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Introdução: Malformação arteriovenosa cerebral (MAV) é caracterizada por emaranhado de vasos displásicos, que 
formam shunt de alto fluxo e baixa resistência entre os sistemas arterial e venoso. Apesar de prevalência estimada 
baixa, a MAV é causa importante de hemorragia intracerebral. Descrição do caso: L.M.G., 1 ano e 3 meses, apre-
sentou episódio de vômitos, paralisia facial e alteração da marcha, com resolução espontânea em duas semanas, 
com impressão inicial de etiologia viral. Avaliado por neurocirurgião, com hipótese de sangramento de angioma 
de tronco cerebral, baseado em exames de neuroimagem realizado ambulatorialmente. Após aproximadamente 
um mês, apresentou novamente vômitos, sem sinais focais, sendo internado para investigação. Realizada angio-
grafia cerebral, evidenciando aneurisma ou pseudoaneurisma do bulbo, por micro-MAV ou fístula pial. Submetido 
a tratamento neuroendovascular (embolização com exclusão completa da MAV e do pseudoaneurisma), sem in-
tercorrências. Evoluiu com hemiparesia à esquerda 24 horas após procedimento, com edema ao redor do trombo 
em exame de controle. Prescrito solução salina hipertônica e corticoterapia em altas doses, com melhora clínica. 
Recebeu alta hospitalar com esquema de redução da corticoterapia e seguimento ambulatorial com neurocirurgia. 
Discussão: MAV surge de vasculogênese aberrante, mutações genéticas e/ou angiogênese após lesão. O risco de 
sangramento varia conforme presença de aneurismas associados, localizações profundas, drenagem profunda e 
aumento da idade. Aneurismas estão presentes em quase um terço das crianças com MAV, com maior probabilidade 
de hemorragia quando localizados em artéria. O diagnóstico envolve exames de imagem: tomografia computa-
dorizada, ressonância magnética e angiografia. O tratamento inclui observação, ressecção cirúrgica, embolização 
endovascular e radiocirurgia estereotáxica, isoladamente ou em qualquer combinação. Conclusão: MAV é causa 
importante de hemorragia intracerebral, com taxas de sangramento de aproximadamente 1% ao ano para malforma-
ções não rompidas anteriormente. Devem fazer parte do diagnóstico diferencial em casos de déficits neurológicos 
focais agudos, necessitando tratamento e acompanhamento por neurocirurgião.
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Introdução: A síndrome hemolítico-urêmica (SHU) é causa comum de injúria renal aguda (IRA) na infância. 
Aproximadamente 50% dos casos necessitam de diálise, sendo mais comumente associada à história de ente-
rite aguda com produção de toxinas por bactérias no trato gastrointestinal. Na ausência de quadro de diarreia, 
é necessário avaliação cuidadosa para identificação das possíveis etiologias do quadro. Descrição do caso: 
Paciente masculino, 8 meses de idade, com história de febre, vômitos, palidez e prostração, sem relato de diar-
reia associada. Admitido com quadro de anemia hemolítica importante, trombocitopenia e exame qualitativo 
de urina com proteinúria, hematúria e leucocitúria. Iniciado Ceftriaxone e reposição volêmica em hospital de 
origem, transferido a hospital terciário por piora progressiva do quadro, com evidência de IRA e diagnóstico 
de SHU. Oligoanúrico, necessitou de tratamento com diálise peritoneal em unidade de tratamento intensivo 
pediátrico (UTIP) por 6 dias, assim como de transfusão de concentrado de hemácias. Devido a urocultura positiva 
para Enterococcus faecalis multissensível, recebeu antibioticoterapia endovenosa por 7 dias. Paciente evoluiu 
com normalização da função renal, mas com hipertensão arterial persistente, recebendo alta com terapia anti-
hipertensiva combinada. Discussão: O caso acima citado descreve um caso de SHU provavelmente relacionada 
a infecção por Enterococcus faecalis produtor de toxina citolisina-hemolítica, bactéria não comumente descrita 
como casos de SHU em lactentes. Conclusão: Conclui-se então que os casos de SHU necessitam de cuidados 
complexos a curto e a longo prazo e que são necessários mais estudos sobre a doença correlacionado com 
outros possíveis agentes não tão comumente descritos.


