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PE-118 - RELATO DE CASO: CISTO ÓSSEO TRAUMÁTICO

Samara Vilela da Mata Nunes, Bruna Diniz Neiva Giorgenon, Rafaela Dambros, Amanda Adorno Ferragini,  
Melissa Dorneles Carvalho, Caroline de Paula Cassânego, Marina Fabíola Rodoy, Marina Kottwitz de Lima Scremin,  
Marcos Antonio da Silva Cristovam, Milene Moraes Sedrez Rover

Hospital Universitário do Oeste do Paraná/HUOP.

Introdução: O cisto ósseo é uma lesão não neoplásica, de causa incerta, crescimento lento e translúcida ra-
diograficamente. Pode ser hemorrágico ou traumático. É mais comum na infância e adolescência, acometendo 
região proximal do ossos longos como úmero, fêmur, tíbia e fíbula. Possui diagnóstico geralmente incidental 
radiográfico. Em raros casos, pode haver dor constante ou fratura patológica (fratura espontânea ou por trau-
ma com mínima energia). Faz-se necessário o diagnóstico diferencial com outras doenças. Descrição do caso: 
Paciente masculino, 11 anos, encaminhado ao serviço de oncologia pediátrica por radiografia com lesão oste-
olítica meta-diafisária proximal de cinco centímetros de diâmetro em úmero esquerdo, afilamento de cortical, 
insuflação e linha epifisária acometida. História de dor de início há duas semanas em ombro esquerdo, de forte 
intensidade, em crises, com piora progressiva e à movimentação. Sem fatores de melhora. Referia fratura no 
local após queda em partida de futebol há 10 meses com tratamento conservador. Sem outros sintomas, história 
familiar de neoplasia negativa. Ao exame físico: dor a palpação e à movimentação nas articulações glenoumeral 
e acromioclavicular, com limitação de movimento. Solicitado ressonância magnética que mostrou lesão unica-
meral, intramedular levemente insuflativa, sem realce ao contraste, de 9,6 cm, irregular na porção metafisária 
medial com fina fratura. Caracterizado cisto traumático e encaminhado a ortopedia para tratamento. Discussão: 
Os cistos ósseos são mais frequentes em membros inferiores devido as atividades esportivas das crianças. Em-
bora os achados sejam sugestivos, a radiografia não é suficiente para confirmação diagnóstica. Geralmente são 
assintomáticos, porém, no caso relatado houve fratura prévia e dor local limitante. Conclusão: O cisto ósseo é 
um desafio diagnóstico, sendo necessário exclusão de neoplasias. Apesar de lesão benigna, nota-se desfecho 
nem sempre satisfatório, com fratura patológica, intervenções ortopédicas e dor incapacitante. 

PE-119 - LEISHMANIOSE VISCERAL NA CRIANÇA: ANÁLISE COMPARATIVA 
DAS INTERNAÇÕES ENTRE AS REGIÕES DO BRASIL NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS
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Universidade Luterana do Brasil/ULBRA.

Introdução: A Leishmaniose visceral é uma doença transmitida pelo mosquito-palha (Lutzomya longipalpis), 
que, ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário Leishmania chagasi. Objetivo: Analisar com-
parativamente as internações por Leishmaniose visceral em crianças de até 9 anos nas diferentes regiões do 
Brasil nos últimos dez anos. Metodologia: Estudo epidemiológico transversal descritivo a partir de dados do 
DATASUS, de junho de 2010 a junho de 2020. Resultados: A região Nordeste apresentou o maior número de 
casos de Leishmaniose visceral (6.810). A segunda região com maior prevalência foi a Norte, com 2.609 crianças 
infectadas. Em seguida vieram as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com respectivamente 1.725, 775 e 11 
casos. Em relação à faixa etária, a que apresentou o maior número de casos foi a de 1 a 4 anos (7.425), seguida 
de 5 a 9 anos com 2.437, e, com o menor número de casos, as crianças menores de 1 ano (2.068). Quanto ao sexo, 
51,3% eram do masculino e 48,7%, do feminino. Em relação à etnia, 83,84% eram pardos, 10% eram brancos, 
2,6% eram indígenas, 2,4% eram pretos e 0,9% eram amarelos. Conclusão: A região Nordeste apresentou a 
maior prevalência de casos de Leishmaniose visceral do Brasil. A faixa etária com maior número de casos foi a 
de 1 a 4 anos. O sexo mais afetado foi o masculino. A cor mais acometida pela doença foi a cor parda. 


