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Introdução: A sífilis é um problema público de saúde, afetando 2 milhões de gestações por ano no mundo. Está 
associada a abortamento, natimortalidade, parto prematuro, manifestações congênitas clínicas precoces ou tar-
dias, que podem ser bastante graves. Objetivos: Descrever a prevalência de sífilis gestacional e congênita entre 
janeiro e junho de 2019 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), bem como as suas consequências para 
com os recém-nascidos acometidos por esta condição. Métodos: Os dados foram obtidos por meio da revisão de 
prontuários eletrônicos das gestantes que internaram no Centro Obstétrico do HCPA, no momento do parto, e 
também de seus recém-nascidos durante o período de janeiro a junho de 2019. Foram medidas as prevalências 
de sífilis na gestação, sífilis congênita comprovada ou suspeita, e o número de internações neonatais devido a 
este motivo. Resultados: Entre um total de 1736 nascidos vivos no período estudado, foram identificadas 128 
gestantes com sífilis à admissão. Após a exclusão de 14 resultados que se enquadraram como falso-positivos 
ou cicatriz sorológica, foram encontrados 114 casos de sífilis durante o período gestacional, uma prevalência 
de 6,6%. Entre esses 114 recém-nascidos analisados, 37 (32,5%) necessitaram apenas a investigação básica 
para sífilis, com solicitação de hemograma e VDRL, enquanto os 77 restantes realizaram a investigação completa 
(hemograma, VDRL, Raio X de ossos longos e exame de líquor com pesquisa de VDRL). Em relação ao manejo, 
56 (49,1%) necessitaram tratamento com Penicilina Cristalina por 10 dias em internação neonatal (sífilis 
congênita comprovada ou provável), 44 (38,6%) receberam Penicilina Benzatina dose única intramuscular e 
14 (12,3%) tiveram alta sem necessidade de tratamento. Por fim, vale ressaltar que 3,2% do total de nascidos 
vivos e 11,5% de todas as internações neonatais no período necessitaram de internação para tratamento de 
sífilis congênita. Conclusão: As prevalências encontradas de sífilis gestacional e congênita demonstram-se 
serem superiores ao que é referido na literatura local. 
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Hospital Criança Conceição.

Introdução: As diarreias são causas comuns de desidratação em países subdesenvolvidos. Nos em desenvolvi-
mento, houve redução importante após melhora do saneamento básico. Sua maior incidência ocorre, até os 24 
meses de vida. Descrição do caso: L.F.D.C., masculino, 2 meses, previamente hígido, procurou atendimento em 
Alvorada devido a febre, diarreia, taquipneia com duração de 24h. No atendimento inicial, foram solicitados 
exames laboratoriais, LCR e raiox de tórax, tendo apenas o raio x de tórax com uma possível consolidação. Foi 
prescrito antibiótico. No Hospital de Alvorada paciente iniciou com distensão abdominal e sinais de choque 
séptico, sendo transferido a UTIP do HCC. Foi solicitado novo raio x de tórax (cardiomegalia), um raio x de abdome 
(distensão de alças, sem nível hidroaéreo) e USG abdominal (pequena ascite). Além disso, repetidos exames que 
mostrou acidose metabólica, elevação de transaminase e pesquisa de rotavírus positivo. Paciente permaneceu 
na UTIP por 2 dias. Enquanto paciente estava na unidade de internação, foi realizado novos exames que mostrou 
melhora das transaminases e melhora clínica. Discussão: As infecções por rotavírus, em sua maioria, ocorrem 
entre 6-24 meses de vida. Em grande parte dos casos, a gastroenterite é autolimitada sem complicações, porém 
em casos mais graves pode ocorrer desidratação, desnutrição, choque hipovolêmico e óbito. Seu mecanismo 
de agressão, se acentua no intestino delgado, principalmente em jejuno, aumentando a motilidade, diminuindo 
a absorção, lesionando os vilos e usando a enterotoxina NSP4. O resultado é uma diarreia osmótica associada 
com vômitos. A reidratação oral, pode ser dificultada pela quantidade de emêses. Houve uma grande redução 
da sua gravidade após ser implementada na rede pública a vacinação. Conclusão: O rotavírus na maioria das 
vezes, tem um quadro sem complicações e autolimitado. No entanto, em alguns casos, ele pode gerar casos 
mais graves que necessitando de cuidado em UTI, principalmente se afeta crianças não vacinadas. 


