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TL-001 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E IMPACTO FINANCEIRO DE SÍFILIS CONGÊNITA NA 
REGIÃO SUL DO BRASIL DE 2010 A 2020

* Este trabalho recebeu Menção Honrosa no XIII CGAP.

Laura Toffoli1, Júlia de Souza Brechane1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1, Laura Fogaça Pasa1, Milton Stein Brechane2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: A sífilis congênita é uma infecção transmitida por via placentária com alta morbimortalidade incluindo 
aborto espontâneo, natimorto, baixo peso ao nascer, prematuridade e sequelas neurológicas. Objetivo: Analisar 
casos de sífilis congênita na região Sul do Brasil entre 2010 e 2020. Métodos: Estudo epidemiológico a partir de 
dados registrados no DATASUS, de 2010 a 2020. Resultados: A Região Sul do Brasil apresentou 13.286 interna-
ções por Sífilis Congênita durante o período de Junho de 2010 a Junho de 2020. O estado do Rio Grande do Sul 
foi responsável por 8.666 (65,2%) internações – sendo 4.260 (49,15%) correspondentes ao sexo masculino e 
4.406 (50,84%) ao sexo feminino –, seguido pelo estado do Paraná com 2.703 (20,3%) internações – das quais 
1.347 (49,83%) correspondem ao sexo masculino e 1356 (50,16%) ao sexo feminino – e Santa Catarina com 
1.917 (14,4%) internações – das quais 948 (49,45%) correspondem ao sexo masculino e 969 (50,54%) ao sexo 
feminino. Referente aos custos de tais internações, o estado do Rio Grande do Sul, apresentou uma gasto total de 
R$ 13.836.042,62, enquanto Santa Catarina e Paraná obtiveram gastos de R$ 1.057.268,02 e R$ 1.802.064,54 
respectivamente. Conclusão: O número elevado de casos de sífilis congênita, especialmente no Rio Grande do 
Sul, pode estar relacionado ao alto índice de contaminação por sífilis, por falha no tratamento adequado no pré-
natal e por maior investigação diagnóstica ao nascimento. A prevenção fica direcionada à educação em saúde 
para suspeita e diagnóstico precoce e consequente tratamento. Além disso, é indispensável a conscientização 
do uso de preservativos para diminuir a disseminação da doença e os valores investidos no tratamento.

TL-002 - FATORES DETERMINANTES PARA O CONSUMO DE ALIMENTOS 
ULTRAPROCESSADOS EM LACTENTES SUBMETIDOS A TRÊS MÉTODOS DE INTRODUÇÃO 
ALIMENTAR

* Este trabalho recebeu Menção Honrosa no XIII CGAP.

Jordana Fuhr1, Juliana Rombaldi Bernardi1, Renata Oliveira Neves1, Leandro Meirelles Nunes1

1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Objetivo: Determinar a prevalência da oferta de alimentos ultraprocessados (AUPs) e analisar os fatores determinan-
tes para seu consumo no primeiro ano de vida de lactentes. Métodos: Estudo de coorte aninhado a um ensaio clínico 
randomizado com binômios mães-lactentes que receberam intervenção pró-alimentação saudável baseadas em três 
métodos de introdução da alimentação complementar diferentes, aos 5,5 meses de idade. A amostra foi randomizada 
em um dos seguintes métodos: tradicional participativo, Baby-Led Introduction to Solids (BLISS - guiado pelo lactente) 
ou misto (englobando os dois anteriores, sendo a mãe incentivada a perceber qual método seria da preferência da 
criança), criado especialmente para esse estudo. Questionários estruturados foram aplicados aos nove e doze meses 
de idade da criança. Utilizou-se a classificação NOVA para listar os AUPs. Características maternas e infantis foram 
agrupadas em três blocos de influência por proximidade com o desfecho. Realizou-se regressão multivariada de 
Poisson, seguindo modelo hierarquizado para determinar os fatores associados ao consumo de AUPs. Os resultados 
são apresentados na forma de razão de prevalência (RP) e Intervalo de confiança de 95% (IC95). O estudo recebeu 
aprovação do comitê de ética para sua realização. Resultados: Participaram do estudo 119 binômios mães-lactentes. 
A prevalência de consumo de AUPs foi de 63,0% (n=75) no primeiro ano de vida. Pertencer ao grupo do método 
BLISS (RP 0,72, IC95 0,52-0,99) mostrou associação com menor consumo de AUPs. Menos de seis consultas pré-natais 
associou-se com maior consumo de AUPs (RP 1,39, IC95 1,07-1,80). Conclusão: Nossos achados confirmam que o 
método de introdução alimentar guiado pelo lactente pode ser uma estratégia adotada para prevenir o consumo de 
alimentos não saudáveis na infância. Observou-se, também, que o consumo de AUPs foi elevado no primeiro ano de 
vida, a despeito das famílias terem recebido intervenção alimentar recomendando seu não uso. 
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TL-003 - INFLUÊNCIA DA COLONIZAÇÃO POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA NA 
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM FIBROSE CÍSTICA

* Este trabalho recebeu Menção Honrosa no XIII CGAP.

Bruna Becker da Silva1, Norberto Ludwig Neto2, Aline Daiane Schlindwein3, Betine Pinto Moehlecke Iser1

1 - Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL; 2 - Hospital Infantil Joana de Gusmão - Florianópolis, SC; 3 - Secretaria de 
Estado da Saúde de Santa Catarina.

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença crônica, genética e progressiva. Os pacientes com FC são frequen-
temente colonizados por Pseudomonas aeruginosa, que é conhecido por conferir maior morbidade e mortalidade 
e, portanto, pode diminuir sua qualidade de vida (QV). Objetivo: Avaliar a influência da colonização por Pseudo-
monas aeruginosa na QV de pacientes pediátricos com FC. Método: Estudo transversal que analisou pacientes com 
idade entre 6 a 14 anos, com diagnóstico confirmado de FC, atendidos em ambulatório especializado no período 
de maio de 2019 a fevereiro de 2020. Os dados foram coletados através do questionário de QV o Cystic Fibrosis 
Questionnaire (CFQ), que utilizou as versões 6-11 anos, 12-13 anos e 14 anos coletou-se dados sociodemográ-
ficos e colonização por Pseudomonas aeruginosa. o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
universidade sob CAAE número 00189418.6.0000.5369, e do hospital sob CAAE 00189418.6.3001.5361. Para as 
associações entre as variáveis, foi realizado o teste Mann Whitney e os dados foram considerados significativos 
quando p < 0,05. Resultados: Foram analisados 48 pacientes, 58,3% são do sexo masculino, 85,4% são brancas, 
com média de idade de 10,35±2,61 anos e 25% possuem colonização por Pseudomonas aeruginosa. Ao compa-
ramos àqueles colonizados ou não por Pseudomonas aeruginosa com a QV, as crianças e adolescentes, entre 6 a 
11 anos não foram observadas diferenças significativas. Entretanto, nos adolescentes de 12 e 13 anos, aqueles 
colonizados por Pseudomonas aeruginosa apresentaram menor pontuação no domínio respiratório (p=0,016) e 
nos adolescentes de 14 anos aqueles colonizados por Pseudomonas aeruginosa apresentaram menor pontuação 
no domínio alimentação (p=0,044) e maior média no domínio emocional (p=0,008). Conclusão: A infecção crônica 
por Pseudomonas aeruginosa, confere pior QV em adolescentes com FC, portanto isso reforça a necessidade de 
prevenir a disseminação dessa bactéria nos pacientes com FC independente da faixa etária estudada.

TL-004 - DESAFIOS NO MANEJO DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS COM 
PERMANÊNCIA DO CANAL ARTERIAL: NOVOS HORIZONTES

* Este trabalho recebeu Menção Honrosa no XIII CGAP.

Kethlen Roberta Roussenq1, Kamila Queiroz Barboza1, Aline Sayuri Imagava1, Mariana Xavier e Silva1,  
Gislayne de Castro Silva e Nieto1, Suellen Cristina Roussenq2, Maria Cecília Knoll Farah1

1 - Faculdades Pequeno Príncipe, 2 - Universidade do Estado de Santa Catarina.

Introdução: A permanência do canal arterial (PCA) é considerada um fator de risco com significativas repercussões para 
complicações de desfechos e mortalidade em recém-nascidos pré termos (RNPT). Diante disso, surge a necessidade 
de definir a conduta mais eficiente, efetiva e segura para a PCA. Objetivo: Comparar a efetividade dos tratamentos 
para PCA em relação aos desfechos clínicos em prematuros. Métodos: Estudo descritivo, delineamento transversal 
e abordagem quantitativa. A amostra envolveu 116 RNPT com diagnóstico ecocardiográfico de PCA submetidos a 
tratamento e internados em UTI Neonatal entre 01/01/2012 a 31/12/2017. A análise incluiu uma divisão entre os 
tipos de tratamento (cirúrgico, medicamentoso e conservador) e uma subdivisão em grupos de idades gestacionais 
A (28-30 semanas), B (31-32 semanas) e C (33-35 semanas). Utilizou-se prontuários de internamento, alta e óbito, 
dados maternos prévios e considerações obstétricas. Esses foram analisados com o programa computacional Stata/
SE v.14.1. StataCorpLP, USA. Resultados: A amostra não continha caso de tratamento cirúrgico. Os desfechos de ente-
rocolite necrosante (NEC), hemorragia intracraniana (HIC), doença da membrana hialina (DMH) e Displasia Broncopul-
monar (DBP) apresentaram menor incidência no tratamento conservador, o qual também resultou em baixos valores 
de comprometimento renal, principalmente no grupo C. Discussão: o tratamento medicamentoso se relacionou a 
maior incidência de NEC, HIC, DMH, DBP e comprometimento renal, o que possivelmente evidencia o fator protetivo 
do tratamento conservador para estes desfechos, com destaque para o grupo C relacionado ao comprometimento 
renal. A taxa de mortalidade foi significativamente baixa para a amostra em geral, o que se estende para ambos os 
tratamentos e subgrupos das IG. Conclusão: A conduta conservadora mostra-se promissora no intuito de qualificar 
o manejo da PCA de forma menos agressiva. Porém, são necessários mais estudos sobre o manejo da PCA em RNPT, 
que possam embasar uma conduta mais eficiente, efetiva e segura na prática clínica.
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PE-001 - INTERNAÇÕES DECORRENTES DE QUEIMADURAS E CORROSÕES EM CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL ENTRE 2015 E 2019: AVALIAÇÃO 
EPIDEMIOLÓGICA E ASPECTOS AGREGADOS

Laura Bettoni Delatorre1, Gabriel Fiorio Grando2, Igor Wilke Dalla Rosa3, Alberto Roloff Krüger2,  
Giovana Moreno Xavier3, Luiz Felipe Alves Nascimento3, Júlia Sagaz Silva Michelon3,  
Bárbara Luiza Belmonte da Silveira1, Yasmin Ricarte Hass Lopes3, Juliano Peixoto Bastos2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA;  
3 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA.

Introdução: Queimaduras e corrosões são acidentes considerados como lesões graves, principalmente, por serem 
possíveis causadoras de limitações funcionais e psicossociais em crianças e adolescentes. Elas podem ocorrer por 
meio de queimaduras radioativas, químicas, elétricas ou por fontes de calor. Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico 
de crianças e de adolescentes (0-19 anos) internados por queimaduras e corrosões na região Sudeste do Brasil entre 
2015 e 2019. Metodologia: Utilização de dados concedidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde do Brasil (DATASUS), qualificando o estudo como descritivo retrospectivo. Resultados: No intervalo de tempo 
e na região analisados, o número íntegro de crianças e adolescentes internados por queimaduras e corrosões foi de 
13.835 (100%). Ressalta-se que a faixa etária de 1-4 anos foi a mais acometida, com 6.326 (45,7%) internações. 
O intervalo etático menos afetado foi o de menores de 1 ano, com 986 (7,1%). Ademais, entre 5-9 anos, ocorreram 
2.479 (17,9%), 10-14 anos, 2.005 (14,5%), e 15-19 anos, 2.039 (14,8%). O sexo masculino foi o mais acometido, 
com 8.501 (61,4%) hospitalizações. Em relação à cor da pele, a cor parda foi prevalente, com 5.391 (39,0%), segui-
da da cor branca, com 4.347 (31,4%). Houve 3.362 (24,3%) internações sem informações relativas à cor da pele. A 
incidência de casos referente às internações foi semelhante em todos os anos do período investigado. Além disso, a 
média de permanência em internação foi de 8 dias, e o valor médio gasto com cada uma foi de R$ 2.147,52. A taxa de 
mortalidade na região foi de 0,8%. Conclusão: Além do tratamento emergencial, queimaduras e corrosões impõem 
sequelas físicas e emocionais que exigem tratamento a longo prazo. Por isso, o conhecimento de dados epidemioló-
gicos é importante para que programas de prevenção e tratamento apresentem medidas e estratégias potencialmente 
efetivas para redução de queimaduras em pacientes pediátricos.

PE-002 - A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO PROMOVIDO POR LIGA ACADÊMICA DE 
PEDIATRIA NA FORMAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carina Marangoni1, Aline Petracco Petzold1, Amanda da Silva Meneses1, Helena Cristina Valentini Speggiorin 
Vieira1, Marina Chaves Amantéa1, Leticia Correa Tijiboy1, Alexander Sapiro1, Manoel Antônio da Silva Ribeiro1

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS.

Introdução: As ligas acadêmicas complementam a formação universitária. Em contexto de pandemia, constatou-
se a importância do envolvimento delas em questões sociais, e desenvolveu-se o projeto de voluntariado. Ob-
jetivo: Relatar o desenvolvimento de um projeto de voluntariado por uma liga acadêmica de pediatria durante 
a pandemia. Relato: As atividades promovidas pela liga ocorreram entre maio e dezembro de 2020. De início, 
foram arrecadados alimentos, roupas e produtos de higiene. No primeiro mês, arrecadamos mais de 400 kg de 
alimentos. Em outubro, foi feita uma ação de dia das crianças, na qual foram arrecadados brinquedos e material 
escolar para uma creche. No dia da entrega, os voluntários foram fantasiados de personagens. Foi dado um nome 
ao projeto – “Doutores da Solidariedade”, e foram confeccionadas camisetas da campanha, cujas vendas geraram 
2.800 reais em doações. Em dezembro, foram recolhidas cartas com pedidos ao Papai Noel de crianças de uma 
comunidade vulnerável, que foram redistribuídas para quem quisesse colaborar. Os presentes foram comprados 
e entregues a 64 crianças em 3 dias organizados pela Liga. os acadêmicos envolvidos usavam máscaras e gorros 
natalinos, e um professor se fantasiou de Papai Noel. Reflexão: o trabalho voluntário permite a assistência de 
setores vulneráveis da sociedade e contribui para o desenvolvimento de qualidades importantes à formação 
médica. Além disso, o voluntariado traz benefícios para quem recebe a assistência e também para aqueles que 
o praticam, como: diminuição dos níveis de estresse e ansiedade, aumento da satisfação com a vida, redução da 
depressão, melhora na saúde física e na qualidade do sono. Conclusões: O trabalho voluntário, promovido por 
ligas acadêmicas, além de ser introdutório a questões sociais, promove o desenvolvimento da empatia, do papel 
humanitário e cria um senso de solidariedade entre os alunos, qualidades imprescindíveis a futuros médicos.
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PE-003 - IMPACTO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS 
INTERNAÇÕES POR ASMA NO SUL DO BRASIL

Lucas Montiel Petry1, Frederico Orlando Friedrich1, Martina Lopez Torres1, Eduarda Tassoni Käfer1,  
Alice Corso Enet1, Carolina Fontana Irschlinger1, Laura Provenzi1, Laura de Castro e Garcia1,  
Marina Puerari Pieta1, Leonardo Araújo Pinto1

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS.

Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto das medidas de contenção da pandemia de COVID-19 nas 
hospitalizações por asma em crianças e adolescentes com idade igual ou inferior a 19 anos de idade no Sul do 
Brasil. Os dados de internações por asma foram obtidos no banco de dados do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde do Brasil para o período de 2016-2020 (abril a agosto de cada ano) no Sul do Brasil. 
As faixas etárias de interesse foram de crianças e adolescentes 8804, 19 anos, incluindo ambos os sexos. Para 
avaliar o efeito das medidas de contenção da pandemia na incidência de asma, a redução percentual foi calcu-
lada analisando os subconjuntos do período 2016-2019 vs. 2020. Comparando os subconjuntos abril-agosto 
2016-2019 vs. abril-agosto 2020, houve redução expressiva na incidência média de internações, com números 
variando de -79,6% a -82,3% para crianças menores de 5 anos, de -66,9% a 70,4% para crianças de 5-9 anos, 
de -67,6% a 72,5% para crianças de 10-14 anos e de -46,8% a -64,2% para adolescentes de 14-19 anos, uti-
lizando os dados do Sul do Brasil. Analisando os dados plataforma epidemiológica do DATASUS, encontramos 
uma redução significativa nos casos de internação por asma durante a pandemia de COVID-19. Assim, é provável 
que intervenções de saúde não farmacêuticas (ex. distanciamento social, uso de máscara e álcool gel) tenham 
grande impacto tanto para o controle da COVID-19 quanto para a redução de outras infecções virais que são 
fatores relevantes de exacerbação da asma em crianças e adolescentes.

PE-004 - NASCIDOS VIVOS COM FENDA LABIAL E FENDA PALATINA NA REGIÃO SUL DO 
BRASIL ENTRE 2010 E 2019: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E FATORES ASSOCIADOS

Júlia de Souza Brechane1, Laura Fogaça Pasa1, Laura Toffoli1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1, Milton Stein Brechane2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelota, UFPEL.

Introdução: As fendas lábio-palatinas estão entre as malformações congênitas mais frequentes, com incidência 
de 1 para cada 650 nascidos vivos, e o diagnóstico pode ser feito através de exame de ultrassom morfológico. 
Reconhecer o perfil epidemiológico dessa população pode ser útil para elaborar estratégias diagnósticas e de 
tratamento. Objetivo: Analisar as taxas de nascidos vivos com fenda labial e fenda palatina na região Sul do 
Brasil entre 2010 e 2019. Metodologia: Estudo descritivo documental com coleta de dados por meio do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade, disponíveis pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde. 
Resultados: No período, nasceram 32.444 neonatos vivos com anomalias congênitas na região, sendo 8,43% 
(n=2.736) com fenda labial e fenda palatina. Crianças brancas foram mais acometidas, representando 82,41% 
dos casos (n=2.255). Filhos de mães com escolaridade entre 8 e 11 anos representaram o maior número de 
casos (n=1.476) - sendo que 77,16% (n=1.139) realizaram 7 ou mais consultas pré-natais -, enquanto filhos de 
mães com nenhum nível de instrução, o menor (n=6). Neonatos com 3.000 e 3.999 gramas ao nascer obtiveram a 
maior taxa (54,78%, n=1.499) e os que pesaram menos de 500 gramas, a menor (0,14%, n=4). 63,99% (n=1.751) 
dos nascimentos ocorreu por cesariana, enquanto 35,85% (n=981) ocorreu por parto vaginal. A maior parte 
dos nascimentos ocorreu entre 37 e 41 semanas de gestação (n=2.220), e a menor, com menos de 22 semanas 
(n=2). Conclusão: A maior frequência em brancos pode ter ocorrido por representarem 78,47% da população 
dessa região. O acesso ao ultrassom morfológico pela população na rede pública, que ainda não é amplamente 
disponibilizado, poderia contribuir para o planejamento do tratamento e melhorar a qualidade de vida dessas 
crianças.
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PE-005 - TOXOPLASMOSE CONGÊNITA COM CORIORRETINITE MACULAR COMO 
COMPLICAÇÃO – RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

Introdução: A toxoplasmose congênita (TC) é uma doença infecciosa resultante da transferência transplacentá-
ria do Toxoplasma gondii para o recém-nascido, decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou 
próxima à concepção, reativação de infecção prévia em mães imunodeprimidas, ou decorrente de reinfecção. 
Objetivo: O presente estudo tem como objetivo relatar caso de toxoplasmose congênita com diagnóstico confir-
mado de coriorretinite macular como complicador. Relato de caso: Trata-se de um RN prematuro, IG 30 semanas 
e 1 dia, PN 1.215 g, apgar 8/9, nasceu de parto cesáreo, apresentação cefálica, LA sanguinolento, chorou fraco 
ao nascer. Transferido para UTI neonatal devido à prematuridade e desconforto respiratório precoce. Mãe com 
17 anos, primeira gestação, pré-natal 2 consultas. Sorologias: (10/11/20): Toxoplasmose IgG e IgM não reagen-
tes, Citomegalovírus IgG reagente e IgM não reagente. Chagas, Hepatites B e C, HTLV, HIV e VDRL não reagentes 
em 22/01/21. Testes rápidos de HIV e Sífilis não reagentes em 30/03/21. Durante internação RN apresentou 
persistência de taquidispneia, mantendo oximetria adequada. RN iniciou tratamento contra TC, devido IgM 1,3, 
Sulfadizina, Pirimetamina e Ácido Folínico, líquor resultado normal, Tomografia computadorizada de crânio com 
diversas alterações sugestivas de TORCH, fundoscopia com coriorretinite, sendo iniciado corticoide e colírios com 
antibiótico e hidratante ocular. TSH e espectometria de massas também alterados no teste do pezinho. Iniciado 
Levotiroxina e megavitaminas. Conclusão: Os autores realizam revisão de literatura sobre o tema, ilustram caso 
com exames de imagem e enfatizam a importância do tratamento precoce de fundamental importância para me-
lhorar o controle da infecção e para evitar as graves sequelas que podem ocorrer em fetos e recém-nascidos.

PE-006 - COVID-19, UMA REALIDADE EM POPULAÇÃO DE PARTURIENTES E RECÉM- 
NASCIDOS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA: CONHECIMENTOS, HÁBITOS DE 
HIGIENE E PREVENÇÃO DA PATOLOGIA

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

o SARS-CoV-2 é um vírus tipo betacoronavírus que foi inicialmente descoberto em amostras de lavado broncoal-
veolar de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, China, em dezembro de 2019. O 
vírus faz parte do subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar 
seres humanos. Os autores aplicaram questionário específico a parturientes internadas na maternidade que se 
dispuseram a participar. Trabalho compreendeu meses de abril a dezembro 2020. Participaram da pesquisa total 
de 4774 parturientes. Dos resultados 63% das mulheres conheciam pelo menos 3 maneiras de prevenção de 
contágio. 21% utilizavam máscara de forma adequada durante período de internação em ambiente hospitalar. 
0,8% das gestantes foram transferidas para outra maternidade referência no atendimento a covid 19, por RT 
PCR, sorologia positiva para COVID-19. 2% do total das parturientes possuíam esclarecimento sobre lavagem 
correta das mãos, obedecendo as boas práticas de higiene. Vale a pena salientar que as mães que tinham tal 
conhecimento eram de bebes prematuros com seus filhos internados em UTI neonatal. 92% dos companheiros 
(as) das parturientes não utlizavam máscara de rotina durante internação, embora houvesse orientação do uso. 
3% das parturientes apresentaram algum sintoma gripal durante período da internação, porém sem resultado 
positivo para COVID-19. 36% das parturientes consideraram importante manter abertas janelas e portas das 
enfermarias. Cada enfermaria abriga 4 binômios mãe x bebê e 4 acompanhantes maiores de 18 anos, somando-
se, portanto, 8 adultos e 4 recém-nascidos em cada quarto. A relevância deste estudo baseia-se na importância 
de conhecermos o que nossa população realmente compreende para enfim traçarmos medidas de divulgação 
de informações efetivas e de fácil compreensão sobre COVID-19 à população mais suscetível.
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PE-007 - ANOMALIA ANORRETAL COM FÍSTULA RETOVESTIBULAR COM CONSEQUENTE 
COLOSTOMIA EM DUPLA BOLHA EM PACIENTE NEONATAL - RELATO DE CASO

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

As anomalias anorretais incluem um vasto espectro de doenças que ocorrem em recém-nascidos (RN) e afetam 
o ânus e o reto, bem como os tratos urinário e genital. Os defeitos variam desde os mais simples, facilmente 
corrigíveis e com prognóstico funcional excelente, até extremamente complexos, de difícil manejo, geralmente 
com outras malformações associadas e prognóstico funcional ruim. Os autores relatam com ricas imagens o 
caso de um recém-nascido a termo, adequado para idade gestacional, que nasceu de parto cesário por doença 
hipertensiva materna. Observado ânus imperfurado ao primeiro exame físico. RN foi submetido a anorreto-
plastia sagital posterior por anomalia anorretal com fístula retovestibular. RN manteve-se em dieta zero por 
10 dias e em uso de ampicilina com sulbactam. Evoluiu com distensão abdominal e RX com distensão de alças. 
Posteriormente apresentou deiscência de suturas com impregnação de mecônio. optado por nova abordagem 
cirúrgica, tendo sido realizado limpeza da ferida operatória, refixação do reto e nova anoplastia. Realizado ainda 
colostomia em dupla boca. Trocado esquema antibiótico anterior para Tazocin para melhor cobertura. Paciente 
apresentou evolução satisfatória, sem necessitar de drogas vasoativas e colostomia evoluiu com coloração 
escurecida, entretanto não a ponto de cogitar necrose. O diagnóstico precoce preciso, bem como decisões 
terapêuticas adequadas, são cruciais para evitar consequências sérias e sequelas. É difícil acreditar que, ainda 
hoje, pacientes nascidos com ânus imperfurado são liberados para casa como bebês normais, sendo a mãe que 
por vezes realiza o diagnóstico. Nunca é demais reforçar a importância de uma avaliação anorretal bem feita no 
primeiro exame físico de um neonato. É inadmissível que um RN com ânus imperfurado sofra uma perfuração 
intestinal e suas complicações, chegando ao óbito.

PE-008 - ERRO INATO DO METABOLISMO: ENFRENTAMENTO DIAGNÓSTICO EM 
PACIENTE NEONATAL - RELATO DE CASO

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

Os erros inatos do metabolismo (EIM) são distúrbios de natureza genética que geralmente correspondem a um 
defeito enzimático capaz de acarretar a interrupção de uma via metabólica. Ocasionam, portanto, alguma falha 
de síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo. Vale salientar que os EIM 
podem se manifestar em qualquer idade, desde o nascimento. Alguns sinais clínicos e laboratoriais chamam a 
anteção para a doença, tais como: hepatoesplenomegalia, regressão dos marcos do desenvolvimento, convulsão, 
icterícia prolongada, hipoglicemia recorrente, vômitos recorrentes, dificuldade na alimentação, retardo mental 
com distúrbios de movimentos, alcalose ou acidose metabólica, malformações ósseas, rigidez articular, baixa 
estatura e cardiomiopatia. Os autores relatam caso de um neonato a termo, do sexo masculino, nascido em uma 
maternidade de serviço público do Brasil, de parto cesário por parada de progressão materna, com peso de 
2.280 g, que apresentava má formação de linha média com agenesia de corpo caloso, acidose metabólica recor-
rente, bradicardia, ginecomastia e convulsões de difícil controle durante internação em UTI neonatal. Apresentou 
amonia sérica de 158, vitamina B12 em 855. Avaliado pela Genética que solicitou análise de ácidos orgânicos 
urinários, ultrassom de abdome e orientou início das megavitaminas L carnitina 75 mg/kg/d, Biotina 50 mg/dia, 
Riboflavina 150 mg/kg/d, Coenzima Q 10 10 mg/kg/d, Benzoato de sódio 150 mg/kg/d e Hidroxicobalamina 
IM. Os autores trazem à evidência este relato de caso aparentemente prosaico, mas de extrema utilidade para 
prestar de alerta para a importância de suspeição de EIM. Embora o diagnóstico de erros inatos do metabolismo 
seja muitas vezes mascarado pela grande variedade de sintomas que podem se manifestar em diferentes faixas 
etárias, é de extrema importância que o pediatra esteja apto para a suspeição. Não raramente indivíduos terminam 
desenvolvendo complicações ou, até mesmo, deficiência intelectual por falta de diagnóstico e tratamento.
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PE-009 - HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO EM RECÉM-NASCIDO PREMATURO COM 
SINDACTILIA - RELATO DE CASO

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

o hipotireoidismo congênito (HC) possui prevalência 1:1.500-1:4.000 nascidos vivos e acomete duas vezes 
mais o sexo feminino. É a causa mais comum de deficiência mental passível de prevenção. O período crítico de 
dependência dos hormônios tireoidianos para formação do sistema nervoso central (SNC) abrange desde a vida 
fetal até dois anos de idade. No recém-nascido, o HC costuma ser assintomático ou cursa com manifestações 
inespecíficas e de instalação lenta, o que torna o diagnóstico clínico difícil. A idade ideal para a coleta da pri-
meira amostra de sangue para a triagem neonatal é entre o 3º e 5º dia de vida, quando já ocorreu a diminuição 
do pico de elevação fisiológica do TSH. Prematuros e de muito baixo peso podem ter elevação tardia do TSH, 
determinando um risco de perda de casos de HC quando apenas uma amostra é colhida entre o 3º e o 5º dia de 
vida. Os autores relatam caso com imagens ilustrativas de um RN prematuro de 35 semanas e 4 dias, nascido 
de parto cesário por roprema, com sindactilia em mãos, com peso de nascimento de 2.360 g, que tratou sepse 
precoce suspeita e que teve diagnóstico de HC através do teste do pezinho. Como anomalia cardíaca RN apre-
sentou insuficiência tricúspide ao ecocardiograma. TSH de 16 956,U/mL e T4L baixo na segunda semana de vida 
do lactente confirmaram o teste de triagem neonatal alterado. Inciado levotiroxina na dose de 10 mcg/kg/dia. 
Como o HC é a causa mais comum de deficiência mental passível de prevenção seu dignóstico e tratamento são 
imperativos. Distúrbios neurológicos como ataxia, incoordenação, estrabismo, movimentos coreiformes e perda 
auditiva neurossensorial não podem ser tolerados pela falta da intervenção adequada.

PE-010 - HORAS DIÁRIAS DE SONO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19

Samuell Jensen Fernandes Barbosa1, Tasso Kfuri Araújo Mafra1, Evilyn Thalia Valandro1, Rafaela Fernandes1,  
Tairine Kleber1, Gustavo Olszanski Acrani1, Ivana Loraine Lindemann1, Tiago Teixeira Simon1

1 - Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS.

Introdução: A pandemia da COVID-19 impactou a rotina de crianças e adolescentes devido às medidas de con-
tenção do vírus, influenciando assim, na quantidade de horas dormidas diariamente. Recomenda-se que, em 
24 horas, crianças de 3 a 5 anos durmam entre 10 a 13 horas, de 6 a 12 anos durmam 9 a 12 horas e de 13 a 
18 anos, 8 a 10 horas. Objetivo: Analisar a quantidade de horas dormidas por crianças e adolescentes durante 
o período da pandemia da COVID-19. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e descritivo, com dados 
coletados entre 28/10/2020 e 23/02/2021, por meio de questionário on-line enviado a pais ou responsáveis 
por crianças e adolescentes, de ambos sexos, entre 4 e 17 anos. Foram coletados dados sociodemográficos 
e sobre realização de atividade escolar remota. O desfecho foi avaliado por meio da pergunta: Qual o tempo 
total de sono diário da criança ou adolescente, considerando o sono da noite e as sestas? Os indivíduos foram 
agrupados por faixa etária e verificou-se o tempo de sono em cada grupo. Foi realizada a estatística descritiva 
através de software de distribuição livre (PSPP). o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (parecer nº 4.152.552). Resultados: Amostra de 532 participantes, do sexo 
feminino (51,9%), residentes no Rio Grande do Sul (63,7%), cursando ensino fundamental (64,7%), em escola 
privada (65%) e 91,9% exercendo atividades remotas. O grupo de 4-5 anos, representa 19,9% da amostra, no 
qual 67% dormem horas suficientes (média 9,98 ± 1,22). Dos de 6 aos 12 (51,3%), 69,2% dormem o necessário 
(média 9,35 ± 1,31) e de 13-17 anos (28,8%), 73,2% atingem o recomendado (média 8,49 ± 1,40). Conclusão: 
Dos participantes, 30,1% apresentam tempo diário de sono diferente do recomendado, podendo, portanto, ter 
prejuízo no aprendizado e no desenvolvimento.
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PE-011 - ÓBITOS INFANTIS POR BRONQUIOLITE AGUDA ENTRE 2009 E 2019: RETRATO 
DO CENÁRIO NACIONAL, DA REGIÃO SUL E DO RIO GRANDE DO SUL

Samuell Jensen Fernandes Barbosa1, Tasso Kfuri Araújo Mafra1, Evilyn Thalia Valandro1, Rafaela Fernandes1,  
Tairine Kleber1, Gabriel Chiarotti da Costa2, Guilherme Costa de Paiva3, Gustavo Olszanski Acrani1,  
Tiago Teixeira Simon1, Ivana Loraine Lindemann1

1 - Universidade Federal da Fronteira Sul, 2 - Faculdade de Medicina de Rio Verde, 3 - Faculdade Ciências Médicas de Minas 
Gerais.

Introdução: A bronquiolite aguda é uma infecção respiratória baixa que acomete os bronquíolos. Geralmente de 
causa viral e frequente nos dois primeiros anos de vida, requer cuidados devido a sua frequência e potencial de 
gravidade, apesar de evoluir, na maioria dos casos, de forma autolimitada. Objetivo: Descrever os óbitos infantis 
por bronquiolite aguda. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico realizado a partir de dados secundários 
obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), referentes ao período de janeiro/2009 a 
dezembro/2019. Devido à utilização de dados de domínio público, de acesso irrestrito e sem a identificação dos 
indivíduos, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 510/2016, o presente trabalho é 
dispensado de análise de Comitê de Ética em Pesquisa. Para a seleção dos casos foram utilizados parâmetros de 
óbitos infantis por ocorrência e região, segundo categoria e capítulo CID-10. Foi realizada a estatística descritiva 
com frequências absolutas e relativas das variáveis utilizando-se o software de distribuição livre, PSPP. Resul-
tados: Entre 2009 e 2019 foram registrados 419.980 óbitos infantis no Brasil, sendo as doenças por aparelho 
respiratório, a terceira maior causa em incidência, com 20.529 casos. Destes, a bronquiolite aguda se destaca 
como a segunda causa de morte no país com 2.194 registros e a segunda causa na Região Sul com 339 casos, o 
que corresponde a 20,6% dos óbitos por aparelho respiratório da Região Sul. O Rio Grande do Sul, no cenário 
dos óbitos infantis por bronquiolite aguda no período, é responsável por 239 ocorrências, representando 70,5% 
dessas mortes no Sul e 10,9% no Brasil. Conclusão: A bronquiolite aguda no Rio Grande do Sul tem grande 
influência no saldo de óbitos infantis por doenças do aparelho respiratório, demonstrando a necessidade de 
políticas públicas de saúde para o controle das infecções respiratórias em infantes.

PE-012 - IMPACTO FINANCEIRO POR CIRURGIAS CORRETIVAS DE TETRALOGIA DE 
FALLOT EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: ANÁLISE DE JUNHO DE 2019 A 
JUNHO DE 2020

Victória Machado Scheibe1, Maiana Larissa de Castro Nagata1, Gabriela Kreutz Ferrari1, Vitória Tischer Dacroce1, 
Giulia Zampieri Parmeggiani1, Alessandra Bastos Alves2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Hospital de Aeronáutica de Canoas.

Introdução: A Tetralogia de Fallot (TF) é uma das cardiopatias congênitas mais comuns, com incidência de 0,5/1.000 
nascidos vivos. Consiste em malformação do septo ventricular, estenose do tronco pulmonar, hipertrofia ventri-
cular direita e cavalgamento de aorta - atentando-se para a importância da realização do tratamento cirúrgico 
definitivo. Objetivo: Avaliar o impacto financeiro das cirurgias de correção de TF no Brasil entre jun/2019 e 
jun/2020. Métodos: Estudo descritivo documental a partir de dados disponibilizados pelo Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde entre jun/2019 e jun/2020. Resultados: No período, foram registradas 
12,3 milhões de internações, deste total, 294 (0,0024%) foram decorrentes de cirurgia corretiva de TF, com a 
maior parte dos procedimentos na Região Sudeste (41,8%). A média de permanência por internação foi de 14,8 
dias (279,2% do tempo em relação às demais causas). O investimento envolvendo esses procedimentos foi 
de R$ 8,7 milhões, cerca de 0,05% das despesas totais de procedimentos hospitalares no período. A média de 
investimento por internação foi de R$ 29,7 mil e o custo com serviços profissionais foi de R$ 2,5 milhões. Em 
relação aos óbitos, verificam-se 23 decorrentes de cirurgia corretiva de TF, com taxa de mortalidade de 7,82%. 
Conclusão: Evidenciou-se que, apesar da TF representar menos de 1% das internações registradas no período, 
os procedimentos hospitalares envolvidos no seu tratamento são responsáveis por um ônus de mais de R$ 8,7 
milhões. Após a cirurgia, recomenda-se acompanhamento pós-operatório e realização de exames complemen-
tares de forma rotineira que variam em frequência a depender da idade do paciente, tipo de cirurgia realizada, 
novos sintomas e surgimento de complicações. Cabe ressaltar que esses últimos custos mencionados não estão 
contabilizados nos resultados do estudo, tornando assim mais considerável o impacto financeiro.



Boletim Científico de Pediatria - Vol. 9, N° 1, 2021  9Resumos do XIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-013 - IMPACTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL EM RESPOSTA À COVID-19 EM 
HOSPITALIZAÇÕES POR PNEUMONIA EM CRIANÇAS NO BRASIL

Laura de Castro e Garcia1, Frederico Friedrich1, Lucas Montiel Petry1, Marina Puerari Pieta1,  
Gustavo Eggers Carvalho1, Leonardo Araújo Pinto1

1 - Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Introdução: Nosso grupo recentemente demonstrou que o distanciamento social com o objetivo de controlar 
a pandemia de COVID-19 reduziu significativamente a carga de bronquiolite viral em crianças. Objetivo: Este 
estudo pretende avaliar o impacto das intervenções de controle da pandemia de COVID-19 nas hospitalizações 
por pneumonia em crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Material e Métodos: Dados de internações hospitalares 
por pneumonia foram obtidos pelo banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS) para o período de 2015-2020 (mês a mês) no Brasil. Foram analisados os dados de todas as macrorre-
giões brasileiras. As faixas etárias de interesse foram as de crianças e adolescentes < 14 anos, incluindo ambos 
os sexos. Para avaliar o efeito das medidas de contenção da pandemia na incidência de pneumonia, a redução 
absoluta e a redução relativa foram calculadas através da análise dos subconjuntos do período 2015-2019 vs. 
2020. Resultados: Comparando os subconjuntos de Abril-Agosto 2015-2019 vs. Abril-Agosto 2020, houve uma 
redução expressiva na incidência média de hospitalizações, com números variando entre -87% [IRR 0.12 (0.10 a 
0.14)] para crianças menores de 4 anos, -79% [IRR 0.21 (0.07 a 0.57)] para crianças de 5-9 anos, -73% [IRR 0.26 
(0.05 a 1.21)] para crianças de 10-14 anos e -86% [IRR 0.14 (0.06 a 0.29)] para menores de 14 anos. Utilizando 
uma grande plataforma epidemiológica da saúde pública brasileira, encontramos uma redução significativa nos 
casos de pneumonia durante a pandemia de COVID-19. Conclusão: Conclui-se, portanto, que as intervenções 
de saúde não farmacológicas podem contribuir para o controle tanto da COVID-19 quanto de outras doenças 
respiratórias infecciosas. 

PE-014 - HESITAÇÃO VACINAL EM AMBULATÓRIO ESCOLA NO SUL DE SANTA CATARINA

Flavia Waltrick Morgado1, Layne Hellmann Ávila1, Camila Lehmkuhl de Arruda1, Camila Jocken Stange1,  
Natalia de Amorim Faria1, Carolina Marques de Avellar Dal-Bo1

1 - Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL.

Introdução: Hesitação vacinal é o atraso em aceitar ou a recusa das vacinas recomendadas. A organização Mundial 
da Saúde recomenda uma cobertura vacinal por volta de 95% para garantir os benefícios da vacinação, e apesar 
disso, a hesitação em vacinar é uma tendência crescente, que deixa parte da população suscetível a doenças 
imunopreveníveis e favorece o ressurgimento de enfermidades previamente erradicadas. Objetivo: Identificar 
a hesitação vacinal e os fatores associados a esta em um ambulatório escola no Sul de Santa Catarina. Método: 
Estudo observacional transversal, realizado através da aplicação de questionário próprio com 221 responsá-
veis por crianças e adolescentes até 16 anos. Foram considerados hesitantes os responsáveis que atrasaram a 
aceitação de alguma vacina ou que a recusaram completamente. Resultados: Apesar da totalidade dos respon-
sáveis assumir que vacinam seus filhos, 84,2% relataram as carteira de vacinação estavam atualizada. Entre os 
participantes, 87,7% disseram confiar nas vacinas e 76,81% disseram se preocupar com os efeitos adversos. 
Em relação à hesitação vacinal, um em cada cinco (20,90%) admitiu já ter hesitado, sendo que, entre o grupo 
hesitante, 52,77% deixaram de aplicar somente uma vacina recomendada, enquanto 41,66% vacinaram, mesmo 
hesitando. No que corresponde aos motivos da hesitação, 43,13% citaram ter presenciado ou ouvido falar dos 
efeitos adversos após a vacinação, 25,49% acham que a vacina não é segura e 19,60% que a vacina não faça 
o efeito descrito. Conclusão: A prevalência de hesitação vacinal neste estudo foi de 20,90%, sendo os efeitos 
adversos à vacina o principal motivo. Este resultado é preocupante, pois afeta negativamente a taxa de cober-
tura vacinal e sugere a necessidade de reforço nas estratégias de orientação e relação com médico, sobretudo, 
o pediatra, já que é fonte importante de informações e incentivo relacionados a vacinação da criança.
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PE-015 - PERFIL DOS ACIDENTES EM CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS ATENDIDAS EM 
UM PRONTO-SOCORRO NUM PERÍODO DE DOIS ANOS

Layne Hellmann Ávila Souza1, Ana Carolina Lobor Cancelier1, Natália de Amorim Faria1, 
Carolina Marques de Avellar Dal-Bó1, Camila Lehmkuhl de Arruda1, Camila Jocken Stange1,  
Flávia Waltrick Morgado1, Maria Carolina Wensing Herdt1

1 - Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL.

Introdução: Os acidentes são uma importante causa de morbimortalidade na infância. Identificar suas carac-
terísticas e variáveis associadas é essencial para a implantação de medidas preventivas. o objetivo do estudo 
foi identificar o perfil dos acidentes em crianças de zero a cinco anos atendidas no Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, Santa Catarina no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Métodos: Pesquisa transversal, 
amostra inicial de 483 prontuários, reduzida para 441. Os sujeitos incluídos foram selecionados pelos códigos 
do CID-10 referentes a acidentes: T15 a T78 e V01 a X59. Os critérios de exclusão foram prontuários duplicados 
e de preenchimento incorreto. Os dados foram coletados por um protocolo de coleta, mediante registros no 
prontuário da unidade. Resultados: Houve um predomínio do sexo masculino, etnia branca, média de idade dois 
anos e faixa etária predominante até os três anos. A maioria dos acidentes ocorreu em casa, no período noturno, 
com as crianças acompanhadas dos pais. O acidente mais frequente foi a queda, seguido de mordeduras e corpo 
estranho no trato digestivo. o desfecho mais encontrado foi a alta. Não houve óbitos. As principais causas de 
internação em enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva foram corpo estranho, queimaduras e traumatismo 
cranioencefálico. Na maioria dos atendimentos não foi necessário exames ou medicações. Das crianças que 
internaram, o raio-x foi o exame mais solicitado, analgésico o medicamento mais utilizado e curativo a principal 
medida terapêutica. Conclusões: acidentes na infância são frequentes, e ocorrem principalmente no sexo mas-
culino, sendo as quedas mais comuns. Implantação de ações preventivas é a melhor estratégia para a redução 
desses acidentes.

PE-016 - COVID-19 X IMPACTO NO ALEITAMENTO MATERNO: O QUE SABEMOS 
ATUALMENTE? REVISÃO DE LITERATURA

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

Devido ao atual momento mundial de pandemia pelo COVID-19 é natural que as parturientes tenham muitas 
dúvidas em relação a amamentação. As atuais evidências são, em sua maioria, de apoio à amamentação. Contato 
pele a pele e amamentação exclusiva até os 6 meses continuam ser fatores protetores ao RN. Até o momento a 
transmissão novo coronavírus pelo leite materno não foi detectada. Mães que estão prestes a amamentar devem 
ser apoiadas para o ato de amamentar e segurar seu filho logo após o nascimento. Portanto o aleitamento materno 
na 1a hora de vida continua sendo recomendado, com exceção apenas para casos suspeitos ou confirmados de 
COVID. Importante ressaltar que a parturiente mantém direito a acompanhante, baseado em Lei Federal, desde 
que pessoa sem doenças crônicas, sem sintomas respiratórios e não coabite com paciente COVID-19. Após parto, 
caso a parturiente seja assintomática ou sem contato domiciliar com paciente COVID, deve manter cotato pele/
pele e aleitamento na primeira hora de vida. Início precoce da amamentação sabidamente reduz mortalidade 
neonatal. Para mães com sintomas, COVID confirmada, deve ser adiada amamentação após cuidados de higiene, 
banho no leito, troca máscara, touca e lençóis. Além disso, respeitar distância de 2 metros entre leito materno 
e berço do RN, além de precauções tais como: lavar mãos com água e sabão por 20 segundos antes e depois de 
manusear RN, máscara facial cobrindo completamente nariz e boca, evitar falar ou tossir durante amamentação, 
evitar que o RN toque seu rosto, lavar mamas apenas se parturiente tossir ou espirrar sobre elas. Após a mamada 
os cuidados com o RN, como banho, troca de fraldas e sono devem ser feitos por outra pessoa que não esteja 
com sintomas e com uso de luvas descartáveis.
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PE-017 - AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS 
INTERNADOS EM UTI NEONATAL – ESTUDO COM COMPONENTE DESCRITIVO 
PROSPECTIVO

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

Procedimento de intubação em recém-nascidos (RN) ocorre em diferentes ocasiões, sendo de forma eletiva den-
tro de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Centro cirúrgico, ou de forma emergencial no atendimento 
do RN em Sala de Parto, Emergência ou UTIN. Estudo com componente descritivo. O componente descritivo foi 
prospectivo através da análise de prontuário, identificando nos relatos a descrição do procedimento de intu-
bação. Foram revisados prontuários de abril a dezembro de 2020 e foram identificados ítens relevantes como 
gênero, idade, peso, estatura, superfície corporal do recém-nascido (RN), motivo da intubação, comprimento do 
esterno e diâmetro do tubo e para estimar a posição do tubo traqueal foi utilizada radiografia na escala de 1:1 
para definição da distância oro traqueal, bem como a evolução clínica do RN focando nas seguintes condições: 
lesões de partes moles, sangramentos, alterações decorrentes de posição do tubo endotraqueal, hipoxemia, 
hipoventilação, eficácia da ventilação, além de ocorrência de pneumotórax ou atelectasia. Para avaliar o grau de 
dificuldade de intubação foi utilizada a Classificação de Malampatti Modificada em 1987 por Samsoon e Young, 
onde a avaliação da via aérea é definida em classes. Foram incluídos prontuários dos pacientes atendidos na 
Uti neonatal de Hospital Público que necessitaram de intubação traqueal e foram excluídos os prontuários com 
descrição inadequada, cujo os dados relacionados acima não puderam ser identificados. A amostra do estudo foi 
de médicos pediatras, neonatologistas e anestesistas que trabalham no hospital. Casos de técnica inadequada 
de intubação, foram realizados cursos de atualização e aperfeiçoamento para melhor orientação de toda equipe. 
Para análise estatística foi utilizado o programa SPSS. o adequado manejo da via aérea deve ser prioridade no 
atendimento de pacientes críticos. A diferença entre desfecho desfavorável e sequelas permanentes ou até a 
morte vai depender da prática de Io realizada de maneira correta.

