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Introdução: A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) é uma doença autoimune caracterizada pela presença de 
anticorpos antiplaquetários e pela queda absoluta dos níveis de plaquetas. Objetiva-se relatar caso de paciente com 
uma patologia considerada rara associado a refratariedade à terapêutica de primeira escolha. Descrição: Paciente 
sexo feminino, 08 anos de idade, acompanhada da mãe, previamente hígida, procurou atendimento referindo 
cefaleia holocraniana e sangramento gengival, com piora há 05 dias. Ao exame físico, apresentava equimoses em 
lábios, membro superior esquerdo e membros inferiores, sem outras alterações à ectoscopia e demais aparelhos. 
Na investigação, foram realizados hemograma, coagulograma e pesquisa de autoanticorpos. Os resultados de he-
mogramas seriados demonstraram plaquetopenia (variando de 4.000/956,L a 42.000/uL), associados ao quadro 
clínico da paciente, foi realizado diagnóstico de PTI, que é clínico-laboratorial. A paciente fez uso de corticoterapia 
(prednisolona 1 mg/kg/dia) por 15 dias, mantendo níveis plaquetários persistentemente < 40.000/uL. Devido 
ausência de resposta, foi considerado diagnóstico diferencial de mielodiaplasia, descartado através de biópsia 
de medula óssea. Iniciou-se, então, pulsoterapia com metilprednisolona associada a imunoglobulina humana, 
com resposta adequada. Discussão: Em pacientes pediátricos, o pico de incidência da PTI ocorre entre 2-5 anos 
e, apenas 10 a 20% dos casos tornam-se crônicos (> 12 meses), a maioria, pois, apresenta um quadro autolimi-
tado. Os principais preditores de cronicidade são: sexo feminino, início após os 10 anos de idade, positividade 
de outros autoanticorpos. A incidência estimada é de 1,6 a 2,7 casos por 100mil pessoas/ano, e a prevalência de 
9,5 a 23,6 casos por 100 mil pessoas. A base terapêutica consiste na corticoterapia, com resposta dentro de 3 a 5 
dias, em caso de refratariedade associa-se corticoterapia endovenosa associada a imunoglobulina. Conclusão: A 
PTI apresenta prognóstico favorável, desde que sua investigação e terapêutica sejam instituídas precocemente, 
dessa forma seu diagnóstico deve ser sempre aventado diante da variabilidade de diagnósticos diferenciais.
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Introdução: Os acidentes são a principal causa de morte infantil, justificado pela curiosidade da faixa etária. 
O ambiente doméstico é o local mais comum da ocorrência de lesões não intencionais, tornando necessário 
o cuidado com a segurança do espaço. Objetivos: Avaliar a percepção dos pais sobre a segurança da casa. 
Metodologia: Estudo descritivo transversal, realizado com pacientes de até três anos de idade. Aplicou-se 
um questionário de múltipla escolha aos pais de um ambulatório de pediatria. Os dados foram analisados 
através do software R e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, CAAE 
11451519.6.0000.5349, parecer 3.361.784. Resultados: A amostra foi composta por 126 crianças, com idade 
média de 11,4 meses. O sexo mais prevalente foi o feminino em 51,6% (65). Em relação aos respondentes dos 
questionários, eram mães (93,7%, 118), com número médio de filhos de 1,75 e 40,5% (51) com ensino médio 
completo. A maioria considera a casa segura para as crianças (93,7%, 118), em que 28,6% (36) armazenam os 
produtos de limpeza no armário, 50,8% (64) no alto, 4% (5) embaixo da pia, 0,8% (1) chão do banheiro e 15,9% 
(20) fora de casa. Ainda, 17,5% (22) armazenam os medicamentos no armário, 4,8% (6) na gaveta, 65,9% no 
alto e 10,3% (13) numa caixa. Há proteção de tomadas e fios elétricos 65,9% (83) e proteção das janelas com 
grades e telas 44,4% (56). Todavia, 75,4% (95) não possuem proteção em quinas e cantos. Conclusão: Os dados 
possibilitam a compreensão sobre a prevenção de acidentes, pois acarretam alta morbi-mortalidade infantil e 
permite visualizar os riscos existentes para a criança no ambiente doméstico.


