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Introdução: Tumores sólidos neonatais são causa rara de morbimortalidade. Dentre estes, os teratomas são frequen-
tes, geralmente benignos. Descrição do caso: Recém-nascido (RN) masculino, prematuro tardio (idade gestacional 
36+5), nascido de parto cesáreo por achado de massa abdominal fetal com risco de ruptura e sangramento. Ecografia 
do pré natal identificou massa sólido cística à esquerda, com compressão renal e diafragmática e vascularização 
periférica. No 2o dia de vida (dv), realizou ecografia e ressonância de abdome, que demonstraram lesão expansiva 
em retroperitônio, com formações císticas e focos hemáticos, efeito de massa (compressão rim esquerdo e cólon 
descendente) e envolvendo estruturas vasculares (compressão vasos renais, aorta abdominal, veia cava inferior e 
vasos ilíacos comuns, mesentérica superior), com achados sugestivos de lesão primária. Realizou biópsia percutânea, 
cujo anatomopatologico (AP) foi sugestivo de teratoma. Com 5 dv, realizou ressecção completa da massa abdominal, 
com ressecção de alça intestinal por invasão tumoral, realizada entero-entero anastomose. Apresentou boa evolu-
ção após, tolerando extubação e início gradual de dieta enteral. AP da lesão diagnosticou teratoma imaturo de alto 
grau, apresentando margens livres, estadiamento negativo, sendo considerado estádio 1. Discussão: O diagnóstico 
de teratoma neonatal geralmente é realizado no pré natal. A região mais comum de teratomas é a região cervical, 
sendo pouco comum a identificação tumoral no abdome. A malignização é rara, ocorrendo em 10% dos meninos e 
7% das meninas quando o diagnóstico é feito até os dois meses. O prognóstico depende da histologia do paciente, 
sendo o imaturo associado a maior risco de malignização e comportamento pouco previsível. A ressecção total 
do tumor é a principal forma de tratamento dos teratomas, sendo a recorrência muito frequente nos casos de não 
ocorrer ressecção completa. Conclusão: O RN do caso descrito acima apresentou um tumor abdominal neonatal, 
condição já considerada rara, com diagnóstico antenatal. Apesar da dimensão aumentada do tumor e de sua íntima 
relação com estruturas vasculares, foi possível realizar ressecção completa do tumor.
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Introdução: Covid-19 é uma infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2, cuja manifestação clínica tem amplo espectro. Pode 
evoluir desde infecção assintomática a sinais de gripe comum. Uma fração dos pacientes desenvolvem sintomas mais 
graves, requerendo internações e suportes intensivos. Pesquisas ainda apontam que 70% dos indivíduos infectados pelo 
SARS-CoV-2 tem perda do olfato e paladar, mesmo com manifestações leves da enfermidade. Relato de caso: Adolescente, 
masculino, história clínica de asma e rinite alérgica assintomática no momento e sem uso de medicamentos de controle, 
vem apresentando há 3 dias ausência do paladar e olfato. Nega febre, tosse, obstrução nasal, coriza e dor de garganta. 
Genitor com sintomas de diarreia, mialgia, cefaleia, tosse e febre. Ambos testaram positivo ao exame RT-PCR para Covid-19. 
Diante da caracterização clínica foi recomendado ao adolescente a permanência em isolamento domiciliar. Foi orientado 
que haveria recuperação do olfato em aproximadamente 60 dias (tempo de recuperação das células olfativas degeneradas) 
e que em cerca de 14 dias recuperaria o paladar (período de regeneração celular gustatória). Discussão: Estudos indicam 
que SARS-CoV-2 preferem proteínas de superfície celular, denominada ACE2 (enzima conversora de angiotensina 2) e 
TMPRSS2 (protease transmembrana serina 2). Essas proteínas facilitam a entrada viral pela membrana celular, iniciando 
replicação e intensa resposta inflamatória. Nas narinas existem altas expressões dos genes ACE2 e TMPRSS2, facilitando a 
entrada viral e danificando neurônios sensoriais olfativos. Possivelmente existem a mesma intensidade dessas expressões 
gênicas nas células papilares gustativas, ocasionando perda do paladar, explicando, dessa forma, tanto a ausência do paladar 
como olfativa do adolescente. Conclusão: Sintomatologia do trato respiratório é mais esperado em pacientes infectados 
pelo SARS-CoV-2, não obstante, podem expressar apenas com perdas do olfato ou paladar temporariamente ou até mesmo 
estarem essas duas sintomatologias presentes em outras formas de apresentação clínica da Covid-19.


