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Hospital da Criança Conceição.

Introdução: O abscesso hepático (AE) é uma patologia infantil rara, de alta morbimortalidade que requer diag-
nóstico e tratamento precoces. As manifestações clínicas são inespecíficas e a etiologia geralmente é bacteriana, 
sendo o germe mais frequente, o Staphylococcus aureus. Apresentamos o caso clínico de um paciente do sexo 
masculino, 7 anos, previamente hígido, com lesões de pele cicatriciais sem relato de tratamento. Buscou ava-
liação médica por dor e distensão abdominal associados à odinofagia. Evoluiu após 6 dias com icterícia, afebril 
desde o início do quadro. Internou em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPED) devido à restrição 
ventilatória ocasionada pela importante distensão abdominal com hepatoesplenomegalia. Iniciado antibioti-
coterapia endovenosa empírica. Durante investigação diagnóstica a Tomografia Computadorizada de abdômen 
mostrou múltiplos abscessos hepáticos, trombose de veia porta e hemocultura positiva para Staphylococcus 
aureus resistente à Meticilina (MRSA). Realizada adequação da antibioticoterapia conforme antibiograma. 
Devido a queixa de odinofagia foi coletado PCR para Coronavirus (COVID-19) com resultado positivo. Paciente 
apresentou choque séptico refratário com necessidade de droga vasoativa como noradrenalina e vasopressina, 
além de suporte ventilatório. Após estabilidade hemodinâmica realizada drenagem de abscessos guiada por 
ecografia com cultura de secreção positiva para MRSA. Permaneceu na UTIPED por 20 dias, recebeu alta para 
internação pediátrica com plano de antibioticoterapia endovenosa por 6 semanas. Discussão: Como no caso 
clínico, podemos observar que a sintomatologia dos abscessos hepáticos é na maioria dos casos inespecífica. 
O diagnóstico é realizado por imagem e o tratamento consiste na drenagem dos abscessos e na antibioticote-
rapia a longo prazo. Permanece indefinido se a infecção pelo COVID-19 teve relevância na clínica do paciente. 
Acreditamos que tenha sido um achado ocasional devido ao momento pandêmico atual da doença. Conclusão: 
O rápido diagnóstico e tratamento precoce são imprescindíveis para diminuir a taxa de mortalidade e melhorar 
o prognóstico da doença.
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No início de 2020, o Brasil e o mundo foram assolados pela pandemia do coronavírus, que impôs restrições 
à manutenção de atividades presenciais. Na área da educação está progredindo o ensino híbrido, com isto, 
diversas Instituições do Ensino Superior lançaram a mão de ferramentais digitais para a continuidade teórica 
de algumas disciplinas dos seus cursos da graduação à pós-graduação. Assim, foi desenvolvido o projeto de 
ensino, pela Universidade Federal do Pampa, localizado em Uruguaiana/RS, com o título: Aprendendo Pedia-
tria Online: do nascimento à adolescência com o objetivo de utilizar as ferramentas digitais como meio de 
proporcionar a continuidade dos estudos na área de pediatria durante o momento de distanciamento social. 
Os encontros foram realizados em plataformas de web-conferência da própria Instituição. Foram 12 encontros 
semanais, abordando diversos temas pediátricos direcionados aos graduandos de medicina, havendo interação 
durante a transmissão da palestra, como questionamentos via chat, apresentação de casos clínicos, além da 
aula expositiva e no final de cada aula era enviado um link de acesso para realizarem um teste para fixação. 
Na semana seguinte havia discussões das questões com menor percentagem de acerto. Com isto, apesar das 
atividades realizadas por meio digital e com distanciamento social, foi possível desenvolver habilidades na área 
do conhecimento técnico, interpretação de situações médicas em pediatria, engajamento dos participantes e 
a manutenção do vínculo docente-discente. Esta experiência em ensino híbrido demonstrou que é possível 
desenvolver uma relação educador-aluno e capaz de fomentar o aprendizado de conteúdos teóricos, outrora 
desenvolvidos em sala de aula.


