesquisa de osteossarcoma, salvo se houver 
queixas clínicas de crescimento ou dor nas lesões. Pela herança autossômica dominante, deve-se atentar para a patologia em familiares.

P-093 - ANOMALIA DE EBSTEIN

Paulo Roberto Lorentz Aita, Guilherme John Neto, Fabiano Corrêa de Oliveira, Francieli Sanfelice,  
Giulia Menuci, Felipe Maroneze Garcia, Alexandre Naujorks

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Introdução: A síndrome de Down é a anormalidade cromossômica mais frequente em recém-nascidos, caracterizada por uma variedade de 
apresentações clínicas. Aproximadamente metade dos indivíduos com SD tem doença cardíaca congênita, sendo as mais comuns: defeito 
septal atrioventricular completo e defeito septal ventricular. A anomalia de Ebstein é uma malformação congênita caracterizada primaria-
mente por anormalidades da válvula tricúspide e do ventrículo direito. O risco estimado da anomalia de Ebstein na população geral é de 
1 a cada 20.000 nativivos e não discrimina gênero. A associação da anomalia de Ebstein com SD é extremamente rara na população, dessa 
forma, a descrição na literatura é baixa, sendo relatados apenas 4 casos até o momento.
Relato de caso: Paciente de 4 anos que foi encaminhado ao Ambulatório de Pediatria para acompanhamento para SD, com confirmação por 
Cariotipo. Analisando os arquivos do paciente constatou-se um Ecocardio compatível com anomalia de Ebstein, além da presença de hipo-
tireoidismo congênito, e diferentemente do que a literatura descreve, a mãe não fez uso de lítio durante a gravidez, e sim de metildopa.
Comentários: Apesar da combinação das patologias ser rara, este seria o 5º caso descrito da associação de síndrome de Down com anomalia 
de Ebstein na literatura mundial e 2º no Rio Grande do Sul.
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P-094 - UMA CAUSA RARA DE MÁ ABSORÇÃO E ATRASO NO CRESCIMENTO – DISPLASIA EPITELIAL INTESTINAL OU ENTEROPATIA 
DE TUFTING

Cristina Targa Ferreira, Carolina Soares da Silva, Regis Schander Ferrelli, Eduardo Montagner Dias, Cintia Steinhaus,  
Marilia Rosso Ceza, Melina Utz Melere, Renata Rostirola Guedes, Marina Adami

Hospital da Criança Santo Antônio - Serviço de Gastropediatria

Introdução: A displasia epitelial intestinal (DEI), ou Tufting enteropathy, é uma enteropatia congênita que se apresenta precocemente por diarreia 
intratável podendo causar falência intestinal.
Objetivo: Apresentar um caso de DEI em nosso meio.
Relato do caso: Nos primeiros meses de vida cursou com fezes amolecidas 3 a 4 vezes por dia e falência de crescimento pôndero-estatural. Inicialmente 
suspeitado de alergia à proteína do leite de vaca. Fez várias dietas sem resposta, sendo submetida à endoscopia e à colonoscopia com biópsias de 
interpretação normal. Internou e iniciou dieta elementar exclusivamente à base de fórmula de aminoácidos por sonda nasogástrica (180 Kcal/Kg/dia), 
sem ganho de peso. Os episódios de diarreia não eram significativos. Em setembro de 2012 foi iniciada NPT. As biópsias foram revisadas, sugestivas 
de enteropatia de Tufting. Exames foram enviados para os EUA e para a França, havendo concordância com o provável diagnóstico de Tufting. Em Paris 
(Hôpital Necker Enfants-Malades) foi feito o estudo genético do DNA, confirmando estado homozigoto para a mutação intrônica do gene EpCAM. Os 
pais da paciente são heterozigotos. A mutação intrônica foi identificada pelo sequenciamento como uma substituição de 14 bases upstream no exon 
6 (c.556-14A>G), também encontradas em várias outras crianças com DEI e que se mostrou patogênica pela análise do RNA. Atualmente, menina tem 
21 meses, IMC no escore Z -0,9, altura no percentil 32,5%. Recebe NPT de 12 horas domiciliar e dieta hipoalergênica.
Conclusão: Deve-se considerar a displasia epitelial intestinal nas crianças com retardo pôndero-estatural, diarreia que não respondem a dieta enteral 
plena.

