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Introdução: Na Febre Reumática (FR), a inflamação do sistema nervoso central ocorre em 20-30% dos pacientes, 
após infecção estreptocócica, inclusive de forma tardia e isolada. A forma mais comum é a Coreia de Sydenham (CS), 
geralmente benigna e autolimitada. Relato de caso: Paciente masculino, seis anos, interna em emergência pediátri-
ca por alteração na marcha e movimentos involuntários, e relato de episódio febril. Exame físico: plegia, parestesia 
esquerda, ataxia da marcha e movimentos involuntários de membros superiores. Descartada intoxicação exógena 
por screening toxicológico. Avaliação neurologia: hemiparesia esquerda incompleta e desproporcionada, suspeita de 
encefalite e acidente vascular cerebral descartados com tomografia de crânio e liquor sem alterações. Iniciou investi-
gação para FR: VSG > 170, ASLO 956, ecocardiografia com regurgitação mitral moderada à leve e regurgitação aórtica 
leve, além da coreia ao exame físico. Com esses achados inicia tratamento com penicilina benzatina e haloperidol, 
com boa resposta. Em seguimento ambulatorial traz ressonância magnética (RNM) de crânio com imagens nodulares 
hiperintensas em T2, sem realce após gadolíneo, situadas no centro semi oval direito, possibilidade de alterações 
desmielinizantes devem ser consideradas. Discussão: Diagnóstico de FR pelos critérios de Jones revisados: evidência 
de infecção estreptocócica, e dois critérios principais ou um principal e dois menores. O aparecimento de CS costuma 
ser tardio, mais frequente em meninas, entre 5-15 anos, por reação imunomediada cruzada dirigida aos neurônios nos 
núcleos caudados e hipotalâmicos. Geralmente RNM não apresenta alterações e quando presentes são evidenciados 
nos núcleos da base. Conclusão: Diante de um paciente com FR, após manejo agudo, devemos reforçar a importância 
de manter a profilaxia secundária com penicilina, para prevenir a colonização por estreptococo e evitar recorrência 
da FR e seus danos cardíacos. Neste caso específico o seguimento ambulatorial inclui, além do acompahamento 
cardiológico, a investigação de doença desmielinizante associada, devido achado em RNM.
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Introdução: Quilotórax representa acúmulo de fluido linfático no espaço pleural. É relatado o caso de gêmeas 
prematuras que desenvolveram quilotórax no período neonatal, visto que sua forma congênita é rara em pre-
maturos e do sexo feminino. Descrição do caso: Gemelar I, 29 semanas, apresentou desconforto respiratório 
progressivo, com piora na segunda semana de vida. Raio X de tórax com derrame pleural bilateral, toracocentese 
com derrame de aspecto leitoso, características bioquímicas de quilotórax. Manejada com drenagem de tórax 
bilateral, apresentou boa evolução clínica após. Gemelar II apresentou evolução clínica inicial semelhante à da 
irmã, porém manteve drenagem persistente. Iniciado octreotide parenteral, reposição de albumina e ligadura 
de ducto torácico, sem resolução, evoluindo a óbito. Discussão: O quilotórax congênito é uma desordem do 
recém-nascido a termo que costuma estar presente na primeira semana de vida, caracterizado por insuficiência 
respiratória progressiva e derrame pleural turvo e leitoso. Embora raro (1/10.000-15.000 recém-nascidos), re-
presenta a maioria dos derrames pleurais no período neonatal. Não há consenso sobre sua gênese, e a maioria 
não tem causa definida. Ao exame, pacientes apresentam desconforto respiratório e diminuição de murmúrios 
vesiculares. O diagnóstico é feito pela análise do líquido pleural: células > 1000 u/L, linfócitos > 70% (patog-
nomônico) e triglicerídeos > 110 mg/dL após a introdução de alimentação enteral. Não há consenso acerca do 
tratamento mais adequado. O mais indicado nesses casos é o sintomático com toracocentese, drenagem de 
tórax, suporte ventilatório e controle das perdas hídricas. Embora a mortalidade seja entre 20-50%, o prognós-
tico costuma ser favorável. Logo, diagnóstico precoce e tratamento adequado são importantes para uma boa 
evolução. Conclusão: O quilotórax congênito, mesmo sendo condição pouco comum, deve ter sua importância 
considerada, pois representa um impacto negativo na sobrevida dos pacientes e alta mortalidade. O diagnóstico 
precoce, para uma conduta adequada, é imprescindível para uma evolução favorável do quadro.


