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Introdução: Frente a um acidente em ambiente escolar são os funcionários locais os responsáveis por prestarem 
o primeiro atendimento à criança. O estresse momentâneo pode prejudicar o manejo caso o indivíduo não possua 
noções básicas de Suporte Básico de Vida (SBV). Objetivo: Analisar o grau de aproveitamento do treinamento 
de SBV em pediatria entre os profissionais de educação infantil. Metodologia: Entre os anos de 2018 a 2019, 
uma liga pediátrica do oeste do Paraná, ação extensionista universitária, levou a cinco escolas um curso sobre 
SBV em pediatria. Após aceite do termo de consentimento livre e esclarecido, foi aplicado um questionário 
de 10 questões, antes e após o treinamento teórico-prático, sobre os temas Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE), queimaduras, afogamentos, parada 
cardiorrespiratória (PCR), intoxicação, hemorragias e fraturas. Para análise dos dados tabelados empregou-se 
a estatística descritiva. Resultados: A pesquisa envolveu 72 participantes, com idade entre 22 e 62 anos, dos 
quais 66,67% eram professores. A média de acertos dos questionários aplicados a todos os colaboradores pré 
e pós-curso aumentou de 5,54 para 7,9. A questão que apresentou maior porcentagem de erro pré (70,83%) 
e pós-treinamento (55,56%) foi sobre a primeira conduta diante de uma PCR, enquanto a suspeita de OVACE 
obteve maior pontuação antes (93,06%) e após (98,61%) a capacitação. Conclusão: A porcentagem de aprovei-
tamento do curso foi satisfatória e chegou a 42,06%. Diante da análise estatística pré e pós-curso, foi notória 
a falta de domínio dos pesquisados em situações emergenciais, com destaque à primeira conduta perante uma 
PCR. Sendo assim, enfatiza-se a necessidade e a importância da ampliação de treinamentos sobre os primeiros 
socorros, já que o SBV em pediatria não é pré-requisito aos trabalhadores de ambientes escolares.
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Introdução: A síndrome do X frágil (SXF), ou síndrome de Martin Bell, é uma doença dominante ligada ao X, 
decorrente de mutações no gene FMR1, que afeta o desenvolvimento neuropsíquico. Nosso objetivo foi descre-
ver, a partir de um relato de caso, as características faciais que podem estar presentes entre portadores da SXF. 
Descrição do caso: O paciente era um menino de 5 anos e 8 meses de idade encaminhado devido a um quadro 
de hiperatividade. Ele era filho de um casal de pais com história familiar de hiperatividade (1 tia materna) e de 
dificuldade de fala (2 primos também maternos). Ele evoluiu com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
(caminhou sozinho aos 2 anos) e na fala (pronunciou as primeiras palavras aos 3 anos). Ao exame físico, com 
5 anos e 8 meses, observou-se macrocefalia com fronte ampla, face alongada e triangular, palato alto, orelhas 
grandes e em abano, além de clinodactilia de 5º dedo de ambas as mãos. Contudo ele evoluiu com dificuldade 
de aprendizagem e necessidade de escola especial. A avaliação através do cariótipo, realizando cultivo com 
meios pobres em folato e indução de quebras cromossômicas com metotrexato e fluordeoxiuridina, mostrou 
um resultado positivo para fragilidade da região Xq27.3, o que foi consistente com o diagnóstico de SXF. Este 
foi confirmado também através da análise pela técnica de Southern blotting. Discussão: O comprometimento 
intelectual dos indivíduos acometidos pela SXF pode ser variável e ser acompanhado de alterações comporta-
mentais, como hiperatividade e déficit de atenção. Algumas características físicas também podem estar pre-
sentes, como observado em nosso paciente, em especial dismorfias craniofaciais, como face alongada, orelhas 
grandes e em abano, e mandíbula proeminente. Conclusão: Certas características craniofaciais podem estar 
presentes em indivíduos com a SXF e podem, assim, auxiliar no seu reconhecimento.


