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Hospital Criança Conceição.

Introdução: Estabelecer as principais características dos pacientes, com base nas estatísticas da Classificação 
de Risco (Protocolo de Manchester) e estratificações socioeconômicos. Objetivos: Pesquisa dos registros 
informatizados com ênfase das seguintes características: prioridade de risco, principais fluxogramas, idade, 
procedência, sexo, raça e origem. No período de 1° de Janeiro de 2016 a 03 de Agosto de 2020. Resultados: 
Classificados 248.121 pacientes, estratificados em: Vermelhos 509 (0,19%), Laranjas 16.044 (6,03%), Amarelos 
33.875 (12,73%), Verdes 193.893 (72,87%) e Azuis 3.800 (1,43%). Os fluxogramas mais utilizados: Dispneia 
em Crianças (23,85%), Pais Preocupados (13,89%), Diarreia e Vômitos (12,72%) demais abaixo de 10%, a 
idade prevalente e a pré-escolar (1 a 4 anos) (54,22%), predomínio da raça Branca (84,81%), sexo masculino 
(52,51%), procedência majoritariamente de Porto alegre (65,89%) e Alvorada (20,81%) com uma demanda 
espontânea de 98,08%. Conclusão: A maioria dos pacientes resulta em prioridade não urgente (Verde, Azul), 
predomínio do sexo masculino com idade pré-escolar, raça branca, com demanda espontânea com moradia em 
Porto Alegre. Com dados alocados a maioria dos pacientes poderiam consultar em Unidades Básicas de Saúde, 
resultando na diminuição e lotação da emergência em períodos críticos, principalmente no inverno, visto que 
a maioria das queixas é de quadros virais com predomínio de acometimento na estação do ano mencionada. 
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Canalopatias são distúrbios resultantes da disfunção dos canais iônicos, sendo a epilepsia sua expressão típica. Entre 
elas há a Síndrome de SeSAME (Seizures, Sensorineural Deafness, Ataxia, Mental Retardation and Electrolytes Imbalance), 
doença autossômica recessiva rara, consequência de mutações nos genes formadores dos canais de potássio, como o 
KCNJ10. Menina, 11 anos, vem à emergência por quadro de crise convulsiva, associada a febre, vômitos e rebaixamento 
de sensório. Realizada neuroimagem e exame de líquor sem alterações. As crises foram controladas com uso de Fenitoína 
e Fenobarbital, com desenvolvimento de hipocalemia refratária e picos hipertensivos – suspeita de hiperaldosteronismo. 
História prévia de convulsão aos 3 meses e aos 10 anos, com quadro semelhante, também associado a hipocalemia. Ao 
exame físico apresenta disartria moderada, marcha atáxica e alteração de força nos membros inferiores - atribuídos a 
provável paralisia cerebral. Pais relatam atraso no desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem e possível alteração 
auditiva. Realizado painel de epilepsia por suspeita de canalopatia em função do quadro apresentado. Detectada mutação 
em gene KCNJ10, confirmando diagnóstico de Síndrome de SeSAME. Caracterizada por ser uma canalopatia hereditária 
rara, a Síndrome de SeSAME é decorrente de uma mutação no gene KCNJ10 que gera hiperexcitabilidade neuronal e, 
consequentemente, crises epiléticas. Reportada apenas 26 vezes na literatura, possui como manifestação crises epilép-
ticas, surdez neurosensorial, ataxia, déficit cognitivo e desequilíbrio eletrolítico. Não existe cura, sendo fundamental 
realizar diagnóstico diferencial com outras patologias, principalmente àquelas que mimetizam paralisia cerebral e o 
tratamento deve ser focado nas manifestações clínicas. A síndrome de SeSAME é uma condição rara com poucos relatos 
na literatura, o que a torna de difícil suspeita clínica. É necessário investigar patologias genéticas na presença de quadro 
incompatível com paralisia cerebral, principalmente com Ressonância de Crânio normal. A busca pela etiologia permite 
o melhor tratamento multidisciplinar, além de possibilitar prognóstico e permitir aconselhamento genético.


