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Hospital da Criança Santo Antônio.

Introdução: Obstrução extra-hepática da veia porta (OEHVP) é uma frequente causa de hipertensão portal não-cirrótica 
em crianças. Objetivo: Descrever nossa experiência no tratamento cirúrgico de OEHVP em crianças. Métodos: Série de 
casos, com revisão em prontuário de pacientes com OEHVP, que foram submetidos a tratamento cirúrgico (shunt Rex 
ou esplenorrenal), por cirurgião experiente, entre Julho/2016 e Maio/2019. Foram analisados os perfis dos pacientes, 
exames laboratoriais e de imagem, histologia hepática, cirurgia, complicações pós-operatórias e patência do shunt 
após 6 meses. Resultados: 12 pacientes com mediana de 4 anos de idade no momento da cirurgia, predomínio do 
sexo feminino (58,3%), sendo a causa mais provável de OEHVP a cateterização umbilical (66,6%). Dez pacientes 
foram submetidos a portografia hepática percutânea trasnsjugular e 60% tinham o tipo mais favorável (tipo A), 
segundo os critérios de Baveno VI. Apesar de exames hepáticos normais, a histologia hepática revelou proliferação 
ductular em 83,3% e fibrose portal leve em 66,7%. Esplenomegalia estava presente em 91,7% e trombocitopenia 
em 83,3%. Todos os pacientes tinham varizes esofágicas, mas hemorragia digestiva ocorreu em 83,3%. A deficiência 
das proteínas C e S foi notada em 72,3% e 63,6%, respectivamente. A realização do shunt meso-Rex foi possível 
em 10 pacientes (83,3%), nos outros 2 realizou-se shunt esplenorrenal. Complicações pós-operatórias ocorreram 
em 58,3%, sendo a mais comum o desenvolvimento de ascite em 33,3%, que se resolveu em menos de 1 mês. 
Um paciente desenvolveu trombose precoce do shunt, não sendo resolvida mesmo após trombectomia cirúrgica. 
No acompanhamento ambulatorial um paciente desenvolveu trombose no shunt Rex e outros 4 tiveram estenose. 
Todos foram submetidos a intervenção por radiologista intervencionista. Atualmente 8 dos 10 pacientes com shunt 
meso-Rex (80%) possuem o shunt funcionante. Conclusão: O shunt meso-Rex é possível de ser realizado em um 
país em desenvolvimento com cirurgião experiente e com cateterização umbilical prévia.
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Introdução: Os Benzodiazepínicos (BNZ) são medicações prevalentes em casos de intoxicação exógena, acidental 
ou provocada, como na Síndrome de Munchausen (SM) por procuração, que se trata de um transtorno psíquico, 
no qual, em mais de 95% dos casos, a mãe simula sintomas em seu próprio filho. Descrição do caso: Menino, 5 
anos, internado em Enfermaria Pediátrica por rebaixamento do sensório. Com história de múltiplas internações 
prévias por crises convulsivas. Foi encaminhado ao Pronto-Socorro Pediátrico, onde foi verificada bradicardia, 
diminuição do sensório e ataxia, sendo transferido para a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Evoluiu sem 
intercorrências e com ausência de sintomas. Recebeu alta para enfermaria, onde novamente teve episódios de 
rebaixamento de sensório. Realizado screening toxicológico positivo para BNZ. Mãe admitiu que administrou 
o medicamento ao filho, para tranquiliza-lo, alegando que é uma criança muito ativa e agitada. Discussão: A 
intoxicação por BNZ tem efeitos adversos importantes como ataxia, incoordenação, rebaixamento do nível de 
consciência e comprometimento geral da função intelectual, observadas no paciente. A equipe suspeitou de 
SM pelo fato do irmão do paciente fazer uso de Clonazepam, possibilitando o acesso da mãe ao medicamento, 
que administrava indevidamente à criança. Conclusão: Intoxicações exógenas estão relacionadas em 0,5% dos 
casos à violência infantil, como no caso descrito de SM materna por procuração, revelando o abuso infantil. O 
caso apresentado foi uma apresentação típica dessa situação, demonstrando a relevância de fornecer a devida 
atenção aos sinais e sintomas associados.