PE-018 - REAÇÃO ANAFILÁTICA BIFÁSICA: RELATO DE CASO

Rebeca Goldstein Maffessoni1, Júlia Gobatto Delgado1, Bruna Agustini Dalbosco1, Eduarda Lersch1,  
Ingrid Valar Peruzzo1, Jenifer Grotto de Souza1, Laiane Pithan da Silva1, Luiza Sobiesiak da Silva1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: Anafilaxia é uma reação imunológica mediada por IgE que pode ser desencadeada por diferentes 
antígenos. Essas reações podem ter início imediato, tardio ou serem bifásicas, tendo o recrudescimento dos sinais 
e sintomas horas após a reação imediata sem que haja uma nova exposição ao agente causal. Objetivo: Relatar 
caso de reação anafilática bifásica em criança. Relato do caso: J.F.M., 5 anos. Interna em hospital por lesões pru-
riginosas em face e tronco com 1 dia de evolução. Estava em uso de Cefalexina há 3 dias por infecção do trato 
urinário. Recebeu anti-histaminico mas teve piora algumas horas após com rash difuso e dispneia intensa. Rea-
lizada adrenalina intramuscular (IM) com melhora do quadro. Pela manhã apresentou nova exacerbação mesmo 
sem ter recebido nova dose do antibiótico potencialmente deflagrador da anafilaxia. Substituído tratamento 
antimicrobiano com remissão das lesões. Discussão: Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade do tipo I, de 
início súbito e evolução rápida por liberação maciça de histaminas e bradicininas que induzem vasodilatação 
generalizada com potencial choque e óbito caso não seja manejada adequadamente. Reações bifásicas são 
pouco frequentes. Caracterizam-se pelo reaparecimento de sintomas após 8 a 10 horas do tratamento inicial, 
mesmo sem exposição ao alérgeno. Pacientes com reações mais severas possuem mais chances de desenvolver 
essas reações. A identificação precoce e a rápida intervenção é fundamental para o bom desfecho dos casos. 
Adrenalina IM deve induz a vasoconstrição e é o tratamento de escolha. Embora haja evidências pobres de que 
o uso de corticoides traga benefícios, muitas vezes é utilizado de forma empírica. Conclusão: Pela possibilidade 
de reações bifásicas recomenda-se que os pacientes que tenham demonstrado reações mais severas ou que 
tenham necessitado altas doses de epinefrina tenham seu tempo de observação clínica estendido de modo a 
prevenir a reincidência dos sintomas fora do ambiente hospitalar.
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PE-019 - SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE COM DIAGNÓSTICO TARDIO: RELATO DE CASO

Luiza Sobiesiak da Silva1, Júlia Gobatto Delgado1, Bruna Agustini Dalbosco1, Eduarda Lersch1, Ingrid Valar Peruzzo1, 
Jenifer Grotto de Souza1, Laiane Pithan da Silva1, Rebeca Goldstein Maffessoni

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: A Sífilis congênita acomete o feto por via transplacentária, em gestantes infectadas não tratadas ou 
tratadas inadequadamente. Constitui problema de saúde pública e seu manejo adequado evita sequelas de longo 
prazo. Relato: L.A.F., 26 dias de vida. Mãe com teste rápido para sífilis no primeiro trimestre positivo. Como havia 
tratado a doença em gestação anterior, teste foi considerado cicatriz sorológica e não foi tratada. Na maternidade, 
diante de novo teste rápido positivo, solicitado VDRL para a mãe e a criança: materno 1:4, recém-nascido não 
reagente. Não foi realizado tratamento. Na consulta de puericultura do primeiro mês, solicitado VDRL para a 
criança, com resultado 1:128. RX de ossos longos sem alterações, líquor com VDRL reagente. Realizado tratamento 
com penicilina cristalina endovenosa por 10 dias. Discussão: A Sífilis congênita é uma patologia com potencial 
de sequelas se não tratada e seu rastreio é fundamental. No pré-natal solicita-se VDRL, se resultado positivo 
a mãe deve ser tratada com benzilpenicilina. Na maternidade, se mãe com tratamento inadequado, solicita-se 
VDRL para ela e o recém-nascido, além de investigar a criança com hemograma, raio X de ossos longos e líquor. 
Se normais, administra-se benzilpenicilina em dose única. Se VDRL reagente e exames anormais, trata-se com 
penicilina cristalina ou procaína, mas diante de neurossífilis, o tratamento com penicilina cristalina endoveno-
sa por 10 dias é mandatório. Devido ao risco da doença para a criança, especialistas recomendam que casos 
de diagnóstico tardio sejam manejados conforme o protocolo de profilaxia de exposição vertical. Conclusão: 
O diagnóstico precoce de sífilis congênita é importante para o prognóstico da criança acometida. O protocolo 
de profilaxia da sífilis congênita deve ser seguido rigorosamente e, diante de crianças com diagnóstico tardio, 
deve-se tratar da mesma maneira a fim de evitar sequelas.

PE-020 - DERRAME PLEURAL PÓS PNEUMONIA COMUNITÁRIA COMPLICADA EM 
CRIANÇA IMUNOCOMPETENTE: RELATO DE CASO

Laiane Pithan da Silva1, Júlia Gobatto Delgado1, Bruna Agustini Dalbosco1, Eduarda Lersch1, Ingrid Valar Peruzzo1, 
Jenifer Grotto de Souza1, Rebeca Goldstein Maffessoni1, Luiza Sobiesiak da Silva

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: A pneumonia é uma das principais causas de mortalidade na infância. A complicação mais frequente 
da pneumonia comunitária em crianças é o derrame pleural, ocorrendo em 40% das crianças hospitalizadas por 
pneumonia no Brasil. Relato de caso: R.L.S., 4 anos, internou na UTI com quadro grave de febre por seis dias, tosse 
persistente e dor abdominal. Ao exame físico, apresentava taquidispneia, gemência, hipoventilação, aspecto 
toxêmico e febre de 38,4 °C. Laboratoriais mostraram leucocitose com desvio a esquerda e PCR amentado. Eco-
grafia identificava derrame entre quarto e quinto espaço intercostal direito e sem derrame contralateral. Raio-x 
de tórax apresentava consolidação alveolar em lobo inferior do pulmão direito e volumoso derrame pleural à 
direita. Clínica e exames complementares orientando diagnóstico de pneumonia pneumocócica complicada com 
derrame pleural extenso a direita e necrose pulmonar extensa, sendo necessário videotoracoscopia, com coleta 
de líquido pleural contendo streptococcus pneumoniae. Realizado decorticação pulmonar com colocação de dois 
drenos à direita. Antibioticoterapia com ceftriaxona, clindamicina, linezolida, meropenem, vancomicina e mica-
fungina. Boa evolução clínica e radiológica após completar o tratamento. Discussão: A pneumonia comunitária, 
mesmo em crianças imunocompetentes, pode causar derrame pleural. Seu diagnóstico é difícil, já que a única 
diferença clínica entre essas condições é febre mais prolongada. O derrame pleural é um acúmulo de líquido 
no espaço pleural e pode ocorrer por diminuição da absorção ou aumento na formação de líquido. O exame de 
imagem é essencial para o diagnóstico dessa complicação, sendo a ultrassonografia superior ao raio-x de tórax. O 
tratamento deve ser direcionado para a causa e o tipo de drenagem deve ser determinada dependendo de cada 
situação. Conclusão: o derrame pleural é uma complicação importante da pneumonia comunitária e deve ser 
sempre lembrada, mesmo em pacientes imunocompetentes. O conhecimento dessa possibilidade é de extrema 
importância para a implementação de estratégias de prevenção e controle dessa complicação. 
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PE-021 - COVID-19 EM RECÉM-NASCIDO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM SEPSE 
NEONATAL

Júlia Gobatto Delgado1, Ingrid Valar Peruzzo1, Bruna Agustini Dalbosco1, Eduarda Lersch1,  
Rebeca Goldstein Maffessoni1, Jenifer Grotto de Souza1, Laiane Pithan da Silva1, Luiza Sobiesiak da Silva1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: Um número crescente de casos de COVID- 19 neonatal têm sido relatados mundialmente, no entanto 
o conhecimento e manejo da infecção por SARS-CoV-2 nessa faixa etária ainda é limitado. A avaliação completa 
de sepse deve ser realizada em recém-nascidos febris com menos de 28 dias. Relato de caso: M.A.S.P., 22 dias 
de vida. Interna proveniente da ESF por febre sem foco aparente. Sintomas iniciaram há 24 horas, associados 
a diminuição da ingesta de leite materno. Previamente hígida, nascimento sem intercorrências. Familiares não 
relataram exposição ao COVID-19. Realizados exames: hemograma com leucocitose e predomínio de linfócitos, 
LCR, EQU e RX de tórax sem alterações. Iniciado tratamento empírico com ampicilina/gentamicina até resultados 
de cultura. Ao segundo dia de internação, pai testou positivo para COVID-19. Foi realizada pesquisa de antí-
genos na criança, com resultado positivo. Manteve pico febris por 48 horas, com total remissão dos sintomas 
após. Após resultados de culturais negativos e assintomática, recebeu alta hospitalar. Discussão: A COVID-19 
em crianças se caracteriza, geralmente, por manifestações leves ou moderadas. No entanto, os recém-nascidos 
merecem atenção especial, por possuírem sistema imunológico imaturo. A febre é um dos principais sintomas 
de apresentação da COVID-19 neonatal e atualmente sua testagem deve ser considerada na avaliação de bebês 
febris na emergência, como diagnóstico diferencial no protocolo de sepse neonatal. Complicações associadas 
ao SARS-CoV-2 como a SRAG foram relatadas nessa faixa etária, o que justifica a realização de Rx de tórax em 
casos positivos, independente de sintomas respiratórios. Conclusão: No contexto de pandemia, todos os aspectos 
envolvidos nos cuidados neonatais devem ser reavaliados, a fim de englobarem esse possível diagnóstico na 
avaliação inicial. Torna-se fundamental a avaliação completa de RNs febris uma vez que podem necessitar de 
hospitalização e cuidados intensivos. 

PE-022 - IMPACTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL EM RESPOSTA À COVID-19 NAS 
INTERNAÇÕES POR LARINGITE, TRAQUEÍTE, OTITE MÉDIA E MASTOIDITE EM CRIANÇAS 
NO BRASIL

Amanda da Silva Meneses1, Clovisa Reck de Jesus1, Aline Antônia Souto da Rosa1, Angélica Conzati Agostini1, 
Fernanda Bercht Merten1, Sofia Moreira Ferrão1, Marina Puerari Pieta1, Laura de Castro e Garcia1, 
Lucas Montiel Petry1, Leonardo Araújo Pinto1

1 - Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Em 2020, nosso grupo evidenciou redução da carga de bronquiolite viral em crianças, concomitante à adoção de 
medidas de contenção por conta da COVID-19 no Brasil. As infecções de vias aéreas superiores (IVAS), como laringite, 
traqueíte e otite média aguda (OMA), comumente encontradas nos serviços de emergência pediátrica, compartilham 
mesma forma de transmissão do novo coronavírus e da bronquiolite viral. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar 
o impacto do distanciamento social decorrente da COVID-19 nas internações por laringite, traqueíte e otite média 
aguda em crianças de 0 a 9 anos de ambos os sexos no Brasil, de janeiro a julho. Os dados de internações foram 
obtidos pelo banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período 
2015-2020 (mês a mês) comparando subconjuntos de janeiro-julho 2015-2019 vs. janeiro-julho 2020 nas macror-
regiões do país, onde observou-se redução significativa nas comparações feitas. Nos casos de laringite e traqueíte 
aguda, a região Sul reduziu a incidência média de internação, variando -92% [TIR 0,07 (0,00 a 0,64)], a Nordeste, 
-91% [TIR 0,09 (0,00 a 1,06)], a Sudeste, -83% [TIR 0,17 (0,02 a 1,14)], a Centro-Oeste, -89% [TIR 0,10 (0,01 a 0,61)], 
e a Norte -94% [TIR 0,05 (0,00 a 0,37)]. Já em OMA, a região Norte reduziu a incidência de internações, variando 
-73% [TIR 0,26 (0,03 para 1,94)], a Nordeste, -64% [TIR 0,36 (0,06 a 1,96)], a Sudeste, -80% [TIR 0,19 (0,03 para 
1,18)], a Sul, -83% [TIR 0,17 (0,03 a 0,90)], e a Centro-Oeste, -85% [TIR 0,15 (0,01 a 1,25)]. Estudos de diversas 
regiões do mundo também indicam redução de internação em pediatria das doenças supracitadas nesse período, 
provavelmente pela transmissibilidade das IVAS ter diminuído devido às medidas de isolamento, higienização mais 
rigorosa e uso de máscaras, além do fechamento de estabelecimentos, como escolas e creches.
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PE-023 - ÓBITOS INFANTIS DECORRENTES DE COMPLICAÇÕES POR FIBROSE CÍSTICA 
NO BRASIL ENTRE 2010 E 2019: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Laura Fogaça Pasa1, Júlia de Souza Brechane1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1, Laura Toffoli1, Milton Stein Brechane2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença genética de acometimento multissistêmico, afetando as glândulas 
exócrinas. Uma análise dos óbitos decorrentes de complicações da doença pode contribuir para diagnóstico e 
tratamento precoce. Objetivo: Analisar os óbitos decorrentes de complicações por FC no Brasil entre 2010 e 
2019. Metodologia: Estudo descritivo documental com coleta de dados referentes ao CID-10 E84 no Brasil por 
meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade, disponíveis pelo Departamento de Informações do Sistema 
Único de Saúde. Resultados: Foram documentados 214 óbitos infantis decorrentes de fibrose cística no Brasil 
durante período estudado: Norte (n=23), Nordeste (n=67), Sudeste (n=70), Sul (n=28) e Centro-Oeste (n=26). Em 
relação ao sexo, houve predominância do sexo feminino (54,2%) sobre o sexo masculino (45,8%). Nos 10 anos 
estudados, 2017 obteve o menor resultado(n=13), ao passo que 2011 obteve o maior (n=31). A faixa etária com 
as maiores taxas de óbito foi entre 3 e 5 meses (n=111), à medida que as menores taxas registradas ocorreram 
em indivíduos com menos de 24 horas de vida (n=3). Observou-se também que 50,5% dos óbitos infantis por 
FC foram em crianças de raça parda, ocorrendo majoritariamente na região Nordeste (n=47). Discussão: A sobre-
taxa dos óbitos femininos em relação aos masculinos chama atenção por fugir do padrão da doença, sugerindo 
subnotificação da população masculina ou uma menor assistência básica de saúde ao sexo feminino. O declínio 
de óbitos em 2017 revela avanços diagnósticos, buscando evitar complicações. Sobretaxas em faixas etárias 
maiores apontam para a progressão da doença. Conclusão: A FC possui triagem neonatal, no entanto boa parte 
da população brasileira não possui acesso hospitalar adequado, atrasando diagnósticos e ocasionando maiores 
complicações ao paciente. Torna-se imprescindível o investimento em atendimento neonatal e pediátrico, pois 
quanto mais cedo o paciente tem acesso a tratamento especializado, melhor tende a ser sua sobrevida.

PE-024 - ÓBITOS INFANTIS DECORRENTES DE INFECÇÃO MENINGOCÓCICA NO BRASIL 
ENTRE 2009 E 2019: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Isabella Beatriz Tonatto Pinto1, Júlia de Souza Brechane1, Laura Toffoli1, Laura Fogaça Pasa1, Milton Stein Brechane2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: No Brasil, a infecção meningocócica é endêmica e acomete indivíduos de todas as faixas etárias, 
acometendo crianças menores de 5 anos em 50% dos casos notificados. Analisar o perfil epidemiológico de 
óbitos infantis pelas infecções meningocócicas pode ser útil para planejar os cuidados dessa população. Obje-
tivo: Avaliar as taxas de óbitos infantis por infecção meningocócica no Brasil entre 2009 e 2019. Metodologia: 
Estudo descritivo documental com coleta de dados referentes ao CID-10 A39 no Brasil por meio do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade, disponíveis pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde. 
Resultados: No período, ocorreram 466 óbitos infantis decorrentes de infecção meningocócica no Brasil, sendo 
a maioria da região Sudeste 56,6% (n=264) e a minoria na região Norte 5.57% (n=26). Em 2010, ocorreu a 
maioria dos óbitos (18%, n=84), e em 2017 e 2018 a minoria (5,7%, n=27 em cada ano). Houve predominância 
do sexo masculino (56,2%, n= 262) em relação ao sexo feminino (43,7%, n=204). Crianças brancas representam 
o maior número de óbitos (57%, n=266), e as indígenas o menor (0,85%, n=4). Crianças nascidas com 3.000 a 
3.999 gramas apresentaram a maior prevalência (37,7%, n=176), e as nascidas com 500 a 999 gramas a menor 
(0,21% n=1). A faixa etária mais acometida por mês de vida foi de 1 mês (15%, n=70) e a de menor foi de 11 
meses (3%, n=14). Conclusão: A vacinação para meningite ocorre a partir do terceiro mês de vida, o que pode 
justificar a maior mortalidade em crianças menores. Estratégias que possibilitem o diagnóstico precoce e a 
prevenção dessa infecção, como a implementação de mais vacinas meningocócicas na rede pública, poderiam 
ajudar a diminuir os óbitos infantis por tal condição.
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PE-025 - ÓBITOS NEONATAIS POR SEPTICEMIA NO RIO GRANDE DO SUL ENTRE 2010 E 
2019: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E FATORES CONGRUENTES

Júlia de Souza Brechane1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1, Laura Fogaça Pasa1, Laura Toffoli1, Milton Stein Brechane2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: A septicemia neonatal apresenta alta morbimortalidade, o que traz preocupações quanto ao diagnós-
tico e ao tratamento precoce. Analisar as taxas de óbitos neonatais por septicemia e seus fatores relacionados 
pode contribuir para o planejamento de cuidados que podem reduzir a taxa de mortalidade nos recém-nascidos. 
Objetivo: Analisar as taxas de óbitos neonatais (0 a 28 dias) no Rio Grande do Sul (RS) entre 2010 e 2019. 
Metodologia: Estudo descritivo documental com coleta de dados por meio do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade, disponíveis pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde. Resultados: Dos 979 
óbitos neonatais decorrentes de septicemia no RS documentados no período, o segundo dia de vida foi o período 
mais frequente de óbito, representando 9,6% (n=94). 56,69% (n=555) dos óbitos ocorreu no sexo masculino e 
43,10% (422) no sexo feminino. O maior número de registros em relação à idade gestacional, foi por prematuros 
extremos, representando 38,71% (n=379) dos óbitos, enquanto o menor foi por pós-termos 0,3% (n=3). 55,66% 
(n=545) dos óbitos ocorreu em bebês nascidos de cesariana, enquanto 41,67% (n=408) ocorreu em nascidos 
de parto vaginal. Os óbitos ocorreram mais em bebês nascidos com menos de 1.000 gramas (46,68%, n=457), 
e menos em nascidos com 4.000 gramas ou mais (0,91%, n=9). Conclusão: O fato de o maior número de óbitos 
ter ocorrido no segundo dia de vida, evidencia a necessidade de se realizar suspeita diagnóstica e tratamento 
o mais precocemente possível. Uma vez que houve maior número de óbitos por septicemia em bebês nascidos 
via cesariana, o controle rigoroso de materiais estéreis em procedimentos invasivos e a identificação precoce 
de infecções no líquido amniótico poderia ser útil para diminuir a taxa de mortalidade neonatal.

PE-026 - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE ASSOCIADA À COVID-19 NO RIO 
GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Elisa Kalil Vinholes1, Daniela Witz Aquino1, Diego Paixão Côrtes Aguiar1, Rafaela Jucá Lindner2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Unisinos.

Introdução: A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionada à infecção por SARS-CoV-2 traz graves 
complicações à população pediátrica, como a saturação de oxigênio menor que 95% e dispneia, sendo, portan-
to, passível de manifestações clínicas graves. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico da SRAG em crianças e 
adolescentes de 0 a 19 anos no estado do Rio Grande do Sul relacionada à infecção por SARS-CoV-2, por meio 
do estudo de dados provenientes do governo sul-rio-grandense. Metodologia: Estudo epidemiológico descritivo 
retrospectivo realizado a partir de dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul de casos confirmados de SRAG em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos nos anos de 2020-2021. Resultado: 
No período avaliado, a incidência cumulativa por 100.000 habitantes com SRAG confirmados para SARS-CoV-2 
na faixa etária de 0 à 9 anos foi de 27,2 pacientes para as hospitalizações, 8,1 pacientes para a internação em 
UTI-COVID e 1,1 pacientes para óbitos por COVID-19. Na faixa etária dos 10 aos 19 anos, a incidência cumula-
tiva foi de 18,7 pacientes para as hospitalizações, 5,5 pacientes que evoluíram para a internação na UTI-COVID 
e 2,3 óbitos por COVID-19 por 100.000 habitantes. Ao se comparar as faixas etárias, pacientes de 0 a 9 anos 
tiveram maior incidência no número de hospitalização e internação em UTI (68,7% e 67,9% respectivamente), 
e a incidência no número de óbitos na faixa etária dos 10 aos 19 anos foi 47,8% maior. Conclusão: A incidência 
da população pediátrica acometida com SRAG devido à infecção por SARS-CoV-2 é maior na faixa etária dos 0-9 
anos e a mortalidade secundária à SRAG mostrou-se maior na faixa de 10-19 anos. Logo, é essencial analisar 
o perfil epidemiológico dessa população, para obter-se maior conhecimento acerca desses agravos devido ao 
atual momento de pandemia. 
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PE-027 - SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA ASSOCIADA À 
COVID-19 NO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Elisa Kalil Vinholes1, Daniela Witz Aquino1, Diego Paixão Côrtes Aguiar1, Rafaela Jucá Lindner2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Unisinos.

Introdução: Em maio de 2020, foi emitida pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) uma nota de alerta para 
a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIMP), a qual foi provavelmente relacionada à COVID-19 
de maneira pós-infecciosa. Dessa forma, é visto que crianças e adolescentes podem vir a desenvolver mani-
festações clínicas graves em consequência à COVID-19 em período pós-infeccioso, com alterações similares às 
percebidas na Síndrome de Kawasaki e/ou Síndrome do Choque Tóxico, em oposição ao conhecimento prévio de 
que elas se apresentavam assintomáticas durante e após a infecção por SARS-CoV-2. Objetivo: Analisar o perfil 
epidemiológico da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em crianças e adolescentes de 0 a 15 anos no estado 
do Rio Grande do Sul relacionada com a infecção por SARS-CoV-2, por meio do estudo de dados provenientes 
do governo sul-rio-grandense. Método: Estudo epidemiológico descritivo retrospectivo realizado a partir de 
dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul de casos confirmados de SIMP 
da semana 37-2020 (15/09/2020) até a semana 14-2021 (14/04/2021). Resultados: No período avaliado en-
tre setembro de 2019 e abril de 2021, na faixa etária de 0 à 15 anos, ocorreram 44 casos confirmados, sendo 
61,37% representado pelo sexo masculino e 1 óbito registrado pós COVID-19.  A síndrome esteve presente em 
4 pacientes abaixo de 1 ano, 13 pacientes entre 1 e 5 anos, 18 pacientes entre 6 e 10 anos e 9 pacientes entre 
11 e 16 anos. As cidades com maior prevalência de SIMP foram Porto Alegre com 21 casos, seguido de Novo 
Hamburgo com 5 casos. Conclusão: Diante do exposto, é evidente a associação da SIMP à infecção por COVID-19 
em pacientes de 0 a 15 anos. Geralmente, podendo ocorrer de duas a quatro semanas após a infecção inicial, 
com possível agravamento do quadro clínico e necessidade de internação em UTI.

PE-028 - ANÁLISE DE CASOS DE BRONQUITE AGUDA E BRONQUIOLITE AGUDA NA 
REGIÃO SUL DO BRASIL ENTRE 2019 E 2020: POSSIVEIS FATORES RELACIONADOS

Manoela Sauer Faccioli1, Carolina Bohn Faccio1, Morgana Furtado Wallau1, Giovana Nunes Santos1,  
Márcia Ducatti Menezes1, Bruna Reis Krug1, Fabiana Roehrs1, Romana Dall´Agnese1, Carolina da Mota Iglesias1, 
Honório Sampaio Menezes2 

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: Bronquite e bronquiolite são infecções inflamatórias das vias aéreas inferiores que causam o seu 
estreitamento devido ao acúmulo de muco. Essas doenças respiratórias representavam 6,1% das internações 
na região Sul em crianças de até 4 anos em 2019. Já em 2020, representaram 1,5%. A pandemia do COVID-19 
pode ter provocado uma mudança epidemiológica nessa população gerando alterações no dia a dia do aten-
dimento pediátrico. Objetivo: Avaliar a mudança do perfil epidemiológico da bronquite e bronquiolite agudas 
após o início da pandemia e analisar possíveis causas. Métodos: Estudo epidemiológico transversal descritivo 
baseado em dados disponibilizados no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), de janeiro de 2019 a 
dezembro de 2020 e análise do impacto das medidas sanitárias adotadas pelo Ministério da Saúde de março 
de 2020 em diante. Resultados: No ano de 2019 ocorreram 10.446 internações de crianças de 0 a 4 anos de 
idade por bronquite aguda ou bronquiolite aguda na região Sul do Brasil, sendo o pico de contaminação entre 
os meses de junho e outubro – sazonalidade típica dessas doenças respiratórias. Já em 2020 ocorreram 1.681 
internações pelas mesmas doenças, e o período de maior prevalência foi de janeiro a abril. Notou-se queda dos 
casos a partir da adoção de medidas sanitárias como distanciamento social, suspensão das atividades escolares 
presenciais e higiene pessoal para contenção da pandemia do COVID-19. Conclusão: Conclui-se que a pandemia 
do COVID-19 possivelmente teve impacto na epidemiologia pediátrica com redução do número de internações 
e mudanças de sazonalidade, tendo em vista a queda brusca no número de casos de bronquite e bronquiolite 
agudas à medida que foram instauradas medidas sanitárias, pela queda da propagação viral. 
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PE-029 - ANÁLISE DE NOTIFICAÇÕES DE LESÕES CUTÂNEAS POR HANSENÍASE EM 
CRIANÇAS DE 0-14 ANOS DE 2018 A 2020 NO RIO GRANDE DO SUL

Júlia Cristina Dani Terraciano1, Sheron Amanda Prill1, Victória Schacker1, Gabriel Fiorio Grando1, 
Luísa de Souza Maurique1, Pablo Eduardo Dombrowski1, Eduarda Vanzing da Silva1, Laura Toffoli1,  
Marina Polo Grison1, Giancarlo Rezende Bessa1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae, afetando ner-
vos periféricos, olhos e pele. Possui caráter crônico, é de baixa patogenicidade, alta infectividade e pode gerar 
sequelas incapacitantes. A transmissão ocorre por contato direto com doente bacilífero por via respiratória. É 
uma doença de notificação compulsória, o que auxilia a mapear os diferentes padrões de manifestação da doença 
e as áreas de maior vulnerabilidade. Métodos: Os dados foram coletados em abril de 2021 no site DataSUS do 
Ministério da Saúde, na aba “Informações de Saúde”, seção “Epidemiológicas e Morbidade” e no Estado do Rio 
Grande do Sul (RS). Filtrou-se informações a respeito das lesões cutâneas provocadas pela hanseníase na faixa 
etária de 0 a 14 anos de idade, o sexo e a raça entre os anos de 2018 e 2020. Objetivos: analisar os dados de 
2018 a 2020 sobre a prevalência de lesões cutâneas típicas de hanseníase notificadas na faixa etária de 0-14 
anos no RS. Resultados: Nos três anos analisados, predominou o sexo masculino e a raça parda. Em 2018, foram 
registrados 28 casos, sendo 23 do sexo masculino (82,14%) e 26 da raça parda (92,85%). Em 2019, o total de 
casos aumentou para 36, 35 do sexo masculino (97,22%) e 32 da raça parda (88,88%). Em 2020, foi relatado 
apenas um caso, sendo este do sexo feminino e da raça parda. Conclusão: A hanseníase é um problema de saúde 
pública em nosso Estado. Observa-se que a incidência permanece semelhante nos anos de 2018 e de 2019, 
havendo extrema redução nas notificações em 2020. O motivo dessa queda nos casos pode ser em função das 
medidas de prevenção de contato incorporadas ao dia-a-dia do brasileiro em 2020 em função da pandemia de 
COVID-19, gerando prejuízo a novos diagnósticos, desassistência e subnotificação.

PE-030 - MÁ ADESÃO AO TRATAMENTO DE CARDIOPATIA EM PACIENTE INDÍGENA: UM 
RELATO DE CASO

Karoline Alves Machado1, Bruna Soares de Oliveira1, Louise Sinigaglia1, Taís Cristina Pessinato1,  
Gabrielle Bortolon1, Caroline da Silveira Ribeiro1, Isabela Pereira Kammer1, Nicole Ries Girardi1,  
Jade Ries Girardi1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: O contexto histórico dos povos indígenas, principalmente a colonização, deixou como legado a pobreza 
e marginalização, refletindo-se em disparidades comparadas à população geral, evidenciadas por perfil de pobreza 
e piores indicadores de saúde, com elevadas taxas de mortalidade infantil e prevalência de doenças. Descrição do 
caso: Paciente indígena, masculino, 3 anos, com Cardiopatia restritiva não compactada de etiologia a esclarecer, 
uso crônico de Captopril, Carvedilol e Furosemida. Reside com a família em uma oca, em uma aldeia remota, e não 
compreende a língua portuguesa, dificultando a comunicação com equipe assistente. Apresenta 6 internações 
decorrente da má adesão ao tratamento - apesar de possuírem as medicações necessárias e receberem auxílio 
do cacique e dos demais membros da aldeia, os pais do paciente negligenciaram por diversas vezes a oferta, de-
sencadeando descompensações. Durante a maioria desses atendimentos, necessitou de cuidados em Unidade de 
Tratamento Intensivo, além de longos períodos de internação em enfermaria pediátrica, devido a sintomatologias 
associadas à Insuficiência Cardíaca. Após as altas, recebeu acompanhamento do serviço social e conselho tutelar. 
Discussão: A má adesão ao tratamento provoca descompensações, internações e risco de morte. Índices apontam 
que indígenas apresentam baixa prevenção de doenças, demora no diagnóstico e abandono do tratamento. Se-
gundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é lei que se respeite costumes, identidade e tradições do índio, o 
que implica na prioridade da adoção por membros da sua comunidade ou etnia, se negligência por parte dos pais 
biológicos. Conclusão: A diversidade cultural e linguística dos indígenas podem levar à má adesão ao tratamento 
e maior vulnerabilidade social. É de suma importância a comunicação com o cacique da aldeia, que, por ser consi-
derado um líder, será aliado na adesão e manutenção do tratamento. A promoção da saúde e prevenção de doenças 
aos indígenas necessita ser contínua e efetiva.
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PE-031 - PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA DE UMA CRIANÇA DE SEIS MESES: RELATO 
DE CASO

Eduarda Morbach1, Gabriela Fleck Santos1, Liane Einloft1, Carmen Regina Martins Nudelmann1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Os primeiros anos de vida são importantes porque o que ocorre na primeira infância faz diferença 
por toda a vida¹. As primeiras experiências vivenciadas são responsáveis por preparar a área sobre a qual o 
conhecimento se desenvolverá no futuro.² o presente relato de caso objetiva descrever o desenvolvimento e 
características marcantes de uma criança de seis meses de vida. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, tipo 
relato de caso realizado por acadêmicos de medicina, durante a disciplina de Medicina da Família II, em 2020. 
Relato de caso: K., sexo masculino, seis meses, mora com mãe, P, de 21 anos e seu namorado H. de 30 anos. Há 
um ano acabou o relacionamento e mãe descobriu que estava grávida, não sendo possível a reconciliação. A gra-
videz foi tranquila, somente apresentou um pouco de enjoo. A tensão da mãe com o parto normal desencadeou 
optar por cesariana feita com 39 semanas. A criança nasceu com 53cm e 3,200kg, extremamente saudável. Logo 
após o parto o bebê iniciou a mamar e nunca mostrou nenhuma dificuldade, mantendo somente o peito. Desde 
sua primeira noite, dorme bem. A primeira consulta com o pediatra revelou que K. tem língua presa, mas com a 
engorda de 1kg o médico acreditou não estar havendo maiores problemas. Atualmente, os pais têm uma relação 
boa e amigável, mas o que ainda gera uma preocupação é o fato de o pai não querer pagar a pensão, por não achar 
necessário. Os avós têm grande contato com a criança, mas também não ajudam financeiramente, o que deixa a 
mãe apreensiva, pois acredita que poderá perder seu emprego assim que acabar a licença maternidade. Conside-
rações finais: A criança acompanhada durante a disciplina mostrou ter um ótimo desenvolvimento, sem maiores 
problemas. Seus pais estão extremamente dedicados à sua educação e a proporcionar belas experiências.

PE-032 - ASSOCIAÇÃO ENTRE ESCÁPULA ALADA E OUTRAS MALFORMAÇÕES 
CONGÊNITAS

Fernanda Saraiva Loy1, Gabrielle Bortolon1, Isabela Pereira Kammer1, Maria Paula Soares Pereira1,  
Jéssica Migliorini Nunes1, Marina Martins Borges1, Marina Castro Martins1, Julia Biffi Gill1,  
Eduarda Curcio Duval1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: Escápula Alada (EA) é uma patologia em que este osso projeta-se para o dorso, assemelhando-se a 
asas. Esta posição anormal pode acarretar muitas deficiências funcionais e físicas, como dor, limitação de força 
muscular e restrição na amplitude dos movimentos. Geralmente, as alterações estão relacionadas a danos ou 
deficiência na inervação do músculo serrátil anterior. Assim, o presente estudo tem por objetivo realizar uma 
revisão da literatura mundial sobre a associação entre EA e outras malformações congênita. Metodologia: 
Revisão sistemática da literatura, realizada em abril de 2021, nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual 
em Saúde. Utilizou-se os descritores winged scapula malformation, winged scapula e escápula alada congênita. 
Foram elegíveis os estudos que avaliaram a relação entre EA e a presença de outras malformações congênitas 
associadas, em recém-nascidos. Resultados: Foram encontrados 239 títulos. Destes, 5 foram selecionados, 5 
resumos foram lidos e elegeu-se 5 artigos para o estudo. Dentre as pesquisas, observou-se que pacientes com 
Síndrome de Poland, podem apresentar associação de alterações, como a deformidade de sprengel, na qual a 
escápula pode ser menor e alada. Também, observou-se que a EA pode vir a ser uma manifestação de pacientes 
com Chiari tipo 1. Além disso, constatou-se que a EA pode gerar paralisia no músculo serrátil anterior em de-
corrência do encarceramento fascial do nervo torácico longo, sendo benéfica a intervenção cirúrgica precoce. 
Conclusão: A EA apresenta-se associada com Síndrome de Chiari I e a Síndrome de encarceramento facial do 
nervo torácico longo. Estimula-se, assim, a realização de mais pesquisas sobre EA, para diagnóstico e intervenção 
precoce também das malformações associadas.
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PE-033 - GLOMERULONEFRITE POR VASCULITE POR IGA E DOENÇAS DE BERGER: O QUE 
HÁ DE SEMELHANTE E DE DIFERENTE - REVISÃO DE LITERATURA

Jade Ries Girardi1, Nicole Ries Girardi1, Georgia de Assunção Krauzer1, Isabella Pereira Garcia1,  
Rafael da Silva Trindade1, Anna Caroline de Tune Silva1, Luíza Mainardi Ribas1, Laura Taborda Lopes Almeida1,  
Ariéli Cristiane da Silva1, Larissa Hallal Ribas

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: Vasculite por IgA (IgAv) e a Nefropatia por IgA (IgAn) ou Doença de Berger podem se manifestar por 
síndrome nefrítica, causadas por doença multissistêmica e renal primária, respectivamente. Porém, elas apresen-
tam diferenças quanto às manifestações clínico-patológicas e desfechos renais. Assim, o objetivo deste estudo é 
abordar a importância da realização de biópsia renal como padrão-ouro para diagnóstico diferencial, melhor valor 
prognóstico e tratamento, em ambas as doenças. Metodologia: Revisão sistemática da literatura, realizada de Março 
a Abril de 2021, nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizou-se os descritores IgA vasculitis 
glomerulonephritis, Henoch-Schönlein purpura nephritis, berger disease in childhood e IgA nephropathy. Foram ele-
gíveis os estudos que evidenciaram as semelhanças e diferenças de IgAv e IgAn, nos últimos 5 anos. Resultados: 
Foram encontrados 21 títulos. Destes, 9 foram selecionados, 7 resumos foram lidos e elegidos para o estudo. Dentre 
os artigos selecionados observou-se que apesar de ainda não existir consenso relacionado à aplicação precoce 
de biópsia renal em pacientes com IgAV, a utilização da classificação histológica de Oxford, atualmente validada 
para pacientes com IgAn, pode predizer resultados renais e auxiliar no tratamento em pacientes com IgAv. Além 
disso, a maior expressão citoplasmática do fator de crescimento do tecido conjuntivo tubular e expressão nuclear 
tubular e glomerular de proteínas constituídas de fatores de transcrição estão relacionados à fibrose e transição 
epitelial-mesenquimal e foram evidenciadas quando analisadas em biópsias precoces de pacientes com IgAn. Con-
clusão: Tais características diferenciais encontradas evidenciam a importância da abordagem precoce de biópsia 
renal e análise minuciosa da presença de marcadores associado a aplicação da classificação de Oxford para melhor 
prognóstico em pacientes com IgAV. É necessário, portanto, novos estudos a fim de capacitar um tratamento mais 
precoce e consequentemente diminuir a gravidade dos desfechos reais atuais.

PE-034 - USO DE VITAMINA C EM PREMATUROS: REVISÃO SISTEMÁTICA DE 
LITERATURA

Maria Paula Soares Pereira1, Jéssica Migliorini Nunes1, Marina Martins Borges1, Marina Castro Martins1,  
Júlia Biffi Gil1, Eduarda Curcio Duval1, Maria Clara Mendes Ligorio1, Caroline da Silveira Ribeiro1,  
Gabrielle Bortolon1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: Ácido Ascórbico (AA) ou vitamina C é um antioxidante importante ao Recém-nascido Pré-termo 
(RNPT) submetido a stress oxidativo. Participa, também, na biossíntese da carnitina, dopamina, colágeno e no 
metabolismo da tirosina. O AA é transportado pela placenta e se encontra em concentrações mais elevadas no 
cordão umbilical do que no plasma materno, diminuindo consideravelmente no primeiro dia de vida do RNPT. O 
AA encontrado no leite materno é inferior à quantidade ideal, sendo necessária a suplementação. Dessa forma, 
o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca da dosagem indicada da suple-
mentação de vitamina C em prematuros. Metodologia: Revisão sistemática de literatura, realizada em abril de 
2021, nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde. Utilizou-se como descritores suplementação 
de vitamina C e prematuros. Foram elegíveis os estudos que avaliaram a dose de vitamina C para prematuros. 
Foram utilizadas pesquisas em humanos. Resultados: Foram encontrados 62 estudos. Selecionados os 62 títulos. 
Destes, 11 resumos foram lidos e 3 foram incluídos nesta revisão. Observou-se que RNPTs devem receber doses 
mais altas de AA (25-31 mg/kg/dia) para atingir concentrações mais próximas daquelas no útero no terceiro 
trimestre. O AA em doses mais altas atua como um antioxidante, mas em concentrações mais baixas aumenta 
o efeito catalítico de ferro e cobre (agindo como um pró-oxidante). A toxicidade do AA relaciona-se com doses 
mais altas. Concentrações plasmáticas de vitamina C abaixo de 6 g/mL são indicativas de baixa ingestão. Con-
clusão: Não há consenso sobre a dosagem correta para suplementação de AA em RNPT, além de poucos estudos 
encontrados na literatura, o que reforça a necessidade de pesquisas adicionais. Apesar disso, a conduta parece 
ser utilizar uma suplementação de 30 mg/kg/dia.
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PE-035 - DESAFIOS NO MANEJO DE PACIENTE ADOLESCENTE COM VÁLVULA DE 
URETRA ANTERIOR: RELATO DE CASO

Ariéli Cristiane da Silva1, Ana Carolina Borges Schio1, Mileni Machado Werlang1, Karoline Alves Machado1,  
Nicole Ries Girardi1, Marina Castro Martins1, Paula Sommer1, Jade Ries Girardi1, Maria Clara Mendes Ligorio1,  
Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: As válvulas de uretra anterior e posterior são consideradas anomalias congênitas infravesicais com 
maior prevalência no sexo masculino. A válvula de uretra anterior (VUA) tem menor incidência do que a válvula 
de uretra posterior (VUP). Em adolescentes, estas patologias podem manifestar-se por infecções do trato urinário 
(ITU), esforço para urinar, incontinência diurna e noturna. Descrição do caso: Adolescente, 14 anos, diagnosticado 
com válvula de uretra posterior ao ultrassom fetal, apresentou aos 12 anos infecção urinária de repetição. Desen-
volveu em um dos episódios sepse urinária por Klebsiella pneumoniae, necessitando uso de Meropenem. Devido 
à piora da função renal, descobriu- se por estudo de urodinâmica que a malformação trata-se de VUA, e não VUP. 
Foi submetido à cirurgia para correção. Há 3 meses apresenta ITU de repetição, além de falta de disciplina com o 
tratamento e com o hábito miccional. Também contribuiu para a piora do hábito urinário episódios de ansiedade 
e sintomas depressivos, de início na pandemia. Discussão: Tanto VUA quanto VUP são identificadas por meio de 
ultrassonografia pré-natal. O diagnóstico pós-natal geralmente acontece em recém- nascidos ou crianças com 
sintomas do trato urinário, distensão abdominal ou manifestações clínicas associadas. O tratamento dos pacien-
tes é feito por procedimentos cirúrgicos. No adolescente o manejo é feito através de manutenção de rotina de 
saúde, monitoramento intenso da função renal, do estado nutricional e psicológico, além de rastreamento de 
complicações associadas. A fisioterapia pélvica também é feita para diminuir a sensibilidade e disfunção dos 
músculos pélvicos. Conclusão: A VUA é considerada anomalia rara e o tratamento em adolescentes com baixa 
adesão requer supervisão, disciplina e acompanhamento multidisciplinar. O tratamento deve ser feito de forma 
rigorosa para que se evite consequências graves, como evolução para Doença renal crônica.

PE-036 - ALEITAMENTO MATERNO: PREVALÊNCIA X DESMAME PRECOCE EM UMA 
CIDADE DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL

Fabiani Renner1, Maria Eduarda Renner1, João Vitor Milbradt dos Santos1, Halexia Boch Peçanha Alves1,  
João Arthur Marques Lima1, Marcelo Felipe Paul1, Rafaela Manetti Geisler1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: Este estudo visa quantificar e qualificar dados sobre o aleitamento materno em uma cidade do interior 
do Rio Grande do Sul (RS). O Ministério da Saúde (MS) recomenda que ele seja exclusivo no mínimo até os seis 
meses do lactente, visto que o leite materno é fonte de fatores protetores contra infecções, evitando diarreias e 
diminuindo o risco do desenvolvimento de condições patológicas como alergias, hipertensão arterial sistêmica, 
colesterol alto e diabetes. Objetivos: A proposta deste estudo é detectar a prevalência da amamentação em uma 
cidade do interior do RS, procurando saber se o leite materno foi exclusivo, se houve acesso a informações sobre a 
importância do aleitamento e quando ocorreu o desmame. Assim, o objetivo foi comparar a literatura pesquisada 
com a realidade da região. Metodologia: Através de revisão bibliográfica de artigos licenciados pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) e uma pesquisa realizada em forma de questionário anônimo com 14 questões no 
Google Forms entre 3 e 11 de dezembro de 2020, encaminhado pelas redes sociais aos contatos dos coautores 
do estudo, coletamos os dados nucleares do estudo. Resultados: Os números obtidos na pesquisa são resultados 
percentuais relacionados às respostas de 322 mães. Os dados revelam que 32% das respostas mostraram que o 
aleitamento materno exclusivo perdurou apenas por 4 meses, abreviando em 2 meses o recomendado pela SBP. 
Portanto, esse estudo traz reflexos que podem acometer mãe e bebê diante do não aproveitamento dos bene-
fícios da amamentação. Conclusão: Embora os números acerca do aleitamento não sejam ideais, a realidade do 
município já é melhor em comparação à média brasileira, que hoje, segundo o MS/2020, a prevalência é somente 
de 54 dias. Tal resultado, pode estar relacionado às orientações pediátricas, levando a um maior conhecimento 
da população sobre a importância da amamentação e do combate ao desmame precoce.
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PE-037 - AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA AXILAR DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS 
EM UTI NEONATAL – UM PREDITOR DE PROGNÓSTICO E DESFECHO

Larissa Neumann1, Carina Bisotto1, Bruna da Silva Konzen1, Gabriela Graça Soder Dalmas1, Jéssica Weizenmann1, 
Fabiani Waechter Renner1, Alexaiva dos Santos1, Daniela Miranda Uroda1, Fabiane Rosa de Souza

1 - Hospital Santa Cruz.

A temperatura de admissão em UTI neonatal é fator determinante na morbimortalidade de recém-nascidos 
(RNs) prematuros. A manutenção da normotermia é um desafio tanto em hospitais com poucos recursos quanto 
em hospitais de grande porte. Esforços partindo de toda equipe multidisciplinar devem ser despendidos para a 
melhor assistência aos recém-nascidos. Manter a temperatura de RNs entre 36,5 e 37,5 °C é fundamental, pois 
as variações de temperatura fora desta faixa estão associadas a diminuição da produção de surfactante e conse-
quente piora da Síndrome da Angustia Respiratória, vasodilatação cerebral e piora da Hemorragia Intraventricular 
(HIC), diminuição da irrigação intestinal e aumento de incidência de Enterocolite Necrotizante (ECN), além de 
dificuldade no ganho ponderal e hipoglicemia decorrentes do aumento da necessidade calórica. Analisou-se os 
dados de recém-nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas internados em UTI neonatal de um Hospital 
do interior do Estado do Rio Grande do Sul, identificando-se a incidência de RNs admitidos com temperatura 
axilar inferior a 36,5oC no período de janeiro a dezembro de 2020. Correlacionou-se a temperatura admissio-
nal com a incidência de ECN, HIC e óbito. Verificou-se que de um total de 127 RNs prematuros internados, 54 
tinham registro da temperatura admissional. Destes, 83% apresentaram temperatura fora da faixa ideal, sendo 
que 25% apresentaram hipotermia moderada ou grave. Dos pacientes com hipotermia moderada ou grave, 
28% foram diagnosticados com ECN, 28% foram diagnosticados com HIC e 14% foram a óbito. Portanto, é de 
suma importância a educação continuada de toda equipe multidisciplinar atuante nas UTIs Neonatais a cerca da 
obrigatoriedade de manutenção da normotermia em RN, especialmente prematuros. Assim, a taxa metabólica 
se torna mínima e há menor incidência das principais patologias graves associadas à prematuridade. O treina-
mento de equipe, por fim, torna-se uma ferramenta de baixo custo para a melhora da sobrevida e prognóstico 
dos RNs prematuros.

