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Introdução: OEIS consiste em um complexo de defeitos congênitos, que incluem a onfalocele, a extrofia da 
cloaca, o ânus imperfurado e anormalidades da coluna vertebral. Nosso objetivo foi descrever um caso raro de 
complexo OEIS, salientando os achados clínicos que levaram ao seu diagnóstico. Descrição do caso: O paciente 
era um recém-nascido com 3 dias de vida, encaminhado devido à presença de onfalocele e de extrofia de cloaca. 
Ele nasceu de parto cesáreo, prematuro de 32 semanas. Ao exame físico, observou-se a onfalocele, sendo que a 
genitália e o ânus não eram visualizados. Havia presença de pés tortos congênitos. A ecocardiografia mostrou 
um forame oval patente. A ecografia cerebral foi normal. A radiografia de coluna revelou agenesia de peças da 
coluna sacral, vértebras em borboleta e hemivértebras. A tomografia computadorizada da coluna lombossacra 
mostrou vértebras fendidas, inclusive hemivértebras no seu segmento inferior, além de achados sugestivos de 
meningocele. Na ressonância magnética da pelve verificou-se ectopia renal cruzada, com os rins localizados à 
esquerda. Confirmou-se o diagnóstico de extrofia de cloaca, sendo que também havia sinais de mielomenin-
gocele, que foi identificada em um exame posterior. A seguir, realizou-se a correção cirúrgica da onfalocele e 
da extrofia de cloaca. Durante este procedimento, identificou-se a existência de útero e de vagina. O cariótipo 
foi feminino normal (46,XX). Havia planejamento de realização de procedimentos cirúrgicos corretivos comple-
mentares no futuro. Discussão: A soma dos achados clínicos e dos exames complementares foram compatíveis 
com o diagnóstico de complexo OEIS. Como existe a presença de extrofia de cloaca, os pacientes costumam 
apresentar uma ambiguidade genital. Isso é bastante importante dentro do manejo dos pacientes e em ques-
tões relacionadas à determinação do seu registro. Conclusão: O complexo OEIS é uma condição grave, cujo 
tratamento, em especial cirúrgico, é complexo, havendo usualmente necessidade de múltiplas intervenções.
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Introdução: A mastoidite aguda é uma infecção supurativa das células aéreas mastoideas que se apresenta como 
complicação de otite média aguda. Afeta crianças de todas as idades, porém estudos têm demonstrado um 
aumento da incidência da mastoidite em lactentes. Objetivos: Descrever uma série de casos com diagnóstico 
de mastoidite aguda em lactentes. Métodos: Revisão de prontuários e breve revisão de literatura. Resultados: 
Foram incluídos no estudo cinco casos, sendo três do sexo feminino e dois do masculino, a idade mínima foi de 
6 meses e a máxima de 14 meses + 12 dias (média: 10 meses + 5,8 dias), todos apresentavam quadro prévio 
de otite média aguda e haviam utilizado antibioticoterapia prévia via oral ambulatorialmente. Os principais 
sintomas clínicos foram febre persistente (>38 ºC), irritabilidade e sinais flogísticos nas regiões de pavilhão 
auricular e de mastoide. O diagnóstico foi confirmado por tomografia computadorizada em todos os pacientes, a 
qual evidenciou “osteólise de região mastoidea” em todos os casos. Dos cinco casos, quatro foram submetidos 
a tratamento cirúrgico (drenagem, timpanotomia) e antibioticoterapia, e um caso somente tratamento clínico 
foi necessário. Os antibióticos mais utilizados durante a internação foram ceftriaxone e oxacilina. Nenhum pa-
ciente foi a óbito. Discussão: Todos os pacientes eram menores de 2 anos, corroborando com as evidências de 
aumento da incidência de mastoidite nessa faixa etária. Todos os pacientes fizeram uso prévio de antibióticos 
para tratamento de otite, porém sem melhora do quadro. Em todos os casos a tomografia computadorizada foi 
essencial para o diagnóstico. Dos cinco casos apresentados, quatro pacientes foram submetidos a cirurgia, além 
de antibioticoterapia endovenosa. Conclusão: A mastoidite aguda apresenta incidência crescente em lactentes, 
sendo de extrema importância o diagnóstico precoce e o tratamento imediato a fim de evitar complicações que 
comprometam a qualidade de vida ou mesmo evoluir para óbito.


