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Introdução: A toxoplasmose congênita ocorre em 1 a cada 10.000 gestações efetivas, sendo geralmente assintomá-
tica. Quando sintomático, achados inespecíficos como coriorretinite, calcificações intracranianas estão presentes ao 
nascimento e anormalidades no desenvolvimento neuropsicomotor são complicações tardias graves mais comuns. 
Descrição: Masculino, 4 anos vem ao neuropediatria para acompanhamento de epilepsia e autismo. São relatados 
episódios de convulsões focais com desvio da comissura labial no período de um mês. Tem história prévia de toxo-
plasmose congênita, constipação com gastrostomia, doença do refluxo gastroesofágico, criptorquidia e coriorretinite. 
Faz uso de PEG 4000, esomeprazol, risperidona, baclofeno, fenobarbital, domperidona e fórmula infantil alimentar 
a base de aminoácidos livres. Além disso, faz acompanhamento com cirurgião pediátrico, gastropediatra, neurope-
diatra, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Ao exame físico, apresenta movimentos involuntários espásticos, agitação e 
balbucio. Demais aspectos dentro do limite da normalidade. Discussão: Cerca de 30% dos lactentes com toxoplas-
mose congênita apresentam sintomas e 10% têm gravidade ao nascimento. A severidade clínica é caracterizada 
pelo acometimento do sistema nervoso central, sendo geralmente descrita pela tríade de hidrocefalia, calcificações 
intracranianas e coriorretinite. No caso, a relação entre as complicações epilépticas e de autismo e a infecção ainda 
não estão bem elucidadas. Infecções pré-natais parecem ser fatores para desenvolvimento de quadros de autismo 
e quadros convulsivos. Um estudo mostrou que epilepsia é a segunda complicação neurológica mais comum, após a 
deficiência intelectual. Quando se faz diagnóstico e tratamento precoce (até 2 meses de idade), raramente se asso-
ciam a complicações neurológicas graves. Assim, é imprescindível fazer exame completo ao nascimento. Ressalta-se 
a importância de avaliar a presença de coriorretinite, especialmente por indicar complicações de toxoplasmose. 
Conclusão: Percebe-se a importância do acompanhamento do paciente acometido por toxoplasmose congênita, 
bem como do exame físico completo para compreender o caso. O atendimento multidisciplinar é fundamental para 
melhorar a qualidade de vida e reduzir complicações do infante.

PE-021 - ANÁLISE QUANTITATIVA DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES  
POR DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO NA FAIXA ETÁRIA INFERIOR  
A UM ANO NO RIO GRANDE DO SUL ENTRE 2009 E 2019

Pedro Anjo Nunes Neto1, Julia Bittencourt Oliveira2, Paula Bibiana Muller Nunes3

1 - Universidade Luterana do Brasil/ULBRA, 2 - UNISINOS, 3 - Grupo Hospitalar Conceição/GHC.

Introdução: As doenças respiratórias, agudas ou crônicas, são responsáveis pela grande maioria das internações 
hospitalares de crianças no Rio Grande do Sul. Se constituem como importante causa de mortalidade infantil. 
Objetivo: Quantificar o número de internações hospitalares por doenças do sistema respiratório em crianças 
com idade inferior a um ano. Método: Foi realizado um estudo retrospectivo, quantitativo, que incluiu dados 
do período entre 2009 e 2019. Foram obtidos a partir do formulário eletrônico do DataSUS do ministério da 
saúde e analisados em planilhas do Microsoft Excel. Considerou-se todos os internados por doenças respi-
ratórias na faixa etária inferior a um ano no estado do Rio Grande do Sul. Resultados: Foram constatadas um 
total de 149.979 internações no intervalo estudado. Uma média de 14.997,9 casos por ano. O ano com mais 
registros foi o de 2010, com 15.518 internações, o com menos foi 2018, com 11.703. A principal causadora de 
internações foi a bronquite aguda e a bronquiolite aguda, responsável por 62.617 casos. Conclusão: Doenças 
respiratórias tem grande impacto na população pediátrica do Rio Grande do Sul. Recomenda-se medidas de 
prevenção primária e secundária que levem em conta as suas múltiplas causas. Deve-se atentar aos fatores de 
risco para morbidade e mortalidade, como precárias condições socioeconômicas, desnutrição, déficit no nível 
de escolaridade dos pais, poluição ambiental e assistência de saúde de má qualidade.