PE-038 - PERFIL DA UTILIZAÇÃO DE ANDADOR INFANTIL EM MENORES DE TRÊS ANOS

Maiana Larissa de Castro Nagata1, Jéssica Santângelo Ineu Chaves1, Júlia Cristina Dani Terraciano1,  
Kassiana Borowski da Silva1, Larissa Vargas Vieira1, Maitê Taffarel1, Nathália Cogo Bertazzo1,  
Nathalia Willms Ramos1, Thaiane Pereira Vaz da Silva1, Paulo de Jesus Hartmann Nader1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: o desenvolvimento infantil é manifestado a partir da interação da criança com o meio em que ela 
convive, sendo um dos grandes marcos a habilidade caminhar sem apoio. A ânsia das famílias em acelerar o de-
senvolvimento pode fazer com que recorram ao andador infantil. Este equipamento tem seu uso contraindicado 
desde 2013 pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), por sua relação direta com acidentes domiciliares e 
possível atraso no desenvolvimento. Objetivos: Avaliar a prevalência do uso de andador infantil. Metodologia: 
Estudo descritivo transversal, realizado através de questionário de múltipla escolha, respondido por pais de 
pacientes de até 3 anos, em um ambulatório de pediatria. Os dados foram analisados através do software R. 
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos institucional, CAAE 
11451519.6.0000.5349, parecer 3.361.784. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Resultados: A amostra foi composta por 126 crianças, com média de idade de 11,4 meses e predo-
mínio do sexo feminino (51,6%). Sobre a utilização de andador, 27% (34) já tinham feito uso em algum momento 
da vida. Ao analisar esse dado por faixa etária, verificou-se que houve uso de andador infantil em 39,3% (11) das 
crianças pesquisadas entre 6 a 12 meses, 61,1% (11) dentre aquelas com 12 a 18 meses, 33,3% (3) de 18 a 24 
meses, 50% (5) entre 24 a 30 meses e 36,4% (4) naquelas com idade entre 30 a 36 meses. Conclusão: Mesmo 
com a contraindicação da SBP ao uso de andadores infantis, percebe-se que algumas famílias ainda optam pelo 
uso deste equipamento, sendo que neste estudo a prevalência do uso foi de 27%.
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PE-039 - USO DE ZINCO NO TRATAMENTO DA DIARREIA AGUDA EM CRIANÇAS: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Maria Clara Mendes Ligório1, Eduarda Curcio Duval1, Caroline da Silveira Ribeiro1, Fernanda Saraiva Loy1,  
Maria Paula Soares Pereira1, Jéssica Migliorini Nunes1, Marina Martins Borges1, Júlia Biffi Gill1,  
Isabela Pereira Kammer1, Larissa Hallal Ribas

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: A diarreia aguda é uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil. Assim, com o 
objetivo de diminuir os efeitos do quadro, a terapia com suplementação de Zinco tem recebido destaque. A 
Organização Mundial da Saúde recomenda suplementação de zinco, 10 mg/dia abaixo de 6 meses e 20 mg/dia 
acima de 6 meses, durante 10 a 14 dias, para crianças que apresentam quadro de diarreia aguda. Dessa forma, 
o presente estudo tem como alvo realizar uma revisão sistemática de literatura acerca dos benefícios e efeti-
vidade do tratamento. Metodologia: Revisão sistemática de literatura, realizada em Abril de 2021, no PubMed 
e na Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizou-se os descritores acute diarrhea in children e zinc suplements. Foram 
elegíveis os estudos que avaliaram os desfechos encontrados durante o tratamento com suplementação de 
zinco na diarreia aguda em crianças. Resultados: Foram encontrados 65 títulos. Destes, 65 foram selecionados, 
34 resumos foram lidos e elegeu-se 14 trabalhos para este estudo. Observou-se que, em crianças maiores de 
seis meses de idade, a suplementação de zinco pode diminuir a duração da diarreia em cerca de meio dia, e 
naquelas com sinal de desnutrição, o efeito torna-se maior, encurtando a duração em um dia. O uso de zinco 
parece ampliar o surgimento de vômitos. Doses mais baixas, em torno de 10 mg, tiveram eficácia não inferior 
para o tratamento da diarreia em crianças e foram associadas a menos vômitos do que a dose padrão de 20 
mg. A deficiência de zinco parece estar associada à ocorrência de diarreia. Conclusão: o uso de zinco deve ser 
considerado no tratamento da diarreia aguda em crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, principalmente se 
desnutridas ou com risco de deficiência de zinco.

PE-040 - PRÁTICAS PARENTAIS E ANSIEDADE DENTÁRIA NA INFÂNCIA: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Fernanda Saraiva Loy1, Georgia de Assunção Krauzer1, Carla Quevedo de Souza1, Kenia Cordeiro Silva1, 
Isabella Pereira Garcia1, Rafael da Silva Trindade1, Anna Caroline de Tune Silva1, Laura Taborda Lopes Almeida1, 
Bruna Soares de oliveira1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: As crianças desenvolvem ao longo dos anos habilidades necessárias para lidar com situações 
estressantes da vida, entretanto, nos anos iniciais, as práticas parentais (PP) estão diretamente relacionadas 
à adaptação a tais circunstâncias, como a exposição a cuidados dentários. Então, o presente estudo tem por 
objetivo compreender, por meio de uma revisão sistemática da literatura, a influência do comportamento dos 
responsáveis no surgimento da ansiedade dentária infantil. Metodologia: o estudo é uma revisão sistemática 
da literatura, realizada em abril de 2021, utilizando as bases de dados do PubMed e da Biblioteca Virtual de 
Saúde. Utilizou-se os descritores parenting practices e dental anxiety. Foram elegíveis os estudos que avaliaram 
a relação entre práticas parentais e a ansiedade dentária na infância. Resultados: Foram encontrados 81 títulos. 
Destes, 18 títulos foram selecionados, 12 resumos foram lidos e elegeu-se 5 artigos para o estudo. Dentre os 
artigos selecionados, observou-se que houve menores índices de ansiedade infantil nas crianças cujos pais im-
põem limites e fazem intervenções do que aqueles que são mais permissivos, com pouca autoconfiança. Além 
disso, a visita tardia ao consultório odontológico também é um fator culminante para maior ansiedade infantil, 
considerando-se que pode estar associada à sintomatologia dolorosa, como cáries, fraturas dentárias e outras 
patologias bucais. Conclusão: As práticas parentais são decisivas na relação que a criança terá com a saúde bucal, 
incluindo as visitas ao dentista e, também, no controle de seus sintomas ansiosos. Assim, é preciso que os pais 
contribuam para a naturalização do processo, explicando e sanando dúvidas que as crianças possam apresentar, 
até que uma relação de confiança seja estabelecida entre os envolvidos e, desta maneira, desenvolver menos 
frustrações no futuro dos pacientes pediátricos.
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PE-041 - AGRAVO DOS FATORES DE VIOLÊNCIA INFANTIL DURANTE A PANDEMIA: 
REVISÃO DE LITERATURA

Natali Rocha Bernich1, Júlia Bortolini Roehrig1, Laura Toffoli1, Vanessa Saling Guglielmi1,  
Lucas Henrique Skalei Redmann1, Victoria Bento Alves Paglioli1, Julia Tozzi1, René Ochagavia Chagas de Oliveira1, 
Isabella Montemaggiore Busin1, Cristiano do Amaral de Leon1 

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A restrição ao ambiente intradomiciliar, necessário durante a pandemia, afetou a maioria da popula-
ção mundial. Entretanto, para grupos mais vulneráveis, como as crianças, o isolamento é um agravante de risco. 
Objetivo: O trabalho visa sintetizar e analisar o conhecimento científico publicado sobre a violência infantil e 
os seus fatores de agravo durante o período da pandemia. Métodos: Trata-se de uma revisão narrativa de lite-
ratura utilizando a plataforma digital PubMed. As palavras-chaves utilizadas foram: “Child Abuse” associada a 
“COVID-19”. Dessa pesquisa, foram encontrados 11 artigos, sendo incluídos no estudo quatro que contemplam 
o assunto abordado. Além disso, um artigo da plataforma SciELO foi adicionado. Resultados: A restrição ao 
convívio e o fechamento das escolas contribuem significativamente para o estresse de pais e filhos e são fator 
de ameaça, já que, paradoxalmente, a residência pode ser o ambiente mais inseguro para a população infantil. 
Sabe-se que crianças em situação socioeconômica adversa formam um grupo de maior vulnerabilidade, já que o 
abuso infantil e a negligência são mais prevalentes em familias de baixa renda e a crise econômica exacerbada 
pela pandemia aumentou o risco a exploração sexual e ao trabalho infantil. Ademais, neste período, houve me-
nor atividade física, piora da qualidade do sono, aumento do estresse emocional, sentimentos de impotência e 
medo, que podem, futuramente, evoluir para outros transtornos como ansiedade, depressão e abuso de drogas, 
além de comprometer o crescimento e o desenvolvimento infantil adequado. Conclusão: A fragilidade infantil 
associada às adversidades potencializadas durante o período pandêmico são os principais pontos intensifica-
dores da violência. Nesse contexto, ressalta-se a importância de incentivos para proteção efetiva desse grupo 
que necessita de maior atenção da sociedade.

PE-042 - INTOXICAÇÃO EXÓGENA ACIDENTAL EM MENORES DE 3 ANOS EM UM 
AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA

Kassiana Borowski da Silva1, Jéssica Santângelo Ineu Chaves1, Júlia Cristina Dani Terraciano1,  
Nathália Cogo Bertazzo1, Larissa Vargas Vieira1, Maiana Larissa de Castro Nagata1, Gabriel Almeida Godolphim1, 
Maitê Taffarel1, Luzia Bulla Paviani1, Paulo de Jesus Hartmann Nader1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A intoxicação exógena é um importante motivo de procura por serviços de saúde, sendo as crianças 
mais suscetíveis ao risco deste tipo de acidente. Essa forma de intoxicação pode ocorrer tanto por ingesta de pro-
dutos de higiene e limpeza como por medicações, e são os mais rotineiros acidentes na primeira fase da infância. 
Objetivo: Descrever a prevalência de acidentes por intoxicação exógena acidental em crianças menores de 3 anos 
e identificar possíveis fatores de risco. Métodos: Estudo descritivo transversal, realizado em um ambulatório de 
pediatria. A pesquisa foi realizada com crianças de até 3 anos de idade através da aplicação de um questioná-
rio respondido pelos pais dos pacientes, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com 
questões referentes à segurança da casa e à ocorrência de acidentes na infância. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, CAAE 11451519.6.0000.5349, parecer 3.361.784. Resulta-
dos: A amostra foi composta por 126 crianças, com média de idade de 11,4 meses. Em relação à intoxicação por 
produto de limpeza, a prevalência foi de 0,8% (1) da amostra total e as crianças que sofreram intoxicação por 
medicamentos corresponderam a 4% (5). Metade dos entrevistados (50,8%, 64) afirmou guardar tais produtos 
em locais altos. Já em relação ao armazenamento de medicações, 65,9% (83) dos pais também referem manter 
fora do alcance das crianças. Conclusão: A intoxicação exógena infantil é uma das formas existentes de acidentes 
facilmente preveníveis na infância. Cabe aos profissionais da saúde fornecer informações aos cuidadores quanto 
ao armazenamento adequado de medicamentos e de produtos químicos domésticos.
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PE-043 - ANÁLISE DOS IMPACTOS DA VACINAÇÃO CONTRA A MENINGITE BACTERIANA 
NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, RIO GRANDE DO SUL - RS

Alice de Moura Vogt1, Luísa Alves Lopes1, Irene Souza1, Eduarda Rebés Müller1, Cristiane Müller1,  
Carolina Jovasque Lewandowski1, Morgana Pizzolatti Marins1, Jordana Vargas Peruzzo1, William Cruz da Silva1, 
Jenifer Grotto de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: Desencadeada pela bactéria Neisseria meningitidis, a doença meningocócica se destaca por ser im-
portante causa de mortalidade infantil. O principal método profilático para a doença é a imunização pela vacina 
meningocócica C conjugada que foi incorporada ao calendário vacinal (CV) do Ministério da Saúde em 2010. A 
ampliação da cobertura vacinal pode ter impacto significativo na transmissão e gravidade das doenças imuno-
preveniveis. Objetivos: Estudo tem objetiva analisar a prevalência da infecção meningocócica em Santa Cruz 
do Sul- RS após a incorporação da vacina conjugada meningocócica C ao CV. Metodologia: Este estudo que tem 
como base registros do DataSUS a respeito da enfermidade durante o período de 2007 até 2020 dentro da faixa 
etária 0-14 anos. Tais dados foram correlacionados com a cobertura vacinal no município de Santa Cruz do Sul. 
Resultado: Patologia com alto índice de letalidade e caracterizada pela inflamação das meninges, a meningite 
meningocócica se apresenta de forma imprevisível e severa. Sua sintomatologia apresenta tríade composta por 
rigidez na nuca, febre e cefaleia associada ou não à letargia, vômito, fotofobia ou sonolência. A profilaxia para 
a doença é a imunização: vacina meningocócica C. Identificou-se que entre 2007 e 2020 foram notificados 139 
novos casos, sendo estes 79 entre os anos 2007 e 2010 e 60 casos no período entre 2011 e 2020. Portanto, 
após a introdução da vacina, identificamos significativa redução da incidência da doença dentro da faixa etária 
analisada. Conclusão: A infecção meningocócica é grave e responsável por altas taxas de morbimortalidade. 
Após a incorporação da vacina, é possível identificar a redução significativa na incidência da enfermidade, o que 
denota sua eficácia profilática. Destaca-se a importância da vacina meningocócica C na prevenção da doença 
assim como agente redutor de necessidades na atenção terciária e reduzindo a mortalidade precoce.

PE-044 - PERFIL PATOLÓGICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM REFLUXO DECORRENTE 
DE MALFORMAÇÕES EM CABEÇA E PESCOÇO

Ana Helena Silva Cury Nassour1, Amanda Kaori Hara1, Letícia Reis Campos1, Marina Rezende Silva1,  
Renato Gonçalves Felix

1 - Universidade Nove de Julho.

Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) apresenta-se como afecção crônica decorrente do 
fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou órgãos adjacentes, causando amplo 
espectro de sintomas associados ou não a lesões teciduais. Anomalias de cabeça e pescoço são relativamente 
frequentes em crianças, podendo envolver somente um único local específico ou ser parte de uma síndrome de 
anomalias congênitas múltiplas. A compreensão da relação da DRGE e as malformações craniofaciais representa 
um desafio ao manejo dos pacientes, principalmente na Pediatria. Objetivo: Analisar a distribuição diagnóstica de 
malformações de cabeça e pescoço que geram DRGE em crianças. Materiais e Métodos: A revisão de literatura foi 
executada por meio de busca eletrônica nos bancos de dados: PubMed, SciELO e Lilacs, considerando o período 
de 2000 a 2021. Resultados: Selecionados 227 artigos que, após aplicação de critérios de exclusão, geraram 
amostragem final de 47 artigos compatíveis com o objetivo da pesquisa. O estudo das publicações desta amostra, 
gerou a distribuição em 3 grupos de anormalidades mais prevalentes: alterações unitárias (13 artigos), quadros 
sindrômicos clássicos (12 artigos) e doenças não clássicas (22 estudos). Discussão: A Análise comparativa dos 
três grupos, revelou a importância da ocorrência de laringomalácia como principal patologia desencadeante de 
DRGE em malformações de cabeça e pescoço, fato esse já confirmado na literatura científica. Já em pacientes 
sindrômicos, a expectativa de ocorrência de refluxo em quadros de Síndromes de Sandifer provou-se real e, no 
grupo de doenças não clássicas, surpreendente, foi a prevalência da Associação CHARGE e DRGE com relato de 
dificuldade para realização de diagnóstico e tratamento. Conclusão: o tipo de anomalia de cabeça e pescoço 
está diretamente relacionado a ocorrência ou não, de DRGE e seu diagnóstico precoce, favorece um manejo 
simultâneo dessas patologias em crianças, melhorando assim a evolução clínica das mesmas.
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PE-045 - UM CASO “COMPLETO” DE SÍFILIS CONGÊNITA

Alexander Sapiro1, Marjorie Garlow Hebmuller2, Manoel Antonio da Silva Ribeiro

1 - Pontifícia Universidade Católica, PUCRS; 2 - Hospital São Lucas da PUCRS.

Gestante, 16 anos, com uma consulta de pré-natal e sem exames, usuária de álcool, chega ao centro obstétrico 
em trabalho de parto, apresentando cancro duro na genitália externa. Sorologia materna coletada na admissão 
mostrou VDRL de 1:64 e IgG para toxoplasmose muito elevado. Neonato do sexo feminino, idade gestacional 
por New Ballard de 34 semanas, peso de nascimento 2.165 g, apresentava hepatoesplenomegalia e pênfigo 
palmo-plantar. A investigação da recém-nascida mostrou VDRL 1:1024, alterações no radiograma de ossos 
longos (periostite ao longo de todos os ossos de membros superiores e inferiores e osteocondrite em muitas 
metáfises) e líquor com VDRL 1:4. Realizou tratamento com penicilina cristalina EV por dez dias. Com 20 dias 
de vida, o neonato iniciou com acolia, apresentando aumento de enzimas hepáticas, de fosfatase alcalina, gama 
GT e de bilirrubinas (bilirrubina direta de 50% da bilirrubina total). A ecografia abdominal total excluiu causas 
obstrutivas, ficando como diagnóstico hepatite por sífilis. Foi iniciado tratamento com ácido ursodesoxicólico, 
tendo alta em bom estado geral, com acompanhamento programado nos ambulatórios de egressos e de gastro-
enterologia pediátrica. A importância desse caso está no aparecimento de um caso de sífilis congênita altamente 
provável definida por todos os seus critérios (VDRL do neonato quatro vezes maior que o materno, neurolues, 
lesões ósseas e alterações característica no exame clínico), filha de adolescente com precário pré-natal.

PE-046 - PREMATURIDADE NA COMUNIDADE INDÍGENA: DIREITO À VIDA?

Alexander Sapiro1, Marjorie Garlow Hebmuller2, Manoel Antonio da Silva Ribeiro1

1 - Pontifícia Universidade Católica, PUCRS; 2 - Hospital São Lucas da PUCRS.

Gestante indígena de 18 anos, pré-natal realizado adequadamente, teve seu terceiro filho na Reserva Indígena 
Coxilha da Cruz, no interior de Barra do Ribeiro, RS. Familiar adolescente, impressionado com o tamanho do ne-
onato, chama a equipe de saúde que atende a aldeia, que sabendo que o parto ocorreu prematuramente, aciona 
o serviço de emergência. Ao chegarem para o atendimento, encontram o recém-nascido (RN) prematuro em 
condições precárias, com cordão umbilical cortado de maneira não estéril, deitada longe da mãe, sem qualquer 
proteção, gemente e cianótica. RN ingressa em hospital de Porto Alegre, trazida no colo da médica da ambulância, 
sem aporte de oxigênio, hipotérmica, cianótica e gemente, com aproximadamente 4 horas de vida. Após esta-
bilização apropriada, exame físico identifica o RN sendo do sexo feminino, pesando 1.815 g, idade gestacional 
de 33 semanas por ecografia de pré-natal. Foi administrado imunoglobulina antitetânica ao RN, necessitou de 
CPAP nasal nas primeiras 12 horas de vida por taquipneia transitória do RN, fez uso antibiótico por 48 horas 
por suspeita de septicemia e de fototerapia por icterícia da prematuridade. Observou-se grande dificuldade 
foi encontrada na amamentação devido à rara presença da mãe e, quando esteve presente, mostrava-se pouco 
afetiva. O neonato evoluiu bem, mas apresentou difícil progressão da dieta para a via oral, por hipoatividade 
e disfagia, tendo alta sob os cuidados maternos, alimentando-se exclusivamente por mamadeira com fórmula 
infantil. Não retornou mais nas consultas agendadas no hospital que a atendeu. Esse caso mostra que a mãe 
indígena realizou um pré-natal adequado e completo, inclusive com ecografia obstétrica. Ao nascer seu filho 
prematuro, observou-se um antagonismo na atitude materna, o que nos remete ao conflito entre o direito à vida 
e o direito de proteção à cultura quanto ao infanticídio indígena. Também observou-se o despreparo técnico da 
equipe de saúde no atendimento e transporte do RN.
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PE-047 - INTERNAÇÕES POR LEISHMANIOSE CUTÂNEA NA INFÂNCIA NO BRASIL ENTRE 
2010 E 2020

Eduarda Vanzing da Silva1, Pablo Eduardo Dombrowski1, Júlia Cristina Dani Terraciano1, Marina Polo Grison1,  
Luísa de Souza Maurique1, Laura Toffoli1, Sheron Amanda Prill1, Victória Schacker1, Gabriel Fiorio Grando1, 
Giancarlo Rezende Bessa1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Leishmaniose é uma doença infecciosa que pode causar infecções sistêmicas graves, sendo um 
importante problema de saúde pública, principalmente em países subdesenvolvidos e em regiões tropicais e 
subtropicais. É considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das seis mais importantes doenças 
infecciosas devido à sua alta capacidade de produzir deformidades. Objetivo: Descrever o perfil do paciente 
de 0 a 14 anos internado por leishmaniose cutânea no país entre os anos de 2010 e 2020. Método: Realizou-se 
um estudo descritivo utilizando a base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), onde foram buscados dados referentes ao número de pacientes internados, correlacionando-os com 
características como região e gênero dos pacientes. Resultados: Entre 2010 e 2020 ocorreram 916 internações 
por leishmaniose cutânea no país, sendo 143 na região Norte, 460 no Nordeste, 214 no Sudeste, 12 no Sul e 87 
no Centro-Oeste. Destas, 490 foram de pessoas do sexo masculino (53,5%). Em relação à idade 528 (57,6%) 
estavam entre 0 e 4 anos, 223 (24,3%) entre 5 e 9 anos e 165 (18,0%) entre 10 e 14 anos. Conclusão: Destaca-se 
a região Nordeste como a maior representante dos casos e a faixa etária entre 0 e 4 anos como a mais acometida, 
não havendo diferenças relevantes entre os sexos das crianças e adolescentes. O perfil de transmissão dessa 
doença considerada negligenciada no nosso meio relaciona-se com a falta de saneamento básico, situações 
precárias e periferias, demonstrando ainda a falta de cuidados e saúde nesses meios. Em suma, apesar de pou-
co divulgada, reflete o perfil de saúde pediátrico, requerendo métodos preventivos e de controle, julgando as 
particularidades locais e regionais.

PE-048 - A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO TORCICOLO CONGÊNITO

Mônica Delapasse1, Maria Michelle Ferreira Rodrigues1, Katarina Bender Boteselle1, Beatriz Castro Chiarelli1,  
Esther Fernanda Sasse Eichstädt1, Luísa Farias Leiria1, Ana Paula Ingracio Porto1, Maria Eduarda Moreira Hallal1, 
Carla Quevedo de Souza1, Larissa Hallal Ribas

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: O Torcicolo Muscular Congênito (TMC) caracteriza-se pela contratura do músculo esternocleidomas-
toideo unilateral, que se apresenta clinicamente como inclinação ipsilateral da cabeça e rotação contralateral 
em relação ao lado do músculo afetado. A incidência é de 1:250 recém-nascidos e a etiologia ainda não está 
esclarecida. A intervenção precoce desta condição apresenta evolução clínica favorável. Desta forma, o presen-
te estudo tem por objetivo realizar uma revisão da literatura mundial, sobre a importância da fisioterapia no 
torcicolo congênito. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em abril de 2021, 
na base de dados PubMed. Utilizou-se os descritores congenital torcicollis e physiotherapy. Foram elegíveis os 
estudos que avaliaram a importância da fisioterapia no torcicolo congênito entre os anos de 2016 e 2021. Re-
sultados: Foram encontrados 26 títulos. Destes, 9 títulos foram selecionados, 9 resumos foram lidos e elegeu-se 
5 artigos para o estudo. Dentre os artigos selecionados, observou-se que a fisioterapia é o tratamento clínico 
de primeira escolha para o TMC, atuando no sentido de evitar a intervenção cirúrgica ou outras intervenções 
traumáticas, prevenindo os efeitos adversos de uma terapia mais invasiva. Foi verificado que o grau de eficiência 
desse tratamento é diretamente proporcional ao início precoce da terapia e ao número e intensidade de sessões 
dos exercícios. Além disso, foi constatado que correlacionar o tratamento ambulatorial da fisioterapia a uma 
complementação dos exercícios em ambiente domiciliar realizada pelos pais mostra-se com prognóstico de cura 
extremamente favorável. Conclusão: O início precoce da fisioterapia é crucial para o bom prognóstico de bebês 
com TMC. Através da fisioterapia é possível evitar os potenciais efeitos deletérios do torcicolo e proporcionar 
um maior índice de cura em menor tempo de tratamento.
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PE-049 - MORBIDADE HOSPITALAR POR SARAMPO NO RIO GRANDE DO SUL, EM 
PESSOAS DE 0 A 19 ANOS, DE JANEIRO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2021

Laura Toffoli1, Marina Polo Grison1, Gabriel Fiorio Grando1, Victória Schacker1, Eduarda Vanzing da Silva1,  
Pablo Eduardo Dombrowski1, Luísa de Souza Maurique1, Júlia Cristina Dani Terraciano1, Sheron Amanda Prill1, 
Giancarlo Rezende Bessa1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível, extremamente contagiosa e muito co-
mum na infância. É grave e pode deixar sequelas por toda a vida ou até causar a morte. As principais complicações 
variam de acordo com as fases da vida do paciente. Objetivo: Analisar notificações de internações hospitalares 
por sarampo no Rio Grande do Sul, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021. Métodos: Estudo epidemiológico de 
dados registrados no DATASUS e boletins epidemiológicos. Resultados: A partir dos dados analisados, constatou-se 
que no período estudado o Rio Grande do Sul apresentou 13 internações de pessoas de 0 a 19 anos por saram-
po. Dessas, todas ocorreram entre junho de 2019 e julho de 2020, período correspondente ao último surto de 
sarampo registrado no Rio Grande do Sul. A faixa etária com mais casos foi a de menores de 1 ano de idade (n=7) 
e a capital, Porto Alegre, foi a cidade com maior incidência no estado (n=4). O sexo masculino foi mais prevalente 
com 8 casos (61,5%). A raça branca foi a mais acometida com 8 casos e a negra a menos acometida com 1 caso. 
A faixa etária de menores de 1 ano foi a responsável pelo maior tempo de internação, 37 dias. Nenhum óbito 
foi registrado nesse período. Conclusão: O surto de sarampo no RS pode ser reflexo da redução da cobertura 
vacinal da dose 1 da vacina tríplice viral, em crianças de 1 ano de idade, que baixou de 88,6 em 2018 para 58,9 
em 2019 no Estado. A vacinação é a principal medida eficaz de controle do sarampo. Assim, ampliar a cobertura 
vacinal é necessário, especialmente, para evitar novos surtos da doença em nosso meio.

PE-050 - INTERNAÇÕES POR SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE NO RIO GRANDE DO SUL – 
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Gabriel Fiorio Grando1, Luísa de Souza Maurique1, Victória Schacker1, Laura Toffoli1,  
Pablo Eduardo Dombrowski1, Marina Polo Grison1, Eduarda Vanzing da Silva1, Sheron Amanda Prill1,  
Júlia Cristina Dani Terraciano1, Giancarlo Rezende Bessa1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução e Objetivos: A sífilis congênita é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum, sendo 
transmitida ao feto pela circulação transplacentária. Entre as manifestações dermatológicas da doença recente, 
cita-se a erupção eritematopapulosa, o condiloma latum e o pênfigo sifilítico. Apesar do amplo entendimento 
sobre a doença e das estratégias preventivas, ela ainda é prevalente e crescente, porém com possibilidade de 
tratamento no pré-natal. Por meio deste trabalho, objetiva-se conhecer o perfil de crianças internadas por sífilis 
congênita precoce no Rio Grande do Sul. Métodos: o estudo foi realizado com dados da plataforma do Departa-
mento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). Os dados foram filtrados para internações 
de menores de 1 ano por sífilis congênita de 2011 a 2020 no estado do Rio Grande do Sul. Resultados: No período 
analisado, foram descritas 9.091 internações de menores de 1 ano por sífilis congênita no Rio Grande do Sul (RS). 
Em relação ao ano de internação, notou-se um aumento de 10,6% entre os anos de 2011 e 2020. O caráter de 
atendimento predominante foi de urgência (96,9%). Existe ligeira predominância pelo sexo feminino (50,6%). 
Sobre a cor da pele, a plataforma apresenta 2.054 notificações (22,5%) sem essa informação, mas a cor branca 
(63,7%) predomina entre as demais. O valor médio gasto com cada internação é representado por 1.626,88 reais 
e a média de permanência na internação, 10.1 dias. A taxa de mortalidade foi de 0,11%. Conclusão: Muito ainda 
deve ser alcançado em relação à cobertura pré-natal, dados de 2016 de uma cidade do RS mostram apenas 55% 
de cobertura adequada, com base nos critérios de Silveira et al. Em suma, cada caso de sífilis congênita deve ser 
visto como uma falha na promoção de um cuidado pré-natal adequado ou na aderência a ele.
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PE-051 - PANORAMA DA SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO SUL DO BRASIL ENTRE 2010 E 
2020

Romana Dall´Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, Carolina Bohn Faccio1, Morgana Furtado Wallau1,  
Giovana Nunes Santos1, Márcia Ducatti Menezes1, Bruna Reis Krug1, Fabiana Roehrs1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: Sífilis congênita é a infecção do feto pelo Treponema pallidum, transmitido via placentária em qual-
quer estágio da gestação ou da infecção materna. Suas repercussões multissistêmicas podem ser devastadoras 
já que possui alta morbimortalidade, justificando os esforços governamentais para combater esta enfermidade. 
Objetivos: Analisar os registros de sífilis congênita na região Sul do Brasil entre 2010 e 2020. Metodologia: 
Estudo transversal realizado a partir de dados da plataforma DATASUS. Resultados: Foram encontrados 184.293 
casos de sífilis congênita no país, destes, 23.822 correspondem à região Sul - 58,7% Rio Grande do Sul (RS), 
16,7% Santa Catarina (SC) e 24,5% Paraná (PR). Dentre os casos de aborto (6.657) e natimortos (6.243) por sífilis 
no Brasil, 17,5% e 11,26% respectivamente estão na região Sul, sendo RS o mais afetado, seguido de PR e SC. 
Das 23.822 mães relacionadas aos casos na região, 83,11% realizaram o pré-natal e 13,57% não o realizaram, 
sendo que o RS tem o menor índice proporcional de realização de pré-natal nesta população (80,02%), seguido 
de SC (85,7%) e de PR (88,7%). Apenas 4,89% das gestantes da região Sul realizaram o tratamento adequado 
da infecção - 56,30% foram classificadas como tratamento inadequado, 28,97% não o realizaram e 9,84% como 
“ignorado”. Santa Catarina tem o pior índice proporcional de pacientes não tratadas/tratadas inadequadamente 
(88,7%), seguido por RS (83%) e PR (35,1%). Conclusão: Apesar de mais de 80% das gestantes de crianças 
infectadas por sífilis congênita terem realizado o pré-natal na região Sul, nota-se que o tratamento foi inade-
quado em pelo menos dois estados (SC e RS), demonstrando que existem falhas. Desta forma, é imprescindível a 
identificação dos fatores que levam a falha no tratamento, a fim de otimizar a assistência ao pré-natal, evitando 
que esta doença, com importante morbimortalidade, continue afetando recém-nascidos.

PE-052 - INFECÇÃO POR TUBERCULOSE DE PADRÃO MILIAR E MENÍNGEO: RELATO DE 
CASO

Laura Gazal Passos1, Aline Petracco Petzold1, Carina Marangoni1, Caroline Vieira Lantmann1,  
Fernanda Bercht Merten1, Letícia Danzmann1, Marina Musse Bernardes1, Sabrina Comin Bizotto1,  
Magali Lumertz1, Leonardo Araújo Pinto1

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS.

Introdução: Tuberculose (TB) miliar é a disseminação hematogênica do Mycobacterium tuberculosis, originada de infecção 
primária ou reativação de foco prévio. Meningite tuberculosa é a infecção das meninges pelo bacilo micobacteriano, 
ocorrendo mais comumente como complicação da infecção primária progressiva. Ambos casos expressam suscepti-
bilidade maior em crianças e bebês pela prematuridade imunológica. Relato de caso: Menina, 5 meses, admitida no 
hospital por tosse crônica há 4 meses e picos febris. Internou em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica (UTIP) 
com esforço respiratório e taquipneia, fazendo uso de oxigênio 2 L/min. Relata baixo ganho ponderal e múltiplas idas 
à emergência por sintomas respiratórios. Realizado lavado gástrico com BAAR negativo em 3 amostras, além de exa-
mes laboratoriais, coleta de líquor e exames de imagem. Imagem com infiltrado micronodular sugerindo TB miliar e 
achados sugestivos de meningite tuberculosa (Leuc. 85, Linfo/Mono 93%, Gli 35, Prot 101). Iniciado tratamento com 
esquema RHZ (Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida), somado a prednisolona e ranitidina. Permaneceu em isolamento 
de contato após swab de vigilância com MRSA+. Apresentou melhora do padrão respiratório durante a internação, com 
suspensão gradual de oxigênio, recebendo alta com plano de acompanhamento ambulatorial. Discussão: TB miliar 
pode afetar múltiplos órgãos, porém, acometimento encefálico e de medula espinhal são menos frequentes e pouco 
documentados. A disseminação bacteriana ocorre mais frequentemente em pacientes com quadros de infecções múl-
tiplas e imunossupressão. Relatamos caso de paciente de 5 meses que apresentou TB miliar e meningite tuberculosa, 
demonstradas pelo quadro febril, taquipneia e baixo ganho de peso. Conclusão: A imaturidade do sistema imunológico 
de lactentes deixa esse grupo mais suscetível às formas graves da tuberculose, que podem ocorrer mesmo em lactentes 
que receberam BCG. A TB pode afetar diversos órgãos incluindo diferentes formas de acometimento do SNC. Rápido 
diagnóstico e tratamento adequado são vitais para melhorar o prognóstico desses pacientes.
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PE-053 - MONITORAMENTO DE ANORMALIDADES RESPIRATÓRIAS PRECOCES COM 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX EM PACIENTE FIBROCÍSTICO

Marina Puerari Pieta1, Laura de Castro e Garcia1, Lucas Montiel Petry1, Amanda da Silva Meneses1,  
Leonardo Araújo Pinto1

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS.

Introdução: os moduladores de CFTR (MCFTR) têm sido corretores moleculares da alteração da proteína CFTR 
na fibrose cística (FC). Este relato visa a discutir o caso de uma paciente que, apesar de ter apresentação clínica 
e funcional estável, teve piora radiológica significativa e iniciou terapia com MCFTR, culminando em melhora 
do Escore de Brody (EB) na Tomografia Computadorizada (TC) de Tórax. Descrição do caso: Paciente feminina, 7 
anos, diagnosticada com FC em 2013 com homozigose de mutação F508del no gene CFTR e cloreto no suor de 
93 mmol/L. Em outubro de 2017, paciente não apresentava exacerbações desde março e realizou sua primeira 
TC, com valor de 33 no EB, e espirometria com VEF1 de 119%. Em junho de 2019, paciente realizou outra TC 
de tórax e espirometria, com valores de 75 no EB e VEF1 de 86%, respectivamente. Assim, em abril de 2020, 
apesar da sintomatologia estável, iniciou-se terapia com Orkambi, considerando a piora radiológica. Oito meses 
depois, realizou outra TC, com redução bronquiectásica e EB de 49. Portanto, foi mantido o Orkambi. Discussão: 
A TC na FC frequentemente revela bronquiectasias e pode qualificar esse tipo de anormalidade antes da piora 
sintomatológica. Atualmente, os MCFTR têm se mostrado capazes de corrigir o defeito de CFTR. Entre eles, o 
Orkambi foi aprovado recentemente para pacientes homozigotos de mutação F508del. Todavia, a medicação 
pode ser interrompida em pacientes sem evidências de melhora. Conforme este relato, a TC realizada antes do 
início da terapia com Orkambi apresentou piora significativa do EB, corroborando que a TC é um detector precoce 
de alterações de sistema respiratório. Ainda, a melhora radiológica após início de terapia com Orkambi mostra 
que os MCFTR são promissores para o tratamento da FC.

PE-054 - O PAPEL DA BIOÉTICA NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19

Laura Fogaça Pasa1, Bianca Brinques da Silva1, Liara Eickhoff Coppetti1, Victoria Paglioli1, Laura Cosner1, 

Eduarda Jovigelevicius1, Rafaela Fernandes Pulice1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A bioética assume extrema importância em meio a pandemia desencadeada pela COVID-19 (Coro-
navirus Disease of 2019), a qual é marcada por um dilema entre médico e paciente ao se pensar em tratamentos 
não recomendados cientificamente para a doença. Isso ocorre devido a dicotomia que há entre o direito médico 
de prescrever aquilo que ele acredita ser o melhor tratamento e a necessidade dessas práticas serem cientifi-
camente reconhecidas e respeitadas pela legislação vigente. Objetivos: Analisar a importância da bioética na 
orientação para prescrição de intervenções no manejo da COVID-19. Métodos: Foi realizada uma revisão siste-
mática na base de dados PubMed com os descritores “COVID-19”, “treatment” e “bioethics”. Foram encontrados 
108 resumos, sendo 50 excluídos por não abordarem o assunto em seu título principal e 48 como duplicatas, 
restando 10 artigos para análise. Discussão: A pandemia da COVID-19 é vista como um desafio para muitos mé-
dicos quando se diz respeito à discussão do acesso da população aos tratamentos da doença, gerando conflitos 
éticos baseados em valores pessoais, institucionais e governamentais. Todavia, caminhos para servir a sociedade 
não podem colocar em risco os valores éticos da profissão, dito no artigo 7º – Isenção e liberdade profissionais: 
“O médico só deve tomar decisões ditadas pela ciência e pela sua consciência”. Um bom exemplo de prescrição 
não ética é o uso de Cloroquina e Hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19 em crianças e adolescentes, não 
recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria pela falta de comprovação científica. Além da ineficácia de 
um tratamento sem evidência, os efeitos adversos das drogas podem desencadear outros problemas de saúde e 
ainda contribuir negativamente para o desfecho da doença. Conclusão: O manejo para a COVID-19 vai depender 
da responsabilidade e esclarecimento do médico, e a medicina baseada em evidências é a única forma ética para 
tratarmos pacientes vulneráveis em meio a uma pandemia tão devastadora.
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PE-055 - PERFIL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

Liara Eickhoff Coppetti1, Laura Fogaça Pasa1, Lana Caroline Palaver Dall´Ago1, Martina Marcante1,  
Paula Loredo Siminovich1, Rafaela Boff1, Stephan Kunz1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A violência pode iniciar ou intensificar-se em função de fatores estressores decorrentes da convi-
vência, como também da precariedade social, econômica e cultural. A busca por melhores condições socioeco-
nômicas pode dar vazão à exploração de crianças e adolescentes. Nesse contexto, o abuso infantil associado 
à negligência é um problema de saúde pública com consequências de longo prazo para as vítimas. Objetivos: 
Analisar os dados disponibilizados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, referentes às 
denúncias sobre violência contra crianças de 05 a 09 anos, durante o primeiro semestre de 2020, assim como 
o perfil das vítimas e agressores. Métodos: Estudo descritivo documental com coleta de dados sobre violência 
infantil no Brasil, disponibilizados pelo Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Discussão: 
Identificaram-se 10.349 denúncias de violação infantil (05 a 09 anos), sendo 50,64% vítimas do sexo feminino. 
Na relação da vítima com o suspeito, 67,87% eram pai/mãe, sendo a maioria dos suspeitos mulheres (59,07%). 
Sobre os locais de ocorrência, grande parte ocorreu na residência da vítima e do suspeito (71,57%). O estado de 
São Paulo contabilizou mais ocorrências (25,77%), entretanto, o Distrito Federal apresentou maior incidência 
(8,79/100 mil habitantes). As denúncias mais recorrentes foram: maus tratos (55,04%), constrangimento (44,56%) 
e insubsistência afetiva (43,71%). Conclusão: A análise dos dados sugere a vulnerabilidade social sendo fator 
de risco para a perpetuação da violência infantil e, apesar de as leis brasileiras estarem avançando no combate 
da violência e garantia dos direitos das crianças, recomenda-se sofisticar a formação dos profissionais acerca do 
reconhecimento e atendimento às vítimas, a fim de conscientizar e prevenir a violação infantil no Brasil.

PE-056 - ENDARTERITE FÚNGICA EM CANAL ARTERIAL DE PACIENTE PREMATURO AOS 3 
MESES DE IDADE: UM RELATO DE CASO

Aline Petracco Petzold1, Bruna da Costa Rodrigues1, Carina Marangoni1, Laura Gazal Passos1, 
Marina Chaves Amantéa1, Maria Lúcia Steiernagel Hristonof1, Sabrina Comin Bizotto1, Ana Paula Miranda2,  
Nicasio Haruhiko Tanaka2, Andrea Mabilde Petracco2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Hospital São Lucas da PUCRS.

Introdução: Endocardite infecciosa é uma infecção da superfície endocárdica causada por bactérias ou fungos, 
classificada em aguda ou subaguda. Quando ocorre na parede de grandes vasos, denomina-se endarterite. A en-
darterite de artéria pulmonar (AP) é rara, podendo se manifestar em pacientes com persistência de canal arterial 
(PCA). Relato de caso: Paciente masculino de 3 meses com 3,3 kg, prematuro de 30+5, ingressa ao hospital após 
parada cardiorrespiratória, em ventilação mecânica e sedação. Evidenciada cardiomegalia importante ao raio-x de 
tórax. Ecocardiografia revelou derrame pericárdico severo e massa móvel no tronco da AP, com restrição do fluxo 
sanguíneo. Iniciado tratamento com antibacteriano e antifúngico. Hemocultura evidenciou Candida albicans. Apre-
sentou diminuição da massa, com melhora do fluxo na AP, evidenciando o canal arterial, manteve embolias sépticas 
pulmonares, e a massa não regrediu além de 2,1 cm de comprimento. Realizados endarterectomia e fechamento de 
canal arterial, seguidos de melhora hemodinâmica e tratamento antifúngico completo com Anfotericina B. Paciente 
evoluiu com aneurisma micótico da AP e dos ramos: foi mantido em acompanhamento. Discussão: Apesar de PCA 
ser fator de risco para endocardite infecciosa, poucos casos documentam essa associação. A endarterite infecciosa 
do canal arterial clinicamente silencioso é incomum na idade pediátrica. Relatamos que um paciente de três meses 
desenvolveu endarterite em canal arterial, com invasão da AP após infecção nosocomial. Destaca-se a evolução do 
caso: padrão subclínico por três meses até apresentação aguda súbita, provavelmente associada à obstrução da 
circulação pulmonar. Conclusão: Ainda que rara, a endarterite infecciosa possui alta letalidade. A identificação de 
etiologia e das dimensões das lesões é determinante para o tratamento. É indicada ecocardiografia - principalmente 
quando há febre, sendo necessário descartar aneurismas micóticos. O caso destaca-se pela elucidação da infecção 
nosocomial com evolução subclínica até quadro agudo grave, cujo manejo efetivo é crucial.
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PE-057 - O AUMENTO DA OBESIDADE INFANTIL EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Georgia de Assunção Krauzer1, Bruna Frizzo Salvador1, Davi Rodrigues Prietsch1, Matheus de Souza Zimmer1, 
Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: Obesidade infantil é um problema de saúde pública que aumentou substancialmente com a pan-
demia da COVID-19. Fatores físicos, nutricionais e psicossociais promoveram um ambiente obesogênico sem 
precedentes. Assim, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura mundial sobre a relação da 
pandemia da COVID-19 com o aumento da obesidade infantil. Metodologia: Revisão sistemática de literatura, 
realizada em abril de 2021, no PubMed e na Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizou-se os descritores obesity in 
children e COVID-19. Foram elegíveis os estudos que avaliaram a relação do aumento da obesidade infantil com a 
pandemia da COVID-19. Resultados: Foram encontrados 247 títulos. Destes, 38 foram selecionados, 20 resumos 
foram lidos e elegeu-se 5 artigos para o estudo. Dentre os artigos selecionados, observou-se que a pandemia da 
COVID-19 aumentou comportamentos obesogênicos, como sedentarismo, sono irregular e aumento do tempo de 
tela devido às aulas online. A restrição de mobilidade pelos lockdowns e o acesso limitado a alimentos frescos 
culminou na exposição das crianças a dietas desfavoráveis, baseadas em ultraprocessados. Famílias com redução 
de renda durante a pandemia compraram mais alimentos ultraprocessados e com alto teor calórico, devido ao 
menor preço. Verificou-se que o risco de obesidade é maior quando as crianças estão fora da escola. Falta de 
contato pessoal, sentimentos de frustração, ansiedade e tédio foram identificados como fatores estressores, 
levando ao aumento da ingestão de alimentos não saudáveis. Conclusão: Reconhecer os efeitos adversos da 
pandemia da COVID-19 é importante para promoção de medidas que minimizem os impactos sobre a obesidade 
infantil. É fundamental orientar os pais a escolherem alimentos saudáveis, mesmo com o orçamento limitado, a 
supervisionar tempo de tela e a promover atividades físicas dentro de casa.

PE-058 - PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM COVID-19 
NO RIO GRANDE DO SUL

Bianca Brinques da Silva1, Carolina Iglesias1, Rebeca Delatorre Fonseca1, Bernardo Neuhaus Lignati1,  
Lana Caroline Palaver Dall´Ago1, Fabiana Roehrs1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A infecção pelo SARS-CoV-2 apresenta-se de forma leve ou assintomática na grande maioria dos pa-
cientes pediátricos, mas lamentavelmente existem casos que deterioram e ocasionam óbitos. Método: os dados 
são referentes ao período de fevereiro/2020 a abril/2021, e foram extraídos do Painel Coronavírus RS, o qual 
utiliza como fontes os sistemas do Ministério da Saúde de notificação e monitoramento da doença e o Sistema 
de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, utilizados pelos serviços público e privado. Resultados: 
Foram encontrados 88.581 casos, 9,6% dos casos gerais de COVID-19. Destes, 50 pacientes vieram a óbito, re-
sultando em uma letalidade de 0,06%. A faixa etária que apresentou a maior taxa de casos de SARS-CoV-2 foi a 
de 15 a 19 anos (45,80% dos casos totais pediátricos), seguido por 10 a 14 anos (20,24%), 5 a 9 anos (15,55%) 
e 1 a 4 anos (12,92%), sendo a menor taxa nas crianças menores de 1 ano (5,49%). Dos sintomas analisados 
(febre, tosse, dor de garganta, dispneia e outros), os mais prevalentes foram: febre (33%) e tosse (32%), segui-
dos de apresentaram dor de garganta (30%), dispneia (7%) e outros sintomas (47%). De acordo com a faixa 
etária, a febre prevaleceu para crianças de 1 a 4 anos (35,83%) e de 5 a 9 anos (30,01%) e dor de garganta para 
os grupos de 10 a 14 anos (31,31%) e de 15 a 19 anos (38,77%). Conclusão: A análise dos dados relacionadas 
à literatura concluiu que a população pediátrica com infecção por SARS-CoV-2 que teve como complicação a 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentou exponencialmente a taxa de letalidade, de 0,06% para 
8,2%. Outra comparação realizada foi a da sintomatologia, assim como no RS, a febre foi o mais prevalente em 
crianças da Europa, ao passo que na China a febre foi o quarto sintoma mais prevalente.
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PE-059 - INTERNAÇÕES E MORTALIDADE POR SÍFILIS CONGÊNITA NO RIO GRANDE 
DO SUL EM COMPARAÇÃO AO BRASIL NO PERÍODO DE 2010 A 2020: ANÁLISE 
EPIDEMIOLÓGICA

Giovana Nunes Santos1, Catarina Roos Mariano da Rocha1, Inaiara Goldani da Silva Laguna1, 
Isabela Zoppas Fridman1, Maria Luíza Daltoé Raupp1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da gestante 
infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A transmissão 
ocorre de forma sexual ou vertical. A vertical pode se dar em qualquer período da gravidez. Admite-se que o risco 
de transmissão fetal ocorra entre 30 e 100% dos casos dependendo do estágio da doença materna. Quanto mais 
recente for a infecção e maior a espiroquetemia, maior será o risco de contaminação fetal. Objetivo: Realizar 
uma análise epidemiológica sobre as internações e mortalidade por sífilis congênita no Rio Grande do Sul em 
comparação ao Brasil no período de janeiro de 2010 à dezembro de 2020. Métodos: Estudo descritivo, ecológico, 
com uso de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e criação de planilha 
específica no Excel para as análises descritivas. Resultados: Quando analisados os resultados no período de ja-
neiro de 2010 a dezembro de 2020, observa-se que no Brasil houve um total de 127.187 internações por sífilis 
congênita. Quando comparado ao Rio Grande do Sul, no mesmo período, tem-se 9.437 internações decorrentes 
de sífilis congênita, correspondendo a 7,4% de todas as internações do Brasil. Nesse ínterim, a mortalidade no 
Brasil foi de 331 por sífilis congênita, sendo 4,83% referentes ao número de mortos no Rio Grande do Sul. Con-
clusão: A incidência da sífilis congênita na região Sul manifesta falhas na implementação de políticas públicas 
direcionadas para a prevenção, dentre elas, a assistência pré-natal e os fatores de vulnerabilidade que requerem 
uma rede de assistência articulada. Portanto, as desigualdades verificadas, quando comparadas com a região em 
relação às demais, reforçam a necessidade de melhoria na qualidade da assistência à gestante, através de busca 
ativa, visita domiciliar, oferta de exames e tratamento.

PE-060 - ANOMALIAS CONGÊNITAS DETECTADAS AO NASCIMENTO NA POPULAÇÃO 
INDÍGENA NO BRASIL ENTRE 2010 E 2019

Marcela Menezes Teixeira1, Júlia de Souza Brechane1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1,  
Giovanna Maiolli Signori1, Nathalia Aline Walker Lago1, Victória Machado Scheibe1, Amanda Maria Schmidt1,  
Vitória Magalhães1, Bibiana Mello de Oliveira2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular - UFRGS.

