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Introdução: A doença de Hirschsprung (DH) caracteriza-se por ausência de neurônios entéricos no intestino e 
requer nossa atenção pela possibilidade de déficit de crescimento e alta morbimortalidade. Descrição do caso: 
Menino, 6 meses, eutrófico, com quadro de constipação há 30 dias e vômitos biliosos há 2 dias. Paciente nascido 
de parto vaginal, peso de nascimento 3270 g, comprimento 52 cm, perímetro cefálico 35 cm, APGAR 9/10 e 39 
semanas e 5 dias de idade gestacional. Durante o período neonatal, apresentou distensão abdominal, vômitos 
e eliminação de mecônio com 24 horas de vida. Diagnosticado como Íleo Séptico, realizou antibioticoterapia 
por 10 dias na UTI neonatal. Na internação atual, evoluiu com choque séptico por translocação bacteriana. 
Após estabilização, indicamos a nutrição parenteral total (NPT) por trato gastrointestinal não funcionante e 
perda ponderal de 8% em 15 dias. Após recuperação foi reiniciada a investigação com realização de biópsias 
que mostraram aganglionose total do cólon. Optamos em manter nutrição parenteral parcial (NPP) no preparo 
pré-operatório, visto que a aceitação da dieta oral (leite materno e introdução de papas principais) foi irregular 
e houve manutenção dos sintomas. O paciente realizou ileostomia terminal em dupla boca, sem intercorrên-
cias, com plano futuro de abaixamento íleo-retal. Discussão: O achado da biópsia foi compatível com DH. A 
apresentação clínica foi insidiosa: sem o sinal clássico de atraso na eliminação de mecônio e sem descarga 
explosiva de fezes. Soma-se o fato que lactentes amamentados ao seio podem não sofrer de doença tão grave 
precocemente. Conclusão: Os objetivos da NPT e NPP foram recuperar e manter o estado nutricional do pa-
ciente, promovendo crescimento, já que o trato gastrointestinal estava comprometido e, após melhora, já que 
a via oral era insuficiente para suprir as necessidades nutricionais. Devemos considerar o estado nutricional 
pré-operatório como fator de impacto no resultado cirúrgico.
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Introdução: A tuberculose (TB) é um problema de saúde pública, principalmente no estado do Rio de Janeiro, 
que está entre os com maior incidência do país e preocupa as autoridades da área de saúde, a incidência é cada 
vez mais alta, assim como a mortalidade e está diretamente relacionada à determinantes sociais. Objetivo é 
avaliar fatores que dificultam a prevenção e controle da tuberculose no RJ. Metodologia: Foi realizada uma 
revisão qualitativa descritiva, com artigos e dados nas bases do portal da FioCruz, no portal do Ministério de 
Saúde, no portal PubMed e no portal Scielo que correspondessem entre os anos de 2010 a 2020. Resultados:O 
RJ é o estado que possui a segunda maior taxa de incidência de tuberculose do país. Esses valores são ainda 
mais elevados em suas comunidades devido a fatores ambientais, como a pouca ventilação, além da violên-
cia e dos confrontos armados, que dificultam as visitas dos agentes e a busca ativa.De acordo com o boletim 
epidemiológico de 2020 no Brasil, em 2019, tiveram 73.684 casos novos de TB, sendo 11.139 no RJ, aproxi-
madamente 15%. As quantidades de óbitos em 2019, foi de 4490 óbitos por TB, sendo 733 no RJ. Coinfecção 
HIV em 2019, dentre os 73.684 casos novos de TB, 6.221 (8,4%) foi positivo para HIV. No RJ, dentre os 11.139 
casos novos, 867 (7,8%) foi positivo para HIV. Foi um dos que obteve a maior notificação de casos após o 
óbito. Conclusão: O Rio de Janeiro possui um dos maiores índices de casos de tuberculose devido à grande 
concentração da população carente em ambiente com pouca infraestrutura, como em comunidades e presídios, 
onde as condições de habitações são insalubres. Esses indicadores revelam as fragilidades serviços de saúde 
prestados, falhas na busca ativa de doentes,na conscientização da população acerca dos cuidados necessários 
e no acompanhamento do tratamento.


