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Introdução: Malformação Congênita (MC) é todo defeito na formação de algum órgão que gera anomalia mor-
fológica ou funcional, presente ao nascimento ou não. As MC do aparelho circulatório são as mais frequentes 
e as de maior mortalidade. Objetivo: Avaliar as relações epidemiológicas das crianças nascidas vivas com mal-
formação congênita do aparelho circulatório no Estado de Sergipe, entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018.  
Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, quantitativo, registrados na plataforma DATASUS. Resultados: No 
período entre 2015 e 2018, foram registrados 49 casos de malformação congênita do aparelho circulatório em 
Sergipe. Desses, 65,3% fizeram 7 ou mais consultas do pré-natal, 30,6% realizaram de 4 a 6 e 4,1% fizeram 
1 a 3 consultas. Quanto ao período de prevalência, observou-se que a malformação congênita do aparelho 
circulatório foi mais recorrente nos anos de 2017 e 2018, com 14 casos em cada um desses anos. Além disso, 
o sexo masculino foi mais acometido, com 55,1%. A cor mais frequente foi a parda, com 71,4% seguida pela 
branca, com 22,4%. Ademais, foram calculadas as prevalências de 2015 a 2018. Em 2015, houve 12 casos, 
uma prevalência de 24,5%. Já em 2016, foram 9 casos, uma preponderância de 18,4%. Por fim, nos anos de 
2017 e 2018, a ocorrência foi igual, com 14 casos para ambos, com uma preponderância de 28,6%. Conclusão: 
Destarte, percebe-se que o estado de Sergipe apresenta uma maior prevalência de casos no sexo masculino. 
Além disso, há um maior predomínio de pacientes pardos, seguidos por brancos. Vale ressaltar que na maioria 
dos pacientes, as progenitoras realizaram 7 ou mais consultas no período gestacional, fator importante para 
identificação precoce dos agravos. Por fim, houve o mesmo número de casos nos anos de 2017 e 2018.
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Introdução: Metilfenidato é um estimulante relacionado às anfetaminas. O acesso fácil contribuiu para o au-
mento do número de intoxicações agudas por esse medicamento. Descrição: Paciente masculino, 1a7m, foi 
trazido à emergência com relato que, há 40 minutos, foi encontrado com comprimidos na boca e um frasco de 
metilfenidato 20 mg de longa duração aberto no chão. A criança encontrava-se completamente assintomática. 
Foi monitorizada, puncionado acesso venoso, coletado exames laboratoriais e realizado ECG. Instalado SNG e 
aspirado conteúdo particulado, sugestivo de medicação. Depois, administrado carvão ativado 1 g/kg. Cerca de 
20 minutos após, o menino iniciou quadro de irritabilidade e inquietude, taquicardia e PA elevada para a idade. 
Apresentava midríase, movimentos faciais repetitivos e alguns espasmos súbitos. As alterações duraram pelo 
menos 2h, com persistência de choro irritado, movimentos faciais e taquicardia. Não mostrou qualquer sinal de 
gravidade no período de 8h de observação, e teve resolução do quadro progressivamente. No final, não tinha 
alterações ao exame neurológico. Os exames laboratoriais e o ECG também eram normais. Foi liberado para casa 
assintomático. Discussão: Os casos relatados entre 0-4 anos são sempre por ingestão acidental e raramente 
provocam efeitos adversos intensos. Não existem estudos mostrando efeitos da medicação em crianças  < 2 
anos. Os mais comuns em escolares são perda de apetite e insônia, pode provocar cefaleia, excitação ou de-
pressão, midríase, movimentos anormais ou rigidez, alucinações, taquicardia, hipertensão, vômitos, alteração 
de transaminases, plaquetopenia, elevação de CK. Casos publicados sugerem que movimentos orofaciais 
estereotipados e tiques são efeitos secundários possíveis. A base do tratamento é sintomática, anti-psicóticos 
podem controlar a agitação. Dentro da 1ª hora, administrar carvão ativado para reduzir absorção da droga. 
Usualmente, os sintomas mais extremos ocorrem até 3h após a ingestão. Após a resolução dos sintomas, os 
pacientes podem ser liberados para o seu domicílio.