P-095 - PANHIPOPITUITARISMO: UMA CAUSA DE COLESTASE NEONATAL

Regis Schander Ferrelli, Carolina Soares da Silva, Cristina Targa Ferreira, Eduardo Montagner Dias, Renata Rostirola Guedes, 
Marilia Rosso Ceza, Melina Utz Melere, Cintia Steinhaus, Marina Adami

Hospital da Criança Santo Antônio - Serviço de Gastropediatria

Introdução: Colestase neonatal é o termo utilizado nos casos de redução do fluxo biliar, causando elevação de sais biliares, sendo a icterícia 
o principal achado clínico. Na investigação de causas etiológicas deve-se incluir avaliação endocrinológica.
Objetivo: Apresentar 3 casos de panhipopituitarismo que cursaram com colestase neonatal, nos últimos 6 meses no nosso Serviço, e alertar 
para essa doença como causa de colestase neonatal.
Casos: Três recém-nascidos (2 meninas e 1 menino) com icterícia, inicialmente com predomínio de bilirrubina indireta, evoluindo para 
colestase. Iniciou-se toda a investigação de causas de colestase neonatal. A biópsia hepática demonstrou hepatite de células gigantes, 
em 2, e ductopenia, em todos. Observado baixo ganho de peso, hipocortisolismo e hipoglicemia assintomática, sem aumento de ácido 
lático. Diante disso, foi iniciado com prednisolona, que resultou em diminuição da icterícia, melhora no ganho de peso e ausência de novos 
episódios de hipoglicemia.
Conclusões: A presença de icterícia no período neonatal deve ser investigada nos casos que se prolongam por mais de 15 dias de vida. A 
presença de aumento de bilirrubina direta necessita de investigação clínica urgente, pois o esclarecimento etiológico e a instituição do 
tratamento adequado influenciam na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes.

P-096 - INTUSSUCEPÇÃO INTESTINAL ASSOCIADO A INFECÇÃO POR ADENOVÍRUS

Giani Cioccari, Regis Schander Ferrelli, Cristina Targa Ferreira, Eduardo Montagner Dias, Renata Rostirola Guedes,  
Marilia Rosso Ceza, Melina Utz Melere, Cintia Steinhaus, Marina Adami, Karla Piegas

Hospital da Criança Santo Antônio - Serviço de Gastropediatria

Introdução: A intussuscepção consiste na penetração de um segmento do intestino distal dentro da luz do intestino proximal. Essa é a principal 
causa de obstrução intestinal em crianças entre 6 e 36 meses e, ao contrario dos adultos, a maioria dos casos pediátricos são idiopáticos. 
Apesar disso, o envolvimento de agentes infecciosos tem sido amplamente confirmada pelas investigações microbiológicas, através de 
swab retal e faríngea e espécimes cirúrgicos. O agente mais prevalente é o Adenovirus, predominando o sorotipo C (não-entérico).
Objetivo: Descrever um caso de intussuscepção intestinal secundária à infecção por adenovirus.
Descrição do caso: BJFO, masculino, 7 meses, chega à emergência com quadro de vômitos, prostração, desconforto abdominal. Há 3 dias 
apresentava rinorreia e tosse. Foi solicitado ecografia abdominal, a qual demosntrou invaginação de cólon em ângulo hepático e realizado 
duas tentativas de redução da intussuscepção com enema opaco, sem sucesso. Paciente necessitou de redução cirúrgica da intussuscep-
ção e apendicectomia por traumatismo intra-operatório. A peça anatômica foi enviada para patologia e a imunoistoquímica demonstrou 
presença de adenovírus.
Comentários: Nos pacientes com intussuscepção, a história de sintomas respiratórios deve ser bem avaliada durante a anamnese, como 
nesse caso. A patogenia pode estar relacionada com a intensa hiperplasia linfoide intestinal induzida pela infeccção viral, atuando como 
ponto de gatilho para intussuscepção, ou pela neuropatia inflamatória focal do intestino em decorrência da infiltração linfocítica do plexo 
nervoso mioentérico causando peristaltismo irregular.
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P-097 - OSTEOPETROSE ASSOCIADA A PIERRE-ROBIN OU SÍNDROME DE LENZ-MAJEWSKI?

