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Introdução: O Urbanorum spp foi identificado pela primeira vez no Peru em 1994, o primeiro caso no Brasil 
foi descrito em 2018. Esse relato de caso expõe o primeiro caso em Santa Catarina e o segundo caso infantil 
relatado no Brasil sobre um parasita pouco conhecido. Descrição: Paciente masculino, 1 ano e 7 meses, 11,5 
kg, frequentador de creche e residente em área urbana com acesso a saneamento básico no município de Blu-
menau (SC) foi atendido pelo pediatra no mês de maio de 2020. Exibia quadro de diarreia sem muco, pus ou 
sangue, com duração de uma semana. Em seguida, passou a apresentar períodos de diarreia 2 a 3 vezes ao dia 
intercalados com períodos de normalidade. Nunca havia realizado tratamento antiparasitário. Recebeu leite 
materno até os 9 meses. Apresentava-se no percentil 25-50 para peso, percentil 75 para comprimento e per-
centil 75 para perímetro cefálico. Foram solicitados exames complementares que mostraram: parasitológico de 
fezes positivo para Urbanorum spp (pelo método de Hoffman, Pons e Janer, posteriormente corado com lugol) 
e hemograma sem alterações. Foi prescrito Metronidazol na dose 20 mg/kg/dia, 3 vezes ao dia por 7 dias. A 
criança retornou 60 dias após o tratamento, apresentando normalização do hábito intestinal, exame clínico 
sem alterações, aumento de peso – situando-se no percentil 50 – e exame de controle negativo em 3 amostras. 
Discussão: Faz-se necessário um aprofundamento na pesquisa do novo parasita Urbanorum spp devido à sua 
recorrência em causar sintomatologia em crianças e ao baixo número de estudos existentes. Conclusão: Em 
suma, ainda são escassas as informações acerca desse parasita, da sua forma de vida e do tratamento realizado 
para combatê-lo, sobretudo com enfoque em pacientes pediátricos. Portanto, torna-se árdua a delimitação 
clínica-epidemiológica dessa nova parasitose e de seu potencial endêmico em um país em desenvolvimento 
caracterizado por áreas sem saneamento básico.
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Introdução: O abscesso pulmonar é definido como a necrose do parênquima pulmonar, causada por infecção mi-
crobiana e caracterizada por cavidade (> 2 cm) contendo pus e fragmentos necróticos. Desenvolve-se entre 7 a 14 
dias após a inoculação do microrganismo e a maioria é resultante de uma pneumonia aspirativa. Desenvolvimento: 
Trata-se do relato de um paciente masculino de 10 anos com quadro clínico típico de infecção de via respiratória 
iniciado a cerca de 20 dias da consulta: febre, tosse produtiva de coloração amarelo-esverdeada e odor fétido, su-
dorese noturna e emagrecimento (1,5 kg). Ao exame físico, verificou-se ausculta pulmonar com murmúrio vesicular 
diminuído em hemitórax direito. Os exames laboratoriais evidenciaram PCR (202 mg/dL) e DHL (530 mg/dL) com 
valores elevados, anemia, leucocitose com predomínio de segmentados e imagem radiológica característica com 
a presença de nível hidroaéreo em lobo médio do pulmão direito. O resultado da cultura do escarro foi negativo 
para presença de mycobacterium tuberculosis, assim como para o teste PPD, não reator. Após o início da antibio-
ticoterapia endovenosa com clindamiciana e amicacina, solicitou-se avaliação por parte de equipe de cirurgia 
pediátrica e posterior acompanhamento do paciente. Embora realizada ultrassonografia de tórax para demarcação 
de área de drenagem, houve boa evolução do quadro clínico e radiológico, sendo desnecessária a abordagem ci-
rúrgica. Discussão: Apesar da variabilidade de manifestações clínicas a que o processo de formação de abscesso 
pode levar, o paciente em questão apresentou sintomas bastante recorrentes. A presença do nível hidroaéreo em 
lobo médio do pulmão direito, juntamente com as alterações do exame físico tornaram possível o diagnóstico. A 
conduta teve como base a antibioticoterapia com cobertura anaeróbica e estreptocócica, dispensando em seguida 
a abordagem cirúrgica. Conclusão: O objetivo deste relato consiste em ressaltar a efetividade do tratamento clínico 
com cobertura antibacteriana adequada em casos de abcesso pulmonar em Pediatria.


