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TL-001 - INCIDÊNCIA DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO PERÍODO DE 10 ANOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E FREQUÊNCIA 
DE SINTOMAS NESTA POPULAÇÃO

Flavio Uberti, Adrianne Bischoff, Luciana Friedrich

Hospital de Clínicas de Porto Alegre/HCPA

Introdução: A incidência de Toxoplasmose Congênita (TC) varia significativamente de acordo com a localidade geográfica estudada: 
desde 1/10.000 nascidos vivos nos EUA até taxas tão altas quanto 9/10.000 no Brasil. As manifestações clínicas também podem variar 
significativamente.
Objetivos: Medir a incidência de TC em um período de 10 anos em um Hospital Universitário do Rio Grande do Sul e avaliar a frequência 
dos sinais e sintomas nesta população.
Métodos: Revisão de prontuários de Abril de 2004 a Dezembro de 2014 em um Ambulatório de seguimento de lactentes suspeitos de TC. 
A doença foi definida como: a) IgM específica positiva ao nascimento; b) PCR específico positivo no líquido amniótico; ou c) IgG específica 
positiva com 12 meses de idade.
Resultados: A incidência média de TC no período de 10 anos foi de 5,97/10.000 nascidos vivos (IC 95% 3,02-8,91). O diagnóstico pré-natal 
foi realizado em 57,6% dos casos, com uma idade gestacional média de 35,42 semanas (IC 95% 31,41-39,44). Houve 8 casos assintomáticos 
(24%). Coriorretinite foi o achado mais prevalente (63,6%), seguida de calcificações intracranianas (51,5%).
Conclusão: Foi encontrada uma prevalência intermediária de TC, mas a frequência de casos sintomáticos foi superior à descrita na litera-
tura. Este achado pode ser explicado por uma testagem pré-natal inadequada, uma vez que apenas cerca da metade dos casos obtiveram 
seu diagnóstico durante a gestação. 

TL-002 - PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS DE RIO GRANDE

Vanessa Mariany Figueredo Borges, Susana M. Moreira, Vinícius Schultz Coppeti, Linjie Zhang

Fundação Universidade Federal do Rio Grande/FURG

Objetivos: Analisar se as condições de saúde e características dos recém-nascidos vivos em Rio Grande sofreram influência da mudança 
sócio-econômica e populacional ocorrida na cidade na última década.
Metodologia: Foram utilizados os dados originados pelo Sistema Nacional de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), através das 
Declarações de Nascidos Vivos (DN). A série histórica analisada compreende 6 anos, de 2007 a 2012, totalizando 15.355 nascidos vivos 
em Rio Grande.
Resultados: As seguintes variáveis, com percentual médio, não sofreram grandes alterações no período: nascidos vivos 2.559, parto hos-
pitalar 99,3, sexo masculino 51,3, peso normal 85,4, baixo peso 7,6, raça/cor branca 82,5, preta 7,8. Nas seguintes variáveis se observam 
alterações significativas: idade gestacional 22-36 semanas 4,94 (2007) e 8,87 (2012), 37-41 semanas 94,1 (2007) e 67,9 (2012), ≥ 42 
semanas 0,65 (2007) e 2,9 (2012), aumento do número de partos cesáreos 52,4(2007) e 62,7 (2012), presença de má formações congênitas 
0,4 (2007) e 0,7 ( 2012), aumento do percentual de ignorados/não notificados, 48,8(2007) e 50,1 (2012), idade da mãe 10- 19 anos 19,8 
(2007) e 18,1 (2012), 20-34 anos 68,2 (2007) e 70,3 (2012), número de consultas pré-natal ≥ 7 59% (2007) e 63,4 (2012).
Conclusões: Não houve aumento significativo no número de nascidos vivos, apesar da expressiva expansão populacional em decorrência 
do pólo naval na cidade. No entanto, observou-se aumento da incidência da prematuridade, concomitante ao aumento do número de 
cesáreas, porém sem aumento do baixo peso, além da idade materna mais avançada. Esses dados são semelhantes aos encontrados em 
outros estudos com diferentes populações. 