Renata Kostin, Juliana Seibert, André Silva, Karina Donis, Cláudia Lorea, Liane Daudt, Temis Felix

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: Os autores relatam um caso de provável Síndrome de Lenz-Majewski em criança de 6 meses com sequência de Pierre-Robin 
associada à osteopetrose.
Descrição do caso: Paciente, primeiro filho de casal saudável e não consanguíneo, sem história familiar de doença genética, apresentou 
ao nascimento anormalidades craniofaciais, incluindo micrognatia, glossoptose, fenda palatina e pseudoproptose ocular. Recebeu alta 
hospitalar permanecendo no domicílio 10 dias. Apresentou crises de cianose, diagnosticando-se sequência de Pierre-Robin e laringoma-
lácea obstrutiva, necessitando traqueostomia. Foi transferido para Hospital em Porto Alegre aos quatro meses para realização de distração 
osteogênica de mandíbula. Apresentou pneumonias de repetição, anemia grave e achados radiológicos compatíveis com osteopetrose. Ao 
exame observa-se proptose com hipertelorismo, telecanto, raiz nasal baixa, fenda palatina completa, micrognatia e retardo de desenvol-
vimento neuropsicomotor. Cursou com dificuldade de ganho ponderal e hipocalcemia persistente. Realizou cariótipo (46, XY). Ecografia 
de crânio demonstrou corpo caloso delgado em sua metade distal. Potencial evocado auditivo e visual alterados. Atualmente, também 
acompanha com a hematologia visando transplante de medula óssea.
Comentários: O achado de osteopetrose associado a Pierre Robin é incomun, descrito em somente 19 síndromes, entre elas a Síndrome 
de Lenz-Majewski, que sem base genética definida, está descrita na literatura em somente cerca de 10 casos. Caracteriza-se por hiperos-
tose óssea associada a fenda palatina e sindactilia de mãos e pés. A hiperostose é em geral moderada a leve, distinta do caso descrito. Há 
relato de casos leves sem sindactilia de membros. Discutimos a importância do diagnóstico diferencial objetivando o manejo adequado 
da doença.

P-098 - IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE DA CISTINOSE

Renata Sabag Kostin, Cristina Brinckmann Oliveira Netto, Carolina Souza, Carla Di Giorgio

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: Autores relatam caso de Síndrome de Fanconi associada a cistinose em criança de 5 meses de idade.
Descrição do caso: Paciente interna em Emergência Pediátrica, aos 5 meses, apresentando vômitos persistentes, desidratação, hipocalemia 
refratária ao tratamento, hiperglicemia, acidose metabólica hiperclorêmica, hipofostemia, proteinúria e glicosúria, achados compatíveis 
com Síndrome de Fanconi. Apresentava ao exame rosário raquítico e craniotabes, déficit pondero-estatural, palidez, taquicardia, fraqueza 
muscular moderada e função cognitiva normal. Não apresentava patologias crônicas nem fazia uso de medicações. Nasceu de parto vaginal, 
a termo, peso adequado, pré-natal sem intercorrências. Pais não consanguíneos. Dentre os diagnósticos diferenciais investigamos possi-
bilidade de cistinose. Realizou avaliação oftalmológica evidenciando rarefação do epitélio pigmentar da retina achado associado a esta 
patologia. A análise molecular mostrou duas mutações patogênicas em heterozigose - deleção 57 Kb (exons 1 a 10) e p. G308R reforçando 
diagnóstico. Iniciou tratamento com reposição de eletrólitos, correção da acidose, L-carnitina, vitamina D, mantidos após a alta, uma vez 
que a cisteamina, medicação de primeira escolha para o tratamento, não está disponível no Brasil.
Comentários: Cistinose é uma doença metabólica autossômica recessiva caracterizada pelo acúmulo de cistina em diferentes órgãos e 
tecidos. Sintomas iniciam entre três e seis meses e se relacionam com déficit na capacidade de absorção tubular levando a manifestação de 
Síndrome de Fanconi. A forma nefropática da doença associa-se a insuficiência renal com posterior necessidade de transplante. Discutimos 
o diagnóstico precoce, objetivando tratamento adequado da doença, preservação da função renal do paciente e melhora significativa na 
qualidade de vida.

