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Introdução: O câncer infanto-juvenil transporta pacientes e familiares a um mundo novo de incertezas, com impacto 
físico, econômico e sobretudo psicossocial, sendo de extrema importância a participação da equipe de saúde na troca de 
conhecimentos, escuta e acolhimento. Objetivo: Relatar a experiência de acesso à informação e ao autocuidado por pais, 
responsáveis e pacientes junto à equipe multiprofissional, por meio do IV Congresso Mirim, realizado em 22 de novembro 
de 2019. Métodos: O tema norteador escolhido foi “Ohana”, que remete ao conceito da família e dos laços afetivos que 
foram construídos até então. A programação se deu por meio rodas de conversa realizadas com cuidadores e voluntários, e 
oficinas direcionadas às crianças e aos adolescentes separados por faixa etária, envolvendo brincadeiras, musicalização e 
orientações ao tratamento. No total, o evento contou com a presença de 47 pacientes e 60 cuidadores, além de toda a equipe 
ambulatorial e hospitalar, voluntários e estudantes. Resultados: A ideia de produzir um congresso destinado a crianças e 
adolescentes parte do princípio de que estes são sujeitos com vozes a serem ouvidas, sendo os melhores informantes de 
sua realidade. Dessa maneira, o Congresso Mirim trouxe um empoderamento a esse grupo, por meio da escuta e da troca de 
conhecimentos, permitindo uma melhor compreensão do seu processo de doença. Percebeu-se que a formação de pacien-
tes e cuidadores mais conscientes de sua experiência não só aumenta o vínculo, mas também o comprometimento com o 
tratamento e reduz dúvidas e ansiedades, contribuindo para o sucesso na cura. Conclusão: Mais do que acompanhamento 
medicamentoso, a terapia oncológica envolve diversos aspectos para obter êxito, especialmente os psicossociais. A troca 
de conhecimentos entre profissionais, responsáveis e pacientes é imprescindível no alcance deste objetivo. Desta maneira, 
fica esta experiência como incentivo a mais movimentos neste sentido no contexto hospitalar.
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Introdução: A TC é uma doença infecciosa prevalente que resulta da transferência transplacentária do Toxo-
plasma gondii. A maioria dos recém-nascidos com TC são assintomáticos ao nascimento e, 10% apresentam-se 
com doença sintomática. Objetivo: Analisar a prevalência de crianças com sorologia IgM e lesões sistêmicas ao 
nascimento entre as crianças tratadas para toxoplasmose congênita, atendidas num ambulatório de infectologia 
pediátrica. Método: Estudo quantitativo descritivo, os dados foram obtidos em prontuários de crianças com 
toxoplasmose congênita atendidas no ambulatório de infectologia pediátrica durante o período do surto de 
toxoplasmose em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. A análise foi através da estatística descritiva 
simples. Resultados: Foram avaliadas 26 crianças nascidas de mãe com IgM reagente para toxoplasmose na 
gestação. As crianças receberam tratamento para toxoplasmose congênita e foram acompanhadas no ambulatório 
de infectologia pediátrica. Apenas 8 (30%) apresentavam IgM reagente no nascimento, 50% apresentavam cal-
cificações periventriculares e 42,6% coriorretinite. Todas as crianças que receberam tratamento medicamentoso 
preconizado apresentaram IgG reagente após o primeiro ano de vida, confirmando o diagnóstico. Conclusão: 
A pesquisa de anticorpos IgM na triagem neonatal, isoladamente, não parece ser, a melhor estratégia. Deve 
ser priorizada a investigação complementar com ultrassom transfontanelar ou tomografia computadorizada 
de crânio e exame oftalmológico.


