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Introdução: Exposição a agentes tóxicos ocorrem principalmente em crianças menores de 6 anos, devido curiosi-
dade em explorar ambientes. Incidência de exposição à cocaína pode chegar a 6% em emergências pediátricas, 
em centros urbanos, sendo convulsão a manifestação mais frequente, em menores de 8 anos. Descrição do caso: 
Menina, 4 anos, levada ao Pronto-Socorro (PS) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, devido rebai-
xamento do sensório, com hiporresponsividade, movimentos oculares anormais, sem liberação de esfíncteres. 
Familiares negaram comorbidades prévias e possibilidade de intoxicação medicamentosa. No PS, apresentou 
convulsão focal, cessando com Midazolam. Tomografia de Crânio normal. Gasometria arterial evidenciou Acidose 
Metabólica. Sangue e Urina foram coletados para investigação de Intoxicação Exógena, e enviados ao Centro de 
Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul. Amostras foram positivas para Cocaína e Lidocaína. Família negou 
uso de drogas ilícitas. Após internação em Enfermaria, apresentou evolução clínica satisfatória, recebendo alta 
para acompanhamento ambulatorial com Pediatria e Assistência Social. Discussão: Abordagem inicial do paciente 
com suspeita de Intoxicação inclui identificar agente causador, suporte, estabilização clínica e administração de 
antídoto, se indicação. Crianças podem sofrer intoxicação por cocaína estando próximas de usuários, por inalação 
passiva ou ingestão da droga. Cocaína aumenta atividade das monoaminas, causando aumento de atenção, eufo-
ria, diminuição do sono e apetite, taquicardia, hipertensão, midríase e diaforese. Rebaixamento de sensório pode 
representar overdose. Conclusão: É importante suspeitar de Intoxicação Exógena em criança previamente hígida 
que apresenta subitamente sintomas progressivos sistêmicos, pouco explicados por história e exame clínico. Re-
conhecimento e estabilização precoce contribuem para melhor prognóstico. Ressalta-se importância de orientar 
condutas frente à prevenção de acidentes na infância durante Puericultura.
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Introdução: A internação hospitalar infantil, na maioria das vezes, é um momento estressante para a criança 
e seus familiares, por isso, é de grande importância o lúdico nesse ambiente, com a atuação dos “palhaços-
doutores”, que promovem bem-estar físico e mental a todos. Objetivo: Relatar a experiência de um grupo de 
estudantes que atuam voluntariamente como palhaços na Ala Pediátrica de um hospital com o objetivo de 
atrair sorrisos de crianças, familiares e atendentes. Métodos: O grupo, criado em 2010, é formado atualmente 
por 50 estudantes de um curso de graduação em Medicina, que se dividem e atuam cinco dias por semana 
nas dependências de um hospital universitário (HU), fazendo em média 20 visitas por mês na Ala Pediátrica. A 
intervenção faz parte do projeto de extensão “Grupo Só Riso: O brincar humanizando a internação hospitalar” 
e envolve crianças atendidas na Internação do HU, por meio de atividades lúdicas (brincadeiras, mágicas, impro-
viso). Resultados: Pelas intervenções obtiveram-se respostas satisfatórias por meio da interação dos pacientes 
e seus familiares com o grupo, demonstrando afeto e alegria nas visitas recebidas. Ademais, o riso tem como 
resultado a capacidade de reduzir os efeitos danosos que o estresse, causado pela internação hospitalar, gera 
no organismo, pois, quando o indivíduo ri, o sistema parassimpático aumenta a concentração de anticorpos 
e alivia as dores provocadas pelo sistema simpático. Conclusões: O trabalho voluntário do grupo traz grande 
bem-estar aos envolvidos, além de colaborar na recuperação das crianças e proporcionar maior conforto aos 
familiares. Nota-se que esse momento de descontração modifica a percepção de tédio e quietude fortemente 
vinculados à rotina hospitalar, além de redimensionar a sensação de “estar doente”.


