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PE-255 - DIFICULDADE DE DIAGNÓSTICO DA CRIANÇA QUE SOFRE MAUS-TRATOS
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Introdução: De acordo com dados divulgados, são notificados diariamente 233 tipos de agressões contra crianças 
e adolescentes com até 19 anos. Esse número alarmante nos mostra que a violência contra a criança permanece 
como um desafio para a sociedade moderna e o diagnóstico embora seja complicado de se fazer, confirmá-lo 
pode diminuir consequências futuras. Objetivo: Quais são as dificuldades para se realizar diagnóstico correto 
da criança que sofre maus-tratos. Métodos: Foram utilizados plataforma como PubMed, Scielo e Google Scholar 
privilegiando artigos publicados a menos de 5 anos. Resultados: Todos os profissionais devem estar preparados 
para reconhecer crianças que podem estar sendo submetidas a situações de negligência, abuso físico, psico-
lógico e sexual. Casos de crianças suspeitas de serem maltratadas são subnotificados às agências de proteção 
à criança. Anamnese mal feita, falta de ciência dos sinais presentes, e processos burocráticos para relatórios 
às agências de proteção à criança estão entre os razões para não relatar. Conclusão: A suspeita de maus-tratos 
contra crianças e adolescentes surge, geralmente, no momento em que se faz a anamnese ou no decorrer do 
exame físico do paciente. Cabe ressaltar que, na maioria das vezes, as vítimas não possuem evidências físicas 
de maus-tratos. Logo, a anamnese ocupa lugar relevante no esclarecimento dos casos, não apenas pelo relato 
da ocorrência da violência em si, como também de sintomas sugestivos de que a criança possa estar sendo 
vitimizada. Portanto, é crucial para médicos compreenderem as várias formas de abuso infantil, os sinais de 
alerta a serem reconhecidos e como avaliá-los para que o diagnóstico seja realizado de forma eficiente e o 
certo possa ser feito aos pacientes mais vulneráveis, pois o mau preparo na formação médica é o grande fator 
na dificuldade de diagnóstico.
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Introdução: A separação traumática obstétrica da epífise do úmero distal é extremamente rara, com incidência de 
0,09 por mil nascimentos. A fratura, considerada uma urgência ortopediátrica, resulta de tensão de cisalhamen-
to rotacional no úmero distal e também pode decorrer de maus tratos. Descrição do caso: Recém-nascido (RN), 
sexo masculino, gemelar, parto cesárea de 37 semanas gestacionais com apresentação pélvica. Encaminhado ao 
ortopedista pediátrico, com cinco dias de vida, por choro intenso e expressão álgica à movimentação do membro 
superior direito. Ao exame, edema e pseudoparalisia da articulação do cotovelo direito. Radiografia evidenciando 
deslocamento epifisário póstero-medial do úmero distal direito. Realizada redução incruenta e fixação percutânea 
com fio de kirschner, sendo retirado em 13 dias, avaliação pós cirúrgica sem perda no arco funcional do cotovelo. 
Discussão: Os fatores de risco para fratura transfisária distal do úmero em RN são baixo peso, macrossomia, apre-
sentação pélvica, distócia de ombro, posição da culatra e parto cesárea complicado. O subdiagnóstico, descrito em 
literatura, pode decorrer da inespecificidade dos sinais clínicos como irritação, edema, sensibilidade do membro 
e pseudoparalisia, que também estão presentes na luxação posterior do cotovelo, paralisia do plexo braquial e 
artrite séptica. Com a suspeita clínica deve-se solicitar a radiografia, se atentando às peculiaridades do RN a fim 
de diferenciar a fratura epifisária do úmero distal de luxação, caso a dúvida persista, a ultrassonografia, artrografia 
contrastada e a tomografia podem ser solicitadas. A intervenção cirúrgica é o tratamento mais indicado se diag-
nóstico precoce, podendo ser com redução cruenta ou incruenta e seguida ou não de fixação. Conclusão: A sepa-
ração da fise distal do úmero em neonato, descrita neste relato, é um desafio diagnóstico de difícil identificação 
radiográfica, sendo a suspeita clínica precoce do pediatra decisiva na possibilidade da intervenção cirúrgica, que 
viabiliza a recuperação do arco funcional no cotovelo afetado.


