
Boletim Científico de Pediatria - Vol. 8, N° 1, 2020  167Resumos do XII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-336 - HÁ NECESSIDADE DE VERIFICAR PERFIL LIPÍDICO DE ROTINA EM CRIANÇAS?

Celso Taques Saldanha1, João da Costa Pimentel Filho1, Rodrigo dos Santos Lima1, Ana Laura Souza de Barros1,  
Ana Luiza Pereira Alves1, Angelica Maria Rodrigues França1, Italo Pauliram Candeia Caetano1,  
Maria Eva Araújo Carvalho Bertoldo1, Camila Pereira Oleskovicz1, Giovana Cristina dos Santos Freitas1, 
Maria Eduarda de Almeida Santos1, Mariana Quirino de Oliveira1, Tainã Maria Alves de Sousa1,  
Lucas Soares de Aguiar1, Diana Weba Melo Borges1, Thais Lucena Reis1, Rômulo Rocha de Sousa1,  
Samuel Santos Ali2, Laís Gomes Ferreira Rosa2, Ingrid Ribeiro Soares da Mata

1 - Universidade de Brasília, 2 - Centro Universitário de Várzea Grande/UNIVAG.

Introdução: Entidades médicas científicas defendem a triagem do perfil lipídico para crianças e adolescentes 
com histórico clínico de hipercolesterolemia familiar e outras enfermidades reconhecidas como fatores de riscos 
no desenvolvimento precoce de aterosclerose. Relato de caso: Escolar, 8 anos de idade, feminino, sem patolo-
gia pregressa ou dismorfismo genético, bom rendimento escolar, IMC adequado para a idade, pai apresentando 
hipercolesterolemia, irmã obesa, avós maternos hipertensos e tio diabético. Em consulta de rotina, verifica-se 
Colesterol Total = 231 mg/dl, triglicérides = 78 mg/dl, HDL 61 mg/dl, LDL = 152 mg/dl e Não HDL = 144 mg/dl. 
Demais exames normais, incluindo hemograma, glicemia e hormônios tireoidianos. Repetido o lipidograma após 
10 meses, constatou-se Colesterol Total = 205 mg/dl e LDL = 152 mg/dl, demais frações lipídicas normais. Diante 
dos resultados dos perfis lipídicos (aumento do LDL e colesterol total) e histórico familiar, além do IMC adequado 
para a idade, criança foi incluída no acompanhamento de dislipidemia genética e iniciado cuidado de acompanha-
mento periódico do seu perfil lipídico, além dos cuidados em sua dieta e atividades físicas regulares. Discussão: 
Certamente, a criança vem apresentando dislipidemia genética, incluindo o histórico familiar, níveis aumentados 
de LDL, colesterol total e do IMC adequado para a idade. E, considerando que o processo arteriosclerótico tem início 
na infância, notadamente em crianças que apresentam fatores de risco, torna-se apropriado iniciar a prevenção o 
mais rápido possível e a monitorização do seu perfil lipídico. Conclusão: Cabe ao pediatra o estímulo à prevenção 
de dislipidemia em fases mais precoces da vida, estando atento para possível diagnóstico de distúrbio genético 
lipidêmico, cujos familiares compõe grupos de risco para essa importante doença metabólica.
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Introdução: Em uma consulta pediátrica, além da anamnese clínica e exame físico bem detalhados, devem ser incluídos 
os fatores predisponentes para o distúrbio de fala e, consequentemente, o entendimento da ocorrência do desenvolvi-
mento da linguagem normal. Relato de caso: Mãe refere que seu filho de 4 anos de idade, gestação sem intercorrências, 
parto cesáreo e a termo, AIG, crescimento e desenvolvimento apropriados no 1º ano de vida (SIC), vem apresentando 
fala incompreensível e quando não consegue ser entendido, procura se esconder. Pronuncia poucas frases e “puxa 
as pessoas para pegar algum objeto”. Diante dessas alterações, médico assistente detectou também que a criança 
apresentava outros comportamentos atípicos, notadamente sem demonstrar interesse em brincar com outras crianças. 
Diante de possível atraso de linguagem, genitora foi orientada a procurar avaliação por uma equipe multidisciplinar 
(pediatra com capacitação em transtorno do desenvolvimento, otorrinolaringologista, terapeuta ocupacional, entre 
outros profissionais que lidam com distúrbios da fala e comportamentos atípicos), além de iniciar terapia fonoaudiologia 
imediatamente, mesmo ainda sem diagnóstico). Discussão: Na faixa etária entre 3 e 4 anos, a criança inicia conver-
sações, mínimo de 880 palavras e faz muitas perguntas. Dessa forma, como a criança vem apresentando linguagem 
incompreensível, utilizando mais gestos do que fala, necessita imediatamente de cuidados multidisciplinares para 
investigar atraso de sua linguagem. Conclusão: Como as crianças começam a emitir as primeiras palavras com sentido 
em torno do primeiro ano de vida e quanto mais tarde a criança aprende a linguagem oral, mais probabilidade terá em 
apresentar dificuldade ou transtornos de aprendizagem, deve o pediatra servir de um guia prático para avaliação dos 
seus pacientes referentes ao desenvolvimento da linguagem em sua rotina de atendimento ambulatorial.