TL-003 - PREDITORES DE SOBREVIDA COM O FÍGADO NATIVO EM CRIANÇAS COM ATRESIA BILIAR E ASCITE MODERADA OU GRAVE

Renata Rostirola Guedes1, Carolina Roos Mariano da Rocha1, Carlos Oscar Kieling2, Sandra Maria Gonçalves Vieira1,2

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

Introdução: A ascite é a complicação mais comum da cirrose, e seu surgimento representa sinal de mal prognóstico no curso da doença. 
Há poucos estudos envolvendo desfechos clínicos em crianças com cirrose por atresia biliar e ascite. 
Objetivos: Avaliar a sobrevida com o fígado nativo após o surgimento de ascite graus 2 e 3 em crianças com cirrose por atresia biliar e 
identificar possíveis fatores preditores associados a este desfecho. 
Métodos: Entre março de 2000 a novembro de 2013, 44 crianças com atresia biliar acompanhadas na Unidade de Gastroenterologia Pedi-
átrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foram incluídas em uma coorte histórica após o surgimento de ascite graus 2 ou 3. Desfecho 
principal: perda do fígado nativo. Período de seguimento: 12 meses. Variáveis estudadas como possíveis fatores preditores: idade (0-1 ano 
e ≥ 1 ano), estado nutricional (sendo desnutrição definida pelo escore z de estatura para idade inferior a -2 DP), escore PELD (≤ 18 e >18), 
INR (< 1.7 e ≥ 1.7), bilirrubinas totais (≤ 10 e > 10 mg/dL), albumina sérica (< 2.8 e ≥ 2.8 g/dL) e sódio sérico (< 130 e ≥ 130 mEq/L).
Resultados: A probabilidade cumulativa de sobrevida com o fígado nativo em 1 ano foi 15,8%. As variáveis associadas a risco aumentado 
de perda do fígado nativo em 1 ano foram: escore PELD, INR, bilirrubinas totais e sódio sérico. Após análise multivariada, estiveram inde-
pendentemente associadas a este desfecho: INR (p=0,02) e bilirrubinas totais (p=0,01). 
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TL-004 - AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA AMBULATORIAL DE OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Márcia Andréa de Oliveira Schneider, Beatriz John dos Santos, Ilóite Maria Scheibel, Gabriela Heller Pereira,  
Mariana Gassen Santos, Stephanie Ribeiro Raitez

Hospital da Criança Conceição - GHC

Introdução: A obesidade é uma das epidemias de maior preocupação no mundo. É uma doença crônica na qual fatores genéticos e am-
bientais estão associados. Orientações sobre dieta adequada, atividade física e mudança no estilo de vida são a melhor forma de tratá-la 
como também preveni-la. 
Objetivos: Avaliar a efetividade do ambulatório de obesidade infantil, identificar a prevalência de dislipidemia na primeira consulta e 
comparar a mudança do IMC, através do escore z, na primeira consulta, 6 meses e 12 meses após. 
Método: Foram avaliados prontuários de pacientes entre 5 e 14 anos incompletos, que consultaram por sobrepeso ou obesidade, com 
registro do peso, altura, número de consultas e atividade física, no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Como instrumento de 
medida utilizou-se as curvas de crescimento da OMS (2006-2007) onde sobrepeso e obesidade foram classificados pelo indicador antro-
pométrico IMC para idade e sexo através do escore z. 
Resultados: De 111 pacientes, a maioria eram meninas 57,7%; 47% realizavam atividade física e consultaram em médias 4 vezes em 1 ano. 
A média de escore z do IMC na primeira avaliação foi de 2,52 ± 0,105 (2,31 - 2,73), em 6 meses modificou para 2,29 ± 0,103 ( 2,08 - 2,49) 
e após 12 meses, 2,25 ± 0,9 (2,07-2,44). Sendo essa redução estatisticamente significativa (p < 0,05). A frequência de hipertrigliceridemia 
foi de 27,4%, de hipercolesterolemia, 46%, hiperglicemia 5% e hiperinsulinismo 40,9%. 
Conclusão: O ambulatório de obesidade foi efetivo em diminuir o IMC em 6 e 12 meses de seguimento. 

