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Introdução: As infecções por Streptococcus são comuns no nosso meio. Em determinadas condições a reação imune decorrente 
delas leva a manifestações tardias, como Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) ou Febre Reumática (FR). Descrição do caso: Pa-
ciente masculino, 8 anos, previamente hígido, com histórico de alergia à Penicilina, encaminhado para investigação de quadro 
de edema facial, petéquias em membros inferiores e glúteos, artralgia e dor abdominal iniciado duas semanas após quadro de 
faringoamigdalite tratada com Azitromicina. Exames externos mostravam aumento de provas inflamatórias, proteinúria e hema-
túria moderadas, além de valores significativamente aumentados de antiestreptolisina O (ASLO), com hemograma normal, sem 
plaquetopenia ou alterações de provas de coagulação. Ao longo da internação, mesmo com função renal preservada, apresentou 
aumento gradual no Índice Proteína-Creatinina na urina, além de níveis de ASLO progressivamente elevados, com normocomple-
mentemia. Clinicamente, o paciente evoluiu com maior quantidade de petéquias, edema periorbital unilateral, artralgia migratória, 
dor abdominal, orquiepididimite e sopro cardíaco, manejados com medicação sintomática. Realizada ecografia abdominal que 
mostrou adenite mesentérica, e ecocardiograma sem alterações. Teve alta em bom estado geral, com melhora dos sintomas e dos 
exames laboratoriais, com prescrição de profilaxia com Azitromicina semanal até reavaliação ambulatorial com novo ecocardio-
grama. Discussão: Tanto PHS como FR são possíveis complicações tardias de infecções estreptocócicas. O quadro do paciente, 
que evoluiu, também, com nefrite, não permitiu descartar completamente nenhuma das hipóteses, uma vez que os critérios de 
Jones modificados para a nossa população facilitam o diagnóstico de FR. Assim, a profilaxia com antibioticoterapia semanal faz-se 
necessária até reavaliação a médio-longo prazo. Conclusão: As complicações de infecções estreptocócicas apresentam grande 
espectro de manifestações que, por vezes, se sobrepõem, apesar de diferirem em morbimortalidade. Dessa forma, devem ser 
cuidadosamente avaliadas clínica e laboratorialmente, tanto em nível hospitalar como ambulatorial.
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Introdução: Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por 
deficiente interação e comunicação social e possuem padrões estereotipados e repetitivos de comportamento. 
A gravidade implica em uma maior demanda por cuidados e, com isso, a família precisa se adaptar às necessi-
dades emergentes. Descrição: Em visitas domiciliares conhecemos uma família composta por cinco pessoas, 
pai, mãe e três filhos. Dentre esses, o segundo filho, do sexo masculino, de três anos e com recente diagnóstico 
de autismo de espectro leve. Nas cinco visitas, a partir do reconhecimento dessa patologia, foi visível que a 
doença não se restringia apenas ao paciente, mas atingia a todos os membros da família. A mãe mostrou-se 
apreensiva com o desenvolvimento do filho e com as dificuldades. Informou que a gravidez foi complicada, 
teve diabetes e precisou interromper atividades sociais e parar de trabalhar para cuidar do filho. O filho com 
TEA demonstrou um envolvimento crescente com o grupo de visitas. No início do acompanhamento estava 
sempre no quarto ou junto à mãe, preferia ficar isolado na companhia de objetos inanimados à de pessoas. O 
paciente falava pouco e mínimas vezes observarmos a interação olho no olho. No decorrer das visitas o contato 
melhorou, mas a dificuldade de olho no olho persistiu. Discussão: Verificou-se que a presença de um autista 
dificulta o desenvolvimento emocional sadio entre os membros da família, devido ao fato de a doença afetar o 
conjunto familiar. Conclusão: O profissional de saúde que atua com famílias em que haja algum membro com 
autismo deve compreender que a participação da família no tratamento é fundamental para o desenvolvimento 
da criança e para o próprio bem estar familiar. Além disso, sabe-se que, apesar da forte influência dos aspetos 
genéticos, o ambiente constitui um fator decisivo na determinação das características comportamentais da 
criança autista.


