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PE-042 - UM DOS DIAGNÓSTICOS DE LINFADENOPATIA - RELATO DE CASO

Mariana Coelho Arnt, Paula Bibiana Muller Nunes, Angélica Cristine Feil, Fábio Luis Sechi, Gabriela Silva da Silveira, 
Martina Schulz Bernardi, Milena Prux Borges, Morgana Luísa Longen

Hospital Criança Conceição.

Introdução: A doença da arranhadura do gato (DAG) é uma causa comum de linfadenopatia na Pediatria. En-
tretanto, deve-se realizar uma investigação etiológica com atenção à clínica do paciente e aos exames com-
plementares para descartar diagnósticos diferenciais. Descrição do caso: Paciente, 10 anos, afebril, internado 
por quadro de abaulamento e dor na face medial do braço esquerdo. À ultrassonografia, conglomerado de 
linfonodos com necrose em fossa cubital e região axilar esquerda. Sorologias não reagentes para toxoplasmose, 
citomegalovírus e HIV e teste tuberculínico negativo. Relato de contato com gatos. Principal hipótese diagnós-
tica: DAG. Paciente recebeu Azitromicina por 5 dias e Oxacilina por 10 dias. Laboratoriais com IgE elevado e 
eosinofilia, sem melhora após uso de Albendazol por 5 dias. Realizada biópsia de linfonodos pela persistência 
dos sintomas, apesar da antibioticoterapia, evidenciada inflamação aguda e crônica com supuração e necrose 
em tecido fibroconjuntivo. Culturais para bactérias, fungos e BAAR negativos. Porém, a pesquisa para Toxocara 
canis IgG foi positiva. Paciente apresentava melhora do quadro, apenas com linfonodo axilar esquerdo residual. 
Considerado tratado para DAG e prescrito tratamento para toxocaríase. A sorologia para Bartonella henselae 
IgM e IgG foram reagentes, resultado do exame visto ambulatorialmente. Discussão: A DAG se caracteriza por 
linfadenopatia unilateral e solitária em cerca de 85% dos casos que persiste por 1 a 4 meses. Apenas 10% 
dos casos apresenta supuração. Envolvimento visceral, manifestações oculares ou neurológicas são incomuns. 
O diagnóstico é clínico, relato de contato com gatos e sorologia. O tratamento é Azitromicina por 5 dias para 
evitar disseminação e visando encurtar a duração da doença. O quadro arrastado levou a biópsia, que evidenciou 
a característica não neoplásica.  Conclusão: Apesar da evolução favorável na maioria dos casos, a patologia 
pode disseminar e ter complicações. Assim, o diagnóstico correto e a terapêutica adequada contribuem para 
uma boa evolução clínica.
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Hospital Criança Conceição.

Introdução: Um transtorno alimentar comum na pediatria é anorexia nervosa. Sexo feminino e associação com 
outras patologias psiquiátricas constituem fator de risco. Já os tumores cerebrais, entre os tumores sólidos são os 
mais frequentes na população pediátrica, correspondendo a 20% das neoplasias na infância. Descrição do caso: 
L.B.R., 9 anos, 26 kg, atendida na emergência por tontura e sonolência. HGT 51. Magreza acentuada, histórico de 
recusa alimentar e acompanhamento psiquiátrico desde os 5 anos devido a estresse pós-traumático. Mãe referiu 
quadro estável até recidiva dos sintomas há 1 ano, após criança “ser chamada de gorda na escola”. Pelo histórico e 
piora progressiva, foi hospitalizada. Na avaliação psiquiátrica houve impressão de ansiedade generalizada. Iniciada 
fluoxetina, não havendo tolerância, sendo então prescrito risperidona e escitalopram. Devido a baixíssima aceitação 
oral e prostração intensa (em internação anterior realizada investigação para disfagia: ecografia, REED, endoscopia 
e ressonância abdominal normais), iniciada dieta por sonda. Evoluiu com hiporresponsividade, sendo transferida à 
UTI. Após quadro de hipernatremia, solicitada TC de crânio contrastada que evidenciou tumoração sólido-cística, 
sugestiva de craniofaringioma. Realizada ressecção cirúrgica completa sem intercorrências. Apresentou melhora 
clínica, tolerando alimentação oral e recebendo alta para enfermaria. Diagnóstico final de tumor germinativo misto 
com componentes de teratoma, germinoma e tumor do seio endodérmico. Realizada ressonância de neuro-eixo 
para estadiamento e programação do tratamento. Discussão: Sintomas de anorexia costumam aparecem no início 
da adolescência, pela falha em atender à um padrão de beleza idealizado. Com o surgimento dos sintomas é impor-
tante que sejam descartadas patologias orgânicas que simulem o quadro de perda ponderal e/ou inapetência antes 
de se diagnosticar uma doença psiquiátrica. Conclusão: Esse relato reforça a importância da exclusão de patologias 
orgânicas em pacientes com sintomas neurológicos/psiquiátricos, devendo ser a doença psiquiátrica considerada 
apenas na exclusão de outros diagnósticos.


