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Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva, para a qual o Teste de Triagem 
Neonatal (TTN) mostra-se como uma oportunidade de intervenção precoce. Descrição do caso: M.C.C., caucasiano, 
3 meses, apresentando prostração e recusa alimentar há 48 horas. A termo, peso adequado para idade gestacional, 
sorologias negativas. TTN com nível de tripsinogênio imunorreativo (IRT) alterado (122), mas com reteste normal 
(43,9). Com 18 dias, internou por broncopneumonia. Exames com alcalose metabólica e hiponatremia. Iniciada 
antibioticoterapia e corrigidos distúrbios hidroeletrolíticos. Com 2 meses, internação por diarreia e desidratação 
grave. Solicitados exames: alcalose metabólica, sódio sérico: 122 mEq/L, potássio: 2,3 mEq/L. Realizada reposição 
volêmica com melhora clínica importante. Internado para prosseguir investigação. Laboratoriais com IRT elevado 
e piora da hiponatremia. Encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva neonatal. Discussão: A FC é uma doença 
multissistêmica mais frequente em caucasianos. No Brasil, a incidência é de 1:7.576 nascidos vivos, mais recorrente 
na região Sul. Nos últimos anos, diversos avanços no diagnóstico e tratamento mudaram o cenário dessa doença, 
com aumento da sobrevida e da qualidade de vida. As manifestações clínicas são inespecíficas, e os distúrbios 
hidroeletrolíticos podem representar potencial risco de vida. O diagnóstico precoce é importante para permitir 
intervenções em tempo hábil. Logo, o TTN com quantificação de IRT é essencial para identificação da doença. Po-
rém, podem ocorrer resultados tanto falso-positivos (FP), quanto falso-negativos (FN). Quando dois IRT alterados, 
prossegue-se a investigação. No caso em questão, não houve dois exames alterados, então o seguimento diagnós-
tico não foi realizado. A investigação prosseguiu devido à hiponatremia persistente. Conclusão: O TTN identifica 
os recém-nascidos com risco de FC, mas não confirma o diagnóstico. Portanto, atenção aos sinais clínicos e testes 
laboratoriais é de grande importância para diagnóstico e intervenção precoces.
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Introdução: A síndrome de West é uma epilepsia grave específica da infância, que se caracteriza pela tríade: espasmos 
em salvas, deterioração ou atraso neuropsicomotor e hipsarritmia ao eletrencefalograma. Descrição do caso: T. H. P. P., 
masculino, três meses, acompanhado da mãe, veio encaminhado de um Hospital Pronto-Socorro, em março de 2018, 
devido a crises convulsivas iniciadas há uma semana, com duração de aproximadamente 20 segundos, ocorrendo em 
média dez crises por dia. Foi medicado com diazepam, fenobarbitol e encaminhado no dia seguinte para o hospital de 
referência onde prosseguiu a investigação. Na chegada, o paciente apresentou novas crises caracterizadas por olhar 
fixo, perda de consciência, movimentos tônico-clônicos em hemicorpo direito, seguido de sonolência, sem cianose e 
sem relaxamento esfincteriano. Além disso, apresentava atraso neuropsicomotor, não seguia objetos, nem interagia 
visualmente. Foram coletados exames de hemograma, líquido cefalorraquidiano, exame qualitativo de urina, mas 
nenhum com alterações (VDRL sérico e do líquor não reagentes). Solicitou-se um eletroencefalograma que apontou 
hipsarritmia. O caso foi discutido com a neuropediatra que orientou iniciar ácido valproico, prednisolona e manter o 
fenobarbital. De história gestacional pregressa destaca-se o fato de a mãe ter sido usuária de cocaína, álcool e tabaco 
no primeiro trimestre de gestação, além de diagnóstico de sífilis no mesmo período, porém, sem realizar o tratamento 
adequado. As crises epiléticas conseguiram ser controladas com as medicações e após quase dois meses o paciente 
teve alta da enfermaria, seguindo em acompanhamento ambulatorial com a neuropediatria. Discussão e Conclusão: 
Acredita-se que a síndrome de West seja determinada por diferentes etiologias como infeção intrauterina, esclerose 
tuberosa, asfixia perinatal ou afecções pós-natais. Podendo, a sífilis congênita ser uma das causas no caso relatado, além 
de fatores desencadeantes, como o uso de substâncias químicas durante a gestação, que podem ter sido prejudiciais 
para o desenvolvimento do feto.