P-099 - IMPORTÂNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE DA DOENÇA DE KAWASAKI

Renata Sabag Kostin, Klerize Anecely de Souza Silva, Sandra Helena Machado

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: A doença de Kawasaki é uma das vasculites mais comuns na infância. Diagnóstico é clínico, deve ser suspeitado em todas as crianças com 
febre superior há 5 dias. Relatamos caso de doença de Kawasaki em uma criança de 18 meses com diagnóstico tardio e suas complicações.
Descrição do caso: Paciente, previamente hígido, transferido para Porto Alegre para investigar febre persistente há 2 meses. Apresentou febre 
associada a conjuntivite bilateral não purulenta e orofaringe hiperemiada, tratados com antimicrobianos. Não melhorou internando em sua 
cidade para investigação. Exames evidenciaram provas inflamatórias (PFI) alteradas e plaquetose. Ecografia de abdome demonstrou hepatoes-
plenomegalia sem adenomegalias intra-abdominais. Rx de tórax normal, LCR com proteinorraquia. Ecocardiograma evidenciou espessamento 
de coronária direita. Iniciou investigação para doença de Kawasaki. Realizou Angiotomografia observando-se dilatação nas artérias coronária 
direita e descendente anterior. Internou em UTI, realizou duas doses de imunoglobulina sem resposta. Iniciou AAS. Apresentou descamação e 
edema de mãos e pés, mantendo PFI alteradas. Realizou pulsoterapia com metilprednisolona persistindo PFI elevadas. Transferido para Porto 
Alegre, realizou nova pulsoterapia, iniciou Metotrexate, no entanto, persistiram picos febris e PFI ativas. Realizou, então, infusão de Infliximab, 
evoluindo com melhora clínica e nas PFI. Recebeu alta acompanhado ambulatorialmente. Recentemente, Angiorressonância de Árterias Coro-
nárias evidenciou diminuição dos aneurismas.
Comentários: Doença de Kawasaki é tipicamente autolimitada. Tratando-se precocemente não costuma deixar sequelas. Entretanto, tardiamente, 
pode gerar complicações cardíacas importantes, como formação de aneurismas coronariano, insuficiência cardíaca, aumentando morbidade e 
mortalidade. Enfatizamos, portanto, considerar sempre Doença de Kawasaki como diagnóstico diferencial, principalmente, em febres prolon-
gadas.
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P-100 - EVOLUÇÃO ATÍPICA DE PNEUMONIA COMUNITÁRIA GRAVE EM PACIENTE PREVIAMENTE HÍGIDO

Renata S. Kostin, Guilherme Peterson, Rafael Mazzuca, Flávia O. Pinheiro, Roberta Ferlini, Carla Di Giorgio,  
Cinara Andreolio, Eliana Trotta, Paulo Carvalho, Jefferson P. Piva

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: Pneumonia adquirida na comunidade é comum em crianças menores de 5 anos. Estima-se que 13% necessitam internação 
hospitalar pela gravidade. A evolução é geralmente favorável, podendo apresentar complicações como traqueíte e imunodeficiência. Re-
latamos caso de paciente com pneumonia comunitária grave que evolui com necrose pulmonar, traqueíte associada a ventilação mecânica 
e hipogamaglobulinemia.
Descrição do caso: Menino (2 anos) transferido para UTIP por pneumonia comunitária com insuficiência respiratória grave. Raio X de tórax 
com derrame pleural à direita e pequeno à esquerda. Instituída a ventilação mecânica com altos parâmetros e drogas vasoativas. Evoluiu 
com insuficiência renal, sendo iniciada hemodiálise. Por piora do padrão ventilatório iniciada ventilação de alta frequência. Realizada 
fibrobroncoscopia com presença de traqueíte necrosante. Realizada pleurostomia à direita. Constatada hipogamaglobulinemia, recebeu 
imunoglobulinas com boa resposta clínica. Apresentou ainda neuropatia atribuída ao corticoide e relaxantes musculares. Apresentou boa 
evolução. Alta hospitalar após 3 meses, com traqueostomia e melhora completa do quadro neurológico.
Comentários: Quadros graves de infecção respiratória que necessitem de ventilação mecânica podem evoluir com traqueíte associada 
a ventilação mecânica, entidade pouco descrita com alta morbidade e mortalidade. Sua etiologia é multifatorial: agressão à mucosa 
respiratória, colonização do trato respiratório com bactérias oportunistas entre outros. A imunodeficiência no caso foi atribuída a janela 
imunológica da idade e ao consumo ocasionado pela infeção. 

