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Introdução: A meningite eosinofílica é uma doença aguda que afeta o sistema nervoso central causada principal-
mente pela infecção pelo nemátodo Angiostrongylus cantonensis. Descrição do caso: N.L.P.S., feminino, 2 anos 7 
meses, natural de Rondônia. Hígida e história de exposição a caramujos e cães. Apresentou febre, vômitos, mialgia, 
alteração no equilíbrio e marcha, associado a parestesias em membros inferiores e estrabismo. Ao exame neuro-
lógico, estrabismo convergente, pupilas isofotorreagentes, motricidade preservada, hiperreflexia aos testes de 
reflexos profundos, reflexo cutâneo plantar em flexão plantar. Neuroimagem sem alterações. Avaliação oftalmoló-
gica: paralisia de VI nervo craniano à esquerda. Leucograma com eosinofilia. Líquor: 1.200 células/mm³ e 48% de 
eosinófilos. Sorologias para Toxocara, Angiostrongylus, Schistosoma e Cysticercus negativos. Associando-se quadros 
clínico e laboratorial presumiu-se diagnóstico de meningite eosinofílica. Considerou-se os dados epidemiológicos 
de exposição a caramujos e cães para terapêutica com praziquantel, albendazol. e dexametasona, com melhora 
progressiva da marcha e completa do estrabismo. Discussão: Manifestações clínicas ocorrem com migração de 
larvas A. cantonensis para tecidos neurológicos ou oculares apresentando-se como meningite transitória. Formas 
oculares, manifesta-se com visão turva, diplopia ou estrabismo e paralisia dos músculos extra-oculares ou nervos 
faciais. Cefaleia, náusea, vômito, sonolência e febre são sintomas predominantes em crianças, seguidos de rigidez 
de nuca, dor abdominal e parestesia. As larvas do patógeno raramente foram recuperadas do antemortem no lí-
quido cefalorraquidiano (LCR), mas podem ser identificadas em amostras de biopsia de tecidos ou de autópsia. O 
diagnóstico não depende da identificação do agente causador, baseia-se na apresentação clínica, presença de eosi-
nofilia no LCR e história de exposição, o qual é desafiador e geralmente requer diagnóstico presuntivo. Conclusão: 
Histórico de exposição aos hospedeiros intermediários deve levantar suspeita clínica. Poucos casos em crianças 
foram relatados, de forma que destacamos a importância da angiostrongilíase ser considerada no diagnóstico 
diferencial, contribuindo para o manejo adequado e evolução favorável do paciente. 
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Introdução: A síndrome do desconforto respiratório (SDR) é a morbidade respiratória mais comum no recém-
nascido (RN) prematuro, sendo responsável por importante morbimortalidade, principalmente em neonatos 
com baixo peso de nascimento (PN). Objetivo: Descrever a taxa de sobrevida com e sem SDR e morbidades 
associadas em prematuros de muito baixo peso atendidos em um hospital terciário brasileiro. Métodos: Estu-
do transversal a partir da análise de prontuários de 369 neonatos com idade gestacional (IG)  <  32 semanas 
e PN  <  1.500 g atendidos em hospital terciário brasileiro entre agosto de 2008 e agosto de 2018. O teste 
qui-quadrado foi aplicado para comparar variáveis qualitativas, adotando-se nível de significância de 5%. O 
estudo foi aprovado em comitê de ética e pesquisa sob o registro CAAE: 01372318.9.0000.0096. Resultados: 
A prevalência de SDR na amostra foi de 75,3%, sendo significativamente predominante no grupo < 28 sema-
nas (85,8%) em relação ao grupo > 28 semanas (67,8%) (p < 0,001). A prevalência da comorbidade aumentou 
com o decréscimo do PN (p < 0,01): 62,3%, 70,8%, 78,9%, 88,2% e 100% para os PN > 1250 g, 1000-1249 g, 
750-999 g, 500-749 g e  <  500 g, respectivamente. As seguintes morbidades foram mais prevalentes no 
grupo com SDR (p < 0,001): sepse neonatal (77,7% vs. 48,4%), persistência do canal arterial (PCA) (64,0% vs. 
30,8%), hemorragia peri-intraventricular (HPIV) (47,8% vs. 24,2%), displasia broncopulmonar (DBP) (44,6% 
vs. 17,6%) e retinopatia da prematuridade (ROP) (34,2% vs. 13,2%). Conclusão: A SDR é uma das principais 
complicações da prematuridade e sua prevalência se mantém alta mesmo com a terapêutica do surfactante e 
suporte ventilatório, tendendo a aumentar com o decréscimo do peso de nascimento e da idade gestacional. 
A prevalência de DBP, HPIV, ROP, PCA e sepse também se eleva na presença de SDR.