Introdução: As anomalias congênitas (AC) são distúrbios do desenvolvimento presentes ao nascimento associadas 
a fatores genéticos ou ambientais. As AC possuem alto índice de morbimortalidade. A etnia indígena é considera-
da um grupo de vulnerabilidade, o que pode afetar na mortalidade dessa população. Objetivos: Analisar o perfil 
epidemiológico de indígenas nascidos vivos com AC no Brasil entre 2010 e 2019. Metodologia: Estudo descritivo 
documental baseado no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre 2010 e 2019, disponibilizado pelo De-
partamento de Informações do Sistema Único de Saúde. A população de estudo são os óbitos infantis na população 
indígena no Brasil no período. Resultados: No Brasil, nesse período, identificaram-se 1.968 indígenas nascidos vivos 
com AC (média: 196,8 casos/ano, incidência: 0,87%). Houve um aumento progressivo no número de casos anuais 
(R2=0,835). Observou-se maior prevalência no Amazonas (19,1%), São Paulo (11%) e Mato Grosso do Sul (10,4%). 
Comparativamente aos não-indígenas, observou-se uma razão de chances de 0,71 (IC:0,67-0,74, p=0,0001) para a 
detecção de AC nesta população. As AC mais frequentes foram hidrocefalia congênita (4,9%), fenda palatina, (3,6%) 
e polidactilia (4,8%). Prevaleceram gestações com duração de 37 a 41 semanas (68,8%), gravidez única (97,6%) 
e parto vaginal (63,7%). Na maioria dos casos não há dados sobre a idade materna (72,3%), o local de ocorrência 
do parto (73,4%) ou o número de consultas de pré-natal realizadas (73,4%). Os neonatos mais afetados foram os 
do sexo masculino (58,3%). Discussão e Conclusão: Sabe-se que a proporção de indígenas vivendo na área rural é 
superior, o que pode contribuir para o aumento de dados ignorados ou subnotificados. O aumento progressivo de 
registros pode refletir uma melhoria assistencial dessa população. Investimentos na atenção à saúde dos povos 
indígenas poderiam qualificar o registro e proporcionar uma linha de cuidado e prevenção das AC, o que poderia 
melhorar a qualidade de vida e reduzir a morbimortalidade dessa população.
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PE-061 - ACOMPANHAMENTO EM VISITA DOMICILIAR POR ESTUDANTES DE MEDICINA 
DE UM BEBÊ COM RISCO DE AUTOMEDICAÇÃO: RELATO DE CASO

Giseli Costella1, Vivian Pena Della Mea1, Carmen Nudelmann1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Estudantes de medicina na disciplina de Medicina de Família I – ULBRA acompanharam em visita 
domiciliar um bebê com risco de automedicação pela mãe. Conforme o Sistema Nacional de Informações Tóxicas 
Farmacológicas, crianças menores de cinco anos representam 29% dos casos de intoxicação medicamentosa no 
Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a automedicação baseada em sites da internet, em ideias do cuidador é 
um risco, pois a criança tem um organismo mais propenso à intoxicação e reações alérgicas. Objetivo: o objetivo 
deste trabalho foi orientar os pais que se baseiam nas próprias convicções e não buscam orientação especializada 
para cuidar da saúde do filho, sobre os riscos da automedicação. Relato de caso: Família visitada formada pela 
mãe T.F.K., 36 anos, dona de casa, evangélica, ensino médio incompleto, pai D.K., 38 anos, motoboy, evangélico, 
ensino superior incompleto, bebê H.F.K., três meses. Após dez anos juntos, planejaram seu primeiro filho. Houve 
dificuldade para engravidar, esperando cinco anos por inseminação artificial, acabou engravidando naturalmen-
te. O relacionamento dos pais com o bebê mostra superproteção. O bebê fica muito no colo, à noite dorme na 
cama dos pais, mesmo tendo seu berço. A busca na Internet por informações relacionadas à saúde do bebê é 
repetitiva, não é caso isolado, fazendo parte da cultura familiar, acarretando em automedicação. Exemplificando, 
o bebê apresenta dificuldades para respirar, os pais, após pesquisar na Internet, utilizam descongestionantes, 
sem orientação médica. As ações das estudantes foram alertar e orientar os pais sobre o risco da automedicação. 
Considerações finais: A orientação aos pais, com relação ao risco de automedicação dos filhos, os estudantes de 
medicina em visitas domiciliares são de grande valia, visto que o uso de um tratamento não monitorado por um 
profissional, poderá levar a piora dos sintomas e até mesmo a danos irreversíveis para saúde da criança.

PE-062 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ÓBITOS INFANTIS DECORRENTES DE AGRESSÕES 
NO BRASIL ENTRE 2010 E 2019

Marcela Menezes Teixeira1, Laura Fogaça Pasa1, Catarina Roos Mariano da Rocha1, Laura Couto Cosner1, 
Rafaela Fernandes Pulice1, Stephan Kunz1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Os óbitos por agressão infantil são um problema de saúde pública, sendo que, no Brasil, um país 
multicultural, certos modos de vida podem contribuir com esse desfecho. Sendo assim, planos de prevenção e 
de combate à violência precisam abranger essa pluralidade, tendo como base os perfis epidemiológicos. Obje-
tivo: Avaliar as taxas de óbitos infantis por agressões físicas no Brasil entre 2010 e 2019. Metodologia: Estudo 
descritivo documental com coleta de dados referentes às patologias de CID-10 X85 a Y09 no Brasil por meio do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade, disponíveis pelo Departamento de Informações do Sistema Único 
de Saúde. Discussão e Resultados: Foram documentados 1.017 óbitos infantis decorrentes de agressões físicas 
durante o período estudado. Desde 2017 houve uma queda no número de óbitos por ano, sendo que 2013 
registrou o maior número (n=152). A região Norte obteve o maior percentual de óbitos (84,05%). Os óbitos 
ocorreram majoritariamente em indígenas (32,84%), com idade entre 28 a 364 dias (47,68%) e do sexo mas-
culino (53,98%). As principais causas de mortes foram as agressões por meios não especificados (36,38%), por 
estrangulamento, sufocamento ou enforcamento (11,20%) e por outras síndromes de maus tratos (10,12%). A 
maioria dos óbitos ocorreu no próprio domicílio (45,13%). Os resultados encontrados podem ter relação com o 
fato de que o maior percentual da população indígena do Brasil (37,39%) está na região Norte e, uma vez que o 
infanticídio é uma prática cultural entre algumas tribos indígenas, pode ter ocorrido uma repercussão nos óbitos 
na região. Conclusão: A ocorrência dos óbitos em domicílio pode se relacionar com a fragmentação do registro 
de situações de violência familiar. Além disso, o debate acerca do infanticídio indígena é delicado e requer um 
diálogo intercultural com intervenções direcionadas para tal população.
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PE-063 - PERFIL DE ÓBITOS INFANTIS POR QUEDAS NO BRASIL ENTRE 2010 E 2019

Marcela Menezes Teixeira1, Bianca Brinques da Silva1, Eduarda Jovigelevicius1, Carolina da Mota Iglesias1,  
Antônio Leal Pacheco1, Paula Loredo Siminovich1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial. Sobretudo 
em crianças menores de 1 ano, as quedas podem causar prejuízos permanentes e levar ao óbito. Sendo assim, 
analisar as características epidemiológicas das quedas entre crianças pode ser útil na elaboração de ações pre-
ventivas. Objetivos: Analisar os óbitos infantis pelas causas de CID-10 entre W00 e W19 no Brasil entre 2010 e 
2019. Metodologia: Estudo descritivo documental baseado no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 
referente ao período de 2010 a 2019, disponibilizado pelo Departamento de Informações do Sistema Único 
de Saúde. A população de estudo são os óbitos com menos de 1 ano de idade no Brasil entre 2010 e 2019. 
Resultados e Discussão: Foram registrados 405 óbitos por quedas na população analisada. As principais causas 
foram: quedas do leito (34,32%), quedas sem especificação (26,66%) e quedas enquanto carregado apoiado por 
outras pessoas (12,59%). Os óbitos ocorreram principalmente no sexo masculino (60%), na cor parda (48,14%) 
e entre aqueles com 28 e 364 dias de vida (97,90%). O local de maior ocorrência desses óbitos foi no hospi-
tal (66,17%) e no domicílio (21,48%). Dentre as causas externas de morte entre infantis, que contabilizaram 
10.368 óbitos no período, as quedas representaram 3,90% dos casos. Com o crescimento e desenvolvimento, 
a criança passa a demonstrar maior curiosidade e independência, o que pode ter relação com o maior número 
de óbitos entre aqueles com idade entre 28 e 364 dias de vida. Conclusão: A falta de recursos e de acesso ao 
conhecimento em áreas vulneráveis pode estar relacionada a uma maior dificuldade de prevenir quedas infantis, 
sendo necessário a elaboração de linhas de cuidado e conscientização que abranjam essas populações a fim de 
evitar esses eventos.

PE-064 - ANÁLISE DOS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO CONTATO PELE A PELE EM RECÉM-
NASCIDOS

Luiz otávio Desidério Rozante1, Leticia Mantovan Zamboni1, Jéssica Andrade Filgueiras1, Renato Gonçalves Félix1

1 - Universidade Nove de Julho - Campus Bauru.

Introdução: o contato pele a pele (CPP) é conduta preconizada após o nascimento e consiste no posicionamento 
do recém-nascido ativo e reativo em posição prona sobre o tórax ou abdome da mãe, resultando em diversas 
vantagens para o bebê. O CPP faz parte de uma das inúmeras estratégias da Organização Mundial da Saúde e 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância em promover a política de incentivo à amamentação, sendo direta-
mente associada com a criação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e com “Os dez passos para o sucesso do 
aleitamento materno”, tais propostas trazem ênfase no direito da mulher em aprender e praticar a amamentação 
com sucesso. Objetivo: Avaliar os benefícios do contato pele a pele para os recém-nascidos no contexto materno-
infantil na atualidade. Materiais e Métodos: A revisão de literatura foi executada por meio de busca eletrônica nos 
bancos de dados de periódicos científicos, como PubMed, Cochrane Library e BMJ, além de artigos publicados pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria, nos últimos 10 anos. Resultados e Discussão: Foram 109 artigos encontrados 
que, após aplicação de critérios de exclusão, resultaram numa amostragem final de 19 artigos compatíveis com o 
objetivo da pesquisa. A análise de tais publicações, evidenciou uma tríade de benefícios relatados em 70% dos 
artigos avaliados: um potencial efeito protetivo de termorregulação, um incremento da adesão ao aleitamento 
materno precoce e relevante aceleração no desenvolvimento neurológico. Valendo ressaltar que apenas um 
artigo foi discordante no benefício direto ao aleitamento materno, porém não descrevendo qualquer prejuízo 
à relação materno-infantil. Conclusão: Este levantamento confirma a viabilidade da prática do contato pele a 
pele entre mãe e filho já na sala de parto e indica a necessidade de mais pesquisas no tangente a esta temática, 
tendo em vista a demonstração de significativos benefícios gerados à criança.
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PE-065 - PERCEPÇÃO DOS PAIS ACERCA DA SEGURANÇA DOMÉSTICA CONTRA 
CHOQUES ELÉTRICOS

Luzia Bulla Paviani1, Júlia Cristina Dani Terraciano1, Nathália Cogo Bertazzo1, Larissa Vargas Vieira1,  
Kassiana Borowski da Silva1, Maiana Larissa de Castro Negata1, Júlia de Souza Brechane1, Samara Trevizan1,  
Paulo de Jesus Hartmann Nader1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O choque elétrico é um dos principais tipos de acidentes e é responsável por manter uma taxa elevada 
de morbimortalidade infantil no mundo. Uma vez que o domicílio é o principal local de ocorrência de aciden-
tes, torna-se importante avaliar a segurança do ambiente em que a criança está inserida. Objetivos: Analisar a 
percepção dos pais em relação ao risco de choque elétrico em ambiente domiciliar em pacientes de até 3 anos 
de idade. Métodos: Estudo descritivo transversal realizado por meio de questionário de múltipla escolha, com 
questões sobre a proteção de tomadas e de fios elétricos, respondido pelos pais dos pacientes após assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 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 predominância do sexo feminino (51,6%, 65) e média de idade de 11,4 meses. Em relação aos 
entrevistados, a maioria (40,5%, 51) possuía Ensino Médio completo e a minoria (5,6%, 7) da amostra possuía 
Ensino Superior incompleto. Quando questionados, 93.7% dos pais (118) consideraram a casa segura e 65.9% 
(83) relataram não haver proteção de tomadas e de fios elétricos. Na totalidade da amostra, nenhuma das crianças 
havia sofrido choque elétrico. Conclusão: Levando em consideração que na faixa etária da amostra a proteção 
contra acidentes é passiva, ou seja, dependente dos cuidadores, faz-se necessária a prevenção através de ações 
que possibilitem o conhecimento acerca dos perigos envolvidos no choque elétrico.

PE-066 - SÍNDROME DE CHARGE: SUA MORBIDADE E OUTRAS MALFORMAÇÕES 
ASSOCIADAS

Sara Elisabete Heck1, Cláudio Sagrilo Junior2, José Gualberto Matos Neto3, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1,  
Thaiane Pereira Vaz da Silva1, Laura Fogaça Pasa1, Júlia de Souza Brechane1, Laura Toffoli1, Adriana Becker2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Hospital Municipal de Canoas; 3 - Hospital das Clínicas de Porto Alegre.

Introdução: Síndrome de CHARGE – acrônimo para coloboma, cardiopatia congênita, atresia de coanas, retardo de 
desenvolvimento e anomalias auriculares – é uma condição rara caracterizada por malformações congênitas, cuja 
prevalência é de 1:10.000 nascidos-vivos, que obedece aos critérios diagnósticos determinados por Verlos. Em 
95% dos casos está relacionada à mutação de novo do gene CHD7, localizado no locus 8q12. Objetivo: Descrever 
um caso de Síndrome de CHARGE em criança com limitações clínicas decorrentes das malformações. Metodologia: 
Análise de prontuários de acompanhamento, consulta e internações de uma paciente em hospitais da região Sul do 
Brasil. Relato do caso: H.M.G., feminina, 4 meses, parto vaginal com 40 semanas, Apgar 8/9, peso 3220g e adequada 
para a idade gestacional. Ao exame físico, apresentava artéria umbilical única, orelha displásica, assimetria de face 
e coloboma de retina. Apresentou dificuldade respiratória e cianose central, sendo transferida para uma unidade de 
tratamento intensivo, onde se identificou apneia com necessidade de ventilação invasiva, dessaturações e convulsão. 
Em exames de imagem, apresentava pulmões hiperexpandidos, forame oval patente, estenose de vasos pulmonares, 
hemorragia subependimária e ausência de canais semi-circulares, adrenal direita alongada e agenesia renal esquerda. 
Realizou traqueostomia por sofrimento respiratório e, atualmente, se alimenta por sonda nasogástrica, respira com 
auxílio de cateter nasal, apresenta sibilos e roncos, drenagem intensa de secreção da traqueostomia, episódios de 
ITU e cianose periférica, além de teste BERA alterado bilateralmente. Conclusão: Além de a síndrome de CHARGE 
possuir apresentações clássicas, manifestações clínicas associadas contribuem para a morbidade e mortalidade dos 
pacientes. Intervenções precoces incluem avaliação multiprofissional após confirmação dos critérios diagnósticos. 
A paciente em questão apresenta 2 sinais maiores (coloboma e agenesia de canais semicirculares) e 3 menores 
(disfunção rombencefálica, anomalia de ouvido externo e médio e cardiopatia congênita) que fecham critérios para 
a síndrome de CHARGE, bem como confirmação de mutação do gene CHD7. 
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PE-067 - INTERNAÇÕES E ÓBITOS DECORRENTES DE INSUFICIÊNCIA RENAL NA 
POPULAÇÃO PEDIÁTRICA NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Carolina Bohn Faccio1, Morgana Furtado Wallau1, Giovana Nunes Santos1, Márcia Ducatti Menezes1, 
Bruna Reis Krug1, Fabiana Roehrs1, Romana Dall´Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: A insuficiência renal é a redução da capacidade dos rins de filtrarem o sangue. Essa alteração pode 
ocorrer devido a desidratação, sepse, lesão renal, entre outras causas, gerando acúmulo de substancias tóxicas na 
circulação. Objetivo: Analisar o número de internações e óbitos decorrentes de insuficiência renal em pacientes 
pediátricos no Brasil nos últimos 10 anos. Metodologia: Estudo epidemiológico transversal descritivo a partir de 
dados do DATASUS, de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2021. Resultados: o Brasil registrou um total de 8.213 
internações. Dessas, 902 ocorreram na região Norte, 995 na Nordeste, 4.370 na Sudeste, 1.370 na Sul e 576 na 
Centro-Oeste. A faixa etária mais acometida foi a de 10 a 14 anos, com 3.205 internações, seguida das de 5 a 9 
anos, 1 a 4 anos e menores de 1 ano, com respectivamente 2.134, 1.787 e 1.087 internações. O sexo masculino 
foi o mais acometido, com 4.712 casos, seguido do feminino, com 3.501. Em relação aos óbitos, foi registrado um 
total de 304. Desses, 45 ocorreram na região Norte, 27 na Nordeste, 167 na Sudeste, 42 na Sul e 23 na Centro-
Oeste. A faixa etária mais acometida foi a de menores de 1 ano, com 138 óbitos, seguida das de 10 a 14 anos, 1 
a 4 anos e 5 a 9 anos, com respectivamente 66, 58 e 42 óbitos. O sexo masculino foi o mais acometido, com 172 
casos, seguido do feminino, com 132. Conclusão: O país apresenta uma média anual de 821,3 intenções e 30,4 
óbitos devido a insuficiência renal na população pediátrica. As duas regiões com maior incidência da doença 
foram a Norte e a Sudeste, ambas com 0,0048%. A região com a menor incidência foi a Nordeste, com 0,0018%. 
O Norte apresentou a maior letalidade (4,9%) e a Nordeste a menor (2,7%).

PE-068 - PERFIL DE ÓBITOS JUVENIS POR AGRESSÕES NO BRASIL ENTRE 2017 E 2019

Liara Eickhoff Coppetti1, Carolina da Mota Iglesias1, Fabiana Roehrs1, Lana Caroline Palaver Dall´Ago1,  
Laura Fogaça Pasa1, Victoria Bento Alves Paglioli1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A violência intencional tornou-se um grave problema de Saúde Pública, visto que afeta a saúde 
coletiva e a saúde individual da população. Em relação às mortes por causas externas, as agressões são as prin-
cipais causas de óbitos entre os jovens brasileiros. Ademais, as desigualdades sociais são apontadas como um 
dos principais fatores decisivos das ações violentas. Objetivo: Analisar o perfil de óbitos juvenis por agressões 
no Brasil entre o ano de 2017 e 2019. Metodologia: Estudo transversal descritivo no qual foram analisados perfil 
dos óbitos por agressão em indivíduos entre 15 e 19 anos. Dados baseados no Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM), disponibilizado pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
Discussão e resultados: No Brasil de 2017 a 2019, constataram-se 25.440 óbitos por agressões, sendo predomi-
nante no sexo masculino (93,62%), raça parda (72,91%) e ensino fundamental incompleto (46,17%). De acordo 
com a escolaridade, houve predominância de óbitos em adolescentes que estudaram de 4-7 anos, totalizando 
40,64% do total. Os tipos de agressões mais registradas foram por disparo de arma de fogo, considerando CID-
10 X93 a X95 (84,24%) e por objeto cortante ou penetrante (8,77%) em ambos os sexos. Em relação ao local 
de ocorrência, 48,79% dos óbitos ocorreram em via pública e 22,17% em ambiente hospitalar. No Nordeste 
encontra-se 46,51% dos casos. Conclusão: A violência intencional é uma mazela histórica, afetando tanto a 
saúde individual como coletiva. Tal fenômeno está fortemente relacionado com a escolaridade, sobretudo em 
jovens do sexo masculino de raça parda que não frequentam escolas e universidades. Sendo assim, sugere-se 
que existindo uma maior atuação da juventude na atividade estudantil, alicerçada por políticas e práticas espe-
cíficas, haveria uma redução dos óbitos juvenis por agressão externa.
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PE-069 - DA INTRODUÇÃO ALIMENTAR À ALERGIA ALIMENTAR: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA

Alice de Moura Vogt1, Irene Souza1, Eduarda Rebés Müller1, Cristiane Muller1, Carolina Jovasque Lewandowski1, 
Morgana Pizzolatti Marins1, Luiza Dalla Vecchia Torriani1, Luísa Alves Lopes1, William Cruz da Silva1,  
Jenifer Grotto de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: A Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e alimen-
tação complementar segura a partir desse momento. A introdução alimentar deve ocorrer de forma lenta e gradual, 
respeitando a individualidade do bebê e da família. Essa temática é importante para a saúde pública, pois o devido 
esclarecimento sobre o assunto pode prever riscos de desenvolver alergia alimentar. Objetivos: objetiva-se iden-
tificar relações entre a introdução alimentar com o desenvolvimento de alergias alimentares, a fim de direcionar 
campanhas de recomendações sobre o tema. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com 
levantamento de artigos na base de dados Scopus. Restringiram-se a estudos completos, que abordassem a temática 
proposta, resultando em um total de 14 artigos científicos. Discussão: A introdução de alimentos sólidos na dieta dos 
bebês desempenha importante papel na programação imunológica. As orientações alimentares devem considerar 
a história familiar de alergias e a disponibilidade financeira. Os alérgenos alimentares mais comuns incluem leite, 
ovo, soja, trigo, amendoim, nozes e crustáceos. As diretrizes dos comitês americanos e europeus recomendam que os 
alimentos sólidos sejam introduzidos aos seis meses de idade, anteriormente, recomendavam introduzir tardiamente 
alimentos altamente alergênicos, para prevenir doenças alérgicas em bebês de alto risco. No entanto, as evidências 
sugerem que essa prática pode aumentar a incidência de alergias alimentares. Ademais, há consenso de que alguns 
padrões alimentares de crianças tendem a ser protetores para alergias e outras patologias, como o consumo de frutas 
e legumes manipulados em casa. Conclusão: Considera-se coerente atentar para o início adequado da introdução de 
alguns alimentos potencialmente alergênicos. Práticas adequadas de alimentação infantil nos dois primeiros anos 
são moduladores do desenvolvimento cerebral e podem resultar em efeitos positivos no desenvolvimento cognitivo. 
Logo, é fundamental incentivar esse hábito para que a alimentação proporcione melhor bem-estar para a criança.

PE-070 - AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MUNICÍPIO DO INTERIOR 
DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE 2008 E 2018

Alice de Moura Vogt1, Jordana Vargas Peruzzo1, Eduarda Rebés Müller1, Cristiane Muller1,  
Carolina Jovasque Lewandowski1, Morgana Pizzolatti Marins1, Luiza Dalla Vecchia Torriani1, Luísa Alves Lopes1, 
William Cruz da Silva1, Jenifer Grotto de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: A sífilis congênita (SC) ocorre quando o espiroqueta Treponema pallidum é transmitido de uma 
mulher grávida para o feto, seja por transmissão transplacentária seja, mais raramente, por contato direto com 
uma lesão infecciosa durante o nascimento. Em consequência, a infecção pode resultar em natimorto, prematu-
ridade ou em um amplo espectro de manifestações clínicas. Entretanto, a triagem seguida por tratamento com 
antibióticos apropriados geralmente evita resultados adversos maternos e da prole. Objetivo: o objetivo deste 
estudo foi analisar a incidência de sífilis congênita em um município do interior do Rio Grande do Sul. Método: 
Os dados coletados foram obtidos por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DA-
TASUS) do Ministério da Saúde do Brasil. Foram analisados os casos confirmados de sífilis congênita por ano de 
diagnóstico segundo município de notificação nos anos de 2008 a 2018. Resultados: Assim como registrado 
no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, o município em estudo apresentou aumento da incidência de SC 
entre os anos de 2008 e 2018. No ano de 2008, foi registrado apenas 1 caso, com aumento significativo até o 
ano de 2018, quando foram registrados 10 casos, constituindo um aumento de 900%. Este aumento se deve, 
principalmente, à triagem materna inadequada, falta ou entrada tardia na assistência pré-natal e ao tratamento 
insuficiente ou equivocado para sífilis. Por se tratar de uma doença de fácil prevenção, sua ocorrência sugere 
falhas no funcionamento do sistema de saúde. Conclusão: Dado o exposto, o aumento da incidência de SC nos 
últimos anos evidencia que a sífilis continua sendo um problema de saúde pública, apesar da disponibilidade de 
tratamento eficaz, acessível e barato. Tais perspectivas devem ser consideradas para a elaboração de políticas 
públicas em busca da prevenção da SC.
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PE-071 - COQUELUCHE NO RIO GRANDE DO SUL: ESTUDO ENTRE INCIDÊNCIA E 
COBERTURA VACINAL

Alice de Moura Vogt1, Irene Souza1, Jordana Vargas Peruzzo1, Eduarda Rebés Müller1, Cristiane Muller1,  
Morgana Pizzolatti Marins1, Luiza Dalla Vecchia Torriani1, Luísa Alves Lopes1, William Cruz da Silva1,  
Jenifer Grotto de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: Coqueluche é uma doença infectocontagiosa aguda causada pela bactéria Bordetella pertussis. Afeta 
majoritariamente crianças com menos de um ano, correspondendo também aos casos mais graves. A doença, 
imunoprevenível, sofreu importante redução no número de casos após implementação de vacina no esquema 
infantil. Entretanto, apresenta aumento de notificações no Rio Grande do Sul podendo ser atrelado à queda da 
cobertura vacinal. Objetivos: O presente estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico de coqueluche corre-
lacionado à cobertura vacinal no Rio Grande do Sul, visando compreender o aumento das notificações da doença 
que impacta a população pediátrica. Metodologia: Trata-se da coleta de dados epidemiológicos por meio do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados os casos confirmados e 
notificados de coqueluche no Rio Grande do Sul nos anos de 2008 a 2019, além da cobertura da vacina tríplice 
bacteriana (DTP/DTPa) em crianças de 2 a 6 meses, registrada pelo Programa Nacional de Imunização nos anos 
e 2008 a 2019. Resultados: O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4, 6 e 15 meses, além de reforço imu-
nológico entre 4 a 6 anos de idade com a DTP/DTPa. O Ministério da Saúde preconiza cobertura vacinal acima 
de 90%. Resultado não alcançado no Rio Grande do Sul desde 2015, relatando 54,38% de vacinados em 2019. 
Ao analisar os casos de coqueluche no RS, constata-se que a incidência sobe a cada ano, representando aumen-
to de 152% dentro do período delimitado pelo estudo. O número alarmante afeta principalmente lactentes. 
Conclusão: A vacinação é a principal estratégia de saúde para prevenir coqueluche, romper ciclo de transmissão 
da doença e reduzir seus agravamentos. A queda de cobertura vacinal constitui um problema de saúde pública, 
devendo ser compreendido e combatido por gestores públicos de saúde.

PE-072 - MÍDIAS SOCIAIS E SAÚDE MENTAL EM ADOLESCENTES DURANTE A PANDEMIA 
DO COVID-19 - REVISÃO DE LITERATURA

Kênia Cordeiro Silva1, Carla Quevedo de Souza1, Isabella Pereira Garcia1, Jéssica Migliorini Nunes1,  
Taís Cristina Pessinato1, Anna Caroline de Tunes Silva1, Rafael da Silva Trindade1, Marcelle Moreira Peres1,  
Jade Ries Girardi1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: A adolescência é um período de consideráveis mudanças psicológicas, físicas, cognitivas e sociais, 
cuja necessidade digital está atrelada. Na pandemia da COVID-19, a ambiência digital foi potencializada, como 
forma de interação social neste período de distanciamento. Logo, este estudo propõe-se a realizar uma revisão 
da literatura mundial sobre a relação entre mídias sociais e saúde mental em adolescentes durante a pandemia. 
Metodologia: Revisão sistemática da literatura, realizada em abril de 2021, nas bases de dados SciELO e Pub-
Med. Utilizou-se os descritores adolescents, mental health, social media, COVID-19 e pandemic. Foram elegíveis 
os estudos que avaliaram a relação entre mídias sociais e problemas emocionais em adolescentes, entre 2020 
e 2021. Resultados: Foram encontrados 92 títulos. Destes, 62 foram selecionados, 16 resumos foram lidos e 
elegeu-se 9 artigos para o estudo. Dentre os selecionados, observou-se que, embora o distanciamento social 
seja essencial para conter o avanço do Coronavírus, esta medida leva ao aumento de depressão, ansiedade e 
estresse em adolescentes. As mídias sociais interferem na transformação cultural e, ao passo que podem ser 
consideradas inclusivas, podem também resultar em maior isolamento social e adoecimento emocional. Ainda, 
a intensificação do uso de mídias tornou os jovens mais vulneráveis a conteúdos impróprios da internet e ele-
mentos ligados à sociabilidade digital intensificaram-se, como superexposição, diluição de fronteiras público-
privadas-íntimas, espetacularização, julgamentos e cyberbulling, que contribuem para o acirramento da violência 
digital. Conclusão: o uso abusivo e indiscriminado das mídias sociais na pandemia associa-se ao aumento de 
problemas emocionais nos adolescentes. Os jovens têm usado as mídias como meio de interação, e, da mesma 
maneira que a tecnologia pode ser benéfica ao desenvolvimento e aprendizado neste período, as consequências 
à saúde mental são preocupantes.
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PE-073 - PREVALÊNCIA DE HIPOSPÁDIA EM NEONATOS INTERNADOS EM UTI 
NEONATAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL ANINHADO A UMA COORTE

Luísa de Souza Maurique1, Melissa Camassola1, Victória Schacker1, Eduarda Vanzing da Silva1,  
Sheron Amanda Prill1, Laura Toffoli1, Julia Cristina Dani Terraciano1, Pablo Eduardo Dombrowski1,  
Marina Polo Grison1, Francisco Wilker Mustafa Gomes Muniz2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: Hipospádia é resultado do desenvolvimento anormal do pênis, com abertura anormal do orifício por 
onde sai a urina (meato uretral), posicionado em qualquer lugar ao longo da haste peniana, escroto ou períneo. 
Essa é a segunda anomalia genital mais comum em meninos. Objetivo: Avaliar a prevalência e descrever as va-
riáveis pré-natais, neonatais e maternas de pacientes que nasceram com hipospádia e internaram na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Metodologia: Esse estudo transversal aninhado a uma coorte retrospectiva 
foi realizado por meio de revisão de prontuários eletrônicos, incluindo todos os recém-nascidos que interna-
ram na UTI Neonatal de um hospital terciário da região metropolitana de Porto Alegre entre os anos de 2012 a 
2016. Foram coletadas variáveis demográficas pré-natais, neonatais e maternas. Resultados: A prevalência de 
hipospádia foi de 0,579% (n=14). A idade média das mães dos neonatos foi de 27,73±7,90, o número médio de 
consultas pré-natais foi 5,73±4,31. Três (21,43%) dos pacientes tiveram diagnóstico antes de nascer. O com-
primento médio foi de 43,05±6,92, já peso médio foi de 2.528,43±1144,70. Observou-se um capurro médio 
foi de 35,29±4,55, sendo que sete (50%) apresentavam idade gestacional adequada, 4 (28,57%) eram grandes 
para idade Gestacional e 2 eram grandes para idade gestacional (14,29%). Em um neonato (7,14%), esse dado 
estava ausente. Conclusão: A prevalência de hipospádia foi alta, porém um pequeno número de neonatos obteve 
diagnóstico antes de nascer.

PE-074 - ANÁLISE DOS ÓBITOS INFANTIS POR SEPTICEMIA NO BRASIL EM 2019

Bruna Reis Krug1, Fabiana Roehrs1, Romana Dall´Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, Carolina Bohn Faccio1,  
Morgana Furtado Wallau1, Giovana Nunes Santos1, Márcia Ducatti Menezes1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: Definida como uma síndrome clínica, a septicemia bacteriana constitui-se como uma entidade 
nosológica infecciosa, que é caracterizada por consequências metabólicas e hemodinâmicas de infecção sistê-
mica grave. É resultante de uma série de implicações orgânicas decorrentes do desequilíbrio imuno-endócrino-
metabólico sistêmico, o que pode levar à falência de vários sistemas e órgãos. Objetivos: Analisar o número 
de óbitos infantis por septicemia no Brasil durante o ano de 2019. Método: Estudo epidemiológico transversal 
descrito a partir de dados registrados na plataforma de informações do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. Resultados: No período avaliado, foram registrados 3267 
óbitos infantis devido à septicemia, sendo a Região Sudeste com maior número de casos (37,4%). A faixa etária 
mais acometida é entre 0 e 6 dias de idade (39,7%), seguida da faixa etária entre 7 e 27 dias (34,5%) e entre 28 
e 364 dias (25,8%). A ocorrência de óbito por septicemia é mais elevada em prematuros, com uma incidência de 
71,2% dos casos, e em recém-nascidos de baixo peso ou extremo baixo peso ao nascer, representando 73,0% 
dos casos. Esse resultado representa aproximadamente 9,2% dos óbitos infantis registrados no ano avaliado e 
uma média mensal de 272 óbitos pela doença. Conclusão: Este número significativo de sepse é preocupante, 
uma vez que suas causas, especialmente na sepse tardia, estão comumente relacionadas a fatores ambientais ou 
assistenciais, o que, indiretamente, podem configurar deficiência na qualidade da assistência prestada. Diante 
disso, vê-se a necessidade de discussão das práticas de medidas preveníveis de sepse, principalmente durante 
o período perinatal. Vê-se também a importância dos serviços ofertados pelas unidades básicas de saúde: acom-
panhamento pré-natal, consulta puerperal de qualidade e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
desse público, com propósito de prevenção e intervenção precoce diante dessas infecções. 
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PE-075 - HERPES NEONATAL EM RECÉM-NASCIDO COM PRESENÇA DE LESÕES 
OCULARES E EM PELE DESDE O NASCIMENTO- RELATO DE CASO COM REVISÃO DE 
LITERATURA

Érika da Cunha Ibiapina1, Fabiano Cunha Gonçalves1, Sandra de Caldas Lins1, Maria Luiza Almada1

1 - Hospital Materno Infantil de Brasília.

Introdução: Herpes neonatal é uma doença rara e grave geralmente causada pela transmissão do vírus do her-
pes simples (HSV) entre a mãe e um recém-nascido. Existem três subtipos: herpes localizada em pele, olhos e 
boca, herpes disseminada e herpes do sistema nervoso central. Objetivo: o objetivo do trabalho é descrever 
um relato de caso de herpes simples, com ricas imagens, em recém-nascido (RN), com manifestações clínicas 
desde o nascimento, além de revisão da literatura sobre o tema. Relato de caso: Trata-se de um RN prematuro, 
de 32 semanas, 1.850 g ao nascer, nascido de parto cesário, apgar 8 e 8, bolsa rota no ato, mãe com doença 
hipertensiva da gestação. RN desenvolveu desconforto respiratório precoce, recebeu 1 dose de surfactante pul-
monar por doença de membrana hialina e iniciado tratamento contra sepse neonatal suspeita com ampicilina e 
gentamicina. Apresentava erupção vesicular em dorso dos punhos, unhas, além de secreção serossanguinolenta 
em olhos, com aproximadamente 6 horas de vida do RN. Diagnóstico confirmatório foi realizado por cultura 
viral para HSV de secreção das lesões de punho e olhos. A importância deste relato baseia-se na prevenção da 
transmissão neonatal, entretanto a maioria das infecções maternas com risco de transmissão é assintomática. 
Conclusão: Gestantes com lesões genitais, a termo, devem ser submetidas a testes e sorologia para diagnosticar 
HSV e determinar o risco de transmissão, bem como para direcionar o tratamento do recém-nascido exposto. 
Parto cesariano é indicado para mulheres com alto risco de transmissão. Administração de aciclovir oral ou vala-
ciclovir nas últimas semanas de gestação para mulheres com história de HSV genital pode prevenir recorrências 
no parto e diminuir o risco de transmissão ao RN.

PE-076 - ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR BRONQUITE E 
BRONQUIOLITE AGUDAS EM MENORES DE UM ANO NA REGIÃO SUL ENTRE 2009-2019

Maiana Larissa de Castro Nagata1, Vitória Fassina1, Thamela Gazola Zanatta1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: As doenças do trato respiratório inferior constituem importante causa de internação hospitalar, es-
pecialmente em menores de um ano. As infecções brônquicas agudas, se não tratadas, podem colocar em risco 
a vida das crianças. Objetivos: Analisar as taxas de internações e óbitos relacionadas à bronquite e bronquiolite 
aguda em menores de um ano na Região Sul no período entre 2009-2019. Metodologia: Estudo epidemiológi-
co descritivo realizado através de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, disponibilizados pelo 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, no período de 2009-2019. Resultados: No período 
avaliado, foram registradas 80.615 internações em menores de um ano de idade na Região Sul por bronquite e 
bronquiolite aguda, deste total 53.747 (66,67%) foram no Rio Grande do Sul, seguido pelo Paraná com 16.296 
(20,21%) e, por último, Santa Catarina com 10.572 (13,12%). Verificou-se que 48.368 (59,99%) sobre o total 
de internações eram do sexo masculino. Na mesma década, foram totalizados 108 óbitos na região, o estado do 
Rio Grande do Sul liderou com 72 casos (66,67%), o Paraná ficou em segundo com 23 (21,30%) e 13 (12,03%) 
em Santa Catarina. A predominância do sexo masculino se repetiu na mortalidade com 63 óbitos (58,33%) ca-
talogados. Conclusão: O Rio Grande do Sul registrou as maiores taxas de internações e óbitos em comparação 
com os demais estados da Região Sul. Houve maior prevalência do sexo masculino em ambos os parâmetros 
analisados, ratificando os dados da literatura. Apesar do alto número de internações verificou-se baixa porcen-
tagem de óbitos decorrente dessas infecções respiratórias.
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PE-077 - TÉCNICA CIRÚRGICA REALIZADA EM PACIENTE PEDIÁTRICA COM SINUS PRÉ-
AURICULAR: RELATO DE CASO

Laura Bettoni Delatorre1, Bruno Bisognin Garlet2, Tassio Fernando Crusius2, Luiz Felipe Alves Nascimento3,  
Alberto Roloff Krüger4, Milene Ortolan Wollmann3, Júlia Sagaz Silva Michelon3, Gabriel Pereira Bernd5,  
Alice Fischer2, Pedro Bins Ely2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; 
3 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 4 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA;  
5 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: Sinus pré-auricular (SPA) é um defeito da embriogênese que se apresenta como uma fístula congênita cir-
cundante à orelha externa, podendo estar associada a síndromes genéticas. Essa condição torna a região vulnerável a 
infecções oportunistas. Por isso, é imprescindível seu conhecimento e sua avaliação precoce, a fim de promover um ma-
nejo rápido, o qual reduz riscos de complicações. Metodologia: Análise do prontuário da paciente e revisão de literatura, 
visando embasamento teórico. Relato de caso: Sexo feminino, 8 anos, previamente hígida, sem alergias. Encaminhada 
ao serviço de Cirurgia Plástica por retração cicatricial à direita após drenagem de SPA infectado. Anatomopatológico 
bilateral confirmou SPA sem outras particularidades. Ambos os lados foram operados, contudo o lado esquerdo não 
apresentou complicações. Quatro meses após a primeira consulta, realizou-se ressecção de SPA com injeção de patente 
azul bilateralmente, sendo o material de ressecção enviado para análise anatomopatológica. Um mês de pós-operatório, 
paciente apresentou-se em consulta sem queixas, negando secreções e com boa cicatrização. Foi realizada tomografia 
de contraste sem repercussão significativa da alteração referida. Discussão: SPA é uma patologia que atinge menos de 
1% da população, com maior incidência em asiáticos e sem preponderância de sexo. Ademais, constata-se reincidência 
de infecção em número significativo de casos, sendo, portanto, necessária a avaliação individualizada de um cirurgião 
de cabeça e pescoço. A presença de SPA não afeta a qualidade de vida do portador, exceto quando acometido por in-
fecção. As cirurgias na região possuem finalidade estética e preventiva, evitando infecções recorrentes. Conclusão: A 
vulnerabilidade à infecção inerente ao SPA justifica a importância do diagnóstico precoce, da análise pormenorizada do 
manejo e da revisão bibliográfica. Mesmo com complicações pós-operatórias iniciais, a paciente obteve boa evolução 
clínica devido à ressecção, com boa avaliação cicatricial e sem drenagem ou secreção.

PE-078 - ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Alice de Moura Vogt1, Luiza Dalla Vecchia Torriani1, Jordana Vargas Peruzzo1, Irene Souza1,  
Eduarda Rebés Müller1, Cristiane Muller1, Carolina Jovasque Lewandowski1, Luísa Alves Lopes1,  
William Cruz da Silva1, Jenifer Grotto de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: O primeiro e mais frequente alimento iniciado precocemente à dieta do bebê são as preparações à 
base de leite de vaca, que trazem à tona o cenário das alergias alimentares, em especial a alergia à proteína do 
leite de vaca (APLV). A APLV afeta cerca de 2,5% das crianças nos primeiros anos de vida e consiste em uma reação 
do sistema imunológico. Objetivo: Este estudo objetiva descrever os principais sintomas, diagnóstico e melhor 
manejo em relação à APLV, além de investigar o que dizem as evidências científicas sobre a amamentação como 
fator de proteção para a APLV na infância. Metodologia: Trata-se de revisão integrativa de análise de estudos 
publicados sobre o tema na literatura científica, visando reunir informações que tragam maior esclarecimento 
ao assunto. Discussão: A APLV pode ser ocasionada por introdução precoce do leite de vaca ao lactente, quando 
o mesmo deveria estar alimentando-se apenas do leite materno. os sintomas mais frequentes dessa alergia 
apresentam-se no trato gastrointestinal, respiratório e na pele. A dificuldade no diagnóstico está relacionada 
ao fato dos sintomas de hipersensibilidade alimentar serem muitas vezes inespecíficos. O teste de provocação 
oral é concebido como referência principal para confirmação ou descarte da APLV. O tratamento visa controlar 
a resposta inflamatória por meio de exclusão do leite de vaca, priorizando o aleitamento materno exclusivo até 
os 6 meses e excluindo leite de vaca e alimentos preparados com o mesmo da dieta. Conclusão: Dado o exposto, 
a APLV é uma alergia alimentar mais comumente presente nos lactentes, possivelmente devido à introdução 
precoce do leite de vaca na dieta. A APLV pode se manifestar de diversas formas, sendo indispensável o estímulo 
do aleitamento materno e a exclusão do leite de vaca e seus derivados da dieta da criança e da mãe (alguns 
casos) como forma de prevenção.
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PE-079 - REALIZAÇÃO DE ZETAPLASTIA EM PACIENTE PEDIÁTRICO COM QUEIMADURAS 
POR AGENTES INFLAMÁVEIS: RELATO DE CASO

Laura Bettoni Delatorre1, Bruno Bisognin Garlet2, Patrícia Dutra Hamilton2, Giovana Moreno Xavier3,  
Júlia Sagaz Silva Michelon3, João Luís Kalckmann Welter3, Gabriel Fiorio Grando4, Ana Terezinha Konzen3,  
Alice Fischer2, Pedro Bins Ely2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; 
3 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 4 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Queimaduras são um problema de saúde global, com mais de 300.000 mortes/ano. Das mortes causadas 
por queimaduras por agentes inflamáveis, cerca de 95% ocorrem em países de baixa e média renda. Em relação à ida-
de, crianças são mais vulneráveis a danos por queimaduras, representando a quinta causa mais comum de ferimentos 
não fatais na faixa etária. Metodologia: Realizaram-se pesquisas relativas a revisões da literatura, com o propósito 
de aprofundar os dados do estudo, além de investigação do prontuário do paciente. Relato de caso: Masculino, 14 
anos, encaminhado da atenção primária para hospital terciário por sequelas de queimadura em região cervical, tó-
rax anterior e membros superiores por agente inflamável. Apresentava retração de pele na região cervical anterior 
com limitação para extensão da cabeça. Planejou-se zetaplastia cervical para melhora da funcionalidade da região. 
Na cirurgia, foi executada liberação da brida cicatricial e confecção de retalho cutâneo em zetaplastia. O paciente 
compareceu à consulta pós-operatória com melhora significativa da retração cicatricial e amplitude de movimento. 
A ferida operatória apresentava bom aspecto com pequenos pontos de cicatrização por segunda intenção e ausência 
de sinais flogísticos. Discussão: Cicatrizes e contraturas após queimaduras podem resultar em problemas funcionais, 
como redução da amplitude de movimento, e estéticos, prejudicando a qualidade de vida dos indivíduos. Além de 
fisioterapia, hidratação e uso de malha compressiva, pacientes com queimaduras a partir de 2º grau podem necessitar 
de cirurgias para melhoramento da mobilidade, como ressecção de tecido cicatricial e enxertia, retalho fasciocutâneo 
e zetaplastia múltipla. Conclusão: Portanto, percebe-se que retrações causadas por queimaduras, nas regiões de tórax, 
cervical e membros superiores, podem ser bem solucionadas com procedimento de zetaplastia. Ademais, notou-se que 
em um mês de pós-operatório, tanto a retração cicatricial prévia, quanto a amplitude de movimentos dos membros e 
extensão da cabeça obtiveram melhora importante, confluindo para alguns benefícios da zetaplastia. 

PE-080 - PREVALÊNCIA DE AFOGAMENTO EM CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS DE IDADE

Larissa Vieira Vargas1, Victória Machado Scheibe1, Júlia Cristina Dani Terraciano1, Nathália Cogo Bertazzo1,  
Kassiana Borowski da Silva1, Maiana Larissa de Castro Nagata1, Nathália Willms Ramos1, Júlia de Souza Brechane1, 
Paulo de Jesus Hartmann Nader1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: As causas de mortes evitáveis são definidas como aquelas preveníveis, total ou parcialmente, por 
ações efetivas dos serviços de saúde. Dentre essas causas, está o afogamento acidental, que poderia ser evitado, 
na maioria dos casos, por meio de medidas simples. Objetivos: Avaliar a prevalência de afogamento em crianças 
de até 3 anos de idade. Métodos: Estudo descritivo transversal baseado em questionários respondidos por pais 
de crianças de até 3 anos de idade em um ambulatório de pediatria em um hospital universitário na região me-
tropolitana de Porto Alegre (RS). O questionário possuía questões a respeito da segurança domiciliar e ocorrência 
de acidentes na infância. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CAAE 
11451519.6.0000.5349, parecer 3.361.784), com assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por 
todos os participantes. Resultados: A amostra foi composta por 126 crianças, com predomínio do sexo feminino 
em 51,6% (65) e média de idade de 11,4 meses. A prevalência de afogamento no total da amostra foi de 3,2% (4). 
Ao analisar as faixas etárias, 4% (2) das crianças de 0 a 6 meses, 5,6% (1) de 12 a 18 meses e 11,1% (1) de 18 a 
24 meses já sofreram afogamento. Conclusão: o afogamento corresponde a terceira causa de morte de crianças 
de todas as idades no Brasil, apesar do declínio no número de casos na última década. Para seguir diminuindo 
os números, é necessária intervenção primária baseada em orientação aos pais, responsáveis, campanhas para 
conscientização da população e estrutura de saúde para resgate e atendimento adequado.
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PE-081 - ANÁLISE DE ÓBITOS DECORRENTES DE TOXOPLASMOSE EM MENORES DE 1 
ANO NO BRASIL ENTRE 2010 E 2019

Carolina da Mota Iglesias1, Marcela Menezes Teixeira1, Stephan Kunz1, Rebeca Delatorre Fonseca1,  
Isabella Salzano Marchese1, Laura Couto Cosner1, Fabiana Roehrs1, Rafaela Boff1, Manoela Sauer Faccioli1,  
Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, agravada poten-
cialmente quando infecta gestantes. Nesse sentido, torna-se imprescindível um pré-natal adequado realizado 
por profissional qualificado.  Objetivos: Analisar o perfil demográfico e fatores associados às taxas de óbitos 
por toxoplasmose infantil ocorridos no Brasil no período entre 2010 e 2019 em crianças menores de 1 ano. 
Metodologia: Estudo descritivo documental com dados coletados por meio do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) referente aos anos de 2010 a 2019, disponibilizados pelo Departamento de Informações do 
Sistema Único de Saúde. A população de estudo são crianças de até 1 ano que foram a óbito em decorrência de 
toxoplasmose no Brasil. Resultados: No período analisado, foram registrados 30 óbitos decorrentes de toxoplas-
mose na população estudada. Analisando as regiões do país, a região Norte registrou maior número de óbitos 
(33,33% do total), seguido por 26,76% no Centro-Oeste. A identificação mais frequente foi na raça parda (60% 
do total), seguida da raça branca com 36,6%. Nas gestantes pré-termo entre 32 a 36 semanas houve predomínio 
de óbitos (36,67% do total). Após o nascimento, RN até 28 dias apresentaram maior índice de morte, 30%. Em 
relação ao peso do nascimento, houve maiores óbitos na faixa de 1.500-2.499g, correspondendo a 36,67% do 
total. Quanto a idade materna, a faixa etária na qual houve predomínio de óbitos foi a de 20-24 anos, totalizan-
do 26,67% dos casos. De acordo com a escolaridade materna, o maior número de óbito foi com taxa de 8-11 
anos (46,67%). Conclusão: A baixa prevalência de óbitos infantis por toxoplasmose, indica a possibilidade de 
subnotificação, sendo resultado do baixo acesso ao diagnóstico precoce e de um pré-natal inadequado. Sendo 
assim, a análise da epidemiologia das regiões, bem como a determinação do perfil sorológico das mulheres em 
idade reprodutiva podem minimizar a transmissão vertical. 