P-101 - QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM ADOLESCENTES PORTADORES DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

Juliana Bertoletti, Taiana Silva Carvalho, Lucia Campos Pellanda, Sergio Pedro Hattge Júnior, Giovana Caroline Marx

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul - Fundação Universitária de Cardiologia

Objetivo: Avaliar Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) em adolescentes com Cardiopatia Congênita (CC), descrevendo quali-
dade de vida de acordo com o diagnóstico e a severidade da CC, por meio de variáveis como número de intervenções cirúrgicas, uso de 
medicação, presença de sintomas e lesão residual.
Metodologia: Foi conduzido estudo transversal com 203 adolescentes com CC atendidos em ambulatório de Cardiologia Pediátrica de 
hospital de referência do Brasil. Para avaliar QVRS, foi usada versão brasileira do questionário KIDSCREEN-27. Informações sobre o diag-
nóstico de CC e variáveis clínicas – presença de sintomas, intervenções cirúrgicas e uso de medicações – foram coletadas de prontuários. 
As CCs foram divididas em dois grupos – cianóticas e acianóticas – e quatro categorias por sua severidade – acianótico leve, acianótico 
com repercussão, Tetralogia de Fallot e CC Complexa.
Resultados: Não houve diferença estatisticamente significante entre cianóticos e acianóticos, nem entre as categorias de severidade da 
CC. Tendência à melhor QVRS na dimensão bem-estar psicológico (p = 0,054) foi encontrada nos grupo que realizaram cirurgia e que usam 
medicação. Adolescentes que referiram bom estado geral tiveram melhores resultados em todas as dimensões de QVRS, exceto autonomia 
e relação com pais, comparado àqueles que apresentaram sintomas clínicos (p < 0,05).
Conclusão: O tipo de CC e o diagnóstico inicial não parecem influenciar a percepção de QVRS. Intervenção cirúrgica e medicação podem 
melhorar estado clínico prévio, podendo ser benéficos ao bem-estar psicológico. Presença de sintomas clínicos foi a variável de maior 
impacto na QVRS, possivelmente devido ao prejuízo à vida diária.

P-102 - DOENÇA DA MEMBRANA HIALINA NOS PREMATUROS COM PESO INFERIOR A 1.500 g EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: 
MORTALIDADE E FATORES DE RISCO

Taíse Simone Foletto, Paulo de Jesus Hartmann Nader, Thiago Angelo Longhi

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)

Objetivos: Estudar a incidência, os fatores de risco e a mortalidade da doença da membrana hialina (DMH) em recém-nascidos de muito 
baixo peso (RNMBP) em um hospital universitário. 
Metodologia: Estudo descritivo do tipo inquérito epidemiológico composto por todos os RNMBP admitidos no período de janeiro a de-
zembro de 2011. A coleta de dados consistiu na revisão dos registros no banco de dados da UTI neonatal. 
Resultados: Dos 54 RNMBP, 40 apresentaram DMH. O pré-natal foi realizado em 80% dos RNMBP com DMH, o uso de corticoide foi feito 
em 45% e o uso de surfactante em 90%. A mortalidade foi de 50%. 
Conclusões: O peso de nascimento influencia na incidência da DMH e o uso de corticoide antenatal foi feito por menos da metade das 
gestantes, o que pode ter contribuído para a incidência da doença. Metade dos RNMBP com DMH foram a óbito e a presença de hemorragia 
pulmonar ou convulsão associou-se a maior risco de mortalidade destes recém-nascidos.
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P-103 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS EM DIETA ISENTA DE LEITE DE VACA E DERIVADOS ACOMPANHADOS 
EM UM AMBULATÓRIO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Tanise Librelotto Ferraz, Alexandra Silveira, Marília Dornelles Bastos

