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Introdução: Retinoblastoma (Rb) é o tumor ocular mais frequente em crianças e pode acarretar perda de visão, 
invasão do sistema nervoso central e disseminação à distância. É importante atentar para sintomas extraoculares na 
busca ativa de metástase. Descrição do caso: Menino, 5 anos, teve diagnóstico de Rb intraocular no olho esquerdo 
após enucleação em maio/2018. Em janeiro/2019, devido à dor no quadril e dificuldade para deambular, foi ava-
liado com raio-x e cintilografia óssea, sem alterações. Retornou ao atendimento 3 meses após com paraparesia em 
membros inferiores e bexiga neurogênica, sendo indicado internação. Submetido à ressonância magnética de coluna 
e quadril, mostrando múltiplas lesões expansivas nodulares em ossos da pelve e L4 com importante compressão 
medular e de raízes da cauda equina. Realizada laminectomia de L3 à L5 e ressecção parcial de tumor da cauda 
equina e retroperitônio, com anatomopatológico compatível com neoplasia maligna indiferenciada. A biópsia de 
medula óssea mostrou a presença de células estranhas e com imunohistoquímica compatível com recidiva de Rb. 
Paciente foi submetido a tratamento quimioterápico, transplante autólogo de medula óssea e radioterapia local. 
Discussão: Cerca de 2% dos pacientes desenvolvem metástase extraocular, em sítios como medula óssea, ossos 
e cérebro, e têm baixa sobrevida. Quando no diagnóstico há doença intraocular, o rastreamento de metástase não 
está indicado, como no caso descrito. Assim, a investigação deve ser realizada precocemente quando se estiver 
diante de sintomas sistêmicos. Conclusão: A partir do entendimento do retinoblastoma e de suas potenciais 
consequências, tanto acerca de danos visuais como de risco para surgimento de metástases, é necessário realizar 
precocemente investigações complementares em pacientes sintomáticos para avaliar recidiva.
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Introdução: A febre é um sintoma corriqueiro na infância e que causa ansiedade, insegurança e preocupação 
aos pais, principalmente por falta de conhecimento sobre o assunto. Resultando, assim, em manejo inade-
quado e consultas desnecessárias. Objetivo: Avaliar o conhecimento e as condutas dos pais acerca da febre 
dos filhos. Metodologia: Estudo descritivo transversal, realizado através de questionário de múltipla escolha, 
respondido pelos pais de pacientes, de até 3 anos de idade, de um ambulatório de pediatria. Os dados foram 
analisados estatisticamente 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 198 crianças, com 
idade média de 9,96 meses. Sobre o significado de febre, 36,9% (73) a consideram sinal de alerta ou de medo, 
84,3% (167) acreditam que pode estar relacionada a outros problemas de saúde e 97,5% (193) afirmam que 
é necessário reconhecer a causa a fim de tratá-la. Além disso, quanto a variação de temperatura considerada 
febre, 43,4% (86) responderam entre 37,5 ºC e 37,8 ºC. No entanto, 39,9% (79) só realizam medidas para 
baixar a temperatura entre 38,0 ºC a 40,0 ºC. Dentre as condutas dos pais, o banho foi considerado o primeiro 
procedimento realizado pela maioria dos pais (35,9%, 71), seguido por uso de medicação por conta própria 
(30,8%, 61) e procura a atendimento médico (6,1%, 12). Conclusão: A febre é um sintoma comum e de grande 
importância durante a infância, nem sempre associado a doenças graves. Nesta pesquisa, observamos que a 
grande maioria dos pais sabe reconhecer a febre. No entanto, no momento de manejar esse sintoma muitos 
optam pela automedicação. Assim, nota-se a importância de possibilitar orientação aos pais sobre como pro-
ceder diante da febre, para que saibam reconhecê-la e tratá-la corretamente.


