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Introdução: Refluxo vesicoureteral (RVU) é o fluxo retrógrado da urina da bexiga ao trato urinário superior 
devido à condição adquirida ou embriológica, predispondo a ocorrência de infecções. As duas técnicas de 
imagem associadas à pesquisa de RVU são a ecografia e a cistouretrografia miccional. Descrição do caso: L.B.D., 
5 anos, branca, sexo feminino. Aos dois meses de vida iniciou com febres altas e infecções urinárias recorren-
tes, comprovadas com o exame de urocultura. Ao realizar a cistouretrografia miccional (CUM) e ecografia dos 
rins na investigação diagnóstica, mostrou-se sequelas das infecções urinárias de repetição. No laudo médico 
constatou RVU de Grau V bilateral, sem alterações em exames durante o pré-natal. Após a descoberta desta 
patologia, L.B.D faz acompanhamento regular com pediatra e nefropediatra uma vez ao ano e usa uma dose 
de Cefalexina por dia até hoje. Quando completou cinco anos teve indicação para cirurgia de correção do RVU, 
porém não pôde realizá-la devido a pandemia de COVID-19. Discussão: Como já demonstrado na literatura, 
a ecografia e a cistouretrografia miccional são utilizadas, sendo a ecografia um exame complementar e não 
diagnóstico de RVU. Por isso, a paciente realizou CUM que é importante para a detecção de refluxo intra-renal 
e avaliação do grau, como demonstrado no relato. O exame apresenta uma hidronefrose de Grau V vista à CUM, 
ou seja, há tortuosidade e dilatação severa do ureter, dilatação da pélvis renal e cálices com apresentação de 
papilas renais deformadas. Por ser um refluxo de alto grau e com infecções recorrentes não há possibilidade 
de reversão com o crescimento e, por isso, recomenda-se a intervenção cirúrgica. Conclusão: O caso relatado 
promove a discussão da relevância dos exames de imagem no diagnóstico de RVU e como eles têm contribuído 
para a realização da abordagem clínica mais adequada para cada situação.

PE-272 - RELATO DE CASO - SEIO DÉRMICO DORSAL CONGÊNITO INFECTADO COM 
ABSCESSO INTRARRAQUIDIANO EXTENSO

Vitória Schneider Müller, Fernanda Chaves Barcellos Carvalho, Mariana Menegon de Souza,  
Natália Faviero de Vasconcellos, Patricia Ebone, Rodolfo Tomé Soveral, Tiago Silva Tonelli,  
Victória Bernardes Guimarães, João Ronaldo Mafalda Krauzer, Silvana Palmeiro Marcantonio, André Bedin

Hospital Moinhos de Vento/HMV.

Febre persistente sem foco em crianças requisita sempre uma boa anamnese e exame físico. Deve-se suscitar a 
possibilidade de um pertuito da pele com o canal medular. Um orifício congênito na pele pode não ser valorizado 
até que o paciente tenha manifestações. Seio dérmico dorsal congênito é uma comunicação comumente encontrada 
na região lombossacra, com incidência estimada na população geral de 1:2.500 nascidos vivos e com complicações 
potencialmente graves. Menina, 3 anos 11 meses, em bom estado geral, sem patologias conhecidas, é atendida em 
emergência por febre há 14 dias. Consultas prévias no mesmo mês com queixas abdominais e dor em membros 
inferiores, chegando a fazer uso de antibioticoterapia, mesmo sem elucidarem um foco infeccioso. Em exame físico 
encontrado ferida em cicatrização em região lombossacra, o qual, por vezes, apresentava hiperemia e drenagem 
de secreção purulenta desde o nascimento. Realizado ultrassom abdominal que encontrou coleção junto ao psoas, 
seguimento com ressonância magnética (RM) que indicou presença de seio dérmico infectado com abscesso intrar-
raquidiano extenso. Iniciado antibioticoterapia, realizado drenagem cirúrgica e correção de disrafismo espinhal 
sem diagnóstico prévio. Após drenagem criança com melhora da curva térmica, boa evolução físico e motora, sem 
novos quadros de febre e dor. RM de seguimento mostrando redução de todos os abscessos. Paciente fez uso de 
21 dias de Cefepime e recebeu alta com Cefuroxima via oral por mais três semanas. Atualmente em seguimento 
ambulatorial, mantendo boa evolução, plano de RM anual. Revisando a literatura mundial, encontramos poucos 
casos similares, sendo que existem relatos de casos isolados de complicações de seio dérmico com abscesso in-
trarraquidiano, não havendo um grande estudo que compare esses fatos. Embora essas estruturas possam parecer 
benignas, essas pequenas comunicações entre a pele e a medula podem resultar em desfechos trágicos se não 
forem adequadamente identificados e tratados.