Hospital Santa Cruz

Introdução: O tratamento da alergia à proteína do leite de vaca baseia-se na dieta de exclusão, o que pode comprometer o ganho pôndero-
estatural destas crianças.
Objetivo: Avaliar o estado nutricional de crianças em dieta isenta de leite de vaca e derivados acompanhados em um ambulatório de 
gastroenterologia pediátrica no interior do estado do Rio Grande do Sul.
Métodos e Resultados: Estudo transversal, retrospectivo, onde foram avaliados os índices antropométricos, utilizando escore Z de peso/idade 
(P/I) e estatura/idade (E/I), de 12 crianças com suspeita clínica de alergia à proteína do leite de vaca antes e depois de serem submetidos 
à dieta de exclusão.Na avaliação inicial, 83,3% pacientes apresentavam peso adequado para idade, enquanto 8,3% apresentavam baixo 
peso e 8,3% muito baixo peso para idade. Em relação à estatura, 83,3% eram adequado para idade e 16,7% apresentavam baixa estatura 
para idade. Na fase de enfrentamento, os pacientes foram reclassificados e 91,7% apresentavam peso e estatura adequados para idade e 
8,3% eram muito baixo peso para idade e baixa estatura para idade.
Conclusão: Durante a terapêutica de exclusão do leite de vaca e seus derivados, deve ser realizada orientação sobre fórmulas lácteas 
específicas e suplementação de vitaminas, além de monitoramento periódico da ingestão alimentar complementar, do crescimento e 
desenvolvimento, a fim de se prevenir prováveis inadequações no atendimento às necessidades nutricionais, bem como prejuízo ao cres-
cimento e desenvolvimento dessas crianças.

P-104 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE RECÉM-NASCIDOS COM PESO INFERIOR A 1.500 g EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Thiago Angelo Longhi, Paulo de Jesus Hartmann Nader, Taíse Simone Foletto

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)

Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico de recém-nascidos prematuros com peso inferior a 1500 g, chamados recém-nascidos de muito 
baixo peso (RNMBP), em um hospital universitário. 
Metodologia: Estudo descritivo transversal composto por todos os RNMBP admitidos no período de janeiro a dezembro de 2011. A coleta 
de dados consistiu da revisão dos registros no banco de dados da UTI neonatal. 
Resultados: Dos 54 RNMBP, 74,07% das gestantes realizaram pré-natal e 46,30% fizeram uso de corticoide antenatal. A incidência de 
doença da membrana hialina (DMH) foi de 74,07% e de sepse precoce e tardia foi de 83,33% e 40,74%, respectivamente. A necessidade 
de ventilação mecânica foi verificada em 62,92% dos recém-nascidos. Foram a óbito 40,74% dos RNMBP e a grande maioria encontrava-
se no grupo com peso ≤ 750 g. 
Conclusões: O desenvolvimento de DMH ou de hemorragia pulmonar, bem como a necessidade de ventilação mecânica durante a interna-
ção, aumentam o risco de óbito destes RNMBP. O baixo índice de uso de corticoide antenatal pode ter refletido na incidência de algumas 
doenças e no número de óbitos neonatais.

