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Introdução: A Síndrome da Hiperatividade Paroxística Simpática (SHSP) trata-se de uma complicação em pacientes críticos 
caracterizada por sintomas súbitos de aumento do tônus simpático. Relato de caso da apresentação da síndrome em pa-
ciente pediátrico diagnosticado com COVID-19. Caso clínico: Masculino, 9 anos, portador de transtorno do espectro autista 
e epilepsia de difícil controle. Encaminhado a serviço terciário por suspeita de COVID-19, com confirmação laboratorial. 
Evoluiu com redução do sensório, com necessidade de intubação e ventilação mecânica por dezessete dias. Ressonância 
magnética de crânio normal. Fez uso de múltiplos antibióticos. Manteve-se febril apesar de antibioticoterapia adequada 
e culturais negativos com taquicardia, hipertensão e desorientação associados. Considerada hipótese de síndrome de 
hiperatividade paroxística simpática, sendo iniciado Propranolol. Em enfermaria, paciente ainda apresentou episódios de 
taquicardia, hipertensão, midríase e sudorese intensos com duração de minutos. Observado boa resposta clínica ao uso 
do betabloqueador, tolerando redução gradual até suspensão. Discussão: A SHSP consiste em uma interrupção na regula-
ção simpática após uma injúria cerebral por diferentes causas. Clinicamente, a PHSP é definida a partir de quatro de oito 
critérios pré-estabelecidos, como: taquicardia, hipertensão, taquipneia, nível de consciência reduzido, rigidez muscular, 
hipertermia, diaforese e dilatação pupilar, sem serem explicados por outras causas. De natureza paroxística, os pacientes 
desenvolvem hiperatividade simpática a estímulos não nocivos. Em paciente pediátricos, estima-se uma incidência em torno 
de 14%. A fisiopatologia, embora ainda não muito bem elucidada, propõe um modelo excitatório/inibitório, uma ativação 
excessiva do sistema simpático causado por danos nos centros inibitórios. Até agora, os tratamentos para SHSP geralmente 
se concentram no controle dos sintomas. Conclusão: A SHSP é um diagnóstico de exclusão que dever ser levantado como 
hipótese sempre que tivermos os critérios clínicos após uma injúria cerebral, inclusive após quadros infecciosos. No caso 
descrito, aparenta estar relacionada a infecção por COVID-19 apresentada pelo paciente. 
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Introdução: O conhecimento dos pediatras frente as principais condutas na alergia à proteina do leite de 
vaca (APLV) vem sendo estudada em diversos países (Al-Herz et al., 2017). Objetivo: Avaliar o conhecimento 
dos pediatras do Rio Grande do Sul (RS) frente a APLV. Métodos: Estudo de delineamento transversal no qual 
aplicou-se um questionário validado para medir o conhecimento sobre APLV. O questionário foi enviado aos 
pediatras inscritos na Sociedade Brasileira de Pediatria. A aplicação do questionário foi realizada no período 
de maio a julho de 2020, utilizando-se o Google Forms. O questionário continha perguntas de identificação e 
10 questões sobre conhecimento em APLV. Para esta análise inclui-se apenas pediatras do RS sem outra es-
pecialidade médica. Resultados: Entre os que responderam o questionário 62 eram médicos gaúchos, destes 
51 (82,3%) eram do sexo feminino. Quando perguntado se algum deles tinha o título de especialidade e/ou 
residência médica em pediatria 58 (93,5%) responderam que sim. Quando questionado qual o ano de forma-
ção em pediatria 37 (59,7%) completaram a formação antes do anos 2000. Apesar de observarmos acerto de 
100% na questão 1 onde verificava o conceito de APLV versus intolerância a lactose, esse índice não perma-
neceu igual nas questões relacionadas a classificação de alergia e quais exames necessários para diagnóstico 
além da questão sobre a melhor conduta terapêutica frente a um paciente de 1 ano com sintomas alérgicos 
em aleitamento materno complementado. Nessas perguntas o índice de acertos ficou em torno de 74% dos 
pediatras. E uma maior de concordância, onde somente 1 pediatra, errou as questões relacionando: diagnóstico 
diferencial entre APLV e Doença do Refluxo e outra pergunta sobre Colite Alérgica. Conclusão: Embora ainda 
existam lacunas no conhecimento sobre APLV este estudo verificou que em torno de 8532, dos dos pediatras 
gaúchos acertaram as questões. 