PE-082 - ÓBITOS INFANTIS POR AGRESSÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS: ATÉ QUANDO 
ESSES CASOS VÃO SER IGNORADOS?

Giulia Parmeggiani Zampieri1, Victória Machado Scheibe1, Eduardo Alves da Silva Júnior2,  
Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA.

Introdução: Segundo dados apresentados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, na última década, 103.149 
óbitos ocorreram entre crianças e adolescentes – entre o nascimento e os 19 anos. De acordo com especialistas, 
a maioria dos casos de agressão é cometida por parentes dentro do ambiente doméstico. Diante desse triste 
cenário, urge a implementação de políticas de prevenção às agressões, garantindo ações articuladas e efetivas 
entre diferentes esferas como educação, saúde, segurança e assistência social. Objetivos: Analisar as taxas de 
óbitos infantis relacionadas à agressão e possíveis fatores associados a tal condição no Brasil entre 2017 e 2019. 
Métodos: Estudo epidemiológico descritivo documental realizado através de dados do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade Infantil, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, no 
período de 2017-2019. Resultados: No período avaliado, foram registrados 286 óbitos decorrentes de agressão, 
com igual resultado entre os sexos, houve maior frequência em indígenas (36,01%), na faixa entre 0 e 6 dias 
(51,05%) – sendo 91,1% desse total em menos de 24 horas, mãe com nenhuma escolaridade (26,22%) e com 
idade entre 15 e 19 anos (17,83%), o domicílio foi o local de maior ocorrência das agressões (46,15%). Do total 
de óbitos verificados, a maior parte ocorreu na Região Norte (47,90%), no ano de 2018 (36,01%). Conclusão: 
Os dados sugerem possível relação entre os óbitos infantis por agressão e fatores maternos como baixa escola-
ridade e idade precoce. Ademais, a alta proporção de mortalidade em crianças de raças indígenas e pardas, com 
idade menor de 1 ano, principalmente, em domicílio, reforça a gravidade do quadro e a urgente necessidade de 
intervenções públicas junto a profissionais de saúde para que esses casos não venham mais a ocorrer.
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PE-083 - RETORNO ÀS ESCOLAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Stephan Kunz1, Liara Eickhoff Coppetti1, Catarina Roos Mariano da Rocha1, Martina Marcante1,  
Antônio Leal Pacheco1, Paula Siminovich1, Cristiano Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: No ano de 2020, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO, 2020), 186 países fecharam suas escolas total ou parcialmente a fim de retardar ou conter a 
disseminação do COVID-19. Essa medida atingiu cerca de 70% dos alunos do mundo e observa-se que o fecha-
mento prolongado das escolas pode determinar consequências sociais e na saúde das crianças, sobretudo as 
que vivem na pobreza, salientando que o maior comprometimento foi observado nas redes públicas de ensino. 
Objetivo: Este estudo tem como objetivo realizar um contraponto entre a eficácia do fechamento de escolas na 
transmissão do vírus e as suas consequências sociais e de saúde para as crianças. Metodologia: Foi realizada 
uma revisão de literatura. As referências utilizadas foram consultadas na base de dados PubMed, aplicando-se 
à pesquisa os descritores: “COVID-19”, “School” e “Pandemic”. Resultados: o afastamento das crianças do am-
biente escolar permite que elas sejam blindadas de problemas infecciosos nesse cenário pandêmico. Somado 
a isso, a maior convivência dos pais com os filhos pode melhorar o vínculo entre eles. Entretanto, a maior parte 
das famílias não compartilha dessa realidade: o fechamento das escolas, desde de maio de 2020, representa 
uma ameaça. No cenário presente, de pandemia, muitas famílias carecem de recursos mesmo para os cuidados 
mais básicos, como alimentação e higiene. Conclusão: o fechamento das escolas teve como objetivo frear a 
transmissão do vírus, visto que as crianças poderiam ser grandes disseminadores do vírus. Entretanto, o fecha-
mento das escolas gerou forte reflexo em grande parte dos alunos, principalmente dos que vivem na pobreza. 
Dessa forma, mostra-se necessário um suporte de renda para essas famílias em situações de incerteza ou a crise 
na saúde se transformará em uma crise social, de mais difícil recuperação e sobrevivência.

PE-084 - ENDARTERITE EM PACIENTE DE 14 ANOS COM PERSISTÊNCIA DE CANAL 
ARTERIAL NÃO CORRIGIDA: UM RELATO DE CASO

Carina Marangoni1, Aline Petracco Petzold1, Bruna da Costa Rodrigues1, Laura Gazal Passos1,  
Marina Chaves Amantéa1, Maria Lúcia Hristonof1, Sabrina Comin Bizotto1, João Batista Petracco2,  
Andrea Mabilde Petracco2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Hospital São Lucas da PUCRS.

Introdução: Endarterite infecciosa é uma infecção da superfície dos grandes vasos, causada por bactérias ou fungos, 
classificada em aguda ou subaguda. A endarterite de artéria pulmonar (AP) é rara, podendo se manifestar em pacientes 
com persistência de canal arterial (PCA). Relato de caso: Menina, 14 anos, procurou atendimento em consultório por 
história de cardiopatia na infância, relatando quadro febril há 30 dias associado a dispneia, prostração e perda ponderal. 
Havia consultado em pronto atendimento: diagnosticadas broncopneumonias e iniciado antibiótico há 4 dias. Ao exa-
me, aspecto geral de doença aguda febril debilitante, com palidez e má perfusão, pulsos em “martelo d´água”, sopro 
cardíaco em maquinária e crepitantes pulmonares. Hipótese clínica de endocardite infecciosa, sendo hospitalizada 
para investigar e iniciar tratamento empírico após coleta de hemoculturas, que foram positivas para Streptococcus 
viridans. Exames evidenciaram leucocitose e PCR elevado. Ecocardiograma revelou vegetação visível no tronco da AP 
originária de ductus patente. Tomografia identificou nova pneumonia em campo pulmonar, com suspeita de embolia 
séptica. Cintilografia pulmonar confirmou embolias pulmonares e, mesmo com regressão parcial da vegetação, optou-
se por tratamento cirúrgico para ressecção da massa e fechamento do ductus, com bom resultado. Paciente recebeu 
alta e manteve acompanhamento clínico. Discussão: A PCA pode ser fator de risco para endocardite infecciosa, de 
forma que o manejo adequado dessa anomalia congênita é fundamental. No caso relatado, a paciente apresentava 
PCA com clínica importante, que não foi conduzida adequadamente, resultando em quadro grave de endarterite de 
AP aos 14 anos. Ressalta-se a relevância da correção do defeito do canal arterial e da realização de profilaxia para a 
endocardite. Conclusão: O caso destaca-se pelo manejo pouco eficaz e a subsequente evolução do quadro. Quando 
realizada corretamente, a profilaxia antibiótica evita complicações da endarterite. Ademais, especialmente quando 
o paciente apresenta distúrbios hemodinâmicos, o fechamento do canal arterial é recomendado.
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PE-085 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS COM SUSPEITA CLÍNICA DE COVID-19 
NA CIDADE DE CANOAS/RS

Bruna Manjabosco Wächter1, Eduardo Lopes1, Adriana Becker1, Simone Rickrot Barroso1

1. Hospital Municipal de Canoas, RS.

Introdução: Em março de 2020 foi declarada a doença COVID-19 uma pandemia, com casos em todos os conti-
nentes e em todas as faixas etárias. Embora crianças frequentemente manifestem sintomas menos graves, elas 
são passíveis de hospitalização e agravamento, devendo serem estudadas. Objetivo: Estudar o perfil de pacientes 
pediátricos atendidos ou referenciados para coleta de RT-PCR de COVID-19 no Hospital Universitário de Cano-
as. Metodologia: Pacientes com sintomas gripais eram encaminhados para a coleta do exame RT-PCR e dados 
coletados. Um estudo transversal, retrospectivo, quantitativo, a coleta dos dados foi de agosto de 2020 a março 
de 2021. Para a análise estatística o programa utilizado foi o SPSS 21.0, os testes de testes de Mann-Whitney, 
qui-quadrado de Pearson e teste de Kolmogorov-Smirnov foram utilizados. Variáveis categóricas foram descritas 
por frequências absolutas e relativas. Considerado o nível de significância de 5%. Resultados: Coletou-se 328 
amostras de RT-PCR, dessas, 51,5% do gênero masculino, com mediana de idade de 4 anos, presença de comor-
bidades em 16,8% dos pacientes. Os principais sintomas relatados foram febre 73%, tosse 50%, obstrução nasal 
44% e cefaleia 29%. O exame foi positivo em 86 pacientes, sexo feminino (p=0,007) apresentou associação 
estatisticamente significativa com o resultado positivo para COVID. Os sintomas de tosse (p=0,033), dispneia 
(p=0,021) e vômito (p=0,027) foram mais frequentes no grupo com teste não-detectável. Febre (p=0,054) e cefaleia 
(p=0,057) foram mais frequentes nas crianças com teste positivo, mas sem significância estatística. Conclusão: 
Apesar de uma amostra expressiva, os com RT-PCR detectável não foram significativos. Porém, mesmo com essa 
limitação, os dados possibilitam propor intervenções nos cenários de atendimento primário e secundário no 
município de Canoas e criar uma base de dados para outros estudos sobre o tema.

PE-086 - ASPECTOS DA FENDA LABIOPALATINA EM CRIANÇAS NA REGIÃO SUL DO 
BRASIL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA ÚLTIMA DÉCADA

Thiago Kingeski Andreoli1, Eduardo Beltrame Martini1, Aline Aiolfi1, Bruna Rossetto1, Vítor Bordin Schmidt1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A fissura labiopalatina é uma anomalia congênita facial. Ela pode afetar a aparência, fala, audição, 
crescimento e o bem-estar psicossocial do paciente. Essa condição, além da correção cirúrgica, exige intensos 
cuidados de uma equipe multiprofissional que envolve cirurgiões plásticos, fonoaudiólogos, ortodontistas e 
psicólogos. Objetivo: O objetivo do trabalho é analisar, estatisticamente, os perfis epidemiológicos da Fenda 
Labiopalatina, na região Sul, entre os anos de 2010 a 2020. Métodos: Estudo epidemiológico, cujas informações 
contidas foram obtidas por meio de uma revisão da literatura e de uma coleta no banco de dados do DataSus, 
no período de 2010 a 2020, referente a Fenda Labiopalatina em crianças na região Sul. Resultados: Durante a 
década analisada, foram registradas, na região Sul do Brasil, 11.854 internações decorrentes dessa malformação, 
sendo 16,51% do total registrado no Brasil. O ano com maior número de internações foi 2012, com 11,07%, 
enquanto 2020, com 4,91%, o de menor número. A média de permanência em ambiente hospitalar foi de 1,5 
dias. Quanto ao perfil epidemiológico dos pacientes internados, a maior prevalência foi entre 1 e 4 anos, com 
33,71%, seguida de menores de 1 ano, com 24,31%, sendo a faixa etária de menor prevalência entre 15 e 19 
anos, com 11,27% das internações. Em relação ao gênero, 58,76% dos pacientes eram do sexo masculino. No 
que tange à mortalidade, foram registrados 8 óbitos na região Sul, correspondendo a 12,9% do total nacional. 
Quanto aos gastos governamentais, a região Sul teve uma despesa, incluindo os custos de serviços hospitalares 
e profissionais, de R$17.234.511,63, correspondendo a 17,37% do custo nacional total. Conclusão: A partir da 
análise realizada, foi possível identificar o perfil epidemiológico dos pacientes com essa malformação. Esses 
dados são imprescindíveis a fim de promover um melhor desfecho desses pacientes após o tratamento, redu-
zindo gastos públicos desnecessários.
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PE-087 - ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 2013 A 2020, DA LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA AGUDA EM CRIANÇA NO BRASIL

Eduardo Beltrame Martini1, Thiago Kingeski Andreoli1, Bruna Rossetto1, Aline Aiolfi1, Vítor Bordin Schmidt1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A leucemia linfocítica aguda (LLA), caracterizada pela proliferação desenfreada de linfócitos imatu-
ros e anormais, é uma doença maligna dos linfoblastos B ou T. Embora, na população infanto-juvenil seja o tipo 
mais prevalente de câncer, fazendo parte de um terço de todas as neoplasias malignas, a maioria das crianças 
e adolescentes em tratamento chegam à cura. Objetivo: O objetivo do trabalho é analisar, estatisticamente, os 
perfis epidemiológicos da Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), no Brasil, entre os anos de 2013 e 2020. Métodos: 
Estudo epidemiológico, cujas informações contidas foram obtidas por meio de uma revisão da literatura e de 
uma coleta no banco de dados do DataSus - Painel-Oncologia Brasil, no período de 2013 a 2020, referente a 
Leucemia Linfocítica Aguda em crianças no território brasileiro. Resultados: Durante o período analisado foram 
registrados 9.813 diagnósticos de Leucemia Linfocítica Aguda, sendo 2020, com 1.273, o ano com maior nú-
mero de casos e 2017 o de menor, com 1.167. A região Sudeste foi a com maior registro de casos, com 35,77%, 
sendo o estado de São Paulo o com maior prevalência, com 21,6%. No que tange o perfil epidemiológico dos 
pacientes diagnosticados, a maior incidência foi na faixa etária entre 2 e 4 anos, com 30,54% dos casos. A 
prevalência é baixa em crianças menores de 1 ano e, após os 4 anos, diminui progressivamente, alcançando 
a menor incidência aos 19 anos. O sexo masculino é o de maior prevalência, com 59,18% dos diagnósticos. A 
modalidade terapêutica de preferência foi a quimioterapia, sendo utilizada para o tratamento de 91,63% dos 
pacientes. Conclusão: A partir da análise realizada, foi possível identificar o perfil epidemiológico dos pacientes 
diagnosticados com LLA. Esses dados são imprescindíveis a fim de promover um diagnóstico precoce, reduzindo 
desfechos negativos e gastos públicos.

PE-088 - ÓBITOS INFANTIS POR ESPINHA BÍFIDA: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DO RIO 
GRANDE DO SUL NA ÚLTIMA DÉCADA

Thaisa Caporlingua Lopes1, Giulia Parmeggiani Zampieri1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: As anomalias congênitas constituem importante causa de morbimortalidade infantil no Brasil. 
Dentre essas, os defeitos de fechamento do tubo neural apresentam alta prevalência - 1:1000 nascimentos - 
especialmente, a espinha bífida (EB). Por isso, desde 2013, o Conselho Federal de Medicina recomenda a repo-
sição periconcepcional de ácido fólico, pois segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia há redução em até 75% do risco de nascimento com anencefalia e EB. Objetivo: Analisar os dados 
coletados com o intuito de traçar possível perfil epidemiológico dos óbitos infantis por EB no Rio Grande do 
Sul (RS), no período de 2010-2019. Método: Pesquisa de caráter epidemiológico e descritivo a partir de dados 
coletados de óbitos infantis no RS, entre 2010-2019, disponibilizados pelo Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: No período e na unidade de federação analisados, foram regis-
trados 26 óbitos infantis por EB (0,69% do total de óbitos infantis, por malformações congênitas, deformidades 
e anomalias cromossômicas), mais frequentes: sexo feminino (53,9%), cor branca (80,7%), faixa etária materna 
20-29 anos (46,1%), mães com escolaridade 8-11 anos (57,7%). Do total de óbitos, 19,2% no ano de 2018 e 
57,7% evoluíram a óbito em 0-6 dias de vida, sendo 34,6% com menos de 24 horas. Conclusão: A EB deve ser 
enfrentada como um amplo problema de saúde pública, tendo conhecimento da significativa possibilidade 
de redução com o uso de ácido fólico. Constatou-se um perfil de gestantes de 20-29 anos, com escolaridade 
moderada, e maior prevalência de óbitos em ano recente, dessa forma, reforça-se a necessidade de enfatizar a 
profilaxia com ácido fólico no período periconcepcional, e instauração de políticas articuladas no Sistema Único 
de Saúde para ampliação da adesão à essa medida preventiva.
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PE-089 - SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA ASSOCIADA À 
COVID-19: UM RELATO DE CASO

Carolina da Mota Iglesias1, Bianca Brinques da Silva1, Marcela Menezes Teixeira1, Laura Fogaça Pasa1,  
Liara Eickhoff Coppetti1, Stephan Kunz1, Érica Kroeff Piva1, Manoela Sauer Faccioli1, Isabella Salzano Marchese1, 
Cristiano do Amaral de Leon1 

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 3 anos de idade, foi levada à UBS com queixa de febre há 3 dias, sendo 
encaminhada para Pronto Atendimento Pediátrico, onde realizou exames e foi liberada com prescrição de Amoxi-
cilina e Cetoprofeno. Progrediu com persistência da febre, sonolência, recusa alimentar, exantema (principalmente 
em membros inferiores, que desapareciam a digitopressão), edema de mãos e pés bilateralmente, hiperemia de 
orofaringe e conjuntiva, sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Canoas, onde foram solicitados exames com-
plementares. A paciente foi transferida para a UTI pediátrica devido à sonolência e suspeita de Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica. Os resultados dos exames revelaram marcadores de coagulopatia elevados (d-dímeros 11.230) e 
provas de atividade inflamatória aumentadas (PCR 260,9). O ecocardiograma realizado apresentava refluxo tricúspide 
moderado, insuficiência mitral leve-moderada, insuficiência pulmonar leve e FE 68%. O teste PCR-RT COVID resultou 
positivo. Na internação, a paciente recebeu antibioticoterapia (Ceftriaxona e Vancomicina), reposição de volume e 
droga vasoativa (Noradrenalina) em dose baixa por 48 horas, evoluindo sem necessidade de oxigênio. Foi prescrita 
imunoglobulina e optou-se por iniciar Aspirina em alta dose. A paciente apresentou melhora gradual dos sintomas 
e boa evolução do quadro. Foi transferida à enfermaria após uma semana, e após 3 dias a paciente recebeu alta hos-
pitalar. Discussão: A atual pandemia do SARS-CoV-2 tem sido agravada na população pediátrica pela notificação de 
uma doença com manifestações clínicas e laboratoriais similares a Kawasaki. A doença é conhecida como Síndrome 
Inflamatória Multissistêmica, sendo causa relevante de óbito em pacientes pediátricos com sorologia positiva para 
COVID-19. A patogenia ainda é desconhecida, no entanto, sabe-se que alguns vírus estão associados à estimulação 
do sistema imunológico, exacerbando respostas inflamatórias, as quais seriam responsáveis por ambas as doenças. 
Devemos estar atentos para tal síndrome, visto que pode se manifestar como um quadro grave, causando choque, 
miocardite e deterioração cardiorrespiratória.

PE-090 - COMPARAÇÃO DOS CASOS DE HEPATITE B EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
NO BRASIL EM 2009 E 2019

Eduarda Vanzing da Silva1, Gabriela Accampora Fortes1, Júlia Simões Lopes Guarienti Rorato1,  
Giovanna Guidi Damiani1, Flávia Serafin Daros1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A hepatite B é uma doença infecciosa causada pelo HBV que acomete o fígado. Está presente no 
sangue e em secreções. Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estejam infectadas pelo HBV e 
que cerca de 360 milhões sofram de infecção crônica. Objetivo: Comparar o perfil do paciente de 0 a 19 anos 
portador de hepatite B no país nos anos de 2009 e 2019. Método: Realizou-se um estudo descritivo utilizando 
a base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, onde foram buscados dados referentes 
ao número de pessoas portadoras de hepatite B por 100 mil habitantes e a faixa etária desses pacientes nos 
anos de 2009 e 2019. Resultados: No ano de 2009, entre 0 a 5 anos, houve 1,1 paciente do gênero masculino 
portador de hepatite B a cada 100 mil habitantes e 1,0 do feminino, de 5 a 9 anos, havia 0,7 no gênero masculino 
e 0,7 no feminino, de 10 a 14 anos, 1,0 paciente do gênero masculino e 1,3 do feminino e de 15 a 19 anos, 3,3 
do gênero masculino e 6,7 do feminino. Já, em 2019, havia 0,7 paciente por 100 mil habitantes com hepatite 
B do gênero masculino e 0,8 do feminino, de 5 a 9 anos, 0,1 no gênero masculino e 0,1 no feminino, de 10 a 14 
anos, 0,4 do gênero masculino e 0,3 do feminino e de 15 a 19 anos, 0,8 do gênero masculino e 1,7 do feminino. 
Conclusão: Em 2019, houve uma queda na taxa de pacientes portadores de hepatite B em ambos os gêneros e 
em todas as faixas etárias em relação a 2009. Isso devido a fatores, como o aumento do número de campanhas, 
como as de vacinação contra a hepatite e de conscientização a respeito dessa doença.
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PE-091 - APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE VASCULITE POR IGA NA INFÂNCIA: UM RELATO DE 
CASO

Georgia de Assunção Krauzer1, Luíza Mainardi Ribas1, Laura Taborda Lopes Almeida1, Katarina Bender Boteselle1, 
Maria Michelle Ferreira Rodrigues1, Mônica Delapasse1, Beatriz Castro Chiarelli1, Esther Fernanda Sasse Eichstädt1, 
Luísa Farias Leiria1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: Vasculite por IgA (VIgA) ou Púrpura de Henoch-Schönlein é a vasculite mais frequente na infância. 
Caracteriza-se classicamente por púrpura palpável sem trombocitopenia e coagulopatia, atritre/artralgia, dor 
abdominal e nefrite. Descrição do caso: Menina, 4 anos, apresentou dor e edema de início súbito em Membros 
Inferiores (MMII) e mãos, por 2 dias, associado à equimoses de mãos e pés, além de febre. Internou em Enfermaria 
Pediátrica para investigação. Após 48 horas do início do quadro, apresentou púrpuras em MMII e dificuldade de 
deambulação. Mãe negou infecção viral recente. Radiografia Torácica evidenciou lesão sugestiva de consolidação 
em Lobo Médio, recebendo Ceftriaxone e Azitromicina, enquanto, Tomografia torácica revelou associação com 
hemorragia alveolar. Avaliação laboratorial revelou ausência de plaquetopenia, Antiestreptolisina O reagente, 
e hematúria discreta, com cilindros hemáticos e proteinúria leve. Paciente não recebeu corticoterapia. Evoluiu 
clinicamente bem, com alta para seguimento ambulatorial após cerca de 17 dias de internação. Discussão: Na 
VIgA, a púrpura é presente em aproximadamente ¾ dos pacientes, precedendo os outros sintomas em média 
em 4 dias. No caso exposto, a apresentação inicial não incluiu a presença das púrpuras, e sim de equimoses, 
dolorosas. o rash cutâneo associado à VIgA geralmente inicia como eritematoso, macular ou urticariforme, po-
dendo coalescer e formar estas equimoses. As lesões podem ser pruriginosas, mas raramente dolorosas, como 
apresentou a paciente em questão. O edema subcutâneo localizado é uma característica comum que pode ser 
encontrada nas áreas dependente de gravidade e pressão, e periorbital. O acometimento de mãos é um achado 
mais comum em adultos. Conclusão: Na ausência da erupção purpúrica clássica, o diagnóstico de VIgA pode não 
ser óbvio, inicialmente. Portanto, o presente estudo relata a importância do reconhecimento das manifestações 
atípicas da doença, auxiliando no diagnóstico precoce da patologia.

PE-092 - REVISÃO SOBRE HEPATITE A EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Eduarda Vanzing da Silva1, Flávia Serafin Daros1, Gabriela Accampora Fortes1, Giovanna Guidi Damiani1, 
 Júlia Simões Lopes Guarienti Rorato1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A hepatite A é uma doença infecciosa causada pelo vírus VHA, que é transmitido por via oral-fecal e 
por meio de água e de alimentos contaminados. Nesta revisão será enfatizada a hepatite A, que é a mais frequen-
te das hepatites no meio infantil. Objetivo: Salientar os aspectos epidemiológicos, quadro clínico da doença e 
abordagem vacinal da hepatite A em crianças através de revisão de literatura. Metodologia: Foram selecionados, 
através de pesquisas na plataforma SciELO e no site do Ministério da Saúde, 20 artigos relacionados à hepatite 
A em crianças e adolescentes, dos quais 11 foram excluídos por não corresponderem ao objetivo do trabalho. 
Dos 9 artigos foram coletados dados epidemiológicos e abordagens vacinais, sendo posteriormente analisados 
e comparados. Resultados: Aproximadamente 85% das crianças com idade inferior a dois anos são assintomáti-
cas. Nas formas sintomáticas, pode haver cefaleia, febre, vômito, distúrbios do paladar, colúria e icterícia na fase 
aguda. Em 2009, a cada 100.000 habitantes, a taxa de casos confirmados de hepatite A em crianças menores 
de 5 anos foi de 12,9%, a de crianças de 05 a 09 anos foi de 22,5% e de 10 a 14 anos foi de 13,3%. Em 2019, 
a cada 100.000 habitantes, crianças menores de 5 anos, de 05 a 09 anos e de 10 a 14 anos apresentaram uma 
taxa de casos de hepatite A de 0.2%. A vacinação contra a hepatite A, permitida a partir de um ano de idade, tem 
apresentado uma eficácia de 94 a 100%. Conclusão: As evidências identificam que houve queda no percentual 
de casos de hepatite A em crianças entre 2009 e 2019, corroborando com os dados do site Governo do Brasil 
(GOV). Isso foi possível, principalmente, por questões preventivas proporcionadas pela vacinação.
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PE-093 - ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA NO RIO GRANDE 
DO SUL ENTRE 2010 E 2018

Lana Caroline Palaver Dall´Ago1, Andressa Wierzbicki2, Liara Eickhoff Coppetti1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Fundación H.A. Barcelo.

Introdução: A sífilis congênita, atualmente é considerada a segunda causa de óbito fetal evitável. É causada 
pelo Treponema pallidum, transmitida por via transplacentária durante a gestação, podendo causar defeitos 
congênitos precoces ou tardios, óbito fetal e aborto. Objetivos: Analisar o número de casos confirmados de 
Sífilis Congênita no Rio Grande do Sul, no período entre 2010 a 2018, em relação às cidades de maior prevalên-
cia, sexo e raça da criança. Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo documental, referente aos anos de 
2010 a 2018, baseado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net, do Ministério da Saúde, 
disponibilizado pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A partir dos dados 
obtidos, foram analisadas as variáveis de interesse do estudo. A população de estudo foi composta por todos 
indivíduos com diagnóstico de Sífilis Congênita no RS. Discussão e resultados: No RS, entre 2010 e 2018, foram 
registrados um total de 11.503 casos de Sífilis Congênita. O número variou de 435 em 2010 até 1.837 em 2018. 
As cidades que mais apresentaram casos da doença foram: Porto Alegre (45,30%), Canoas (7,52%) e Caxias do 
Sul (5,73%). Observa-se a predominância em crianças do sexo feminino (45,81%) e de raça branca (61,18%). Em 
62,76% dos casos a doença foi descoberta durante o pré natal e em 27,51% no parto ou curetagem. A evolução 
da doença resultou em morte por Sífilis Congênita 1,72%, além de 5,30% de aborto/natimorto. Conclusões: A 
análise feita, com base nos dados disponíveis, demonstra que os casos de Sífilis Congênita estão em ascensão, 
deduzindo falha na prevenção da doença. Esses dados podem sugerir políticas e práticas específicas para reduzir 
de maneira mais intensiva e efetiva o número de casos, principalmente em regiões com maior ocorrência.

PE-094 - REALIZAÇÃO DE ZETAPLASTIA EM PACIENTE PEDIÁTRICO COM QUEIMADURAS 
POR AGENTES INFLAMÁVEIS: RELATO DE CASO

Laura Bettoni Delatorre1, Bruno Bisognin Garlet2, Patrícia Dutra Hamilton2, Giovana Moreno Xavier3,  
Júlia Sagaz Silva Michelon3, João Luís Kalckmann Welter3, Gabriel Fiorio Grando4, Ana Terezinha Konzen3,  
Alice Fischer2, Pedro Bins Ely2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; 
3 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 4 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Queimaduras são um problema de saúde global, com mais de 300.000 mortes/ano. Das mortes causadas 
por queimaduras por agentes inflamáveis, cerca de 95% ocorrem em países de baixa e média renda. Em relação à ida-
de, crianças são mais vulneráveis a danos por queimaduras, representando a quinta causa mais comum de ferimentos 
não fatais na faixa etária. Metodologia: Realizaram-se pesquisas relativas a revisões da literatura, com o propósito 
de aprofundar os dados do estudo, além de investigação do prontuário do paciente. Relato de caso: Masculino, 14 
anos, encaminhado da atenção primária para hospital terciário por sequelas de queimadura em região cervical, tó-
rax anterior e membros superiores por agente inflamável. Apresentava retração de pele na região cervical anterior 
com limitação para extensão da cabeça. Planejou-se zetaplastia cervical para melhora da funcionalidade da região. 
Na cirurgia, foi executada liberação da brida cicatricial e confecção de retalho cutâneo em zetaplastia. O paciente 
compareceu à consulta pós-operatória com melhora significativa da retração cicatricial e amplitude de movimento. 
A ferida operatória apresentava bom aspecto com pequenos pontos de cicatrização por segunda intenção e ausência 
de sinais flogísticos. Discussão: Cicatrizes e contraturas após queimaduras podem resultar em problemas funcionais, 
como redução da amplitude de movimento, e estéticos, prejudicando a qualidade de vida dos indivíduos. Além de 
fisioterapia, hidratação e uso de malha compressiva, pacientes com queimaduras a partir de 2º grau podem necessitar 
de cirurgias para melhoramento da mobilidade, como ressecção de tecido cicatricial e enxertia, retalho fasciocutâneo 
e zetaplastia múltipla. Conclusão: Portanto, percebe-se que retrações causadas por queimaduras, nas regiões de tórax, 
cervical e membros superiores, podem ser bem solucionadas com procedimento de zetaplastia. Ademais, notou-se que 
em um mês de pós-operatório, tanto a retração cicatricial prévia, quanto a amplitude de movimentos dos membros e 
extensão da cabeça obtiveram melhora importante, confluindo para alguns benefícios da zetaplastia. 
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PE-095 - RECONSTRUÇÃO DE PEDÍCULO COM TÉCNICAS V-Y MODIFICADA E 
ZETAPLASTIA EM BEBÊ COM SINDACTILIA: RELATO DE CASO

Laura Bettoni Delatorre1, Bruno Bisognin Garlet2, Eduardo Canova da Rosa2, Bárbara Luiza Belmonte da Silveira1, 
Milene ortolan Wollmann3, Alberto Roloff Krüger4, João Luís Kalckmann Welter3, Yasmin Ricarte Hass Lopes3,  
Alice Fischer2, Pedro Bins Ely2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; 
3 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 4 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Sindactilia é uma das anormalidades embriológicas mais frequentes de membros superiores, ocorrendo 
em, aproximadamente, um a cada 2.500 nascimentos. Indicação e procedimento cirúrgico corretos permitem qua-
lidade de vida e ótimos resultados estéticos ao paciente. Metodologia: Dados obtidos por meio do prontuário do 
paciente, além de revisões de literatura, com objetivo de aprofundar e concretizar o estudo. Relato de caso: Paciente 
do sexo masculino, 7 meses, sem comorbidades e alergias, nega uso de medicações contínuas. Foi encaminhado para 
o serviço de Cirurgia Plástica por sindactilia simples incompleta de quarto espaço interdigital da mão direita, sem 
prejuízo à mobilidade da região. O exame de raio-x não detectou a presença de sinostose. Durante o procedimento 
cirúrgico, verificou-se que o retalho pediculado media 1,5 cm x 0,7 cm, e foram utilizadas as técnicas V-Y modificada 
e zetaplastia para correção da anomalia. Discussão: A abordagem cirúrgica do paciente foi projetada de acordo com 
o histórico, exames físicos e radiológicos. A importância da escolha da técnica adequada utilizada em sindactilias é 
fundamental, para um bom resultado estético e funcional. Sobre a metodologia escolhida, V-Y modificada, as marca-
ções em zigue-zague no tecido cutâneo são incisadas e, posteriormente, disseca-se o subcutâneo para mobilização 
distal da dobra para fechamento primário dos retalhos triangulares. Ainda, usando-se a pele sobressalente, fecha-se 
os lados laterais das falanges média e distal, usando apenas os retalhos triangulares. Ademais, os tecidos moles 
profundos são preservados junto ao pedículo, entre as cabeças metacarpais, a gordura entre as falanges proximais é 
retirada, e as estruturas neurovasculares preservadas. Conclusão: O emprego da técnica V-Y modificada proporcionou 
um excelente resultado estético, e o paciente não apresentou intercorrências no pós-operatório imediato. Uma vez 
que não foram usados enxertos no procedimento, a incidência de complicações diminui significativamente.

PE-096 - RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME DE DOWN E SÍNDROME DE WEST

Marcelle Moreira Peres1, Fernanda Thaís Lenz1, Daniela Fredi Santi1, Fernanda Saraiva Loy1,  
Esther Fernanda Sasse Eichstädt1, Paula Sommer1, Kenia Cordeiro Silva1, Georgia de Assunção Krauzer1,  
Caroline da Silveira Ribeiro1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: A Síndrome de West (SW), caracterizada por espasmos, acontece com maior frequência em crianças 
com Síndrome de Down (SD), em comparação com a população em geral. A prevalência estimada de SW nestas 
crianças é de 6-32%. Assim, o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão da literatura mundial sobre 
a relação entre SD e SW. Metodologia: Revisão sistemática da literatura, realizada de março a abril de 2021, nas 
bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed. Utilizou-se os descritores West´s syndrome e Down´s 
syndrome. Foram elegíveis os estudos que avaliaram a relação entre SD e de SW na infância, nos últimos dez anos. 
Resultados: Foram encontrados 470 títulos. Destes, 32 foram selecionados, 26 resumos foram lidos e incluiu-se 
14 artigos neste estudo. As pesquisas demonstram que a SW é a causa mais frequente de convulsão em crianças 
com SD. A maior prevalência de espasmos neste grupo parece ser decorrente de anomalias cerebrais estruturais 
relacionadas com a diminuição da densidade neuronal resultante da hipoplasia frontotemporal, persistência de 
dendritos, laminação neuronal anormal, redução de interneurônios inibitórios e adaptações metabólicas relacio-
nadas à superexpressão genética. A convulsão acomete mais o sexo masculino e inicia no primeiro ano de vida 
em aproximadamente 40% dos casos. O correto manejo reduz prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor. 
Verificou-se que cuidadores de portadores de SD relacionam o atraso no tratamento com aconselhamento insu-
ficiente dos profissionais de saúde e desconhecimento das características dos espasmos epilépticos. Conclusão: 
Investigar os espasmos em pacientes com SD é fundamental. Em se tratando de um quadro epiléptico, o atraso 
no diagnóstico e manejo relaciona-se com prognósticos insatisfatórios de desenvolvimento neurológico e lesões 
cerebrais, prejudicando o desenvolvimento global da criança acometida.
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PE-097 - TRANSPLANTES HEPÁTICOS PEDIÁTRICOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
ENTRE DOADORES VIVOS E FALECIDOS NO RIO GRANDE DO SUL E NO BRASIL NO 
PERÍODO DE 2016 A 2019

Luzia Bulla Paviani1, Paula Daronco Berlezi1, Giseli Costella1, Loiva Beatriz Fernandes Letner dos Santos Filha1, 
Giovanna dos Santos Bruni1, Glaziele Rodrigues Garcia1, Gabriela Pieniz Deboni1, Marcelo Generali da Costa1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O transplante hepático pediátrico está inserido no contexto de doenças crônicas da infância. Para 
algumas dessas doenças, o transplante aparece como uma expectativa de sobrevida e melhora de qualidade 
de vida. Em razão das dificuldades para encontrar um doador falecido, o transplante hepático com doador vivo 
representa uma importante alternativa para diminuir o tempo em lista. Objetivo: Avaliar comparativamente o 
número de transplantes hepáticos pediátricos com doadores vivos e o número com doadores falecidos no perí-
odo de 2016 a 2019 no Rio Grande do Sul (RS) e no Brasil. Metodologia: Estudo comparativo extraído do banco 
de dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), no qual foram analisados o número total de transplantes 
hepáticos pediátricos nos anos de 2016 a 2019 no RS e no Brasil, bem como sua origem oriunda de doadores 
vivos ou de doadores falecidos. Resultados: No período de 2016 a 2019, o RS manteve uma média de 8,5 trans-
plantes hepáticos pediátricos de doador vivo por ano, com média pmp 2,975. No mesmo período, no Brasil, a 
média foi de 133,5 transplantes por doador vivo, com média pmp 2,225. Em contrapartida, os transplantes por 
doadores falecidos, no RS, tiveram uma média de 10,75 transplantes por ano e uma média pmp 3,65. Já no Brasil, 
os transplantes realizados por meio de doador falecido obtiveram uma média de 78,25 transplantes por ano e 
uma média pmp 1,275. Conclusão: O número de transplantes hepáticos pediátricos aumentou progressivamente 
no período analisado no RS e no Brasil. o RS mantém a maioria dos transplantes hepáticos pediátricos oriundos 
de doadores falecidos. Por outro lado, o Brasil apresenta maioria dos transplantes provenientes de doadores 
vivos. Diante disso, nota-se que o transplante hepático com doador vivo contribui valiosamente no tratamento 
de crianças portadoras de doenças hepáticas terminais.

PE-098 - SÍNDROMES FEBRIS HEMORRÁGICAS NO BRASIL: ANÁLISE DESCRITIVA DOS 
CASOS PEDIÁTRICOS NOTIFICADOS DE 2017 A 2020

Mariana Montouto Setten1, Bárbara Migliorini Nunes1, Gabriel Santana Pereira de Oliveira1,  
Carolina Curcio Sessegolo1, André Henrique Sousa Leão1, Angélica da Silva Machado1, Marcelo Soares Ruviaro1

1 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: As arboviroses são doenças transmitidas por mosquitos, como o Aedes aegypti. os arbovírus são 
sazonais, de ampla distribuição geográfica e predominantemente em regiões tropicais. Na pediatria, há maior 
necessidade de atenção, pois suas consequências podem exigir atendimento em unidade de terapia intensiva. 
Objetivo: Avaliar a prevalência de notificações de casos de dengue, chikungunya e zika no Brasil, em crianças 
de 0 a 9 anos de idade, de 2017 a 2020 e sua relação com a estação do ano e região. Metodologia: Estudo trans-
versal descritivo e retrospectivo baseado na observação das notificações de casos de dengue, chikungunya e 
zika no Brasil utilizando a plataforma DATASUS-TABNET. Foram analisadas as variáveis ano, faixa etária e região 
brasileira, no período de 2017 a 2020. Resultados: A notificação de casos da dengue, chikungunya e zika em 
crianças brasileiras abaixo de 9 anos, aumentaram 390,21%, 45,20% e 68,13%, respectivamente, de 2018 a 
2019. Em 2018, a região Nordeste teve o maior número de notificações da dengue com 41,92%, e em 2019, 
a região Sudeste apresentou o maior número, sendo 55,71% do total. A chikungunya, teve a região Nordeste 
com a maioria das notificações em 2017 e 2020, 69,32% e 77,04% dos casos totais. A região Nordeste foi pre-
dominante em notificações de zika vírus em todo o período. Conclusão: No ano de 2019, ocorreu um aumento 
significativo no número de casos das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti no Brasil. As possíveis expli-
cações englobam o aumento de chuvas, da temperatura e o novo sorotipo do vírus da dengue. Já em 2020, a 
redução das notificações está conectada à pandemia de COVID-19 devido a possíveis subnotificações, atraso 
nas notificações e receio em buscar atendimento.
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PE-099 - COBERTURA VACINAL BCG NO BRASIL: ANÁLISE DESCRITIVA DE 2016 A 2020

Liandre Leão Braga1, Bárbara Migliorini Nunes1, Mariana Montouto Setten1, Ísis Feldens1,  
Bruna Lempek Trindade Dutra1, Marina Pires Almeida1, Giovanna Martines1, Carolina Gianna Ribeiro1

1 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: A vacinação é um meio de imunização que estimula o próprio sistema imunológico na defesa contra 
patógenos. A BCG é destinada para defesa contra a tuberculose e sua aplicação em massa permite a prevenção 
de formas graves da doença. Entretanto, observa-se um declínio na cobertura vacinal da BCG no país, revelando 
um problema de saúde pública que pode impactar significativamente a população brasileira. A BCG está dispo-
nível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é obrigatória para recém-nascidos desde 1976. O esquema é feito em 
dose única e preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Objetivos: 
Descrever a cobertura vacinal de BCG no Brasil entre os anos de 2016 e 2020, com um olhar sobre as regiões do 
país. Métodos: Estudo transversal descritivo e retrospectivo com base na observação dos dados da Cobertura 
Vacinal do Imunobiológico BCG da plataforma DATASUS-TABNET. Foi analisada a variável cobertura vacinal em 
porcentagem entre as regiões brasileiras, entre os anos de 2016 e 2020. Resultados: A vacina BCG foi aplicada 
em mais de 90% da população alvo nos anos de 2016 a 2018. No ano de 2019 a aplicação foi de 86,67% e em 
2020 teve um percentual de 73,10%. De 2016 a 2020, a região com o maior declínio de vacinação foi a região 
Sudeste, com redução de 32,06%. Conclusão: O Ministério da Saúde tem como meta de imunização da BCG, 
mais de 90% dos nascidos vivos. Esse alvo foi atingido nos anos de 2016, 2017 e 2018, e apesar de 2019 ter 
ultrapassado os 80%, a meta não foi atingida. Houve um declínio importante em 2020, com apenas 73,10% dos 
nascidos vivos imunizados, podendo estar relacionado aos reflexos da pandemia de COVID-19.

PE-100 - PEDIALOGANDO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA DIDÁTICA DESENVOLVIDA 
PELA LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Bárbara Migliorini Nunes1, Mariana Montouto Setten1, Juliana Vinadé Portela1, Lucas Oliveira André Magalhães1, 
Mikaelle Tainá Bertoli1, Shelen dos Reis da Silva1, Gabriela de Souza Warken1, Cristiane Hallal da Silva1

1 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: A pandemia do COVID-19 exigiu medidas de distanciamento social e, com isso, novas perspectivas 
e desafios para a manutenção das ações das ligas acadêmicas. Assim, a Liga Acadêmica de Pediatria da Univer-
sidade Federal de Pelotas (LAPED-UFPEL) se reinventou para manter o engajamento dos ligantes com o projeto 
“Pedialogando”. Objetivo: Descrever a experiência vivida no projeto “Pedialogando” da LAPED-UFPEL no contexto 
da pandemia do COVID-19 e suas impressões. Método: Trata-se de um relato de experiência inédita da atividade 
elaborada pela LAPED para manter o vínculo dos ligantes e proporcionar ensino em momentos de pandemia. 
O projeto “Pedialogando”, aconteceu quinzenalmente, de forma online, pela plataforma Google Meet, com 
temas relevantes em pediatria: cuidado antenatal, introdução alimentar, obesidade infantil, desenvolvimento 
neuropsicomotor, choro do bebê, e ministrados por especialistas multiprofissionais. A divulgação foi através das 
redes sociais, com a disponibilização do link e de uma caixa de perguntas para que os participantes pudessem 
enviar dúvidas aos palestrantes. Os formulários de presença e satisfação a respeito dos temas abordados eram 
disponibilizados ao final das reuniões. Resultados: o novo método proporcionou o aumento de espectadores 
da liga e, consequentemente, maior disseminação de conhecimento. Foram preenchidos 17 formulários pelos 
participantes que evidenciaram grande aprovação (88,2%) do método e aprendizado proporcionado. Os encontros 
com mais participantes foram choro do bebê, DNPM, aleitamento e, no total, tivemos mais de 100 espectadores. 
Conclusão: A atividade “Pedialogando” mostrou através dos resultados que o modelo de ensino a distância, além 
de aprovado pelos espectadores, proporcionou maior adesão de ligantes e espectadores de outros estados. Esta 
forma de aprendizado permite a ampliação do público e palestrantes de todo o Brasil, proporcionando aprofun-
damento nos assuntos pediátricos a discentes e docentes. 
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PE-101 - IMPACTO DA PANDEMIA SARS-COV-2 NOS TRANSPLANTES PEDIÁTRICOS NO 
BRASIL: UMA ANÁLISE DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS

Giseli Costella1, Glaziele Rodrigues Garcia1, Gabriela Pieniz Deboni1, Giovanna dos Santos Bruni1,  
Loiva Beatriz Fernandes Letner dos Santos Filha1, Luzia Bulla Paviani1, Paula Daronco Berlezi1,  
Marcelo Generali da Costa1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O transplante de órgãos é o tratamento preferível em crianças com doenças em estágio terminal, podendo 
ser necessário apoio aéreo no deslocamento para os transplantes, segundo determinado pela Portaria Interministe-
rial Nº 2.765, de 20 de outubro de 2017. Contudo, em 2020 iniciou-se a pandemia SARS-CoV-2 no Brasil, gerando 
restrição no transporte aéreo de órgãos e causando impacto negativo nos transplantes pediátricos. Objetivo: Ana-
lisar o impacto da pandemia SARS-CoV-2 na realização de transplantes pediátricos no Brasil. Metodologia: Estudo 
descritivo sobre o número de transplantes pediátricos realizados no Brasil entre 2015 a 2019 em comparação aos 
realizados durante a pandemia de 2020, por meio de dados apontados nos boletins anuais de Registro Brasileiro de 
Transplantes (RBT). Resultados: Em 2015, aguardavam-se 545 transplantes pediátricos e 75% deles foram realizados. 
Em 2016 o parâmetro se manteve. Nos anos de 2017 e 2018, 1184 e 1279 crianças aguardavam um órgão, respec-
tivamente, e ambos os anos tiveram aproximadamente 47% dos transplantes realizados. Em 2019, 1093 crianças 
necessitavam de um órgão e 53% foram transplantadas. Em dezembro de 2020, haviam 902 pacientes pediátricos 
em lista de espera, sendo 340 para rim, 61 para fígado, 45 para coração, 14 para pulmão e 442 para córnea. Com-
parando ao mesmo período em 2019, no ano pandêmico foram feitos 15% e 24% menos transplantes hepáticos e 
renais, respectivamente, analisando todos os transplantes de órgãos sólidos no Brasil, houve 17% menos crianças 
transplantadas. Conclusão: Em 2015 e 2016 houve alta taxa de transplantes realizados (75%), todavia, o ingresso 
em lista de espera era menor, justificando a porcentagem. Nos anos seguintes (2017 a 2019), o número de ingresso 
em lista se manteve pouco variável e apresentou aumento nos transplantes realizados. Entretanto, a pandemia SARS-
CoV-2 impactou negativamente nos transplantes pediátricos brasileiros em 2020, podendo atribuir à restrição aos 
transportes aéreos de órgãos.

