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Introdução: Na derivação ventrículo peritoneal (DVP) coloca-se um cateter através da calota craniana para drenar 
líquor ao peritônio, aonde será absorvido pela corrente sanguínea, filtrado e excretado como urina. Se houver 
um corpo estranho na cavidade abdominal, pode-se desenvolver cistos. É uma complicação rara, com incidência 
variando de 0,25% a 4,5%, manifestada por distensão abdominal, náusea e sinais de hipertensão intracraniana. 
Descrição do caso: Paciente E.O.S., feminina, 15 meses, com diagnóstico intrauterino de hidrocefalia e atresia 
de esôfago, corrigida 5 dias após nascimento. Foi colocado DVP à esquerda com 4 dias e com 28 dias a válvula 
foi trocada para o lado direito. Distensão abdominal há 1 mês e febre há 15 dias. Realizou ultrassonografia na 
cidade natal, evidenciando cisto abdominal septado, sendo transferida ao hospital universitário para internação. 
Realizou punção abdominal 3 vezes e a neurocirurgia optou pela retirada da DVP e instalação da derivação 
ventricular externa (DVE). Paciente seguiu para a UTI por 12 dias após a cirurgia, apresentando nistagmo, enri-
jecimento de membros, convulsão e dessaturação, recebendo alta 1 mês após internação. Discussão: O uso da 
derivação ventricular é o procedimento neurocirúrgico mais comum no tratamento da hidrocefalia, caracterizada 
por acúmulo de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos ventrículos cerebrais. Tal procedimento pode acarretar 
em infecções e cistos abdominais, decorrentes da má absorção do LCR na cavidade peritoneal e inflamação 
crônica pelo cateter. Tem diagnóstico por ultrassonografia ou tomografia computadorizada e deve ser rápido 
para evitar drenagem insuficiente ou excessiva do LCR e colapso dos ventrículos ou hipertensão intracraniana.O 
tratamento cirúrgico é por retirada, aspiração ou reposicionamento do cateter, mas terão prognóstico pobre 
em relação ao uso de nova derivação. Conclusão: O presente caso foi apresentado devido à baixa incidência 
de casos de cistos liquóricos abdominais. Deve-se pensar nessa hipótese diagnóstica para casos de abdome 
obstrutivo agudo em pacientes com DVP.
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Introdução: A Liga de Pediatria (LIPED) utiliza os conceitos de multi e de interdisciplinaridade, muito presentes nos 
cursos da área da saúde, evidenciando a necessidade de construção de um pensamento coletivo, fomentando o 
trabalho em equipe, colocando sempre em foco o cuidado à saúde da criança e do adolescente. Objetivos: A LIPED 
reúne discentes de diversos cursos da área da saúde com interesse em Pediatria, com os objetivos de contribuir 
com o estudo e a pesquisa científica na área, bem como promover atividades de cunho extensionista, focando na 
promoção e na prevenção a saúde da criança e do adolescente. Metodologia: A LIPED tem como membros aca-
dêmicos de cursos da área da saúde, os quais desenvolvem atividades de ensino internas e externas e atividades 
científicas multidisciplinares, abordando temas muito relevantes na atuação do profissional atuante no cuidado 
à criança e ao adolescente. Resultados: Em 2019, a LIPED promoveu seis eventos científicos, três aulas internas 
e a aula inaugural de pediatria, que tinha como tema mitos e verdades relacionados a Transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade e Autismo em pediatria. Realizou o VII Curso de Reanimação Cardiopulmonar Pediátrica, 
o I Simpósio de Aleitamento Materno, o II Simpósio de Ciclos da Infância e da Adolescência e participou do 39º 
Congresso Brasileiro de Pediatria e do evento UFCSPA Acolhe, com o tema: espaço da criança, com atividades de 
estímulo sensorial para crianças de diversas idades. Nas suas atividades a LIPED alcançou mais de 500 pessoas 
entre público interno e externo da universidade. Conclusões: As características interdisciplinares das atividades 
promovidas pela LIPED fazem aflorar o potencial interativo entre os alunos no processo de ensino-aprendizagem, 
mostrando-se fatores de grande importância na formação de profissionais com visão e experiência multidisciplinar, 
capazes de trabalhar em equipe e exercer seu papel tanto no âmbito profissional quanto no social.


