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PE-044 - MANEJO DE DISTÚRBIOS DO SÓDIO E SUAS CONSEQUÊNCIAS, UM RELATO

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

Hospital Criança Conceição.

Introdução: Distúrbios hidroeletrolíticos são alterações potencialmente graves, porém ainda muito comuns na 
pediatria. Seu reconhecimento e manejo adequado são de extrema importância pois podem causar sequelas 
ou até mesmo óbito. Descrição do caso: L.B.R., 9 anos, interna para realização de ciclo quimioterápico para 
tratamento de tumor cerebral. Laboratório evidenciou hipernatremia (Na 159), suspeitado diagnóstico de dia-
betes insipidus. Nefrologista descartou alteração renal. Apresentou poliúria e redução de densidade urinária, 
confirmando diagnóstico. Iniciado desmopressina intranasal. Evolui com movimentos espásticos e hipertonia. 
Por uso de metoclopramida, suspeitada reação extrapiramidal, contudo não houve melhora após administrar 
biperideno. Por rebaixamento de sensório e piora dos movimentos, transferida à UTI. Laboratório então apre-
sentava hiponatremia (124), realizando-se correção de sódio. Iniciou com hipertonia, com necessidade de 
diazepam. Quadro evolui para intubação orotraqueal e ventilação mecânica. TC de crânio sem lesões agudas. 
Persistiu com hiponatremia, além de neutropenia e anemia, indicando correção hidroeletrolítica, filgrastima e 
CHAD. Após normalizar natremia, suspensa reposição e ajustada desmopressina. TC de controle sem edema. 
Paciente retorna para seus valores basais de sódio com melhora do sensório. É extubada após 7 dias, intercalando 
VNI com O2, posteriormente estável em ar ambiente. Alta para enfermaria, com desmopressina subcutânea e 
controle de sódio. Recebeu alta hospitalar em bom estado geral e sem novas sequelas neurológicas. Discussão: 
A hipernatremia é definida como dosagem de sódio sérico superior a 145. Níveis próximos a 160 demonstram 
maior gravidade, principalmente se instalação aguda. Quando a elevação é crônica, como aparenta o caso, 
existe equilíbrio entre o meio extra e intracelular, devendo a correção ser feita lentamente e com controle 
laboratorial frequente. Conclusão: O manejo de distúrbios hidroeletrolíticos deve ser feito de forma lenta e 
criteriosa, alterações bruscas da natremia, alteram osmolaridade e até mesmo sensório, podendo acarretar em 
lesões permanentes no sistema nervoso central até o óbito. 
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Introdução: Em países em desenvolvimento, parasitoses intestinais são um problema de saúde pública pela 
sua morbidade e dificuldade em serem controladas. Uma das complicações é a obstrução intestinal por Ascaris 
e a desnutrição severa que pode levar a óbito. Descrição do caso: Paciente de 1 ano e 11 meses, com segundo 
episódio de verminose maciça, contexto familiar de vulnerabilidade social, iniciou com diarreia importante e 
eliminação de parasitas pela boca, fezes e narina. Procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde e recebeu 
1 dose de albendazol. Evoluiu com inapetência, resolução da diarreia, dor e distensão abdominal. RX abdome 
agudo com imagens sugestivas de grande quantidade de áscaris, sem distensão de alças intestinais e sem 
evidência de obstrução intestinal. Teve internação hospitalar breve, sem complicações ou necessidade de in-
tervenção cirúrgica. Discussão: A ascaridíase se dá principalmente pela espoliação dos nutrientes no intestino 
delgado. Há também uma enteropatia exsudativa, a qual cursa com diarreia. É uma doença mais comum em 
crianças de 2 a 10 anos. O volume e o número de parasitas podem causar obstrução parcial ou total da luz do 
intestino. Moradia sem saneamento básico e familiares com sintomas da doença facilitam a infecção na criança. 
É comum o relato de observação de vermes nas fezes ou eliminação de vermes pela cavidade oral e orifícios 
anal e nasal. No hemograma, observa-se eosinofilia. Uma das complicações é a obstrução intestinal que ocorre 
mais comumente na válvula ileocecal, a radiografia de abdome pode auxiliar no diagnóstico. Pacientes com 
obstrução intestinal devem receber terapia anti-helmíntica assim que a motilidade intestinal estiver norma-
lizada, geralmente dose única de albendazol 400 mg é eficaz. Conclusão: Em crianças de países tropicais com 
más condições de higiene e de saneamento deve-se suspeitar de ascaridíase e atentar-se para a complicação 
mais comum que é a obstrução intestinal. 


