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Irmandade Santa Casa de Poços de Caldas.

Introdução: O linfedema congênito consiste em edema de início nos primeiros meses de vida de localização 
predominante em membros inferiores e bolsa escrotal, tendo como diagnóstico diferencial a Doença de Milroy. 
Descrição do caso: Paciente M.V.T., 2 meses e 11 dias de vida, sexo masculino e previamente hígido. Iniciou 
há 3 semanas edema em membro inferior direito, duro, inelástico, indolor a palpação, sem sinais flogísticos 
e alterações cutâneas. associado a hidrocele. Devido evolução do quadro, mãe procurou atendimento, sendo 
encaminhada para internação hospitalar em unidade de referência. No serviço, foi acompanhada pela equipe 
de pediatria e vascular. sendo aventadas as hipóteses de mixedema, alteração anatômica, distúrbio linfático 
e Síndrome de Milroy. Realizados exames de imagem (radiografia e ultrassonografia) que descartaram altera-
ções anatômicas. Exames laboratoriais dentro da normalidade. Optado por realização de drenagem linfática, 
enfaixamento compressivo e laserterapia em região inguinal para linfangiogênese. Paciente evoluiu com me-
lhora importante do edema e aguarda realização de doppler para exclusão de agenesia de veia cava inferior. 
Discussão: O linfedema congênito é definido de acordo com alterações anatômicas, genéticas e hereditárias. 
DEntre as aneuploidias cromossômicas, a mais comum é a Síndrome de Turner. Nesta, o edema periférico regride 
frequentemente com o crescimento da criança. A Doença de Milroy é autossômica dominante e relacionada à 
inativação do gene do VEGFR-3. Caracterizada por presença de linfáticos hipoplásicos ou aplasia linfática nas 
áreas afetadas. Geralmente não apresentam outras doenças congênitas associadas. Conclusão: Destacamos 
este caso por ser incomum nessa faixa etária e a importância de exclusão de dignósticos diferenciais neste 
tema. salientamos a necessidade do acompanhamento multiprofissional visto a melhora significativa com a 
realização de drenagens linfáticas.
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Introdução: A sífilis é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica causada pelo Treponema pallidum e 
sua forma congênita ocorre quando a infecção é por via placentária. A transmissão pode ocorrer em qualquer 
fase da gestação e, quando não tratada, sabe-se que a taxa de transmissão vertical pode ser superior a 70%. 
Objetivo: Analisar descritivo-quantitativamente o perfil de casos de sífilis congênita em menores de um ano 
de idade em um estado brasileiro. Métodos: Estudo descritivo-quantitativo referente ao perfil epidemiológico 
de casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade durante o triênio 2017-2019 em um estado da 
Região Sul do Brasil. Os dados estaduais foram comparados com os nacionais, sendo encontrados no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net. Resultados: Foram notificados e confirmados 4.848 casos 
de sífilis congênita na faixa etária de 0 a 1 ano entre 2017 e 2019 no estado em que foi realizado o estudo, 
sendo 2.022 em 2017, 1.968 em 2018 e 858 em 2019. Destes, 98% foram diagnosticados com menos de 7 
dias de vida. Foram notificados e confirmados no Brasil no mesmo período e na mesma faixa etária 62.911 
casos, sendo 24.933 em 2017, 26.219 em 2018 e 11.759 no ano de 2019. Destes, 97% foram diagnosticados 
com menos de 7 dias de vida. Conclusão: Observou-se um aumento nos casos de sífilis congênita tanto a nível 
estadual quanto nacional em 2017 e 2018, seguido de uma queda em 2019. A faixa etária de maior proporção 
diagnóstica foi a mesma para ambas: isso denota um padrão de rastreio similar em todo país. Assim, medidas de 
enfrentamento para prevenção da sífilis congênita são fundamentais para mitigar as estatísticas, pois mesmo 
2019 apresentando uma queda, o número de casos ainda é significativo.