PE-102 - RABDÓIDE EXTRARENAL: UM RELATO DE CASO

Pâmela de Souza Matos Paveck1, Beatriz Dornelles Bastos1, Luciana Silva dos Santos1, Nicole Mesquita Souza1, 
Fátima Cleonice de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: Tumores rabdoides estão entre um dos mais agressivos e letais, geralmente tem localização renal 
e apresentações extrarenais são infrequentes. Acometem crianças com idade inferior a 5 anos e tem alta taxa 
de mortalidade. Descrição do caso: Paciente masculino, 2 meses e 6 dias, sem intercorrências no pré-natal, foi 
encaminhado ao hospital de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul para investigação de tumorações em 
região cervical, com aproximadamente 3,5 cm, e em região supraescapular esquerda, com 5,5 cm. No exame, 
sem sinais flogísticos, estava endurecido e indolor à palpação e mobilização cervical. Ecografia mostrou massa 
em região cervical esquerda e supraescapular, com áreas de gordura e trabeculações finais com possível linfo-
adenomegalia. Tomografia cervical/dorsal mostrou volumosa massa de contornos lobulados na região cervical 
lateral esquerda de C2 a C3 com crescimento para região dorsal com tamanho de 8,2 x 5,5 cm no eixo axial e 
3,2 cm no eixo caudal, estendendo-se próximo à derme, sem linfoadenomegalias. No diagnóstico diferencial 
incluiu-se lesão neoplásica primária de origem muscular e neuroblastoma. Sem alterações na evolução, foi 
transferido para um hospital pediátrico de referência em Porto Alegre onde teve diagnóstico confirmado de 
rabdoide extrarenal. Discussão: Tumores rabdoides têm metástases precoces e aceleradas e apresentam mau 
prognóstico. Estudos mostram que as taxas de sobrevivência ficam entre 15-36%. Também, o diagnóstico é um 
desafio, pois há tumores de apresentação morfológica semelhante, que podem não ter características rabdoides 
típicas. o paciente relatado teve como diagnóstico diferencial neuroblastoma e lesão neoplásica primária de 
origem muscular, o que pode ter dificultado o diagnóstico definitivo. Conclusão: o diagnóstico precoce de tumor 
rabdoide extrarenal ainda é um desafio. Por isso, e pelas metástases rápidas e disseminadas, o tratamento pode 
não ter eficácia e o tumor apresenta prognóstico ruim. Tumores rabdoides extrarrenais ainda apresentam, como 
nesse caso, o óbito como desfecho da patologia.
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PE-103 - MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA INFECÇÃO PELA COVID-19 EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Heloísa Augusta Castralli1, Amábily Brito Penha1, Danuse Carloto Garcia1, Bruna Cesar Beck1,  
Pedro Schmitz Wieczorek1, Raíssa Massaia Londero Chemello1

1. Universidade Federal de Santa Maria, UFSM.

Introdução: A infecção pela COVID-19 na população pediátrica costuma ter sinais clínicos leves, apresentando 
em alguns casos apenas manifestações dermatológicas, cuja prevalência é de 0,25% a 3% em crianças e ado-
lescentes. Embora infrequentes, o reconhecimento dessas lesões pode contribuir para a suspeita diagnóstica e 
instituição da devida terapia de suporte. Objetivo: Elencar manifestações dermatológicas pediátricas associadas 
à COVID-19 já descritas na literatura. Métodos: Foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, MEDLINE e 
Ibecs, utilizando os descritores “skin”, “dermatological”, “pediatric”, “covid-19 e “children”. Foram encontrados 
25 artigos publicados entre 2020 e 2021, e, excluindo-se os duplicados, 9 foram selecionados por contemplarem 
os objetivos do estudo e disponibilizarem texto completo. Resultados: Foi relatado que 13,3% das crianças com 
manifestações dermatológicas apresentaram esses sinais antes de quaisquer outros, sendo que as mais predomi-
nantemente mencionadas na literatura analisada foram lesões ́ chilblain-like´, presentes em 51,5% dos pacientes 
com lesões dermatológicas e descritas como semelhantes à ́ frieira´, apresentando-se como máculas eritematosas 
arredondadas ou violetas com bordas borradas, centros cianóticos ou crostosos e atrofia, sobretudo em regiões 
acrais. Ainda, foram descritas lesões purpúricas, lesões eritematosas e exantemáticas, eritema multiforme, lesões 
isquêmicas e maculopapulares, além de sintomas semelhantes aos da doença de Kawasaki (que aumentou em mais 
de 3.000% sua prevalência na pandemia). Em sua maioria, houve regressão espontânea, entretanto, alguns casos 
necessitaram de tratamento com corticoides tópicos ou sistêmicos. Conclusão: Dermatologistas e pediatras devem 
estar cientes da importância da identificação das manifestações cutâneas da COVID-19 na população pediátrica, 
para haver sua devida associação com a hipótese diagnóstica de Coronavírus, bem como o acompanhamento do 
estado de saúde desses pacientes. Além disso, por se tratar de um tema novo, são necessários mais estudos para 
investigar outras manifestações que também possam ocorrer.

PE-104 - REABERTURA DAS ESCOLAS EM MEIO A PANDEMIA DO SARS-COV-2: UMA 
REALIDADE POSSÍVEL?

Luciana Silva dos Santos1, Nicole Mesquita Souza1, Felipe Bernardon1, Pâmela de Souza Matos Paveck1, 
Beatriz Dornelles Bastos1, Jenifer Grotto de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: A transmissão escolar do SARS-CoV-2 varia com a idade do aluno e incidência na comunidade. É 
reduzida com medidas de mitigação consistentes. Embora várias pesquisas tentem avaliar a eficácia do fecha-
mento escolar para o controle da pandemia ao longo do tempo, nenhuma resposta definitiva a essa pergunta 
foi dada. Objetivo: Avaliar o impacto da reabertura das escolas na transmissão do SARS-CoV-2 e na educação de 
crianças. Métodos: Realizada uma revisão integrativa de literatura na qual utilizou-se o banco de dados PubMed 
com os descritores “Reopening School”, “SARS-CoV-2” e “Children”. Encontrados 42 artigos e utilizados como 
critérios de inclusão os artigos norte-americanos e europeus originais publicados no ano de 2021. Seleciona-
dos 25 artigos para análise. Resultados: observou-se que o fechamento dos ambientes educacionais pode ter 
consequências adversas no desenvolvimento das crianças. Ainda, grupos de origens desfavorecidas têm maior 
probabilidade de sofrer com o fechamento das escolas, incluindo acesso à merenda escolar gratuita e serviços 
sociais. Há forte correlação entre os surtos do SARS-CoV-2 em ambientes educacionais com a incidência regional 
do vírus, porém relata-se maior infecção domiciliar mesmo quando escolas abertas, sendo crianças assintomáti-
cas na maioria dos casos. Detectou-se mais surtos em escolas secundárias, possivelmente pelo comportamento 
das crianças mais velhas, como também modo de transmissão. Apesar disso, estudos americanos observaram 
que medidas preventivas, como: uso de máscaras, higienização de mãos e distanciamento social, são capazes de 
reduzir drasticamente o risco de transmissão entre os escolares, possibilitando, assim, políticas seguras sobre a 
volta às aulas. Conclusão: Diante do exposto, a reabertura de escolas durante a pandemia de SARS-CoV-2 está 
sendo viável em muitos países sem impactos significativos na transmissão da doença e casos graves em crian-
ças. Medidas de controle são imprescindíveis neste processo. Os impactos da educação remota, como também 
o aumento das desigualdades não devem ser desconsiderados.
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PE-105 - ASSOCIAÇÃO ENTRE CÂNCER E ANEMIA DE FANCONI EM PACIENTES 
PEDIÁTRICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Amábily Brito Penha1, Pedro Schmitz Wieczorek1, Letícia Bitello1, Heloísa Augusta Castralli1,  
Daniel Trindade Ferreira1, Anderson de Oliveira Zeni1, Cibele Bessa Pacheco1, Alethea Zago1

1. Universidade Federal de Santa Maria, UFSM.

Introdução: A Anemia de Fanconi (AF) é uma forma de anemia aplástica congênita, hereditária, autossômica e 
recessiva associada a pancitopenia, retardo de crescimento, anormalidades congênitas, falência da medula óssea 
e predisposição a neoplasias malignas. Os sintomas da AF aparecem na infância (entre 3 e 14 anos) e a base do 
tratamento é composta por androgênios e transplante de células tronco. A mutação dos genes envolvidos na 
patogênese de AF altera as vias de resposta que reparam o DNA, aumentando a suscetibilidade ao desenvolvi-
mento de tumores sólidos ou hematológicos. Objetivo: Esse estudo buscou correlatar as neoplasias malignas 
encontradas em pacientes com AF e os genes associados a essa predisposição oncológica. Metodologia: Foi feita 
uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed, Bireme, SciELO, MEDLINE e Lilacs, usando os descritores 
“hematological”, “pediatric”, “fanconi anaemia” e “cancer”, compreendendo o período entre 2015 a 2021. 
145 resultados foram encontrados, e desses, 15 foram selecionados por atenderem aos critérios do estudo. 
Resultados: 22 genes relativos AF foram descritos até o momento, sendo que as mutações em FANCD1/BRCA2 
são as mais relatadas pela literatura. Esse gene foi relacionado ao processo de mitofagia, que é responsável por 
remover mitocôndrias defeituosas via fagolisossomos, e os defeitos nessa sinalização celular podem predispor 
o aparecimento de tumores relacionados a AF. os pacientes estudados tinham entre 11 meses e 16 anos de 
idade e foi relatada a ocorrência de leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda (células B e T), glio-
ma, rabdomiossarcoma, neuroblastoma, nefroblastoma, carcinoma de células escamosas, linfoma não-hodgkin, 
câncer de ovário e câncer de mama. Conclusão: É necessário que pacientes com AF sejam monitorados desde o 
diagnóstico dessa condição para detectar o surgimento de tumores sólidos e hematológicos malignos ainda em 
estágios iniciais, permitindo o tratamento mais eficiente e precoce disponível.

PE-106 - ÓBITOS DECORRENTES DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO NO 
BRASIL DE 2014 A 2018

Giovanna Maiolli Signori1, Elson Romeu Farias2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 Universidade Luterana do Brasil/Escola Pública de Saúde.

Introdução: Sífilis congênita (SC) é uma doença de disseminação hematogênica do Treponema pallidum por via 
transplacentária da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para seu feto. Objetivo: Descrever carac-
terísticas dos óbitos decorrentes de sífilis congênita em menores de um ano no Brasil de 2014 a 2018 quanto à 
data de diagnóstico, a região, ao sexo, à cor/raça, à idade do recém-nascido, ao pré-natal materno, à sífilis materna 
e tratamento de parceiros. Métodos: Estudo transversal, utilizando os dados do DATASUS/TABNET, dos casos 
confirmados evoluídos para óbitos de crianças menores de um ano decorrentes de sífilis congênita no Brasil de 
2014 a 2018. Considera-se a categoria CID-10 A50. Foi criado um banco de dados específico na planilha MS/
Excel para análise descritiva de frequências. Resultados: No Brasil, nesse período identificaram-se 1.617 casos 
confirmados evoluídos para óbitos em menores de um ano de idade decorrentes de sífilis congênita no período 
de 2014 a 2018. O ano com menor número de casos foi 2014 (n= 277) com um acréscimo de 8.7% em relação 
a 2018 (n= 301). Não houve diferença entre os sexos. Dentre os óbitos, foram mais frequentes a cor/raça parda 
(46,0%) e a idade entre 0 a 6 dias (97%). A maioria das gestantes possuíam pré-natal realizado (64,3%), mas na 
maioria a sífilis materna foi descoberta no momento do parto (49,8%) e a maioria dos parceiros não realizaram 
o tratamento adequado (59,0%). A região Sudeste concentrou o maior número de casos (45,8%) com 39,5% de 
nascidos, seguido pelo Nordeste (29,75%) com 28,1% de nascidos vivos. Conclusão: A quantidade de óbitos 
precoces por Sífilis Congênita aumentou em relação a 2014 a 2018. Observam-se falhas no rastreio de sífilis 
durante o pré-natal e no tratamento de parceiros. Expõe-se a importância da capacitação de profissionais, evi-
tando perdas diagnósticas durante o pré-natal e tratando parceiro e gestante.



56  Boletim Científico de Pediatria - Vol. 9, N° 1, 2021 Resumos do XIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-107 - ABORDAGEM CLÍNICA E DIAGNÓSTICA DA HEMOCROMATOSE NEONATAL: 
REVISÃO SISTEMÁTICA

Luzia Bulla Paviani1, Sabrina Cioato Gomez1, Letícia Dalla Corte Stefani1, Ana Laura Marques Lopes1, 
Jóyce da Rosa Bisotto1, Natalia Fernandes Estima1, João Pedro Locatelli Cezar2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: A Hemocromatose Neonatal (HN) é uma doença rara que acomete recém-nascidos e potencialmente 
fatal, cursando com falência hepática e siderose extra-hepática. Manifesta-se com mais frequência durante a 
gravidez, e é descrita como uma doença familiar, mas não hereditária. Objetivo: Descrever a abordagem clínica 
e diagnóstica da hemocromatose neonatal. Metodologia: Fez-se um estudo revisional da literatura na platafor-
ma eletrônica PubMed, com datas entre 2011 e 2021, considerando pesquisas em língua inglesa e portuguesa. 
Buscou-se a partir de “neonatal hemochromatosis”. Resultados: A HN é normalmente resultado da Doença Hepática 
Autoimune Gestacional (GALD), na qual os hepatócitos do feto são destruídos por um anticorpo aloimune materno 
(de classe IgG). Haverá uma desregulação no metabolismo e supressão do feedback negativo do transporte de 
ferro placentário, causando acúmulo de ferro em pâncreas exócrino, coração, tireoide, mucosa, glândulas salivares 
e árvore brônquica. Os sintomas surgem nos primeiros três dias de vida e incluem: hipoglicemia, hipoalbumine-
mia, edema, icterícia e coagulopatia graves, em alguns casos, cirrose hepática. Frequentemente, há restrição de 
crescimento intrauterino, oligoidrâmnio e prematuridade. O diagnóstico é feito pela avaliação laboratorial, na 
qual percebe-se uma hiperbilirrubinemia (> 30 mg/dL), de ambas as frações, níveis baixos de transferrina com 
alta saturação, ferritina sérica elevada (> 800 ng/mL) e aumento de alfa-fetoproteína (100,000-600,000 ng/
mL). Os exames mais fidedignos para a siderose extra-hepática buscam sinais de sobrecarga de ferro, a partir 
da ressonância magnética ou da biópsia das glândulas salivares. Se algum destes for positivo, unido ao quadro 
clínico e exames laboratoriais, o diagnóstico de HN é feito. Conclusão: A GALD deve ser considerada em casos 
de lesão hepática fetal, pois é a causa mais comum de insuficiência hepática aguda neonatal, em conjunto com 
a siderose extra-hepática. É de suma importância estabelecer o diagnóstico de HN, a fim de obter uma melhor 
conduta e prognóstico.

PE-108 - ANÁLISE DAS INTERNAÇÕES PEDIÁTRICAS POR DIARREIA E GASTROENTERITE 
INFECCIOSA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO SARS-COV-2

Mariana Dall Agnol Deconto1, Tatiane Maidana Konzen1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A gastroenterite aguda é uma das infecções mais comuns na faixa etária pediátrica, com elevadas 
taxas de internação e mortalidade nos países em desenvolvimento. A maioria dos patógenos causadores com-
partilham o mesmo modo de transmissão, fecal-oral. Portanto, dentre as medidas de prevenção, destacam-se 
boas práticas de higiene e a promoção de saneamento. Algumas medidas são semelhantes às adotadas durante 
a pandemia do SARS-CoV-2. Objetivo: Analisar as internações pediátricas por diarreia e gastroenterite durante 
a pandemia do SARS-CoV-2. Metodologia: Estudo transversal realizado a partir de análise de dados do Sistema 
de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados sobre internações por diarreia e gastroenterite de origem 
infecciosa presumível no Brasil, em crianças de até 14 anos, de janeiro de 2019 a janeiro de 2021. Resultados: 
O total de internações por diarreia e gastroenterite infecciosa em crianças até 14 anos, no país, foi de 65.102 
em 2019 e 37.109 em 2020, ocorrendo uma queda de 43% nas internações do período. As maiores quedas do 
total de hospitalizações ocorreram, respectivamente, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Na comparação 
entre os meses de janeiro de 2020 e de 2021, houve diminuição de 57,3% do total de internações do país. Em 
relação à faixa etária acometida, a de 10 a 14 anos foi a que teve maior redução do número de internações, com 
diminuição de 63,2%. Conclusão: A queda do número de internações durante o período analisado sugere que o 
dado possa ter relação com a implementação de medidas de higiene no decorrer da pandemia do SARS-CoV-2. 
O isolamento social também pode ter contribuído para esses números, na medida em que as crianças têm menor 
contato com agentes infecciosos que poderiam causar tais doenças.
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PE-109 - ANÁLISE DE INTERNAÇÕES INFANTIS POR DESNUTRIÇÃO NO BRASIL NOS 
ANOS DE 2010 A 2020

Márcia Ducatti Menezes1, Bruna Reis Krug1, Fabiana Roehrs1, Romana Dall´ Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, 
Carolina Bohn Faccio1, Morgana Furtado Wallau1, Giovana Nunes Santos1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: A desnutrição infantil é uma doença de origem multicausal e complexa, com suas origens relacio-
nadas à pobreza. É caracterizada pela deficiência de nutrientes no organismo da criança. Como consequência, 
podemos observar diversos sintomas como cansaço excessivo, aumento de infecções e o crescimento atrofiado 
e emagrecimento dessas crianças. Objetivos: Analisar o número de internações hospitalares por desnutrição 
infantil no Brasil no período de 2010 a 2020. Método: Estudo epidemiológico transversal descrito a partir de 
dados registrados na plataforma de informações do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), de Janeiro 
de 2010 a Dezembro de 2020. Resultados: No período avaliado, foram registradas 17.528 internações infantis 
devido a desnutrição no Brasil, sendo a Região Nordeste com maior número de casos (34,91%). A diminuição 
de casos de internação por ano no Brasil foi significativa (30,95%), com diminuição anual de casos (2010: 2694, 
2011: 2199, 2012: 1923, 2013: 1685, 2014: 1789, 2015: 1455, 2016: 1423, 2017: 1235, 2018: 1143, 2019: 
1148 e 2020: 834) sendo a Região Sudeste a com maior diminuição (45,11%). A desnutrição infantil é mais 
percebida em crianças do sexo masculino (50,34%) e em maiores casos na região Nordeste (35,18%). A taxa de 
mortalidade total foi de 1,43%. Conclusão: Através dos dados apresentados foi possível perceber uma diminui-
ção na quantidade de internações relacionadas a desnutrição infantil no Brasil nos últimos dez anos. Podemos 
concluir que a desnutrição infantil afeta mais crianças do sexo masculino e seus casos estão mais relacionados 
na região Nordeste.

PE-110 - PANORAMA DAS INTERNAÇÕES POR DOENÇA DE CROHN E COLITE 
ULCERATIVA NO BRASIL

Mariana Dall Agnol Deconto1, Victória Forest Hoppen1, Tatiane Maidana Konzen1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A doença inflamatória intestinal (DII) é uma das doenças crônicas mais comuns e com maior impacto 
na gastroenterologia pediátrica. Cerca de 25% dos pacientes portadores de DII iniciam a doença entre o perí-
odo da infância e da adolescência, fases caracterizadas pelo crescimento e desenvolvimento ósseo e puberal. 
Objetivo: Analisar as internações por Doença de Crohn e Colite ulcerativa no Brasil, na população de até 19 
anos, nos últimos dez anos. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com análise de dados do Sistema 
de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados sobre as internações por doença de Crohn e Colite Ulcerativa 
no Brasil, na população de até 19 anos, de janeiro de 2011 a janeiro de 2021. Resultados: Tivemos um total de 
10.000 internações por doença de Crohn e Colite Ulcerativa no país, no período analisado, sendo o Sudeste e 
o Nordeste as regiões com maior número de internações, com 30,57% e 30,51% do total, respectivamente. O 
ano de 2019 teve o maior número de internações em comparação com o total dos demais anos analisados. Em 
relação ao caráter de atendimento, 73,97% das internações tiveram caráter de urgência. Quanto à faixa etária, 
29,4% têm de 15 a 19 anos, maior percentual em relação às outras idades. Conclusão: o estudo mostra que não 
houve decréscimo do número de internações por doenças inflamatórias intestinais em crianças e adolescentes 
ao longo dos anos, tendo o ano de 2019 liderado em número de hospitalizações. Nesse sentido, o resultado do 
presente estudo sugere que é necessário conscientizar a população em relação a essas doenças, realizando um 
diagnóstico precoce e tratamento adequado, evitando complicações, internações e interferências no crescimento 
da criança.
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PE-111 - PANORAMA DAS INTERNAÇÕES POR DESNUTRIÇÃO INFANTIL NO BRASIL

Mariana Dall Agnol Deconto1, Natali Rocha Bernich1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: Sabe-se que a desnutrição está entre as principais causas de mortalidade infantil em nosso país. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a maior ameaça ao sistema de saúde público mundial. Obje-
tivo: Analisar as internações por desnutrição infantil no país. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, 
com análise de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS, disponibilizados pelo Departa-
mento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados sobre as internações por 
desnutrição no Brasil, em crianças de até 14 anos, de janeiro de 2015 a fevereiro de 2021. Resultados: Tivemos 
um total de 29.032 internações por desnutrição no país, em crianças de até 14 anos, no período de janeiro de 
2015 a fevereiro de 2021, sem variações significativas em relação ao número total de internações de cada ano. 
Do total de internações do período analisado, 36,8% ocorreram na região Nordeste, tendo grande disparidade 
em relação às regiões Norte, Sul e Centro-Oeste. Em relação à faixa etária, 55,8% está entre menores de 1 ano 
de idade, ficando a faixa etária de 1 a 4 anos na segunda posição. Em relação à cor/raça, foi identificado que 
39,6% eram crianças pardas, maior porcentagem analisada. Conclusão: o fato de não ter ocorrido diminuição no 
número de internações por desnutrição infantil no país, durante os anos analisados, sugere que há necessidade 
de ações de prevenção e controle da desnutrição no Brasil. A análise do estudo auxilia na identificação do perfil 
da população infantil com maior necessidade de tais ações, com promoção do aleitamento materno exclusivo e 
a prevenção das doenças nutricionais específicas.

PE-112 - SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE EM RECÉM-NASCIDO COM ALTERAÇÃO DE 
PROVAS HEPÁTICAS: RELATO DE CASO

Bruna Manjabosco Wächter1, Eduardo Lopes1, Sara Elisabete Heck2, Bruna Reis Krug2, Adriana Becker3

1 - Hospital Municipal de Canoas; 2- Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 3 - Hospital Universitário de Canoas.

Introdução: A sífilis congênita é uma doença infectocontagiosa, resultante da disseminação hematogênica do Trepo-
nema pallidum. A infecção do concepto ocorre via transplacentária da gestante infectada não-tratada ou tratada de 
forma inadequada. Objetivo: Descrever um caso de sífilis congênita com alterações de provas hepáticas sugerindo 
diagnóstico diferencial adicional. Metodologia: Acompanhamento de um paciente internado num hospital da região 
da região Sul do Brasil. Relato de caso: Paciente masculino, 13 dias, 41+2 semanas, Apgar 9/9, peso 2.890 g. Mãe 
de 17 anos, primigesta, 5 consultas pré-natais, com episódio de cistite no primeiro trimestre. Realizou sorologia 
para VDRL, Toxoplasmose, Hepatites B e C e HIV não reagentes no primeiro trimestre, e VDRL reagente no terceiro 
com titulação 1:8, realizando tratamento incompleto. Na maternidade, apresentou icterícia nas primeiras 24h de 
vida e evoluiu com vísceromegalias palpáveis e descamação da pele, aceitando seio materno. Em UTI Neonatal, 
apresentou alterações do exame físico e laboratoriais: VDRL 1:16, bilirrubinas totais 16,1, direta 9,1 e indireta 7,0, 
FA 21, GGT 56, TGP 122, Coombs direto negativo, tipos sanguíneos materno e fetal O positivo, leucocitose às custas 
de formas imaturas, líquor evidenciando proteinorraquia 76mg/dl e VDRL não reagente. Ecografias abdominais 
apresentaram hepatoesplenomegalia, radiografia de ossos longos com hipodensidade bilateralmente. Realizou 
tratamento com penicilina G 50.000 UI/Kg EV por 10 dias. Houve melhora da função hepática. Recebeu alta hos-
pitalar com orientação de retorno com ecografia de vias biliares, encaminhada para serviço de especialidade com 
tratamento preventivo de ursacol. Conclusão: o acometimento hepático apresentado sugere diagnóstico diferen-
cial com atresia biliar extra-hepática e cisto de colédoco. A investigação de doença hepatobiliar é fundamental, 
pois alterações de captação, conjugação e colestase intra-hepática são tratadas clinicamente, embora obstrução 
extra-hepática seja, geralmente, cirúrgica. Assim, ao reconhecer afecções que cursam com alterações hepáticas 
precocemente, a melhor conduta e manejo podem ser realizadas, melhorando o prognóstico do paciente.
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PE-113 - NOTIFICAÇÕES POR DENGUE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL

Mariana Dall Agnol Deconto1, Tatiane Maidana Konzen1, Conrado Brenner Luvizon1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A dengue é uma arbovirose transmitida ao homem através da picada do mosquito Aedes aegypti. Na 
infância, muitas vezes é difícil diferenciar a dengue de outras doenças febris agudas. Nesse sentido, o pediatra 
deve estar atento em relação ao diagnóstico da dengue em crianças já que, nos últimos anos, estudos têm sina-
lizado a migração de casos graves da doença para a faixa etária mais jovem. Objetivo: Analisar a prevalência de 
casos de dengue no estado do Rio Grande do Sul (RS) na população de até os 19 anos, nos últimos cinco anos. 
Metodologia: Estudo transversal, com análise de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 
Sinan Net, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram 
coletados dados sobre as notificações de casos de dengue por região no RS, na população de até 19 anos, nos 
últimos cinco anos, de 2016 a 2020. Resultados: Um total de 1.737 notificações foram realizadas, destas, 738 
ocorreram no ano de 2020, o maior número de notificações entre o período analisado, e um aumento de mais 
de 230% em relação ao ano anterior. Apenas uma região apresentou queda nas notificações do ano de 2019 
para o ano de 2020, a região Metropolitana. Ainda em relação às regiões do Estado, o maior número total de 
notificações do intervalo de tempo observado, 33,3%, ocorreu na região Norte. Conclusão: os dados do estudo 
mostram que ainda há necessidade de implementar ações de vigilância em saúde no RS e que essas devem ser 
fomentadas com o objetivo de orientar as práticas de controle do vetor, bem como promover a educação sanitária 
e ambiental, visto que a faixa etária pediátrica constitui um grupo especialmente vulnerável.

PE-114 - UTILIZAÇÃO DE PODCASTS COMO FERRAMENTA DE ENSINO EM PEDIATRIA

Evelyn de Cassia Pereira Costa1, Bibiana Gaspareto Celestino Alves1, Brendha Zancanela Santos1, 
Bruna Duarte Moscarelli1, Carolina Menezes Nunes1, Victor Felipe de Oliveira1, Tanise Fagundes Aurelio1,  
Thiago Mitsuyoshi Fukuda1, Zilmara dos Santos Luis1, Fernanda Ferreira Fagundes1

1 - Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA.

Introdução: O uso de Podcasts na educação tornou-se mais evidente devido a epidemia de COVID-19. Em Pedia-
tria, possibilita a oferta de conteúdos com qualidade e pontuais para orientação de profissionais e do público 
em geral, principalmente, pais e cuidadores. Objetivo: Relatar a experiência da elaboração de podcasts como 
ferramenta de ensino na disciplina de pediatria de uma graduação médica. Metodologia: Trata-se de um estu-
do descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em uma universidade pública do extremo oeste do Rio 
Grande do Sul, nos meses de fevereiro e março de 2021, durante a disciplina de Saúde da Criança I do Curso de 
Medicina. Teve como público-alvo os alunos regularmente matriculados em tal componente. Os podcasts foram 
elaborados no aplicativo Anchor e disponibilizados na plataforma Spotify e Deezer. Resultados e Discussão: 
No total, participaram 17 alunos, divididos em 4 grupos, sendo cada um responsável por temas previamente 
definidos. Foram elaborados 4 podcasts, com duração de 7 a 22 minutos, que versavam sobre: Triagem biológica 
neonatal, Triagem do reflexo vermelho, Triagem auditiva, Teste da linguinha, Teste do coraçãozinho, Alojamento 
conjunto e Estatuto da Criança e do Adolescente. No tocante da aprendizagem, cada tema foi estudado pelos 
grupos, gravados e compartilhados com a turma. Conclusão: Compreende-se que a experiência foi exitosa, já 
que os objetivos tanto da proposta descrita, quanto da disciplina foram alcançados. Os podcasts podem ser 
acessados em várias plataformas streaming de áudio, logo, disponíveis tanto à Academia, quanto a população 
em geral. A aplicação de Podcasts no ambiente escolar evidencia-se como um método dinâmico, onde o aluno 
torna-se um ser ativo e construtor de seu aprendizado, contribuindo positivamente para estudos e orientação 
de outras pessoas que acessarem posteriormente os áudios.
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PE-115 - AUMENTO DAS INTERNAÇÕES POR DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
CONGÊNITAS EM MENORES DE 1 ANO NO RIO GRANDE DO SUL

Victória Forest Hoppen1, Mariana Dall Agnol Deconto1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: As doenças infecciosas e parasitárias congênitas atingem principalmente populações urbanas de 
baixa renda com falta de saneamento básico e água segura para beber. Levando-se em conta o crescente processo 
de urbanização que contribui para a proliferação de doenças infecciosas e parasitárias, devemos atentar para 
as formas preventivas de combate, que são amplamente evitáveis e conhecidas. Objetivo: Analisar o aumento 
das internações por doenças infecciosas e parasitárias congênitas em menores de 1 ano no Rio Grande do Sul 
de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com análise de dados 
do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS, disponibilizados pelo Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados sobre as internações por doenças infecciosas e 
parasitárias congênitas em menores de 1 ano, de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Resultados: Tivemos um 
aumento de 23,2% no número de internações por doenças infecciosas e parasitárias congênitas em menores 
de 1 ano no estado no período analisado, sendo Porto Alegre responsável por 54,8% das internações nesse 
período. Apesar de Porto Alegre apresentar decréscimo do número de internações a partir de 2018 até 2020 de 
56,2% para 51,7%, as outras regiões somadas apresentaram um aumento de 43,8% para 48,3% nesse mesmo 
período, que refletiu em aumento do número total de internações. Conclusão: Houve um aumento do número de 
internações por doenças infecciosas e parasitárias congênitas em menores de 1 ano no Rio Grande do Sul, apesar 
da diminuição do número de internações em Porto Alegre. Estes dados revelam a necessidade de intensificação 
das ações preventivas de saúde coletiva básica e informações a gestantes sobre os modos de transmissão e 
controle dos agentes envolvidos nas doenças infecciosas e parasitárias, além de propor uma melhor abordagem 
no tratamento desses fatores quando identificados no pré-natal.

PE-116 - ALEITAMENTO MATERNO DURANTE A ATUAL PANDEMIA DO SARS-COV-2, 
RISCO OU PROTEÇÃO PARA O LACTENTE?

Caroline Valcorte de Carvalho1, Natali Wolschik Dembogurski1, Darcieli Lima Ramos1

1. Universidade Federal de Santa Maria, UFSM.

Introdução: Devido a atual pandemia ocasionada pela COVID-19, muito se debate sobre os riscos de infecção 
pelo SARS-CoV-2 e as vantagens da amamentação aos bebês. Neste aspecto, a Organização Mundial da Saúde 
(oMS) recomenda o aleitamento materno devido seus benefícios. Objetivos: Esse trabalho objetiva analisar 
se o aleitamento materno protege o lactente contra o SARS-CoV-2 ou se há possibilidade de infecção do bebê 
através do mesmo. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed utilizando os descritores 
“breastfeeding”, “COVID-19”, “Child”, sendo excluídas revisões científicas. Encontrou-se 61 artigos e após a 
leitura e aplicação do critério de exclusão, selecionou-se 11 estudos. Resultados: os resultados mostraram que 
o leite de mães infectadas fornece anticorpos IgA e IgG. Neste sentido, foi relatado que o leite materno rico em 
IgA promove capacidade de neutralização da infectividade do SARS-CoV-2. Além disso, o momento da resposta 
imunológica da mãe ao vírus interfere na proteção da criança, pois mães em estágios do ciclo viral com maior 
produção de IgA são capazes de neutralizar o vírus de maneira acentuada, podendo influenciar na proteção 
que a criança vem a receber através do leite. Ademais, não foram encontradas evidências concretas de infecção 
pelo vírus através da amamentação. Os textos analisados recomendam a manutenção da amamentação pelas 
mães infectadas e, se estas estiverem impossibilitadas de realizar o aleitamento diretamente no seio, busca-se 
oferecer à criança o leite da mãe de maneira ordenhada. Conclusão: o leite materno é um aliado na proteção 
dos bebês por ser uma fonte de anticorpos neutralizantes do SARS-CoV-2, sendo importante fator de proteção 
pois é capaz de promover redução do impacto clínico de uma possível infecção. Ademais, através desta revisão 
não foram encontradas evidências concretas de infecção através do aleitamento. Sendo assim, a amamentação 
durante a atual pandemia deve ser estimulada, como recomenda a OMS.
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PE-117 - ASPECTOS HOSPITALARES DA SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL E REGIÃO SUL

Mariana Dall Agnol Deconto1, Carolina Perinotti1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A sífilis congênita é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Treponema pallidum e transmitida 
por via sexual e transplacentária. É uma doença de grande relevância epidemiológica no Brasil, sendo fundamental 
a realização de um pré-natal adequado para diminuir ou prevenir a incidência dessa doença. Objetivo: Analisar 
as internações e os custos com serviços hospitalares por sífilis congênita no Brasil e Região Sul. Metodologia: 
Este é um estudo transversal realizado a partir de análise dos dados sobre sífilis congênita do Sistema de Infor-
mações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados sobre número de internações e valor de serviços hospitalares por 
sífilis congênita no Brasil, de janeiro de 2011 a janeiro de 2021. Resultados: Descrevemos um total de 124.864 
internações por sífilis congênita no período analisado, tendo um crescente aumento desde janeiro de 2011 até 
janeiro de 2021. A região Sudeste foi responsável por 38,5% das hospitalizações, seguida da região Nordeste, 
com 34,7%. A região Sul foi responsável por 11,6% das internações, sendo 64,62% dessas hospitalizações no 
Rio Grande do Sul. Em relação ao valor dos serviços hospitalares, tivemos um gasto total de R$ 66.418.814,72 
a nível Brasil, sendo que 19,59% desse total foi gasto na região Sul. Considerando a região Sul, 81,21% dos 
gastos ocorreram no Rio Grande do Sul. Conclusão: O crescente aumento do número de internações por sífilis 
congênita mostra que é necessário desenvolver estratégias de prevenção da doença, tendo em vista que a sífilis 
é uma enfermidade prevenível. Nesse sentido, a análise do presente estudo auxilia na identificação das regiões 
de maior necessidade de ações de educação em saúde, tanto no Brasil, quanto na Região Sul do país.

PE-118 - ANÁLISE DE GASTOS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DECORRENTES DE 
INTERNAÇÕES PEDIÁTRICAS POR HEPATITES VIRAIS NO RIO GRANDE DO SUL

Conrado Brenner Luvizon1, Mariana Dall Agnol Deconto1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: As hepatites virais, infecções sistêmicas em que as manifestações predominantes são decorrentes 
da lesão e disfunção hepática, são uma grande ameaça à saúde pública e uma das principais causas de morte em 
todo o mundo. Objetivo: Analisar os gastos com serviços hospitalares decorrentes de internações pediátricas por 
hepatites virais no Rio Grande do Sul. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com análise de dados do 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponibilizados pelo Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados sobre internações pediátricas por hepatite aguda B 
e outras hepatites virais, do período de janeiro de 2008 a janeiro de 2021, no estado do Rio Grande do Sul (RS). 
Uma análise de regressão de modelo S foi aplicada com a finalidade de avaliar a relação entre a faixa etária e o 
valor dos serviços hospitalares. Resultados: Um total de R$ 332.623,04 foi gasto no Estado, durante o período 
analisado. O menor custo registrado foi na faixa etária de menores de 1 ano, com R$ 25.175,88, o maior, foi entre 
10 e 14 anos, totalizando R$ 99.104,41. A partir da análise regressional, foi observado um aumento dos gastos 
com serviço hospitalar conforme o aumento da idade (p = 0,004, R2= 0,96). Conclusão: Com base nas informações 
descritas, foi possível demonstrar que a idade interfere de forma significativa no aumento do custo das inter-
nações pediátricas por hepatites virais. Nesse sentido, há necessidade de ações para prevenção de tais doenças 
no Estado, principalmente para a faixa etária acima de 10 anos, promovendo ações de educação em saúde com 
o objetivo de alcançar crianças e adolescentes que não cumpriram o cronograma vacinal como também, para 
melhores hábitos de higiene e outras estratégias de prevenção específicas para as hepatite virais.
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PE-119 - TERAPIA ANTIFÚNGICA EM PACIENTES HEMATOLÓGICOS PEDIÁTRICOS: UMA 
REVISÃO DA LITERATURA

Marcelly Fiame Gomes1, Heloisa Augusta Castralli1, Igor Reis Pereira1, Johann Kin Dumbra1, Merieli Rodrigues1, 
otávio Bertholdo Folin1, Natali Dembogurski1, Rafael Cardoso Louzada1, Alethea Zago1

1. Universidade Federal de Santa Maria, UFSM.

Introdução e objetivo: Infecções fúngicas invasivas representam uma das principais causas de morbimortalidade 
em crianças com doenças hematológicas malignas. Dentre os gêneros de fungos mais prevalentes, encontram-se 
Aspergillus e Candida, cujas vias de infecção incluem o trato respiratório, o gastrointestinal e a pele. Haja vista a 
relevância das repercussões dessa condição na qualidade de vida dos pacientes, este estudo buscou realizar uma 
revisão sistemática na literatura sobre a terapia antifúngica em pacientes hematológicos pediátricos. Métodos: Foi 
feita uma pesquisa nas bases de dados PubMed, SciELO, MEDLINE e Lilacs utilizando-se os descritores “hematolo-
gical”, “pediatric”, “antifungal” e “voriconazole”. Foram encontrados 71 artigos em inglês publicados entre 2015 e 
2021 e, desses, selecionados 22. Resultados: A literatura analisada recomenda a quimioprofilaxia antifúngica para 
pacientes pediátricos hematológicos com neutropenia prolongada, uso crônico de esteroides ou com diagnóstico de 
leucemia. Entretanto, para sua realização, deve ser levada em consideração a epidemiologia local, as comorbidades da 
criança/adolescente e as opções terapêuticas disponíveis no ambiente de serviço. Ademais, outros fatores indicados 
para o sucesso do tratamento foram o escalonamento de doses e o monitoramento dos níveis séricos dos fármacos 
prescritos, os quais podem ser influenciados pela interação com os medicamentos usados pelo paciente, presença 
de processos inflamatórios e variações do organismo quanto à biodisponibilidade. Os agentes triazólicos, sobretudo 
o Voriconazol, foram apontados como primeira linha tanto para a profilaxia quanto para o tratamento de infecções 
fúngicas invasivas, sejam prováveis ou comprovadas. Conclusão: A inespecificidade das manifestações clínicas das 
infecções fúngicas torna o diagnóstico precoce desafiador à maioria dos profissionais de saúde, sendo a prevenção de 
seu desenvolvimento uma maneira de melhorar os desfechos em crianças com doenças hematológicas. Além disso, o 
monitoramento terapêutico dos fármacos instituídos constitui uma ferramenta fundamental para o acompanhamento 
da resposta e da evolução do paciente, prevenindo efeitos indesejáveis e complicações.

PE-120 - INTERNAÇÕES E ÓBITOS DECORRENTES DE PNEUMONIA NA POPULAÇÃO 
PEDIÁTRICA NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Morgana Furtado Wallau1, Carolina Bohn Faccio1, Giovana Nunes Santos1, Márcia Ducatti Menezes1,  
Bruna Reis Krug1, Fabiana Roehrs1, Romana Dall´Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: A pneumonia é uma inflamação dos bronquíolos e interstício pulmonar. Essa doença pode ser causada 
tanto por agentes infecciosos virais ou bacterianos, quanto por ação de substâncias químicas. Objetivo: Analisar 
o número de internações e óbitos decorrentes de pneumonia em pacientes na faixa etária de 1 a 4 anos no Brasil 
nos últimos 10 anos. Metodologia: Estudo epidemiológico transversal descritivo a partir de dados do DATASUS, 
de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2021. Resultados: O Brasil registrou um total de 431.484 internações de 
crianças de 1 a 4 anos. Dessas, 33.363 ocorreram na região Centro-oeste, 59.976 na Norte, 70.047 na Sul, 115.882 
na Nordeste, e 152.216 na Sudeste. O sexo masculino foi o mais acometido, com 230.618 casos, seguido do 
feminino, com 200.866. Foi registrado um total de 1.179 óbitos. Desses, 209 ocorreram na região Norte, 243 na 
Nordeste, 430 na Sudeste, 188 na Sul, e 109 na Centro-Oeste. O sexo feminino foi o mais acometido, com 600 
casos, seguido do masculino, com 579. Conclusão: O Brasil apresenta uma média anual de 43.148,4 internações 
e 177,9 óbitos devido à pneumonia na população pediátrica. A região com maior incidência da doença foi a Norte 
(0,32%) e a com menor foi a Sudeste (0,16%). A região Norte apresentou a maior letalidade (0,34%), enquanto 
que a Nordeste apresentou a menor (0,20%).
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PE-121 - INTERNAÇÕES E ÓBITOS DECORRENTES DE DIABETES MELLITUS NA 
POPULAÇÃO PEDIÁTRICA NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Carolina Bohn Faccio1, Morgana Furtado Wallau1, Giovana Nunes Santos1, Márcia Ducatti Menezes1,  
Bruna Reis Krug1, Fabiana Roehrs1, Romana Dall´Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: Diabetes Mellitus tipo 1 é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células beta 
pancreáticas, causando hiperglicemia, aumento da diurese, perda de peso e outras complicações. Objetivo: 
Analisar o número de internações e óbitos decorrentes de diabetes mellitus em pacientes pediátricos no Brasil 
nos últimos 10 anos. Metodologia: Estudo epidemiológico transversal descritivo a partir de dados do DATASUS, 
de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2021. Resultados: O Brasil registrou um total de 17.173 internações por 
diabetes mellitus na população pediátrica. Dessas, 861 ocorreram na região Norte, 3.171 na Nordeste, 8.796 
na Sudeste, 3.357 na Sul e 988 na Centro-Oeste. A faixa etária mais acometida foi a de 10 a 14 anos, com 9.236 
internações, seguida das de 5 a 9 anos, 1 a 4 anos e menores de 1 ano, com respectivamente 4.849, 2.309 e 
779 internações. O sexo feminino foi o mais acometido, com 9.473 casos, seguido do masculino, com 7.700. Em 
relação aos óbitos, foi registrado um total de 67. Desses, 9 ocorreram na região Norte, 19 na Nordeste, 30 na 
Sudeste, 5 na Sul e 4 na Centro-Oeste. A faixa etária mais acometida foi a de 10 a 14 anos, com 25 óbitos, seguida 
das de 1 a 4 anos, menores de 1 ano e 5 a 9 anos, com respectivamente 19, 16 e 7 óbitos. O sexo feminino foi 
o mais acometido, com 35 casos, seguido do masculino, com 32. Conclusão: o país apresenta uma média anual 
de 1.717,3 intenações e 6,7 óbitos devido a diabetes mellitus na população pediátrica. A região com maior in-
cidência da doença foi a Sul (0,011%) e a com menor foi a Norte (0,0046%). A região Norte apresentou a maior 
letalidade (1,045%), enquanto que a Sul apresentou a menor (0,14%).

PE-122 - O CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE PULMONAR QUANTO À RAÇA 
EM JOVENS DE ATÉ 14 ANOS DE IDADE

Conrado Brenner Luvizon1, Gabriela Fleck Santos1, Kethylyn dos Santos Bascuas1, Thaísa Caporlingua Lopes1, 
Eduardo Walker Zettler1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A tuberculose é um grave problema de saúde pública. Milhares de novos casos são notificados 
anualmente, com elevadas taxas de letalidade no mundo. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
aprovou nova estratégia global para seu enfrentamento, objetivando erradicá-la em crianças e adolescentes 
até 2030. Objetivo: Avaliar o cenário da tuberculose pulmonar pediátrica no Brasil, com enfoque no contexto 
racial. Método: Estudo epidemiológico com dados obtidos do SINAN (Sistema de Informações de Gravação de 
Notificação) disponível para consulta no DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), 
em que foram coletados dados sobre internações hospitalares de indivíduos de 0 até 14 anos de idade por 
tuberculose pulmonar, no regime público brasileiro, de 2011 até 2015. Usou-se variáveis de cor/raça e ano de 
atendimento. Foram utilizadas as estimativas de população anual por raça/cor do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA). Realizou-se análises de soma, média, desvio padrão, máxima e mínima. Resultados: No 
período estudado totalizaram 503 internações hospitalares devido à tuberculose pulmonar, sendo que o maior 
número total de internações foi observado na população negra, com 381. A maior incidência média (por 1M de 
habitantes) foi de 16,54 encontrada no grupo indígena (desvio padrão de 16,76), a segunda maior média foi 
constatada na população negra, com 3,07 (desvio padrão de 0,41), e a menor foi de 1,07 (desvio padrão de 0,44) 
observada na população branca. Conclusão: Ainda há necessidade de implementar mais ações no combate à 
moléstia na população estudada, principalmente se a meta é erradicá-la em crianças e adolescentes até 2030. 
Em suma, medidas devem ser tomadas levando em conta tanto o cenário epidemiológico quanto o fisiopatoló-
gico da doença em questão.
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PE-123 - A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA PÉLVICA PARA ADOLESCENTE COM 
VÁLVULA DE URETRA ANTERIOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mileni Machado Werlang1, Ariéli Cristiane da Silva1, Ana Carolina Borges Schio1, Louise Sinigaglia1,  
Daniela Fredi Santi1, Fernanda Thaís Lenz1, Marcelle Moreira Peres1, Ana Paula Ingracio Porto1,  
Maria Eduarda Moreira Hallal1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: A fisioterapia pélvica compreende uma gama de exercícios com o propósito de aprimorar a força e a 
resistência da musculatura da região pélvica. Os estudos já existentes sobre a realização de fisioterapia pélvica 
engloba diferentes temas, como disfunção do assoalho pélvico em mulheres ou casos de crianças com consti-
pação intestinal ou meningomielocele. No que tange à fisioterapia pélvica como adjuvante ao tratamento de 
pacientes com Válvula de Uretra Anterior (VUA), as pesquisas são extremamente escassas. Métodos: Relato de 
experiência, realizado em Abril de 2021, entrevistando o paciente adolescente com VUA, em consulta de revisão 
em consultório pediátrico. Questionou-se sobre idade de início da realização de fisioterapia pélvica, número de 
sessões, existência de benefícios com a prática e quais são esses benefícios. A referência teórica foi realizada nas 
bases de dados PubMed, UpToDate e Biblioteca Virtual em Saúde. Objetivo: Relatar a experiência e importância 
da fisioterapia pélvica para paciente adolescente com VUA. Resultados: Paciente masculino, 14 anos, possui diag-
nóstico confirmado de VUA. Iniciou a prática de fisioterapia pélvica com 10 anos de idade, realizando 2 sessões 
semanais, notando melhora na sensação de urge-incontinência, visto que percebe que ajuda no esvaziamento 
completo da bexiga urinária. Nesse momento, a mãe do paciente envolve-se na entrevista e relata que também 
notou melhora na disciplina do paciente, por estabelecer uma rotina no hábito miccional do mesmo e também 
na prática de exercícios fisioterápicos em domicílio. Conclusão: Apesar de o estudo incluir apenas um paciente, 
o presente relato de experiência revela o impacto positivo da fisioterapia pélvica na vida do paciente com VUA, 
sob a percepção deste e de seus familiares. Assim, estimula-se a discussão e demais pesquisas científicas sobre 
benefícios da fisioterapia pélvica em pacientes com VUA.

