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Introdução: A calha perineal congênita é uma malformação rara do períneo, cujo diagnóstico é essencialmente 
clínico. A sua incidência é indeterminada e é mais prevalente no sexo feminino. Consiste em sulco não doloroso 
de comprimento e profundidade variáveis, revestido de mucosa e localizado na linha média do períneo desde 
o vestíbulo da vagina até margem anal anterior. Descrição do caso: Recém-nascido do sexo feminino, idade 
gestacional de 37 semanas e 1 dia, via parto vaginal com Apgar 8/10 e gestação sem comorbidades. Mãe com 20 
anos de idade e sem consanguinidade com o pai. Paciente adequada para idade gestacional com peso ao nascer 
de 2775 gramas, comprimento de 45 centímetros e perímetro cefálico de 32 centímetros. Ao exame físico em 
alojamento conjunto, foi observada anomalia perineal não dolorosa em linha média de cerca de 0,5 centímetro 
de comprimento, de início em vestíbulo posterior da vagina até a margem anal anterior, de bordos elevados, 
hiperemiada e com fundo mucoso. Foi diagnosticada como Calha Perineal segundo consultoria da Cirurgia Pe-
diátrica, que recomendou conduta expectante. Exame físico sem outras alterações. Foi realizada ecografia de 
vias urinárias, devido à associação a malformações de vias urinárias, que foram descartadas através do exame 
de imagem. Discussão: O reconhecimento da calha perineal é frequentemente adiado até o aparecimento de 
evacuações dolorosas, constipação secundária ou fissuras profundas durante a primeira infância. O diagnóstico 
de forma precoce, como relatado, é extremamente incomum considerando que a maioria dos relatos de caso 
são de pacientes maiores de um ano após apresentarem complicações ou mesmo estarem investigando abuso 
sexual. Conclusão: É de suma importância que a comunidade médica conheça esta malformação, pois, além de 
ser um diagnóstico diferencial para evacuações dolorosas e constipação por retenção, suas complicações são 
preveníveis. Ademais, a identificação desse quadro previne investigação extensiva ou preocupação parental 
desnecessária.
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Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva causada por mutações no gene 
que codifica a proteína cystic fibrosis transmembrane condutance regulator. Objetivo: Evidenciar o perfil clínico 
e laboratorial de pacientes pediátricos com FC. Métodos: Estudo transversal que analisou crianças e adolescen-
tes com idade entre 0 a 14 anos, com diagnóstico confirmado de FC e atendidos em ambulatório especializado 
no período de maio de 2019 a março de 2020. Os dados foram coletados através de questionário contendo 
dados sociodemográficos, clínicos e exames laboratoriais (albumina, vitaminas A, D e E). Foram medidos peso 
e altura para calcular o índice de massa corporal (IMC), e foi avaliado o score de Shwachman-Kulczycki (SK), o 
qual indica a gravidade da doença e a resposta do paciente à terapêutica. O estudo foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética em Pesquisa da universidade sob CAAE número 00189418.6.0000.5369, e do hospital sob CAAE 
00189418.6.3001.5361. Resultados: Foram analisados 96 pacientes, 53,1% eram do sexo masculino, 85,4% 
brancos e a média da idade atual foi de 6,47±4,55 anos. Em relação às comorbidades mais prevalentes dos 
pacientes, 93,8% tinham insuficiência pancreática, 8,3% com diabetes e 82,6% tiveram infecção pulmonar 
no último ano. Quanto às mutações genéticas, 43,8% dos pacientes apresentaram F508del homozigoto e, de 
acordo com o score de SK, 54,2% dos pacientes foram classificados em excelente estado clínico. Em relação ao 
estado nutricional, a média de peso foi de 23,69±13,72 kg, altura 1,15±0,30 m e IMC 16,12±2,26 kg/m2, destes 
69,8% foram considerados eutróficos e 20,8% apresentaram baixo peso. Quanto aos exames laboratoriais, a 
média de vitamina D, E e A foram respectivamente de 29,28±15,02 ng/ml, 9,26±4,15 mg/L e 0,39±0,15 mg/L e 
a média de albumina de 4,12±0,48 g/dL. Conclusão: O perfil clínico dos pacientes indicou um bom estado de 
saúde geral, apesar da deficiência de vitamina D.