P-105 - RELATO DE DUAS IRMÃS COM DIAGNÓSTICO DE MUCOPOLISSACARIDOSE DO TIPO III-C

Victória Guimarães1, Luciana Beltrão1, Samira Musa2, Mônica Bacil2, Janaina Polli2, Mayara Romano2,  
Vinícius de Mattos2, Rosana Rosa1, Rafael Rosa1,2, Paulo Zen1,3

1 UFCSPA, 2 HMIPV, 3 CHSCPA

Introdução: A mucopolissacaridose do tipo III-C (MPS-III-C) é uma doença genética autossômica recessiva rara, decorrente de um erro inato 
do metabolismo. Nosso objetivo foi relatar duas irmãs apresentando o diagnóstico de MPS-III-C.
Descrição do caso: A primeira paciente é o quarto filho de pais consanguíneos. Ela evoluiu com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. 
Na sua avaliação, aos 6 anos, notou-se epicanto bilateral, telecanto, raiz nasal baixa e larga, hirsutismo e pés cavus. Não havia hepatoes-
plenomegalia. A criança caminhava na ponta dos pés e falava somente frases incompletas. Na sua avaliação radiográfica, evidenciou-se 
osteopenia, clavículas alargadas, sinais de moderada expansão e deficiência de modelamento da diáfise de ambos os úmeros que apresen-
tavam aspecto tubular, arqueamento lateral de ambos os rádios e aspecto cilíndrico dos metacarpianos e falanges de ambas as mãos. A sua 
irmã de 11 anos apresentava alteração comportamental, com importante agitação psicomotora, crises convulsivas e dificuldade escolar. 
Seus achados faciais eram similares, acrescidos de cabelos secos, sobrancelhas espessas e cílios longos. A avaliação metabólica de ambas 
as irmãs evidenciou a presença de heparan sulfato na urina e diminuição da dosagem da enzima acetilCoa glicosamina N-acetiltransferase 
em leucócitos. Estes resultados foram compatíveis com o diagnóstico de MPS-III-C.
Comentários: Pacientes com MPS-III-C usualmente apresentam uma doença neurodegenerativa precoce e grave, com proeminentes distúr-
bios de comportamento e convulsões. O diagnóstico é importante tanto para melhorar o tratamento de suporte dos pacientes como para 
o aconselhamento genético da família. Nestes casos, os pais apresentam um risco de recorrência para um filho afetado de 25%.
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P-106 - TROMBOSE DE VEIA PORTA EM UMA PACIENTE COM SÍNDROME DE TURNER

Victória Guimarães1, Samira Musa2, Rafael Rosa1,2, Rosana Rosa1, Marina Adami3, Renata Guedes3, Marília Rosso3,  
Dinis Breda3, Alfredo Cantalice Neto3, Paulo Zen1

1UFCSPA, 2HMIPV, 3HCSA

Introdução: A síndrome de Turner (ST) é uma condição genética caracterizada por retardo de crescimento e hipogonadismo. Nosso objetivo 
foi relatar um caso de uma paciente com síndrome de Turner apresentando trombose de veia porta.
Descrição do caso: A paciente veio encaminhada para avaliação devido à baixa estatura. Ela era a primeira filha de uma mãe jovem. Nas-
ceu de parto normal, a termo, pesando 2760 g e medindo 46 cm. A criança evoluiu com adequado desenvolvimento neuropsicomotor. 
Aos 4 anos, apresentou vômitos com sangue e recebeu o diagnóstico de trombose de veia porta. Aos 8 anos, notou-se a baixa estatura. 
Nesta época, verificou-se estatura de 116,5 cm, microcefalia (o perímetro cefálico era de 48,5 cm), fendas palpebrais oblíquas para cima, 
esplenomegalia, mão direita com encurtamento de quarto metacarpiano, e pés com dedos curtos e unhas hiperconvexas. Possuía raio-X 
de idade óssea dentro da normalidade. A avaliação hematológica era normal. A endoscopia mostrou a presença de varizes de esôfago 
(grau III em III) e de fundo gástrico. O exame de cariótipo revelou a presença de um mosaicismo com uma linhagem com monossomia do 
cromossomo X e outra com deleção do braço curto de um dos cromossomos X: 45,X/46,X,del(X)(p11.2). Este achado foi compatível com 
o diagnóstico de ST.
Comentários: Relatos da literatura sugerem que complicações tromboembólicas podem estar presentes em indivíduos com a ST. Alguns 
pacientes apresentariam um balanço hemostático não favorável, que poderia contribuir para um risco aumentado de trombose, incluindo 
a da veia porta como observado em nosso caso.
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