PE-124 - TRANSPLANTES RENAIS PEDIÁTRICOS NO SUL DO BRASIL: ANÁLISE DO 
ANO DE 2020 EM COMPARAÇÃO COM OS CINCO ANOS ANTERIORES À PANDEMIA DO 
SARS-COV-2

Vitoria de Azevedo1, Lucas Kuelle Matte1, Carlos Eduardo Gasparetto1, Maria Luiza Daltoe Raupp1, 
Virginia Leonardi Dambros1, Joao Matas Kern1, Mylena Sturza Goethel1, Rebeca Delatorre Fonseca1,  
Ana Vicenza Raymundi de oliveira1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O transplante renal define-se como o tratamento de escolha principal para a doença renal em estágio 
final. Em meio à pandemia, instalada no Brasil desde fevereiro de 2020, o processo de transplantes renais sofreu 
alterações por conta da suspensão de doadores vivos, de problemas logísticos causados pela reorganização dos 
leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e também pela falta de dados a fim de prever o efeito do vírus 
nos pacientes em uso de imunossupressores. Objetivo: Analisar os dados sobre os números Sul brasileiros de 
transplantes renais pediátricos no ano de 2020 em comparação com a média dos cinco anos anteriores à pande-
mia por SARS-Cov-2. Método: Estudo descritivo de dados extraídos do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), 
da Associação Brasileira de Transplantes (ABTO), no qual foram analisados os números de transplantes renais 
pediátricos, no Sul do Brasil, durante o ano de 2020 em comparação com a média do período de 2015 a 2019. 
Os números absolutos obtidos foram convertidos em resultados por milhão de população (PMP), que levam em 
consideração a população brasileira nos respectivos anos observados, conforme a fórmula: número analisado/
população x 1.000.000. Resultado: Entre os anos de 2015 a 2019, foram realizados 337 transplantes renais pe-
diátricos nos estados do Sul do Brasil. A média anual de procedimentos desse tipo foi de aproximadamente 67 
com desvio padrão (DP) de 6,42 ou média de 8,02 PMP (DP= 0,38). Referindo-se a 2020, 45 transplantes foram 
efetuados (5,2 PMP). Conclusão: A partir da análise dos dados obtidos no ano de 2020, ano marcado por grande 
sobrecarga do sistema de saúde pela pandemia por SARS Cov-2, notou-se uma redução de 33,30% no número 
de transplantes renais pediátricos realizados em comparação com a média do período entre 2015 a 2019. 
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PE-125 - TRANSPLANTES RENAIS PEDIÁTRICOS NO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE 
DO INGRESSO E MORTALIDADE NA LISTA DE ESPERA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Vitoria de Azevedo1, Lucas Kuelle Matte1, Carlos Eduardo Gasparetto1, Maria Luiza Daltoe Raupp1,  
Virginia Leonardi Dambros1, Joao Matas Kern1, Mylena Sturza Goethel1, Rebeca Delatorre Fonseca1, 
Ana Vicenza Raymundi de oliveira1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O transplante renal é o tratamento de escolha em pacientes pediátricos com insuficiência renal crô-
nica terminal. Cada vez que surge um doador, a Central de Transplantes é responsável por selecionar o receptor 
levando em consideração compatibilidade, tempo de espera, peso e altura. Pelo prazo de espera em lista ser 
imprevisível, uma parcela significativa de pacientes morrem antes de serem atendidos. Objetivo: Analisar os 
dados sobre o número de transplantes renais pediátricos realizados, ingresso e mortalidade de pacientes na lista 
de espera pelo procedimento, durante o período de 2016 a 2020, no estado do Rio Grande do Sul (RS). Método: 
Estudo descritivo de dados extraídos do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), da Associação Brasileira de 
Transplantes (ABTO), no qual foram analisados os números de pacientes pediátricos que receberam transplante 
renal, o número de pacientes que ingressaram na lista de espera por procedimento e o número de pacientes que 
faleceram nesta fila no estado do Rio Grande do Sul durante no período de 2016 a 2020. Resultados: Durante os 
últimos cinco anos (2016-2020), foram realizados 201 transplantes renais pediátricos no Rio Grande do Sul, com 
média de aproximadamente 40 pacientes transplantados por ano, desvio padrão (DP) de 8,8. No mesmo período, 
196 pacientes pediátricos ingressaram na lista de espera por transplante renal, média de cerca de 39 pacientes 
anuais (DP=4,3). O número de óbitos na lista de espera pediátrica pelo procedimento foi de 4, com média por 
volta de 1 paciente falecido por ano (DP=0,8). Conclusão: Os achados indicam que, em média, as chances de 
um paciente entrar em lista de espera e ser contemplado com um transplante são altas no Rio Grande do Sul. 
O número de procedimentos realizados ao longo dos cinco anos analisados compensa essa entrada e garante 
uma baixa mortalidade em lista.

PE-126 - TRANSPLANTE PEDIÁTRICO CARDÍACO NA REGIÃO SUL DO BRASIL: OS 
IMPACTOS DA PANDEMIA DE SARS-COV-2 PARA O INGRESSO E A MORTALIDADE EM 
LISTA DE ESPERA

Vitoria de Azevedo1, Lucas Kuelle Matte1, Carlos Eduardo Gasparetto1, Maria Luiza Daltoe Raupp1,  
Virginia Leonardi Dambros1, Joao Matas Kern1, Mylena Sturza Goethel1, Rebeca Delatorre Fonseca1,  
Ana Vicenza Raymundi de oliveira1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Objetivo: Avaliar o impacto da pandemia da Sars-cov-2 no ano de 2020 para os transplantes pediátricos cardí-
acos na região Sul do Brasil, comparando o ingresso e a mortalidade em lista de espera nos últimos cinco anos. 
Método: Estudo epidemiológico, cujos dados foram obtidos através dos boletins anuais do Registro Brasileiro de 
Transplantes (RBT), entre os anos de 2015-2020 em relação aos transplantes pediátricos cardíacos. Resultados: 
Durante o período de 2015 a 2019 na região Sul, um total de 31 pacientes estiveram ativos em lista de espera 
para transplante cardíaco, com uma média anual de 6,2. O ano de 2020 superou a média de pacientes em lista 
e obteve um número absoluto maior do que o dos últimos cinco anos, correspondendo a 20,5% do total. Na 
região Sul, Santa Catarina não apresentou nenhum paciente em lista durante todo o período analisado, o Paraná 
apresentou 5 pacientes em lista (12,8%) enquanto que o Rio Grande do Sul obteve maior número absoluto de 
pacientes em fila (34) o que equivale a 87,2% do total. Em relação ao número de óbitos em lista de espera, 24 
pacientes vieram a óbito entre 2015 a 2019, com uma média anual de 4. O ano de 2020 apresentou número 
absoluto menor do que a média dos últimos cinco anos, com 1 morte, correspondendo a 4,16% das mortes em 
lista. Na região Sul, 17 mortes (70,8%) ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, 7 (29,2%) no estado do Pa-
raná e nenhuma morte em Santa Catarina. Conclusão: Observa-se, portanto, que mesmo com o contexto atual 
de pandemia, a região Sul apresentou uma diminuição significativa na mortalidade em lista de espera. Dessa 
forma, por mais que a área de transplantes tenha sido uma das mais prejudicadas no de 2020, pode-se inferir 
que não houve alteração significativa em relação aos transplantes cardíacos pediátricos.
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PE-127 - MÉTODOS DE TRATAMENTO E MANEJO PARA HEMOCROMATOSE NEONATAL: 
REVISÃO DE LITERATURA

Luzia Bulla Paviani1, Jóyce da Rosa Bisotto1, Letícia Dalla Corte Stefani1, Sabrina Cioato Gomez1,  
Ana Laura Marques Lopes1, Natalia Fernandes Estima1, João Pedro Locatelli Cezar1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: A hemocromatose neonatal (HN) é uma condição rara de etiologia desconhecida, que está associada 
a deposição maciça de ferro no fígado e tecido extra-hepático, considerada uma síndrome clínica. Objetivo: 
Revisar dados existentes na literatura a respeito do tratamento e manejo da HN. Metodologia: Revisão da litera-
tura através de artigos buscados na plataforma eletrônica PubMed, com datas entre 2011 e 2021, considerando 
pesquisas em língua inglesa e portuguesa. Utilizou-se a expressão “neonatal hemochromatosis”. Resultados: o 
tratamento inicial, aos recém-nascidos (RN) com suspeita de HN, é feito por infusão intravenosa de Imunoglo-
bulina (IVIG) na dose de 1 g/kg, o uso visa bloquear os anticorpos e interferir na ativação do complemento, os 
quais são responsáveis pelo dano nos hepatócitos. Recomenda-se que a dose seja precocemente feita aos RN 
com falência hepática e suspeita de HN, enquanto os procedimentos necessários são realizados para confirmar 
o diagnóstico. Se for confirmado, uma segunda dose de IVIG é recomendada. Considera-se também a realização 
de exsanguineotransfusão, objetivando a retirada de anticorpos maternos circulantes. O transplante hepático é 
uma alternativa em pacientes mais afetados ou que não corresponderam ao tratamento citado. Como prevenção 
à ocorrência de HN, faz-se o uso de IVIG em gestantes com história de filhos de HN prévia. Assim, a recomendação 
atual é que as gestações subsequentes sejam tratadas com 1 g/kg de peso corporal (máximo de 60 g) de IVIG às 
14 semanas, 16 semanas e, a seguir, semanalmente a partir da 18ª semana de gravidez até o final da gestação. 
Conclusão: O prognóstico sem tratamento para HN é reservado, por isso conhecer a necessidade de tratamento 
precoce com IVIG, exsanguineotransfusão e as indicações do transplante hepático são essenciais para o melhor 
manejo desta doença. A prevenção de recorrência em futuras gestações deve ser conhecida e divulgada.

PE-128 - ATRASO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: SÍNDROME GENÉTICA PRADER-
WILLI

Marina Chaves Amantéa1, Caroline Goergen1, Júlia Patatt1, Luísa Kleveston1, Luísa Rigo Lise1,  
Luiza Fernandes Xavier1, Maria Lúcia Steiernagel Hristonof1, Victoria Baptista dos Santos1, Simone Sudbrack2

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: A síndrome de Prader-Willi é uma doença causada por defeitos na expressividade de genes da região 
cromossômica 15q11-q13 de herança paterna. Apresenta-se com hipotonia neonatal grave, hiperfagia precoce, 
hipogonadismo, dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais, respiratórios e psiquiátricos. Descrição 
de caso: RN, feminino, a termo (39 semanas), parto cesáreo, APGAR 9-10, pesando 3200g. Apresentou hipotonia, 
palidez e disfunção respiratória 30 minutos após nascimento. Admitida na UTI por hipoxemia, exigindo uso de CPAP 
e após ventilação mecânica durante 6 dias. Exame de líquor e hemocultura negativos. Ecocardiograma, triagem para 
erro inato do metabolismo e cariótipo normais. Ecografia cerebral evidenciou hemorragia (grau 1) e ressonância 
magnética (RM) apresentou redução de hemisférios cerebrais, substância branca, corpo caloso, mielinização e 
lobos frontais. No exame físico, notou-se clinodactilia, suspeitando-se de doença genética. Saiu da UTI pesando 
3000g. Com 1 mês e 8 dias pesava 2950g, apresentando palidez, hipotonia, dificuldades de sucção e engasgos. 
Aos 2 meses, apresentou episódios de bronquiolite, nefrolitíase e disfagia. Exames metabólicos e hormônio do 
crescimento (GH) normais. Aos 10 meses sem controle cervical, mas melhorou da disfagia. Exame genético evi-
denciou Síndrome de Prader-Willi. Discussão: A Síndrome de Prader-Willi cursa com deficiência de GH, limitações 
intelectuais e distúrbios comportamentais. O diagnóstico de síndromes genéticas, por vezes, requer acompanha-
mento minucioso e encaminhamento ao geneticista. No caso relatado, paciente apresentava hipotonia neonatal 
e alterações cerebrais na RM. Os déficits de tônus persistiram durante o acompanhamento. Aos 10 meses, apesar 
de os exames metabólicos e de GH estarem normais, o exame genético foi conclusivo. Conclusão: A síndrome de 
Prader-Willi é relativamente rara, sendo a principal causa genética de obesidade em crianças. Deve-se atentar a 
sinais clínicos e a partir disso iniciar exames genéticos. O tratamento precoce com dieta, exercícios, terapia com 
rhGH e estratégias comportamentais melhora o prognóstico da doença e a qualidade de vida do paciente.
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PE-129 - DETECÇÃO DE MALFORMAÇÕES GENITOURINÁRIAS AO NASCIMENTO NO 
BRASIL ENTRE 2009 E 2019

Nathalia Aline Walker Lago1, Victória Machado Scheibe1, Amanda Maria Schmidt1,  
Vitória Luise Dourado Magalhães1, Júlia de Souza Brechane1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1,  
Marcela Menezes Teixeira1, Giovanna Maiolli Signori1, Bibiana Mello de Oliveira2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: Estudos revelam que as malformações genitourinárias representam 35-45% dos defeitos congênitos, 
compreendendo um espectro de anomalias estruturais dos tratos urinário e reprodutivo. As anormalidades do 
desenvolvimento do trato genitourinário são a principal causa de doença renal crônica (DRC) em crianças. Objetivo: 
Avaliar os casos de malformações genitourinárias nos nascidos vivos (NV) no Brasil entre 2009 e 2019. Métodos: 
Estudo descritivo documental baseado em dados de malformações genitourinárias nos NV no Brasil, entre 2009 
e 2019, coletados por meio do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, disponibilizados pelo Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: Foram registrados 32.038.765 NV, no Brasil, 
no período avaliado, 260.221 NV com malformações congênitas. Destes, 20.430 (7,85% dos casos de malforma-
ções) apresentaram malformações genitourinárias (incidência: 0,6:1.000 NV). As anomalias genitourinárias foram 
observadas mais frequentemente: em gestantes entre 40 e 44 anos (OR: 14.6352, IC95%: 13.5674-15.7872), 
na região Sudeste (OR: 1.2728, IC95%: 1.2328-1.3084), em gestações prematuras, principalmente com duração 
menor que 22 semanas (OR: 6.9572, IC95%: 5.543-8.7322), em gestações gemelares (OR: 1.7809, IC95%: 1.653-
1.9188), naquelas que passaram por parto cesáreo (OR: 1.4224, IC95% 1.3824-1.4635), recém-nascidos do sexo 
masculino (OR: 3.1189, IC95%: 3.0195-3.2215), de cor preta (OR: 1.2934, IC95%: 1.22-1.3712) e com peso ao 
nascer entre 1000 e 1499g (OR: 6.4625, IC95%: 6.0523-6.9005). Conclusão: As malformações genitourinárias 
representam uma grande parcela das anomalias congênitas observadas ao nascimento. Entretanto, a prevalência 
observada no estudo é inferior à descrita na literatura, o que pode indicar subnotificação. Além disso, deve-se 
atentar ao diagnóstico precoce destas condições, para permitir tratamento rápido e oportuno a fim de evitar 
repercussões sistêmicas como a DRC, com potencial impacto sobre a qualidade de vida.

PE-130 - DESEMPENHO ACADÊMICO EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR, DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Anna Caroline de Tunes Silva1, Rafael da Silva Trindade1, Luíza Mainardi Ribas1, Ana Carolina Borges Schio1,  
Mileni Machado Werlang1, Karoline Alves Machado1, Taís Cristina Pessinato1, Bruna Soares de Oliveira1,  
Louise Sinigaglia1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: O rápido avanço da pandemia da Doença por Coronavírus (COVID-19) levou à suspensão das ativi-
dades presenciais de ensino, interferindo no aprendizado e no desempenho acadêmico infantil. Desta forma, o 
presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão da literatura mundial sobre o desempenho acadêmico de 
crianças em idade escolar, durante a pandemia da COVID-19. Metodologia: o estudo é uma revisão sistemática 
da literatura, realizada de março de 2020 a abril de 2021, nas bases de dados PubMed e UpToDate. Utilizou-se 
os descritores COVID-19, desempenho acadêmico e crianças em idade escolar. Foram elegíveis os estudos que 
avaliaram o desempenho acadêmico, de crianças em idade escolar, durante a pandemia da COVID-19, portanto, 
no último ano. Resultados: Foram encontrados 12 títulos. Destes, 6 foram selecionados, 5 foram lidos e elegeu-
se 3 artigos para o estudo. Dentre os selecionados, observou-se que, mesmo com o fechamento das escolas, as 
crianças em idade escolar se mostraram entusiasmadas frente ao ensino, tanto pelo aprendizado, quanto pelas 
relações que a escola propõe. Entretanto, durante o fechamento das instituições, juntamente com a implemen-
tação do ensino virtual, crianças dos anos iniciais tiveram 66% a mais de perda na capacidade de leitura do que 
se estivessem em ensino presencial. Porém, o incentivo e auxílio, dos pais e/ou cuidadores, na leitura diária de 
livros para essas crianças diminuiu, em 42%, esta taxa. Conclusão: Ainda são escassos os estudos realizados, 
porém, é evidente a diminuição do desempenho de leitura nas crianças que não estejam frequentando, presen-
cialmente, a escola. O incentivo familiar à leitura é importante para diminuir o prejuízo causado pelo ensino à 
distância. O entusiasmo pelo ensino e o acesso às relações escolares se mostraram como fatores benéficos ao 
desenvolvimento das crianças, durante a pandemia.
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PE-131 - PERFIL DE ÓBITOS POR TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS ENTRE 
ADOLESCENTES NO BRASIL ENTRE 2010 E 2019

Marcela Menezes Teixeira1, Laura Fogaça Pasa1, Bernardo Neuhaus Lignati1, Martina Marcante1,  
Bianca Brinques da Silva1, Rafaela Boff1, Fernanda Silva Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: A prevalência de transtornos mentais e comportamentais tem aumentado entre a população jovem. 
Num país como o Brasil, a área da saúde mental compete por investimentos com outras doenças que resultam 
em uma morbidade e mortalidade visíveis, favorecendo o aumento silencioso dos óbitos por esses transtornos. 
Objetivo: Descrever o perfil de óbitos por transtornos mentais e comportamentais entre adolescentes no Brasil 
entre 2010 a 2019. Metodologia: Estudo descritivo documental baseado no Sistema de Informações sobre Mor-
talidade referente ao período de 2010 a 2019, disponibilizado pelo Departamento de Informações do Sistema 
Único de Saúde. Consideraram-se adolescentes aqueles com faixa etária entre 10 a 19 anos, e as patologias de 
CID-10 entre F00 a F99. Discussão e Resultados: Os transtornos mentais e comportamentais, no Brasil, nesse 
período, totalizaram 130.970 óbitos, sendo 832 entre adolescentes. Dentre estes, as causas mais frequentes 
foram os transtornos por uso de substâncias psicoativas (60,4%), retardo mental (14,7%) e transtorno do desen-
volvimento psicológico (8,7%). Além disso, foram mais frequentes no sexo masculino (68,7%), na faixa etária 
de 15 a 19 anos (84,2%) e na raça parda (49,2%) e no ambiente hospitalar (47,5%). O nível de escolaridade 
de 4 a 7 anos (32,5%) foi predominante, seguida de nenhuma escolaridade (23,4%). Com relação aos fatores 
socioeconômicos, populações mais vulneráveis no Brasil apresentam dificuldades para acessar o sistema de saú-
de e manter um estilo de vida saudável, podendo sugerir uma relação entre a falta de escolaridade e o número 
proporcionalmente elevado de mortes. Conclusões: Os problemas de saúde mental são persistentes, fazendo 
com que uma parcela dos adolescentes tenha algum prejuízo quando adultos. Assim, informações sobre mor-
talidade possibilitam o desenvolvimento de estratégias de tratamento e prevenção, principalmente em países 
onde outras comorbidades recebem maiores investimentos e visibilidade. 

PE-132 - PERFIL DE ÓBITOS POR LESÕES AUTOPROVOCADAS INTENCIONALMENTE 
ENTRE ADOLESCENTES NO BRASIL ENTRE 2010 E 2019

Marcela Menezes Teixeira1, Bianca Brinques da Silva1, Antônio Leal Pacheco1, Liara Eickhoff Coppetti1,  
Victoria Bento Alves Paglioli1, Eduarda Jovigelevicius1, Fernanda Silva Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. 
Atualmente, as lesões autoprovocadas intencionalmente (LAPI) são um desafio e exigem ações preventivas que 
identifiquem a população de risco. Objetivos: Analisar o perfil de óbitos adolescentes por LAPI no Brasil entre 
2010 e 2019. Metodologia: Estudo descritivo documental baseado no Sistema de Informações sobre Mortalidade, 
disponibilizado pelo Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde. A população de estudo são os 
óbitos de 14 a 19 anos por LAPI. Discussão e Resultados: Na população analisada, identificaram-se 7.503 óbitos 
por LAPI. Os óbitos aumentaram com os anos, sendo que 2019 teve o maior registro (n=1022). Além disso, são 
mais frequentes em indivíduos do sexo masculino (71,31%), pardos (48,56%) e com escolaridade de 8 a 11 
anos (38,90%). A principal causa de óbitos foram as lesões por enforcamento, estrangulamento e sufocamento 
(71,39%). No sexo feminino, a segunda maior causa foi a autointoxicação por pesticidas, e, no masculino, por 
disparo de arma de fogo. Além disso, óbitos masculinos ocorreram mais no próprio domicílio (60,99%) quando 
comparados aos femininos (55,76%). Esses resultados vão ao encontro de estudos que demonstram que o sexo 
masculino costuma buscar lesões mais agressivas e efetivas, enquanto o feminino, vias com maior possibilidade 
de salvamento. O maior consumo de psicoativos, que catalisam comportamentos impulsivos durante a contem-
plação suicida, e a menor procura por ajuda psiquiátrica no sexo masculino podem ter relação com os achados. 
Conclusões: O presente trabalho nos ajuda a delinear o perfil de óbitos por LAPI, definindo quais populações 
estão em maior risco. os resultados demonstram a necessidade do combate dos estigmas da intervenção psi-
quiátrica na adolescência e do aumento da visibilidade dos transtornos mentais entre jovens.
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PE-133 - REALIZAÇÃO DE ZETAPLASTIA EM PACIENTE PEDIÁTRICO COM RETRAÇÃO 
AXILAR PÓS QUEIMADURA: RELATO DE CASO

Giovana Xavier1, Alberto Krüger2, Milene Wollmann1, Julia Sagaz Silva Michelon1, Júlia Bertoni Adames1,  
Eduardo Maia Wanderley1, Patrícia Dutra Hamilton3, Bruno Bisognin Garlet3, Alice Fischer1, Pedro Bins Ely1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 
3 - ISCMPA.

Objetivo: Relatar um caso de paciente apresentando retração axilar após queimadura, com posterior correção por 
meio da técnica de zetaplastia. o aumento da sobrevida de pacientes queimados vêm implicando em um maior 
número de sequelas provenientes de queimaduras, principalmente retrações cicatriciais em axila e cotovelos. O 
tratamento mais indicado é a utilização de retalhos por meio da técnica de zetaplastia, já que os enxertos podem 
sofrer contração secundária e demandam maior tempo de mobilização. Método: Foi realizada análise do prontuário 
do paciente e posterior revisão de literatura, visando embasamento teórico para discussão crítica do caso. Relato de 
caso: Paciente masculino, 14 anos. Atendido no hospital por retração axilar cicatricial e bridas cicatriciais no membro 
superior direito por queimadura prévia por fogo. Propõe-se procedimento cirúrgico. Após prévia incisão e descola-
mento de pele do membro superior direito, realiza-se técnica de zetaplastia para adequar amplitude do movimento 
do membro. Curativo feito com gaze e atadura. Após 6 meses da cirurgia, paciente apresenta melhora importante da 
amplitude do movimento do braço direito, mas com retração cicatricial na prega axilar direita, sendo encaminhado à 
fisioterapia. Discussão: As contraturas cicatriciais após queimaduras são complicações frequentes que recebem repa-
ração cirúrgica. Em casos de retrações cicatriciais nas axilas, por exemplo, a zetaplastia demonstra-se uma alternativa 
simples e eficaz. No caso supracitado, os retalhos foram elevados com segurança na pele cicatricial, optando-se por 
um retalho mais espesso, contendo tecido subjacente. As pontas foram arredondadas a fim de realizar suturas sem 
tensão. Assim, foram priorizadas múltiplas zetaplastias menores com sistematização de marcações, dado que propor-
cionou quebra das linhas de Langerhans e maior alongamento da cicatriz, cujos resultados apresentaram melhores 
amplitude, funcionalidade e qualidade de vida ao paciente. Conclusão: O procedimento denominado zetaplastia, por 
conseguinte, torna-se uma das melhores opções terapêuticas para queimaduras com retrações cicatriciais, haja vista 
que permite retomar as atividades cotidianas limitadas previamente por retração cicatricial.

PE-134 - PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) E 
CURETAGEM UTERINA, NO BRASIL, NOS ÚLTIMOS 2 ANOS

Fabiana Roehrs1, Romana Dall´Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, Carolina Bohn Faccio1, Morgana Furtado Wallau1, 
Giovana Nunes Santos1, Márcia Ducatti Menezes1, Bruna Reis Krug1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Intrudução: O aborto espontâneo é definido como a interrupção da gravidez de forma involuntária, até a 22ª 
semana de gestação. Entre as consequências, destacam-se os prejuízos emocionais e psicológicos para os casais 
envolvidos, existindo ainda o risco de morte da gestante em decorrência de complicações e o alto custo para o 
sistema de saúde, constituindo um importante problema de Saúde Pública. Estima-se que 15% das gestações 
sofram com intercorrências e acabem em abortamento. Dentre as opções cirúrgicas oferecidas para ajudar no 
processo, quando o abortamento é incompleto, estão a curetagem uterina e a aspiração manual intrauterina 
(AMIU). Objetivos: Analisar o número de procedimentos de curetagem uterina e aspiração manual intrauterina 
realizados nos últimos 2 anos no Brasil. Método: Estudo epidemiológico transversal descritivo, baseado em 
dados de coleta do DATASUS no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2021. Resultados: Foi observado, 
ao longo do estudo, que foram realizados 363.222 procedimentos durante o período analisado. Desses, 91,28% 
correspondem a curetagem uterina e 8,71% a aspiração manual intrauterina (AMIU). A região que mais realizou 
ambos os procedimentos foi o Sudeste, com 34,25%, seguido da região Nordeste, com 33,9%. Conclusão: o 
atendimento médico de emergência das complicações do abortamento deve ser eficaz e seguro, como forma 
de reduzir a morbimortalidade materna. Atualmente, considera-se a aspiração manual intrauterina (AMIU) uma 
alterativa terapêutica à curetagem por ser segura e eficaz, substituir a anestesia geral por analgésicos e neces-
sitar de um menor tempo de internação. No entanto, pelo menor custo de realização, nota-se que a curetagem 
ainda é mais recomendada.
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PE-135 - ANÁLISE DO NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SÍNDROME DA RUBÉOLA 
CONGÊNITA ENTRE 1997 E 2009 NO BRASIL

Fabiana Roehrs1, Romana Dall´Agnese1, Manoela Sauer Faccioli1, Carolina Bohn Faccio1, Morgana Furtado Wallau1, 
Giovana Nunes Santos1, Márcia Ducatti Menezes1, Bruna Reis Krug1, Honório Sampaio Menezes2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ISBRAE.

Introdução: A rubéola é uma infecção viral que pode ser transpor a barreira placentária, gerando a síndrome da 
rubéola congênita e causando malformações anatômicas, neurológicas, ou até mesmo podendo levar ao óbito 
do feto. Ainda em 2009, o Ministério da Saúde promoveu a campanha de vacinação “Brasil livre da rubéola”, 
imunizando a maior parte da população. Objetivo: Comparar a quantidade de casos notificados de rubéola con-
gênita entre 1997 e 2009 no Brasil. Método: Método de estudo epidemiológico transversal descritivo, baseado 
em dados de coleta do DATASUS entre janeiro de 1997 e 2009 no Brasil. Resultados: Foi observado, ao longo do 
estudo, que o surgimento de novos casos de síndrome da rubéola congênita diminuiu a cada ano, com exceção 
da região Sudeste, no ano de 2007, que apresentou um aumento de 233% em relação ao ano anterior. Do total 
de casos no período analisado, 60,7% correspondem a região Sudeste, representando 125 novos casos. Ainda, 
em 2005 houve um surto de rubéola registrado no Estado do Rio Grande do Sul, com 44 casos confirmados. Em 
2009, houve uma queda de 83,33% no número de casos. Conclusão: Esse estudo demonstrou a grande impor-
tância da vacinação contra a rubéola, visto que a síndrome congênita pode causar danos irreversíveis para o feto. 
Erradicar doenças no Brasil é um grande desafio, tendo em vista a grande dimensão populacional, no entanto, 
apesar de todas as dificuldades, acredita-se que o país quase alcançou a meta de contenção da rubéola já em 
2009, considerando a queda no número de casos. 

PE-136 - SARAMPO NO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Elisa Kalil Vinholes1, Carolaine de Oliveira1, Lara Milena Ribas Hoffmann1, Fernanda Baggio e Silva1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O Sarampo é uma doença exantemática de alta transmissibilidade, comum na infância, causada 
pelo vírus Measles morbillivirus. Suas complicações podem ser pneumonia, mais gravemente a encefalomielite 
aguda disseminada, a panencefalite subaguda esclerosante e a encefalite de corpos de inclusão por sarampo. 
Diante da gravidade, surgiu a vacina como a principal medida de profilaxia e em 2018 devido aos movimentos 
anti vacinas, percebeu-se a reincidência do Sarampo na Sociedade Brasileira. Objetivo: Analisar o perfil epi-
demiológico dos casos de Sarampo por meio de dados disponibilizados pelo Centro Estadual da Vigilância em 
Saúde do Rio Grande do Sul. Metodologia: Estudo epidemiológico descritivo retrospectivo realizado a partir 
de dados do Centro Estadual da Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul entre crianças e adolescentes de 0 
a 19 anos entre 01/01/2019 a 13/06/2020. Resultados: No período avaliado, ocorreram 73 casos de Sarampo 
na população investigada, sendo que 52,05% eram do sexo masculino. O coeficiente de incidência para cada 
100 mil habitantes do Sarampo é maior nos jovens de 15 a 19 anos com 24,6% seguido dos pacientes menores 
de 1 ano com 20,3%. Em 2019, a porcentagem da cobertura vacinal de Tríplice viral em crianças de 1 ano em 
todo Estado do Rio Grande do Sul foi de 91,86% e as cidades com maior porcentagem de cobertura foram Santo 
Antônio da Patrulha e Dois Irmãos com (109,11% e 100,8%, respectivamente). Conclusão: Diante do exposto, 
evidencia-se que a população jovem (15 a 19 anos) está mais vulnerável a adoecer por Sarampo, seguido da 
faixa etária de crianças menores de 1 ano. A alta incidência em crianças menores de 1 ano de idade deve-se à 
vacinação da Tríplice Viral, na qual a primeira dose é aplicada após 1 ano de idade.
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PE-137 - CUTIS MARMORATA TELANGIECTÁSICA CONGÊNITA EM AMBULATÓRIO 
PEDIÁTRICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

Guilherme Luis Figueiró1, Adriana Becker1, Gustavo Begossi Soster1, Fernanda Cristina Scarpa1,  
Cláudio Sagrilo Júnior1, Lilian Cristina Barboza de Oliveira Pinheiro1, Camila Pedroso Fialho1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Relato de caso: Paciente masculino, 9 meses, branco, natural e procedente de Canoas, mãe com Diabetes Mellitus 
Gestacional não tratada, idade gestacional obstétrica 39 semanas, parto cesárea, sem comorbidades, alergias ou 
uso de medicações. Vem ao ambulatório de pediatria, acompanhado da mãe, a qual refere que desde o nasci-
mento nota manchas eritematosas em membro inferior direito, de caráter intermitente, associado a calor local. 
Nega associação com mudança de clima. Nega febre ou demais queixas. Realizada investigação com Ecodoppler 
arterial e venoso de membro inferior, sem evidências de anormalidade, sendo levantada hipótese diagnóstica de 
Cutis Marmorata Telangiectásica Congênita. Em retorno ambulatorial após consulta em emergência pediátrica, 
foi observada melhora das lesões, com atenuação da coloração do livedo reticular. Após consulta, foi orientado 
que paciente fizesse acompanhamento oftalmológico. Discussão: A Cutis Marmorata Telangiectásica Congênita é 
uma condição rara que tem como característica a dilatação dos vasos sanguíneos de determinados segmentos do 
corpo. Sua etiopatogenia ainda é desconhecida, porém se acredita que haja relação principalmente com quadro 
genético de mosaicismo. Os sintomas se apresentam logo ao nascimento, com uma trama vascular, geralmente 
localizada, na forma de livedo reticular. Na grande maioria dos casos, membros inferiores são mais afetados, 
seguido de tronco e membros superiores. Os sinais geralmente somem com o avanço da idade, podendo de-
saparecer completamente na puberdade. O diagnóstico pode ser feito por avaliação clínica, principalmente 
pela identificação dos sinais e sintomas característicos. Alguns serviços realizam exames como o Ecodoppler. 
Comentários finais: O caso relatado se correlaciona com a descrição clínica da doença, não apresentando outras 
alterações, ausência de anormalidades nos exames complementares realizados. 

PE-138 - ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DE NEOPLASIAS NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA NO 
RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE DE 2016 A 2020

Giseli Costella1, Glaziele Rodrigues Garcia1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O câncer é um processo de disseminação incontrolada das células, podendo ocorrer em qualquer 
faixa etária. As neoplasias pediátricas, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria de 0 a 19 anos, podem passar 
despercebidos em suas fases iniciais, devido aos sinais e sintomas, serem associados a outras patologias comuns 
do período. Dessa forma, com o diagnóstico mais tardio há diminuição das possibilidades de cura, culminando 
em óbito. Objetivo: Avaliar o número de óbitos pediátricos por neoplasias por faixa etária e lista morbidade CID-
10 de 2016 a 2020 no Rio Grande do Sul (RS). Metodologia: Estudo epidemiológico descritivo sobre o número 
de óbitos pediátricos em decorrência de neoplasias no Rio Grande do Sul entre janeiro de 2016 a dezembro de 
2020 extraído do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: No período 
analisado houveram 5964 óbitos na população pediátrica do RS, sendo 315 óbitos por neoplasias. Desses, 27 em 
menores de um ano, 39 na faixa etária entre 1 a 4 anos, 58 entre 5 a 9 anos, 67 entre 10 a 14 anos e 124 entre 
15 a 19 anos. Entre as neoplasias pediátricas mais prevalentes que culminaram em óbito estão às leucemias que 
compreendem a 98 casos, às neoplasias malignas de encéfalo com 49 casos e as neoplasias malignas de outras 
localizações ou de localizações mal definidas com 32 casos. Conclusão: As neoplasias corresponderam a 5,28% 
do total de óbitos na população pediátrica de 2016 a 2020. Há um aumento nos óbitos por neoplasias com o 
avanço da idade e a faixa etária entre 15 a 19 anos é a que apresenta o maior número. Ademais, às leucemias 
corresponderam a neoplasia mais prevalente denotando 31,1% do total de óbitos, logo, é essencial o tratamento 
precoce, para que, assim, diminuam os casos de óbitos infanto-juvenil.
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PE-139 - CASO RESPIRATÓRIO EM PACIENTE INDÍGENA

Caroline Goergen1, Amanda da Silva Meneses1, Helena Cristina Valentini Speggiorin Vieira1,  
Isadora Souza Eilers1, Letícia Corrêa Tijiboy1, Luísa Kleveston1, Luiza Fernandes Xavier1,  
Marina Musse Bernardes1, Camila Correia Machado1, Magali Santos Lumertz1

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS.

Introdução: O aparelho respiratório pode apresentar malformações congênitas raras, afetando as vias aéreas, 
o parênquima e/ou os vasos pulmonares. A apresentação clínica e a gravidade variam. Somado a isso, manejar 
pacientes procedentes de comunidades indígenas longe de centros de referência impõe um desafio adicional à 
situação. Descrição de caso: Menino, 16 anos, procedente da comunidade indígena da Aldeia dos Loureiros (RS), em 
acompanhamento no Serviço de Pneumologia Pediátrica do Hospital São Lucas da PUCRS. História de internação por 
broncopneumonia nos primeiros dias de vida e correção de brônquio acessório à direita (que atravessava diafragma 
e penetrava o fígado). Ainda, apresentava broncomalácia e, por atelectasia persistente e infecções recorrentes, 
necessitou de lobectomia do lobo médio aos 3 meses e do lobo superior direito aos 12 meses de idade. A despeito 
disso, paciente manteve quadro de infecções respiratórias de repetição, dificuldade de aderência de tratamento e 
vínculo médico-familiar deficiente. Após introdução da supervisão e do acompanhamento da secretaria de saúde 
indígena nas consultas houve melhor adesão aos tratamentos e redução das infecções respiratórias. Discussão: 
Brônquio acessório é uma malformação comum das vias aéreas. Quando associado a infecções respiratórias recor-
rentes, o manejo inclui antibióticos, fisioterapia respiratória e, em alguns casos, lobectomia. A procedência conferiu 
ao caso outros desafios relacionados a diferenças culturais e sociais. Estima-se que há 23.000 indígenas aldeados 
no estado, grande parte expostos a condições de vulnerabilidade. Destaca-se a grande dificuldade de comuni-
cação médico-paciente/família e a consequente dificuldade de adesão ao tratamento. o serviço de assistência 
social foi pivotal para o manejo, ressaltando a importância da inclusão de equipes multidisciplinares. Conclusão: 
Malformações pulmonares como as anomalias de divisão brônquica podem ter distintas manifestações clínicas. 
É reconhecido que a atenção à saúde dos povos indígenas deve ser diferenciada, identificando-se necessidades 
individuais e a importância de grupo multidisciplinar de apoio.

PE-140 - TUBERCULOSE MILIAR EM PEDIATRIA E SUA ASSOCIAÇÃO COM 
IMUNODEFICIÊNCIAS: UM RELATO DE CASO

Helena Cristina Valentini Speggiorin Vieira1, Amanda de Farias Balbinot1, Amanda da Silva Meneses1,  
Gabrielle de Souza Castanho1, Isadora Souza Eilers1, Leticia Corrêa Tijiboy1, Mariana Martins Dantas Santos1,  
Taís Michele Werle1, Magali Santos Lumertz1, Leonardo Araújo Pinto1

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS.

Introdução: Tuberculose miliar ocorre pela disseminação hematogênica do Mycobacterium tuberculosis. Usualmente, as 
manifestações são subagudas ou crônicas e há maior risco de desenvolver meningite. A compreensão da tuberculose 
miliar e da meningite tuberculosa é de suma importância, pois apresentam altas taxas de morbidade e letalidade. 
Descrição do caso: Menina, 5 anos, internada por cefaleia e febre diárias e perda de 7 kg nos últimos 40 dias. Mãe 
relata vacinas em dia. Evolui com piora do sensório, febre e rigidez de nuca. Foram realizadas punção lombar, com 
liquor de aspecto turvo, leucócitos 90 células/mm³, glicose 27 mg/dL e proteínas totais 150 mg/dL, e raio-X de tórax 
com infiltrado micronodular. Internada em UTI pediátrica com quadro compatível com tuberculose miliar e meníngea. 
Ressonância magnética evidenciou múltiplos pequenos focos de alteração de sinal no parênquima encefálico e edema 
vasogênico adjuvante - possibilidade de encefalite tuberculosa miliar. Ademais, apresentava lesões sugestivas de herpes 
no ombro direito. Iniciado tratamento com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e dexametasona. Provas imunológicas 
apresentaram diminuição de linfócitos TCD4, TCD8 e B e deficiência de IgA. A paciente apresentou melhora clínica 
gradual com alta hospitalar após 17 dias. Discussão: Fatores de risco para desenvolvimento de tuberculose miliar 
incluem crianças com pouca idade e imunossupressão. Contudo, uma porcentagem significativa de casos descritos 
na literatura não apresentam condições de alto risco demonstrável. A apresentação clínica é variável, logo, devem 
ser realizadas neuroimagem e punção lombar, quando há acometimento neurológico, além de provas imunológicas, 
para investigar imunossupressão. No caso relatado, exames efetuados na internação apontam para imunossupressão 
desconhecida até então, o que corrobora a clínica apresentada. Conclusão: É notório que a tuberculose miliar apresenta 
alta gravidade, principalmente quando há fatores de risco. Quando estes são desconhecidos, a investigação através 
de provas imunológicas é imprescindível para compreensão do diagnóstico e definição da doença subjacente. 
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PE-141 - MIÍASE: UM RELATO DE CASO

Nicole Mesquita Souza1, Luciana Silva dos Santos1, Pâmela de Souza Matos Paveck1,  
Pedro Juan Lawisch Rodríguez1, Isabella Urdangarin Esquia1, Carolina Frantz1, Stéphanie Nascente Nunes1,  
Carla de oliveira1, Alice de Moura Vogt1, Tatiana Kurtz1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: Miíase é uma infecção de pele causada pela presença de larvas de moscas, com formação de lesão 
dolorosa e pruriginosa. o relato aborda miíase com sítio primário em lóbulo auricular direito com migração de 
larva para o olho esquerdo, denominada oftalmomiíase. Descrição do caso: A.L.B., feminina, 3 anos, interna por 
celulite secundária a miíase em lóbulo auricular direito, com 3 dias de evolução em uso de Amoxicilina + Cla-
vulanato. Ao exame: lesão com flogose em lobo auricular direito e visualização de larvas. Abordagem da equipe 
de cirurgia pediátrica com remoção de mais de 50 larvas. Prescrito ivermectina oral e ampicilina +sulbactam EV. 
Após 24 horas, paciente evolui com edema e hiperemia palpebral à esquerda, pouca abertura ocular e ausência 
de secreções. Constatada larva única em canto medial do olho esquerdo e avaliação oftalmológica evidenciou 
conjuntivite bacteriana associada. Alta hospitalar em boas condições. Discussão: A miíase, que pode ser lesão 
única ou múltipla. Oestrus ovis agente etiológico mais comum em infestação ocular e D. hominis em miíase cutâ-
nea. Quadro clínico: prurido, edema, dor local e sensação de movimento interno na lesão. No relato, observou-se 
oftalmomiíase após a manifestação cutânea, o que ocorre em menos de 5% dos casos. O tratamento consiste 
em retirada manual das larvas com a devida assepsia, em lesão extensa, sob anestesia local. A ivermectina oral 
pode também ser utilizada. A prevenção consiste em evitar a penetração das larvas, protegendo áreas desco-
bertas da pele do contato com moscas. Conclusão: Sendo o Brasil uma região propícia ao desenvolvimento das 
principais espécies de moscas, deve-se pensar neste diagnóstico principalmente em populações de baixa renda 
e precárias condições de higiene. Devemos estar atentos para um diagnóstico precoce e terapêutica adequada, 
pois o quadro pode estender-se profundamente na órbita, crânio, seios paranasais e cavidade oral.

PE-142 - EXAME DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA: CARACTERÍSTICAS DE 
QUESTÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RS, 2018-2020

Alana Sangalli Copetti1, Julia Silva Sarkis1, Eduarda Jovigelevicius1, Melissa Nadal Duarte1,  
Tilaê Steinmetz Soares1, Elson Farias1,2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - ESP/SES/RS.

Introdução: A Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC) determina que 
a prova de acesso direto à programa de residência médica (PRM) deve conter cinco grandes áreas da Medicina: 
Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia e Medicina Preventiva e Social. A pediatra contem-
pla as áreas de pediatria clínica e neonatologia. Objetivo: Analisar as questões pediatria da prova de acesso 
direto à residência médica de exame de seleção da maior instituição associativa do RS quanto à área temática 
e tipo de questões de 2018 a 2020. Metodologia: Estudo transversal com abordagem descritiva e qualitativa 
do tipo análise documental realizada nos documentos públicos obtidos na página da instituição. As categorias 
de análise foram a área temática e sistemas envolvidos. Foi criado um banco de dados específico na planilha 
eletrônica MS/Excel para análises descritivas e análise das categorias. Resultados: Dentre as 300 questões do 
período, 56 (25%) eram referentes a crianças e adolescentes, destas, 91% foram de pediatria clínica (PC), as 
demais de neonatologia. Quantos ao tipo de questões, 39% foram de casos clínicos, sendo 87% de PC. Das 51 
questões de PC, 16% foram sobre afecções infectocontagiosas, de dermatológicas e do trato digestivo 11% cada, 
neurológicas, promoção da saúde e metabólicas 9% cada e cardiovascular, respiratórias, hemato-oncológicas 
e otorrinolaringológicas com 5% cada. Das questões de neonatologia, 54% foram sobre assistência ao recém-
nascido na sala de parto e exame físico. Sobre as doenças mais encontradas nas questões com caso clínico, 10% 
sobre avaliação do crescimento, 9% sobre aleitamento materno e 8% sobre síndromes infecciosas. Conclusões: 
O exame atende os requisitos da CNRM/MEC e das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina, 
mostrando a diversidade e as doenças mais prevalentes de pediatria.
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PE-143 - PARTOS DURANTE A PANDEMIA: DE PRECAUÇÕES À INCERTEZAS

Valentina Rossato Guerra1, Fabiana Roehrs1, Elson Romeu Farias1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: o novo coronavírus propagou-se no mundo inteiro afetando diretamente as gestantes. Objetivos: 
Descrever as características dos partos, quanto a via e mês. Método: Estudo transversal, com dados do DATASUS/
TABNET, dos partos realizados de 2015 a 2020 no Brasil. Foi criado um banco na planilha MS/Excel para análises. 
Resultados: A média de partos de 2015 a 2019 foi 1.664.313, variando de 1.732.111 em 2015 a 1.598.465 em 
2019. Em 2020, foram realizados 1.496.614 partos. De 2015 a 2019 a via vaginal variou de 62,8% a 58,4%, 
sendo 57% em 2020. A média de partos acumulada de 2015 a 2019, distribuídas nos meses do ano foi, respec-
tivamente, janeiro 140.611, fevereiro 133.844, março 153.047, abril 148.964, maio 153.116, junho 142.772, 
julho 141.713, agosto 138.903, setembro 136.168, outubro 131.768, novembro 125.382 e dezembro 121.893. 
A média de partos vaginais acumulada de 2015 a 2019, distribuídos nos meses do ano foi janeiro 61%, fevereiro 
61%, março 61%, abril 61%, maio 61%, junho 61%, julho 61%, agosto 60%, setembro 60%, outubro 60%, 
novembro 60% e dezembro 61% em 2020, em janeiro 134.365, fevereiro 127.200, março 143.284, abril 141.577, 
maio 141.976, junho 131.812, julho 132.072, agosto 125.950, setembro 126.559, outubro 115.548, novembro 
102.650 e dezembro 73.621. Em 2020 os partos vaginais foram de janeiro 60%, fevereiro 57%, março 58%, abril 
58%, maio 58%, junho 57%, julho 56%, agosto 56%, setembro 55%, outubro 56%, novembro 56% e dezembro 
57%. Conclusão: O parto vaginal é o mais prevalente e seguiu a tendência de queda, assim como a queda do 
número de partos. Notou-se uma redução substancial dos partos nos meses de outubro a dezembro/2020.

PE-144 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA: A SUBSTITUIÇÃO DO TERMÔMETRO DE 
MERCÚRIO PELO DIGITAL

Samara Trevizan1, Júlia Cristina Dani Terraciano1, Nathália Cogo Bertazzo1, Larissa Vargas Vieira1,  
Kassiana Borowski da Silva1, Gabriel Almeida Godolphim1, Thaiane Pereira Vaz da Silva1,  
Paulo de Jesus Hartmann Nader1, Victória Machado Scheibe1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A aferição da temperatura pode ser feita por meio de diversos termômetros. o uso do termômetro 
digital é o com maior evidência de utilidade devido sua praticidade e segurança. Termômetros de mercúrio foram 
retirados de circulação em 2018, por conter metal potencialmente nocivo, entretanto, ainda continua sendo 
utilizado. Objetivo: Avaliar os diferentes tipos de termômetros utilizados na aferição da febre de crianças. Me-
todologia: Estudo descritivo transversal, realizado com pacientes de até três anos de idade de um ambulatório 
de pediatria. Aplicou-se um questionário, com questões referentes à febre e ao modo de aferição da tempera-
tura, respondido pelos pais dos pacientes, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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 
198 crianças, predominantemente do sexo feminino (52,5%) e com média de idade de 9,96 meses. Quanto ao 
tipo de termômetro utilizado, 81,8% (162) responderam que utilizam o digital, 15,7% (31) de mercúrio, 2% (4) 
não utilizam termômetros e 0,5% (1) não soube responder. Sobre o local de aferição da temperatura, 92,9% 
dos entrevistados (184) realiza aferição axilar, 5,1% (10) afirmaram não avaliar a temperatura e 2% (4) fazem a 
aferição oral. Conclusão: Mesmo com a proibição da venda de termômetros de mercúrio e com os possíveis riscos 
à saúde das crianças, esse tipo de aferição continua sendo realizada pelos pais. Cabe, portanto, aos profissionais 
de saúde orientar e informar acerca de métodos mais seguros de verificação da temperatura.
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PE-145 - INTERNAÇÕES NO SUS POR PNEUMONIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 
BRASIL, 2010 A 2020

Bianca Brinques da Silva1, Vanessa Saling Guglielmi1, Lucas Henrique Skalei Redmann1,  
René ochagavia Chagas de oliveira1, Isabella Montemaggiore Busin1, Victória Bento Alves Paglioli1,  
Laura Toffoli1, Júlia Bortolini Roehrig1, Natali Rocha Bernich1, Elson Romeu Farias1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A pneumonia é caracterizada por uma síndrome decorrente do processo inflamatório do parênquima 
pulmonar, de etiologia predominantemente infecciosa. A doença é responsável por cerca de 20% da mortali-
dade mundial em crianças abaixo de 5 anos de idade.  Objetivos: Descrever as características das internações 
por pneumonia no SUS, ocorridos no Brasil no período de 2010 a 2020 quanto à faixa etária e região. Método: 
Estudo transversal, utilizando os dados do DATASUS/TABNET, das internações realizadas de 2010 a 2020. Foi 
criado um banco específico na planilha MS/Excel para análise descritiva. Resultados: No acumulado de 2010 
a 2020, a pneumonia foi responsável por 31,1% das internações em crianças abaixo de 1 ano, 45,6% de 1 a 4 
anos, 13,3% de 5 a 9 anos, 5,6% 10 a 14 anos e 4,5% de 15 a 19 anos. Em 2020, a pneumonia foi responsável 
por 26% das internações em crianças abaixo de 1 ano, 45,2% de 1 a 4 anos, 13,3% de 5 a 9 anos, 7% de 10 a 
14 anos e 6,3% de 15 a 18 anos. A região Norte contabilizou a maior taxa de internação de pacientes pediátricos 
(23 internações a cada 1.000 habitantes) e a Sudeste a menor (11/1.000 habitantes). Em 2010 houve cerca de 
390 mil internações em todo o Brasil, em 2019 o número reduziu 1/3 (250.000 internações), e em 2020 foi cerca 
de 90.000 internações. Conclusão: O avanço da medicina nos últimos 10 anos vem produzindo uma notável 
redução do números de internações por pneumonia. Em 2020, durante a pandemia pelo novo coronavírus, esses 
números reduziram de forma marcante. As regiões mais carentes somam as maiores taxas de internações e as 
mais desenvolvidas as menores taxas.

