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Introdução: Os erros inatos do metabolismo (EIM) são um grupo de distúrbios genéticos de defeito enzimático 
ou de transporte, com relevante morbimortalidade neonatal e devem ser considerados em neonatos enfermos 
sem diagnóstico. Objetivos: Analisar as taxas de óbitos neonatais e possíveis fatores associados aos EIM no 
Brasil de 2008 a 2018. Métodos: Estudo descritivo documental baseado no Sistema de Informações sobre 
Mortalidade referente a 2008-2018, disponibilizados pelo Departamento de Informações do Sistema Único de 
Saúde. A população de estudo são óbitos neonatais no Brasil no período. Consideraram-se EIM as patologias de 
CID-10 E70-72, E74-80, E83 e E88. Resultados: Neste período, identificaram-se 107 óbitos neonatais por EIM, 
0,0359% das causas de óbito neonatal no Brasil. Dentre óbitos infantis por EIM, os neonatais representaram 
15,35% dos casos (51,4% óbitos neonatais precoces e 48,6% tardios). Os óbitos foram mais frequentes no 
sexo masculino (56,07%), raça branca (56,07%), com idade materna entre 20-24 anos (23,36%), nascidos de 
gestação a termo (52,34%), com peso de 3000-3999g (30,84%) e registrados em ambiente hospitalar (97,2%). 
Parto cesáreo e vaginal tiveram registros semelhantes (45,79%). O sudeste registrou maior número de óbitos 
(42,99%), o estado de SP 30,5% e o DF 7,6%. Houve maior registro de casos em 2012 (n = 15). As causas mais 
frequentes foram outros distúrbios metabólicos (70,09%) e outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos 
(14,02%). Discussão: Os EIM estão presentes desde a concepção, entretanto a placenta fornece um sistema 
de diálise que permite boas condições e peso normal ao nascer. Enquanto baixas taxas de registro sugerem 
subdiagnóstico, locais com triagem neonatal populacional ampliada (São Paulo e Brasília) apresentaram mais 
diagnósticos. Conclusão: Os EIM são subdiagnosticados, com alta morbimortalidade, necessitando de reconhe-
cimento clínico para instituição terapêutica adequada e precoce.
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Introdução: A hipertensão intracraniana idiopática (HII) apresenta-se com cefaleia progressiva associada a vômitos. 
Descrevemos a apresentação clínica da patologia em paciente pediátrica e ressaltamos a necessidade de considerar 
o quadro como diagnóstico diferencial de cefaleias. Caso clínico: Menina, 5 anos. História de cafaleia e vômitos com 
evolução de 30 dias, encaminhada múltiplas vezes à emergência pediátrica. Nos atendimentos, avaliada por neuro-
logista pediátrico e oftalmologista, sem alterações. No primeiro atendimento, realizado tomografia de crânio com 
tortuosidade dos nervos ópticos e punção lombar com líquor normal. No segundo atendimento, impressão de sinusite 
reagudizada e indicado antibiótico. Na terceira ida à emergência, criança apresentava cefaleia de padrão cíclico com 
vômitos. Ressonância magnética de crânio evidenciando hipertensão intracraniana, sem outros achados, compatível 
com HII. Fundoscopia com papiledema. Punção lombar com pressão de abertura 90 cmH2O. Líquor sem alterações. Des-
cartado causas secundárias. Iniciado acetazolamida, porém evoluiu com piora da visão. Optado por realizar derivação 
ventrículo-peritoneal (DVP), com resolução do quadro. Discussão: A HII é definida pelo aumento da pressão intracraniana 
tendo etiologia desconhecida. A clínica consiste em cefaleia holocraniana, pior ao acordar e com manobras de Valsava, 
podendo estar associada a náusea/vômitos. Papiledema é o sinal mais comum e leva a uma perda progressiva da visão. 
O diagnóstico é realizado com fundoscopia, exame neurológico normal à exceção dos pares cranianos, neuroimagem 
sem lesões e uma pressão de abertura liquórica maior que 25 cmH2O. O tratamento deve ser da causa de base, se 
existente, e no uso de Acetazolamida para redução da produção liquórica. Em alguns casos, pode ser necessário DVP 
ou derivação raque-peritoneal. Conclusão: A HII, apesar de rara na faixa etária pediátrica, é uma doença com elevada 
morbidade e deve fazer parte do diagnóstico diferencial de cefaleia. Apesar de denominada idiopática, o quadro pode 
ser secundário a diversas patologias sistêmicas e demanda investigação complementar. 