TL-005 - ESTUDO DO PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO

Luciana Korf Chinazzo, Cristiano do Amaral De Leon

Universidade Luterana do Brasil/ULBRA
Objetivo: Descrever a incidência, o perfil clínico e epidemiológico da sífilis congênita (SC) na unidade de internação de um hospital uni-
versitário, no período de julho/2013 a junho/2014. 
Metodologia: Foram considerados casos todos pacientes neonatos, diagnosticados com SC, e suas mães com exame VDRL positivo, e 
controles, todos os pacientes neonatos, com diagnóstico negativo para SC, e suas mães, com exame VDRL negativo, sendo pareados 2 
controles para cada caso. 
Resultados: Houveram 3842 nascimentos. Destes, 88 identificados como SC, correlacionados com o diagnóstico de sífilis materna. Observou-
se uma incidência de 2,29%, correspondendo a 22,9 casos em 1000 nascidos/vivos. Entre as pacientes com diagnóstico de sífilis, 43,2% 
realizaram 6 ou mais consultas pré-natais, contra 62,3% do grupo controle (p=0,002); 55,7% realizaram pré-natal com sorologias no 1º 
trimestre, contra 90,3% do grupo controle (p<0,001). Entre os casos, dos 63,6% das pacientes com diagnóstico de sífilis na gestação, 
89,3% usaram penicilina no tratamento, 53,8% o completaram e 10,7% não o realizaram. Dos parceiros, 23,2% realizaram o tratamento. 
No perfil dos recém-nascidos avaliados com diagnóstico de SC, 36,4% apresentaram titulação de VDRL de 1:1, 25% maior que 1:4, e 2 
pacientes apresentaram titulação de VDRL 4 vezes maior que a titulação materna. 
Conclusões: No estudo, evidenciou-se uma incidência elevada de sífilis congênita quando comparada à literatura, correlacionando-se 
com o baixo número de consultas pré-natais. Apesar do tratamento instituído ser de fácil acesso e prevenir a transmissão da doença ao 
concepto, nota-se que o mesmo não está sendo realizado adequadamente, reduzindo a sua efetividade. 

TL-006 - PROTOCOLO DE MANCHESTER ADAPTADO APLICADO EM EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE 
PORTO ALEGRE

Ana Luiza Azevedo, Gabriela Giordani, Gabriela Trindade, Luciana Marquadt, Janaina Araujo, Valmir Almeida,  
João Cezar, João Carlos Santana, Jefferson Piva, Patricia Lago

Hospital de Clínicas de Porto Alegre/HCPA
Introdução: Os sistemas de triagem de gravidade tem como finalidade racionalizar os recursos materiais e humanos para situações re-
almente graves e necessárias. O Protocolo de Manchester (PM) foi criado em 1994, é amplamente utilizado em serviços de emergência 
em todo mundo e baseia-se em 52 itens, que incorporam os principais problemas de pacientes graves. Destes itens, 49 são adequados 
para crianças. Dependendo da gravidade, o paciente, é dividido em 5 categorias: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul , o que definirá 
o tempo para o início do atendimento. O objetivo deste estudo é descrever a aplicação do PM nos pacientes atendidos na emergência 
pediátrica do HCPA. 
Metologia: Estudo observacional retrospectivo descrevendo a aplicação do PM no período de 01/2013 a 12/2014.
Resultados: Neste período foram atendidos 22.218 pacientes (11.708 em 2013 e 10.510 em 2014). Não houve diferença significativa 
entre os sexos e 70% dos pacientes tinham menos de 12 meses. Estes pacientes foram classificados em vermelho 0,52%, laranja 17,3% 
amarelo 44,2%, verde 33%, azul 0,5%, e não avaliados 4,5%, sem diferença estatística entre os dois períodos. O tempo médio da entrada 
no hospital até o atendimento médico foi de 19 minutos, sendo 6 minutos para os pacientes vermelhos e 10 minutos para os classificados 
como laranjas (sem diferença nos 2 anos).
Conclusões: A escala de Manchester adaptada às crianças, apesar de ser muito discutida, prioriza o atendimento de pacientes mais graves, 
otimizando os recursos.