PE-146 - INTERVENÇÃO IMEDIATA MUDA DESFECHO DE HEMORRAGIA 
INTRAPARENQUIMATOSA ESPONTÂNEA: UM RELATO DE CASO

Pâmela de Souza Matos Paveck1, Anna Sophia Almeida Gouveia1, Fátima Cleonice de Souza1

1 - Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Introdução: A incidência de acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico em crianças é de 1,1:100.000. Destes, 
aproximadamente 50% têm a hemorragia intraparenquimatosa espontânea (HIE) como causa, contudo a maioria 
não possui etiologia definida. Relato de caso: C.G.G.P., 12 anos, sexo feminino, previamente hígida, chega ao 
serviço por episódio súbito de cefaleia intensa, náuseas e vômitos em grande volume. Progrediu com sonolência, 
disartria e rebaixamento agudo no nível sensório. Exame físico: Mau estado geral, afebril, pupilas mióticas bra-
dirreagentes, Escala de Coma de Glasgow 8. Manejo inicial: intubação orotraqueal, tomografia computadorizada 
(TC) e antibioticoterapia profilática. A neuroimagem constatou que o quadro foi secundário à HIE que evoluiu com 
hidrocefalia triventricular obstrutiva aguda em decorrência de hemorragia intraventricular. Encaminhada para 
procedimento cirúrgico de urgência, onde foi implantado sistema de derivação ventricular-externa, drenando 
150mL/6h. Evoluiu bem, sendo realizada a extubação. Posteriormente, foi submetida à angiotomografia de crânio 
a qual evidenciou redução do volume ventricular, pequeno hematoma subgaleal em partes moles, sem sinais de 
estenose, oclusões ou dilatações aneurismáticas. Paciente permaneceu estável em ar ambiente, hemodinami-
camente estável e com diurese preservada. Discussão: A HIE apresenta sintomatologia variável de acordo com 
a região acometida e caracteriza-se por surgimento brusco de déficit neurológico focal com piora progressiva. 
A paciente relatada apresentou cefaleia intensa, vômitos e rebaixamento do sensório. Apesar de a cefaleia ser 
um sintoma atípico de HIE, o vômito é um sintoma clássico. O manejo é feito por meio de estabilização clínica 
e prevenção da expansão do hematoma. A intervenção cirúrgica precoce, volume e a localização da lesão são 
preditores de prognóstico. Complicações cirúrgicas são comuns, porém a paciente evoluiu bem. Conclusão: A HIE 
é uma urgência, a conduta imediata, adequada e realizada em serviço de referência, como supracitado, modifica 
o prognóstico e minoriza as chances de desfechos desfavoráveis ao paciente.
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PE-147 - NARRATIVAS DE VIDA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS ONCOLÓGICOS SOB 
CUIDADOS PALIATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DA ANAMNESE AMPLIADA

José Carlos Malafaia Ferreira1, Rosamaria Rodrigues Garcia1

1 - Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Introdução: A dor do paciente com uma doença sem perspectiva de cura não se resume à dor física, ela trans-
cende. Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do ambulatório de anamnese ampliada na 
produção de narrativas de vida de pacientes oncológicos sob cuidados paliativos. Trata-se de pesquisa qualita-
tiva, exploratória, pautada no método da narrativa e da história oral. Os pacientes pediátricos do ambulatório 
oncológico de anamnese ampliada foram apresentados a uma obra artística e estimulados a discorrer sobre a 
impressão afetiva que tiveram, iniciando-se assim a narrativa livre “ Me conta uma história? Qualquer uma”, “ 
Me conta uma história sua”, “Comece do fim!”. Resultados: Sete pacientes passaram no ambulatório. A coleta 
de narrativas livres no público pré-adolescente e adolescente se dá com o estimular a contar uma história, uma 
de que se lembre, uma que fantasie, qualquer história. Sugere-se que trace um caminho, onde o conto a ser 
contado tenha um começo, meio e fim. Mas não há regras para exatamente onde a narrativa se inicia. Segue 
exemplo de narrativa: “Alice não sabia aonde ia então qualquer caminho servia. Eu também. Se me disserem 
que é esse o tratamento melhor.(...)” (...) Não é qualquer caminho que serve, mesmo quando eu não sei pra onde 
ir” (H., menina, 17 anos, em tratamento paliativo por neoplasia de tecido conjuntivo). Uma linguagem artística 
é usada para provocar sensações, impressões. Que são registradas e somadas à narrativa. O material colhido 
inspirará uma peça poética. Considerações finais: Conhecer o paciente pediátrico com câncer avançado além da 
sua patologia, jogando luz sobre suas subjetividades, registrando em seu prontuário sua narrativa de vida, que 
parte dos seus afetos promotores da sua identidade, por vezes apenas resvalada na anamnese clássica, pode 
tonificar uma conduta mais humanizada, valorizando a efetivação dos cuidados paliativos e o estreitamento da 
relação médico-paciente.

PE-148 - ATRESIA ANAL ASSOCIADA A MALFORMAÇÕES OFTALMOLÓGICAS E DE 
COLUNA VERTEBRAL

Eduardo Lopes1, Sara Elisbete Heck2, Bruna Manjabosco Wächter1, Bruna Reis Krug2, Adriana Becker1

1 - Hospital Municipal de Canoas, 2 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A Organização Panamericana da Saúde define malformação congênita como toda anomalia funcional 
ou estrutural no desenvolvimento do feto, decorrente de fatores originados antes do nascimento. Muitos diagnós-
ticos são clínicos e frequentes, mas outros, pela esporadicidade, exigem investigação aprofundada por presença 
de malformações associadas incomuns. Objetivo: Descrever um caso de atresia anal com outras malformações 
oftalmológicas e de sistema osteomioarticular associadas em criança com limitações clínicas decorrentes das mal-
formações. Metodologia: Acompanhamento de uma criança polimalformada em um hospital da região da região Sul 
do Brasil. Relato do caso: RN feminino, nascida de 35 semanas, via vaginal, sem intercorrências, 2270 g, 44,3 cm 
de comprimento, 30,7 de perímetro cefálico e 30,1 de torácico. Ao primeiro exame físico, notou-se imperfuração 
anal e anomalia ocular, confirmada por avaliação oftalmológica com coloboma de íris, coloboma de retina, microf-
talmia e microcórnea, anatomicamente malformado, esquerdos, além de CID-h54.0 (cegueira) bilateral e teste do 
olhinho alterado. Encaminhada para a UTI por prematuridade e baixo peso, evoluiu com icterícia neonatal tardia, 
tratando com fototerapia por 72 horas. Exames de imagem sugeriram possível anomalias musculoesqueléticas, 
como anormalidade de corpos vertebrais inferiores do sacro e da sua relação com o cóccix, ecocardiografia e 
ultrassonografia abdominal sem anormalidades. Encaminhada para o serviço de cirurgia pediátrica aos 11 dias 
para anorretoplastia, notificaram-se alteração da coluna lombossacra, hipoplasia glútea, malformação anorretal e 
fístula retrovaginal. Com cariótipo (46,XX), sem visualização de alterações cromossômicas, foi encaminhado a um 
serviço de referências para pesquisar por mutações genéticas. Conclusão: Alterações no decorrer do desenvolvi-
mento embrionário podem resultar em anomalias congênitas que ofereçam prejuízo estéticos, funcional e social. 
A paciente em questão possui malformações incomuns associadas, não sendo possível chegar a um diagnóstico 
definitivo. A conduta dos profissionais de saúde diante do recém-nascido malformado deve incluir o melhor manejo 
para tratamento e conforto, seja conservador, seja cirúrgico, bem como a investigação aprofundada.
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PE-149 - ÓBITOS FETAIS POR MALFORMAÇÕES E A ASSOCIAÇÃO COM DADOS 
MATERNOS: ALÉM DAS ANOMALIAS CROMOSSÔMICAS

Sara Elisabete Heck1, Greice Monique Heck2, Juliano Peixoto Bastos1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Hospital São Lucas da PUCRS.

Introdução: Erros de desenvolvimento embrionário podem resultar em anomalias congênitas importantes. As 
teratogenias relacionam-se a eventos intrauterinos, sejam por fatores modificáveis – fármacos, exposição ocu-
pacional –, sejam por fatores não modificáveis – doenças, idade maternas. Objetivo: Associar anormalidades 
congênitas com morte fetal, idade e escolaridade maternas. Metodologia: Estudo observacional apresentando 
análises sobre dimensões da mortalidade fetal por malformações congênitas no Brasil no período de 2016 a 
2019, a partir de dados disponíveis no DATASUS e em pesquisas independentes. Resultados: Registraram-se 
11.575.413 nascidos-vivos, dos quais 102.111 eram malformados. Do total de 120.625 natimortos, 7.630 eram 
malformados. A incidência de natimortalidade em malformados se alterou, 8,9% de 10 a 14 anos, entre 6% 
e 6,3% entre 15 e 34 anos, 7,8% entre 35 e 39 e 50 e 54, 11,17% entre 40 e 44, 15,7 entre 45 e 49. O risco 
atribuível na população (RAP) de malformados com ralação à idade materna se manteve constante, entre 82% 
e 84%. A incidência com relação à instrução da gestante (0, 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11 e mais de 12 anos de estudo) 
variou: 28% com nenhuma instrução, 12% com 1 a 3 anos, 6% com 4 a 7 anos, 5% com 8 a 11 anos e 6% com 
mais de 12 anos, a RAP foi de 77%, 76,9%, 82,3%, 87,7 e 91%, respectivamente. Conclusão: A malformação 
influencia na mortalidade fetal, evidenciada pela elevada RAP em todas as faixas de idade materna. A incidência 
de malformados mantêm-se constante entre 15 e 34 anos, tendo os extremos apresentado aumentos progres-
sivos e importantes. Quanto maior grau de instrução materna, menor a mortalidade por malformação fetal e 
menos a incidência de malformados.

PE-150 - PANCREATITE AGUDA SECUNDÁRIA À HIPERTRIGLICERIDEMIA EM PACIENTE 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA DE LIPOPROTEÍNA-LIPASE: RELATO DE CASO

Gabriela Spessatto1, Lisandra Coneglian de Farias1

1 - Hospital Pequeno Príncipe.

Introdução: Pancreatite aguda é definida histologicamente como a presença de infamação no parênquima pan-
creático, de caráter reversível, caracterizado por edema intersticial e vários graus de necrose. É condição rara em 
crianças, em torno de 13 casos para 100.000 crianças por ano. Relato de caso: J.V.C., 4 anos e 9 meses, masculino, 
apresentou dor abdominal em epigástrio e hipocôndrio esquerdo, com náuseas e vômitos (10 episódios), com 
início há 36 horas após libação dietética (consumo exagerado de doces e gorduras). O paciente possui deficiência 
de lipoproteína-lipase, desde os 4 meses, confirmado por teste molecular do gene LPL (lipoproteína-lipase). Ao 
exame físico, o abdome era distendido, doloroso à palpação de epigástrio e hipocôndrio esquerdo. Os exames 
laboratoriais demonstraram: amilase (83 U/L), lipase (818 U/L), proteína C-reativa (244 mg/dL) e triglicerídeos 
(2443 mg/dL). A ecografia de abdome apresentava líquido peripancreático e a tomografia evidenciou necrose 
na cauda pancreática. Recebeu hidratação, analgesia e jejum por 24 horas. Foi realimentado após 30 horas da 
internação, com melhora clínica e laboratorial. Discussão: Hipertigliceridemia grave (quando os valores estão 
acima de 885 mg/dL), geralmente está relacionada a distúrbios genéticos, como a Síndrome de Quilomicronemia 
Familiar, distúrbio autossômico recessivo, que cursa com mutações na lipoproteína-lipase. Quando a mutação 
ocorre em ambos os alelos do gene, há deficiência da LPL e consequente acúmulo de quilomícrons e triglice-
rídeos. Assim, o uso de medicamentos para redução dos triglicerídeos são ineficazes, sendo efetivo apenas a 
restrição extrema de gordura na dieta (menos de 5-10% das calorias totais ou 20-40 gramas/dia). Sabe-se que 
o risco de pancreatite aumenta quanto maiores são os triglicerídeos (10-20% quando > 2000 mg/dL). Desta 
forma, o objetivo do tratamento nesses casos é reduzir o risco de pancreatite. Conclusão: Pancreatite aguda é 
rara em crianças e a maioria dos casos tem curso benigno. O manejo inclui analgesia, hidratação e realimentação 
precoce, assim que tolerado pelo paciente, demonstrando melhor prognóstico.
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PE-151 - TUBERCULOSE E A DIFICULDADE DIAGNÓSTICA DEFINITIVA EM PEDIATRIA - 
UM RELATO DE CASO

Amanda Sandri1, Douglas Sauer Comin2, Andressa Gregianin Beckmann1, Daniela Billig Tonetto1, Gustavo Longhini1, 
Gyovana Paula Albertoni1, Isadora Proner Martins1, Júlia Geller Eidt1, Luisa Antunes Pedrazani1

1 - Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS; 2 - Hospital São Vicente de Paulo.

Introdução: No Brasil, em 2019, a incidência de tuberculose em < 10 anos foi de 5.7/100.000. Contudo, estimar esse 
coeficiente mostra-se desafiador devido a dificuldade do diagnóstico definitivo nessa população. Relato de caso: 
Paciente feminina, 8 anos, procura emergência por febre há 7 dias, intermitente. Acompanha tosse seca, sudorese 
noturna, perda de aproximadamente 10kg em 45 dias, edema e dor em joelho esquerdo. História de Artrite Idio-
pática Juvenil em 2017, evoluindo com monoartrite recidivante em joelho esquerdo. Uso metrotrexate há 1 mês, 
suspenso na internação. Radiografia de tórax (RXTX) demonstrou padrão miliar e tomografia de tórax micronódulos 
de distribuição randômica. Apresentou leucocitose com desvio. Iniciado oxacilina e ceftriaxona empiricamente. 
Solicitado exame de escarro e lavado gástrico, ambos negativos para pesquisa de Bacilo de Koch (BK). Líquido 
sinovial do joelho também negativo. Teste de Mantoux (PPD) não reator. Evoluiu com febre noturna diariamente e 
piora do padrão ventilatório. Subtituído oxacilina por vancomicina. Aplicado Escore brasileiro de Tuberculose para 
crianças (EBTBC), com pontuação 35 (tuberculose possível) e iniciado esquema RHZ. Realizado biópsia pulmonar 
broncoscópica, negativa ao método de BAAR. Lavado brônquico negativo. Anti-HIV não-reagente. Solicitado Rxtx 
para todos residentes do domícilio, negativos. Manteve febre diária, sendo consideradas hipóteses diagnósticas 
alternativas (doença fúngica oportunista/pneumonite por fármaco -metrotrexate). Sorologias pneumocistose e 
histoplasmose negativas. Realizado biópsia pulmonar a céu aberto no 45º dia de internação que indicou granulomas 
difusos e coloração Ziehl-Nielsen positiva. Discussão: Na população pediátrica, o perfil paucibacilar e dificuldade 
de coleta de espécimes respiratórios dificulta e retarda o diagnóstico de tuberculose. A confirmação é possível em 
menos de 50% dos casos. Assim, o Ministério da Saúde recomenda o uso do EBTBC, que valoriza critérios clínicos, 
epidemiológicos, Rxtx e PPD, e não envolve a confirmação bacteriológica. Conclusão: A tuberculose na criança é 
um desafio diagnóstico e o tratamento não deve ser retardado à espera de confirmação laboratorial.

PE-152 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS INFANTIS POR COQUELUCHE NO 
BRASIL ENTRE 2000 E 2019

Júlia de Souza Brechane1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1, Laura Fogaça Pasa1, Laura Toffoli1,  
Mariana Dall Agnol Deconto1, Natali Rocha Bernich1, Milton Stein Brechane2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: A coqueluche é uma doença transmissível que acomete o sistema respiratório. Analisar o perfil epi-
demiológico de óbitos infantis por coqueluche pode contribuir para o planejamento de estratégias que podem 
reduzir a mortalidade infantil por tal causa. Objetivo: Analisar as taxas de óbitos infantis por coqueluche no 
Brasil entre 2000 e 2019. Metodologia: Estudo descritivo documental com coleta de dados disponíveis pelo 
Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde referentes ao CID-10 A37. Resultados: No período, 
foram registrados 617 óbitos infantis por coqueluche no Brasil, representando 55,22% dos óbitos por causas 
reduzíveis por ações de imunização (n=1.116). Em relação à faixa etária, a maioria dos óbitos ocorreu no primeiro 
mês de vida (49,27%, n=304) e a minoria no nono e no décimo mês de vida (0,16%, n=1 por mês). Em relação 
à cor, crianças brancas representaram o maior número de óbitos (47,97%, n=296), enquanto crianças amarelas 
o menor (0,16%, n=1). Em relação aos anos estudados, de 2000 até 2010, houve uma estabilidade do número 
de óbitos (média de 17,27 óbitos ao ano), havendo um aumento significativo e progressivo a partir de 2011 até 
2014. Em 2014, foi registrado o maior número de óbitos (21,06%, n=130) – havendo diminuição praticamente 
progressiva do número de óbitos nos anos seguintes – e, em 2019, o menor (0,97%, n=6). Conclusão: o maior 
número de óbitos no primeiro mês de vida pode ser justificado pela fragilidade do sistema imunológico do 
recém-nascido e pela ausência da vacina DTP, cuja primeira dose é aplicada no segundo mês de vida. Os dados 
entre 2011 e 2014 podem ser resultado do aumento da taxa de abandono de vacinação da pentavalente no 
período. A ampliação de campanhas de incentivo à vacinação poderia ajudar a reduzir a mortalidade infantil 
por coqueluche.
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PE-153 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS INFANTIS POR DIARREIA E 
GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL NO BRASIL ENTRE 2010 E 
2019

Júlia de Souza Brechane1, Isabella Beatriz Tonatto Pinto1, Laura Fogaça Pasa1, Laura Toffoli1,  
Mariana Dall Agnol Deconto1, Natali Rocha Bernich1, Milton Stein Brechane2

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL.

Introdução: A diarreia representa uma grande causa de mortes evitáveis nos países mais pobres, sendo a terceira 
causa mais comum de morte em crianças menores de 5 anos nesses países. Analisar o perfil epidemiológico de 
óbitos infantis por diarreia e gastroenterite infecciosa pode contribuir para o planejamento de estratégias que 
podem reduzir a taxa de mortalidade infantil por tais causas. Objetivo: Analisar as taxas de óbitos infantis por 
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível no Brasil entre 2010 e 2019. Metodologia: Estudo 
descritivo documental com coleta de dados por meio do Departamento de Informações do Sistema Único de 
Saúde referentes ao CID-10 A09. Resultados: Foram registrados 4.406 óbitos infantis por diarreia e gastroente-
rite de origem infecciosa presumível no Brasil no período estudado, representando 1,16% (377.338) dos óbitos 
infantis por causas evitáveis no mesmo período. A região com maior taxa de óbitos foi a Nordeste (45,36%, 
1.999) e a com menor taxa, a Sul (4,28%, 189). Entre os anos estudados, 2010 apresentou as maiores taxas 
de mortalidade com 14% (632), e 2019 as menores com 6,55% (289). 57,58% (2.537) dos óbitos ocorreram 
no sexo masculino, enquanto 42,37% (1.867) ocorreram no feminino. O mês de idade com mais óbitos foi o 
primeiro (29,07%, 1.281) e, o menor, o décimo primeiro (182, 4,13%). Bebês de cor parda representaram os 
maiores óbitos (2.123, 48,18%) e os de cor amarela os menores (0,11%, 5). Conclusão: O número elevado de 
óbitos na região Nordeste pode ser justificado uma vez que a morte infantil por diarreia está intimamente ligada 
às condições socioeconômicas e ao saneamento básico. A criação de políticas sociais, econômicas e de saúde 
focadas nas diferentes necessidades de cada região pode ajudar a reduzir a mortalidade infantil por diarreia e 
gastroenterite infecciosa presumível.

PE-154 - RECÉM-NASCIDO COM MALFORMAÇÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA NEONATAL: UM RELATO DE CASO

Nathália Menezes Dias1, Lêda Lima da Silva1, Anderson Bentes de Lima1, Ana Beatriz Capela Cordovil1,  
Nayara de Fátima Cardoso Pereira da Silva1

1 - Universidade do Estado do Pará, UEPA.

Introdução: A malformação é considerada um defeito morfológico de um órgão, parte de um órgão ou região 
maior do corpo resultante de um processo de desenvolvimento intrinsecamente anormal. o presente relato tem 
por objetivo descrever o caso de um paciente com diagnóstico médico de malformação neonatal de três tipos. 
Relato de caso: Recém-nascido (RN) pré-termo, de 35 semanas, Pequeno para Idade Gestacional, sexo indetermi-
nado, nascido de parto cesáreo de urgência por provável DPP em município de Tucuruí-PA, Apgar 7 e 9, Peso de 
nascimento: 1.410 g, PC: 31 cm, PT: 26 cm, deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal procedente do 
centro cirúrgico, chorou ao nascer, necessitou de VPP com ambu e máscara com boa recuperação, com diagnóstico 
de Malformações três tipos: Dedo extranumerário em mão esquerda, Genitália Ambígua e Anus impérvio. Ao exame 
físico apresentava-se em Regular Estado Geral (REG), reativo, hidratado, crânio simétrico, fontanelas normotensas, 
edema palpebral, Acrocianose, taquipneico, Tiragem subcostal. Tórax simétrico, eupneico, AP: MV presentes, sem 
Ruídos Adventícios, AC: BCNF em 2 tempos. Abdômen globoso, flácido, Ruídos Hidroaéreos presentes. Genitália 
ambígua com presença de testículo em provável bolsa escrotal. Presença do canal anal, e anus impérvio. Funções 
fisiológicas diurese presente e evacuações ausentes. Condutas: Instalação de CPAP nasal, cateter umbilical, Dieta 
Zero, SOG número 8 aberta, Raio X de tórax e abdômen, USG abdominal, exames laboratoriais, introdução de anti-
bióticoterapia e solicitação de avaliação e conduta da Cirurgia Pediátrica. Discussão: Estima-se que, globalmente, 
cerca de 6% dos nascidos vivos (NV) são diagnosticados com algum tipo de anomalia congênita, e que, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 295 mil crianças morrem dentro das primeiras 
quatro semanas de vida em decorrência de anomalias congênitas. Conclusão: É necessário um diagnóstico precoce 
para que o planejamento terapêutico seja traçado conforme a necessidade de cada paciente.
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PE-155 - NEUROSÍFILIS EM RECÉM-NASCIDO – RELATO DE CASO

Ana Maria Esteves Cascabulho1, Djalma Gomes Neto1, Thales Von-Held Cabral1, Luiza Ramos Kelly Lessa1,  
Julia Bino Aguiar da Silva1, Paula Martins Ribeiro Garcia1, Rebeca dos Santos Veiga do Carmo1

1 - Hospital São José do Avaí - Itaperuna, RJ.

Introdução: A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da gestante 
infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. Resultados: 
Paciente G1P1A0, idade gestacional: 39 semanas e 5 dias, parto cesariano, apresentação cefálica. Realizou 
pré-natal com 6 consultas, com apenas uma rotina sorológica no primeiro trimestre com VDRL 1:8 e demais 
exames da rotina de pré natal sem alterações. Paciente refere ter feito tratamento corretamente com 3 doses 
de penicilina benzatina neste período porém sem comprovação. No último trimestre segundo informações da 
paciente, a mesma apresentou recidiva sendo necessário iniciar novo tratamento porém a primeira dose sendo 
feita 3 dias antes do parto, novamente sem comprovação. Na admissão na maternidade a gestante apresentou 
VDRL: 1:16. O recém-nascido com VDRL no sangue periférico de 1:4, confirmando diagnóstico de sífilis congênita. 
Foram realizados exames laboratoriais, raio x de ossos, ultrassonografia de crânio, e análise de líquido céfalo-
raquidiano, sendo este o único que apresentou alteração (pleocitose), fechando diagnóstico de neurosífilis. Feito 
tratamento com benzilpenicilina cristalina endovenosa por 10 dias e alta com encaminhamentos agendados 
para ambulatório de pediatria e infectologia pediátrica. Discussão: Acredita-se que a neurossífilis ocorra em 
60% das crianças com sífilis congênita, com base na presença de alterações no líquor, como reatividade no 
VDRL, pleocitose e aumento na proteinorraquia¹. Crianças com sífilis congênita que apresentem neurossífilis, o 
medicamento de escolha é a penicilina cristalina, sendo obrigatória a internação hospitalar. Conclusão: Todos 
os recém-nascido de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestacão, independentemente do histórico de 
tratamento materno, deverão realizar teste não treponêmico no sangue periferico.¹ Além de serem submetidas 
a uma investigação laboratorial completa, incluindo punção lombar para análise do líquor, radiografia de ossos 
longos e ultrassonografia de crânio.

PE-156 - ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO EM PACIENTE COM EXCESSO DE FATOR 
VIII: RELATO DE CASO

Gabriela Spessatto1, Lisandra Coneglian de Farias1, Paulo Ramos David João1

1 - Hospital Pequeno Príncipe - Curitiba, PR.

Introdução: Eventos trombóticos (tromboembolismo venoso e acidente vascular cerebral), embora ainda raro em 
crianças, vem se tornando importante complicação nas unidades de terapia intensiva. Na maioria dos casos exis-
tem fatores de risco relacionados ao evento. Relato de caso: A.G.O., 14 anos, feminino, relata “crise convulsiva” 
há 12 horas (ficou irresponsiva, com tremores em membros superiores, sialorreia e cianose perioral). Após, apre-
sentou sonolência, cefaleia, visão embaçada e parestesias em membro superior e inferior direito. Ao exame físico, 
identificou-se redução de força em membro superior direito e membro inferior direito (força grau 4). A tomografia 
e a angioressonância de crânio não possuíam alterações. Nos exames para pesquisa de trombofilias, identificou-
se elevação de fator VIII (resultado > 150%). O déficit motor resolveu-se espontaneamente e foi iniciado ácido 
acetilsalicílico 100 mg/dia. Discussão: A ocorrência de crise convulsiva com déficit focal indica possibilidade 
de evento isquêmico cerebral. A tomografia de crânio e a angiorressonância estavam normais. Por definição, a 
ocorrência de sintomas neurológicos transitórios sem evidência neurorradiológica de infarto caracteriza um Aci-
dente Isquêmico Transitório (AIT). Os fatores de risco na infância podem ser: congênitos (trombofilias), adquiridos 
transitórios (cateter venoso central), adquiridos persistentes (lúpus) e neonatais (asfixia). A avaliação laboratorial 
inclui: coagulograma, D-dímero, fibrinogênio, antitrombina III, proteína C e S, anticorpos (anticoagulante lúpico, 
anticardiolipina, anti beta2-glicoproteína, antifosfolípide), fator V de Leiden, mutação da protrombina, dosagem 
de fator VIII e lipoproteína A. o fator VIII é uma glicoproteína que circula ligado ao fator de Von Willebrand. Sua 
atividade plasmática elevada constitui marcador independente de risco trombótico. Indivíduos assintomáticos 
com fator VIII elevado e história familiar de eventos trombóticos antes dos 50 anos possuem risco aumentado de 
tromboembolismo venoso e eventos vasculares arteriais. Conclusão: Trombose no paciente pediátrico envolve 
fatores de risco adquiridos e congênitos. A investigação direcionada é fundamental para identificação precoce e 
prevenção de novos eventos.
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PE-157 - HERPES ZOSTER: RELATO DE CASO

Tainá Maia Cardoso1, Gustavo de Brito Paulon Silva2

1 - Hospital Universitário Antônio Pedro, RJ; 2 - Complexo Hospitalar de Niterói, RJ.

Introdução: Herpes Zoster (HZ) é uma afecção rara na infância. Estudos apontam uma incidência que varia de 
0,2 a 0,74 casos por 1.000 pessoas/ano em crianças menores de dez anos. A incidência é maior em crianças 
imunocomprometidas, como as portadoras de doenças autoimunes, HIV, transplantadas, que fazem uso de me-
dicamentos imunossupressores, ou que tenham história de traumas locais. Relato de caso: Escolar de 8 anos, 
sexo masculino, referia início de lesões vesiculares e dolorosas há três dias, incialmente em região cervical 
posterior à esquerda, difundindo-se para região de orelha externa e bochechas ipsilateral.  Negava demais 
sintomas. Em atendimento prévio foi prescrita cefalexina oral, administradas três doses. Sem antecedentes 
prévios de internações ou uso de medicamentos. O paciente evoluiu bem clinicamente após a suspensão do 
antibiótico e prescrição de Aciclovir (1.500 mg/m2/dia) por dez dias, com remissão total das lesões. Discussão: 
HZ caracteriza-se por erupção cutânea vesicular unilateral, envolvendo um a três dermátomos correspondentes à 
raiz ganglionar dorsal infectada. O início da doença é precedido por dor, associada ou não a eritema. O exantema 
vesicular pode ser doloroso ou pruriginoso e torna-se pustular e ulcerativo. O diagnóstico é clínico. Na dúvida, o 
diagnóstico laboratorial, facilitado pela presença do vírus nas lesões cutâneas, é feito por cultura, detecção de 
antígenos virais por imunofluorescência ou por amplificação de ácidos nucleicos do vírus pela técnica de PCR. 
São diagnósticos diferenciais todas as lesões vesiculares que assumem o padrão de um dermátomo de forma 
unilateral. Como as lesões causadas por infecção pelo vírus herpes simples, pelo coxsackie ou dermatite de 
contato. Conclusão: Dada a importância do diagnóstico e instituição precoces do tratamento diante de lesões 
dermatológicas em pediatria, o caso traz um tema de grande valor em uma faixa etária em geral pouco acometida 
e sem fatores de risco associados. 

PE-158 - INCIDÊNCIA DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM UMA MATERNIDADE NO SUL 
DE MINAS GERAIS NO ANO DE 2020

Raquel Dias Vieira1, Bruna de Cássia Silva Ávila Lima1, Anne Katerine Costa Rodrigues1, Isadora Trevisan1,  
Beatriz Barbosa de Lima1

1 - Irmandade Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, MG.

Introdução: No Brasil, um a cada sete bebês é filho de mãe adolescente, somando o nascimento de 48 bebês a 
cada hora no país. Sabe-se que gravidez precoce induz a um ciclo vicioso de pobreza e baixa escolaridade, uma 
vez que a mãe adolescente tende a abandonar os estudos e tem menos oportunidades. Objetivo: o objetivo deste 
estudo foi identificar, através de dados realizados pela enfermagem em caderno de nascido, sobre a incidência 
de gravidez na adolescência, durante o ano de 2020, em uma maternidade do Sul de Minas Gerais, bem como 
analisar o perfil dos recém-nascidos dessas mães adolescentes. Resultados: Encontrou-se que 8,7%, do total 
de partos da maternidade, são de meninas entre 14 e 19 anos. Quanto a via de parto, 43% foram parto cesáreo. 
Dentre esses, 14,0% dos recém-nascidos nascem prematuros e 10,6% apresentam baixo peso ao nascer. Não foi 
realizado contato pele a pele com o bebê após o parto em 53,1% e 85,4% dos recém-nascidos não amamenta-
ram ao seio na 1ª hora de vida. Conclusão: Conclui-se que a incidência de gravidez na adolescência no ano de 
2020 nessa maternidade foi inferior em comparação com a média brasileira. Mas ainda é necessário avanços na 
prevenção através de programas de planejamento familiar envolvendo essa faixa etária. Ressalta-se também os 
efeitos da pandemia nessa incidência, com a interrupção da assistência à saúde não-covid e o fechamento das 
escolas, podendo levar a um aumento do número de gravidez em adolescentes no ano de 2021.
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PE-159 - A INCIDÊNCIA DE MÃES ADOLESCENTES QUE OFERECERAM SEIO MATERNO 
E REALIZAM CONTATO PELE A PELE NA PRIMEIRA HORA DE VIDA DO BEBÊ, EM UMA 
MATERNIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG NO ANO DE 2020

Raquel Dias Vieira1, Bruna de Cássia Silva Ávila Lima1, Isadora Trevisan1, Anne Katerine Costa Rodrigues1,  
Tabatta Pereira Souza1, Barbara Helen Mendes Batista1, Yara Cristina Batisteli Roque1,  
Caroline Danza Enrrico Jerônimo1, Beatriz Barbosa de Lima1, Barba Regina Martins Lusvarghi1

1 - Irmandade Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, MG.

Introdução: O aleitamento materno é a estratégia que isoladamente, mais impacta na redução da mortalidade 
infantil por causas evitáveis. O leite materno, fornece uma nutrição adequada, ajuda a desenvolver a imunidade 
infantil e contribui na saúde física e emocional da criança. As mais recentes recomendações da OMS, do Unicef e 
do Ministério da Saúde do Brasil reiteram que o aleitamento materno deve ser iniciado na primeira hora de vida 
do bebê e mantido até os 2 anos de idade ou mais, sendo exclusivo até os 6 meses de vida. Objetivo: o objetivo 
deste estudo é a mostrar incidência de mães adolescentes que ofereceram seio materno e realizam contato pele 
a pele, na primeira hora de vida do bebê. A coleta de dados foi realizada através de caderno de nascidos de uma 
Maternidade em Poços de Caldas-MG no ano de 2020, fazendo uma análise retrospectiva do mesmo. Resultados: 
Observou-se que meninas entre 14 e 19 anos, não realizaram contato pele a pele em 53,16%, e que 85,4% delas 
não amamentaram esses recém-nascidos na primeira hora vida. Estudos mostram prevalência menor de aleitamento 
exclusivo entre adolescentes, quando comparadas com mães adultas, o que não foi diferente na maternidade em 
questão. Vários são os motivos descritos para essa menor disposição da mãe adolescente em amamentar e fazer 
contato pele a pele, a iniciar pela própria pouca experiência e pelo conhecimento reduzido a respeito da amamen-
tação. Além disso, o medo da dor, da dificuldade com o ato de amamentar e do embaraço diante de uma possível 
exposição pública também pode se constituir em barreira a influenciar negativamente a decisão da adolescente 
sobre o aleitamento materno. Conclusão: É necessário que seja criado grupos de gestantes para orientar essas 
meninas sobre o parto e aleitamento materno, mudando essa realidade que foi evidenciada em 2020. 

PE-160 - A IMPORTÂNCIA DE SE RECONHECER AS COMPLICAÇÕES AGUDAS DAS 
RINUSSINUSITES: UM RELATO DE CASO

Tainá Maia Cardoso1, Tatiana Guimarães de Noronha1

1 - Hospital Universitário Antônio Pedro, RJ.

Introdução: A dificuldade de estabelecer o diagnóstico precoce diante de complicações intracranianas das rinos-
sinusites pode ocasionar alterações clínicas significativas e sequelas irreversíveis. Relato de caso: Adolescente, 
14 anos, com relato de queda da própria altura ocasionando lesão em pálpebra esquerda e evolução para celulite 
periorbitária. Apresentou cefaleia frontal importante e dois episódios de crises convulsivas tônico- clônicas gene-
ralizadas com posterior realização de ressonância magnética de crânio e seios paranasais que evidenciou empiema 
subdural e meningoencefalite frontal, além de pansinusitopatia com nível líquido nos seios paranasais. Iniciado 
esquema com cefepime, vancomicina e metronidazol e realizada pansinusectomia. Apresentou no pós-operatório 
três crises convulsivas focais com alteração do nível de consciência e sintomas sugestivos de hipertensão intracra-
niana (cefaleia, vômitos e diplopia). Realizada craniotomia frontal para drenagem de abscesso cerebral. Completou 
o esquema de antibiótico por 28 dias após o procedimento associado a corticoterapia e recebeu alta assintomática 
e sem alterações ao exame físico. Discussão: Segundo as Diretrizes Brasileiras, rinossinusite é uma inflamação da 
mucosa do nariz e seios paranasais, causada por processos infecciosos virais, bacterianos e fúngicos. Seu diagnóstico 
é eminentemente clínico e suas principais complicações agudas são: celulite orbitaria difusa, abscesso subperi-
ósteo, abscesso orbitário e osteomielite. A maioria das complicações neurológicas está associada a rinossinusite 
aguda e são secundárias a infecções bacterianas. Seu índice de mortalidade oscila em torno de 20 a 40%, e os 
déficits neurológicos oscilam em torno de 25%. O abscesso cerebral é uma complicação grave, com risco de vida. 
Constitui-se em uma área localizada de pus intracerebral. Usualmente, ocorre após traumatismo e cirurgia crania-
na, secundariamente a uma infecção pericraniana ou disseminado por via hematogênica. Conclusão: o abscesso 
cerebral é incomum durante o curso da rinossinusite, quando ocorre é majoritariamente associado a pansinusite. 
É importante saber reconhecer seu quadro clínico precocemente a fim da instituição terapêutica adequada. 
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PE-161 - SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P) PÓS 
INFECÇÃO COVID-19 ASSINTOMÁTICA

Lisandra Coneglian de Farias1, Gabriela Spessatto1, Paulo Ramos David João1

1 - Hospital Pequeno Príncipe - Curitiba, PR.

Introdução: A Síndrome inflamatória multissistêmica pediatrica (SIM-P) é um processo hiperinflamatório agudo 
e grave ocorrente numa pequena parcela das crianças após 1 a 4 semanas da infecção pelo SARS-CoV-2. Relato 
de caso: M.F.O.F., 8 anos, feminino. Há 5 dias com dor abdominal difusa, vômitos, cefaleia, hiperemia conjuntival 
bilateral e episódios recorrentes de febre (Tmáx 39 °C) Negou sintomas prévios e tinha negativo teste antígeno 
para COVID-19. Diversos familiares tiveram a doença, porém a criança sempre foi assintomática. Realizado exa-
mes laboratoriais, chamando atenção alguns marcadores inflamatórios (PCR: 230 mg/L, fibrinogênio: 708 mg/
dL) e linfopenia importante no hemograma (Linfócitos 4%). De imediato, foi solicitado sorologia para COVID-
19, sendo positivo a IgG. Foi admitida na unidade de terapia intensiva (UTI), recebeu metilprednisolona 30mg/
kg/dia, ceftriaxona e clindamicina. Realizado ecocardiograma, dentro da normalidade. Teve evolução favorável, 
alta da UTI após dose única de pulsoterapia e alta hospitalar após 7 dias de antibioticoterapia. Foi mantido cor-
ticoterapia (2 mg/Kg/dia) por 3 semanas. Discussão: os critérios diagnósticos da SIM-P pelo Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) são: indivíduo < 21 anos apresentando febre (T > 38 °C), evidência laboratorial 
de inflamação (seja PCR, VHS fibrinogênio, ferritina, LDH) e evidência de doença com envolvimento de órgãos 
multissistêmicos (mais de 2) e positivo para infecção atual ou recente por SARS-CoV-2 ou exposição a um caso 
suspeito ou confirmado de COVID-19 nas 4 semanas anteriores ao início dos sintomas. Sua patogênese tem 
provável origem autoimune, acometendo múltiplos sistemas, sendo diagnostico diferencial com Síndrome do 
Choque Tóxico e Doença de Kawasaki. Neste caso, o diagnóstico foi firmado pelos seguintes critérios: febre, 
elevação provas inflamatórias, acometimento gastrointestinal e conjuntiva, exposição ao vírus. Conclusão: 
Até a ciência dessa apresentação clínica, a COVID-19 apresentava-se de forma branda na pediatria. Diante dos 
critérios acima descritos, deve-se considerar a SIM-P nos diagnósticos diferenciais para que o tratamento seja 
de forma precoce e com êxito. 

PE-162 - USO DO BUBLLE CPAP EM SALA DE PARTO X NECESSIDADE DE SURFACTANTE

Marilene Campagnolo1, Guilherme Mendes Sant´Anna1, Cádi Caroline da Rocha Tassinari1

1 - Hospital Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, RS.

Introdução: O Bublle CPAP (BCPAP) é um método de ventilação não invasiva que auxilia no suporte ventilatório 
do recém-nascido pré-termo (RNPT), pois estabiliza as vias aéreas superiores, promove aumento da capacidade 
residual funcional e previne as atelectasias. Descrição: Entre julho a dezembro de 2019, foi realizado o atendi-
mento de 20 RNPT em sala de parto, com idade gestacional entre 28 e 34 semanas (s): 28s = 3, 29s = 3, 30s =7 e 
31 a 34s = 7. Estes RNPT receberam BCPAP a uma pressão de 5 mmHg e com frações de oxigênio (FIO2) necessária 
para manter a saturação na faixa recomendada, durante 15 minutos e posteriormente encaminhados a unidade 
de terapia intensiva neonatal (UTINeo) em incubadora de transporte com BCPAP (5/0,25 a 0,40). Na UTINeo o 
BCPAP foi mantido, em alguns RNPT houve necessidade de aumento da pressão e FIO2 (6/0,50). Nas primeiras 
seis horas de vida, foram realizados reavaliações clínicas de hora em hora do nível de desconforto respiratório 
(leve a moderado, segundo o escore de Silverman Andersen) e valores de oximetria de pulso (88-94%). Neste 
período não foram feitos raio x de tórax ou administração de surfactante exógeno. Discussão: Alguns autores 
têm preconizado o uso do BCPAP ainda na sala de parto como estratégia para diminuir o uso de suporte venti-
latório invasivo no tratamento da síndrome do desconforto respiratório e diminuir displasia broncopulmonar 
(DBP). Tal abordagem também tem sido descrita como segura e eficaz quando iniciada imediatamente após o 
nascimento em prematuros com IG 8804, a 30s. Conclusão: o uso do BCPAP em sala de parto mostrou-se seguro 
e eficiente, podendo ser utilizado como alternativa a entubação para estabilização do RNPT. Tal conduta levou 
a uma redução da necessidade do uso de surfactante e ventilação mecânica podendo reduzir morbidades como 
DBP, tempo de internação e custos hospitalares.
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PE-163 - SÍNDROME PULMÃO-RIM: RELATO DE CASO

Julia Cordeiro1, Lívia Pereira2, Luísa Martins3, Jáder Almeida3

1 - Universidade José do Rosário Vellano, 2 - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,  
3 - Santa Casa de Belo Horizonte.

Introdução: A Síndrome Pulmão-Rim (SPR) é um diagnóstico sindrômico caracterizado por hemorragia alveolar 
associada a glomerulonefrite. Relato de caso: Paciente de 12 anos, sexo feminino, previamente hígida, iniciou 
quadro de febre e odinofagia, evoluindo com dificuldade de deambulação e esforço respiratório. No pronto-
atendimento, observou-se frequência cardíaca = 128, frequência respiratória = 36, hipoxemia, pressão arterial 
acima do percentil 99 para idade e sexo, ausculta respiratória reduzida em bases pulmonares e edema de membros 
inferiores. Exames laboratoriais com presença de anemia normocítica normocrômica, leucócitos = 24.320/mm³ 
com 25% de bastões, plaquetas = 441.000/mm³, proteína C-reativa = 528 mg/dL, ferritina = 607 ng/ml, RNI = 2, 
proteinúria, creatinina 1,2 mg/dL e ureia 128 mg/dL. Iniciado tratamento com antibioticoterapia e medidas de 
suporte hemodinâmico, entretanto a paciente evoluiu com hemoptise importante e necessidade de intubação 
orotraqueal. Radiografia de tórax mostrou infiltrado pulmonar difuso associado com derrame pleural bilateral. 
Tomografia de tórax com cavitações parenquimatosas e imagem em vidro fosco. Ecocardiograma sem alterações 
importantes. Diante do quadro multissistêmico, foi realizada investigação para SPR, sendo identificado anticor-
po anti-citoplasma de neutrófilos (c-ANCA) positivo e biópsia de seios da face com presença de granuloma no 
anatomopatológico, sendo diagnosticado granulomatose com poliangeíte. Optado por pulsoterapia, ciclosfosfa-
mida, imunoglobulina intravenosa e rituximab, além de ciclosporina e corticoide oral de manutenção. Recebeu 
alta hospitalar após 108 dias de internação. Discussão: A SPR acomete predominantemente adultos, sendo uma 
condição rara na população pediátrica. As três causas mais comuns da SPR são as vasculites relacionadas ao 
ANCA, a síndrome de Goodpasture e o lúpus eritematoso sistêmico. Nossa paciente preencheu 5 dos 6 critérios 
para diagnóstico de granulomatose com poliangeíte. o caso descrito apresentou evolução clínica grave com 
necessidade de múltiplos imunossupressores para controle do quadro. Conclusão: É importante que os pediatras 
tenham conhecimento da SPR, de modo a fazer diagnóstico precoce da condição subjacente.

PE-164 - POLIARTERITE NODOSA COM APRESENTAÇÃO DE ABDOME AGUDO EM 
ADOLESCENTE

Lívia Pereira1, Julia Cordeiro2, Luísa Martins3, Jader Almeida3

1 - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2 - Universidade José do Rosário Vellano,  
3 - Santa Casa de Belo Horizonte.

Introdução: Poliarterite nodosa (PAN) é uma vasculite sistêmica de vasos de pequeno e médio calibre, sendo 
rins, intestino, cérebro e coração os órgãos mais afetados. Caso clínico: Paciente de 12 anos, sexo feminino, 
apresentou quadro súbito de dor abdominal de forte intensidade associado a náusea, vômitos e febre. A paciente 
foi referenciada para unidade de emergência com suspeita de abdome agudo infeccioso, sendo submetida à 
laparotomia exploratória, entretanto não foi identificado alteração na cavidade. Manteve dor abdominal e febre 
no pós-operatório, além de hipertensão arterial sistêmica (HAS). Exames laboratoriais com anemia normocítica 
normocrômica, leucócitos = 13.910, plaquetas = 326.000/mm3, proteína C-reativa = 16 mg/dL, velocidade de 
hemossedimentação = 134 mm, creatinina = 1 mg/dL e ureia 51 mg/dL. Fator antinuclear, complementos, anti-RO, 
anti-LA, anti-sm, Anti-DNA, anticardiolipina, anticorpo anticitoplasma de neutrófilo e sorologias virais negativas. 
Radiografia de tórax e ecocardiograma normais. A angiorressonância magnética (angio-RNM) de crânio evidenciou 
presença de formações ovaladas na região branca cerebral em ambos os hemisférios. Já a angio-RNM de abdome 
e o cateterismo de artérias abdominais mostraram aneurisma em artéria renal direita medindo 1,3 x 1,1 cm. O 
anatomopatológico da biópsia do intestino delgado mostrou sinais de ulceração, edema e necrose de pequenas 
artérias com trombos e exsudato leucocitário. Diante dos achados, foi realizada suspeita de PAN, sendo prescrito 
pulsoterapia associada com ciclosporina, além de aspirina e corticoterapia oral durante 6 meses. Discussão: A 
PAN é uma doença rara na infância, sendo o diagnóstico confirmado com histopatologia ou achado angiográfico 
característico, além de envolvimento cutâneo, mialgia/fraqueza muscular, HAS, neuropatia periférica ou disfun-
ção renal. Um quarto dos pacientes apresentam dor abdominal, sendo o sintoma mais importante da paciente 
do relato. Conclusão: O conhecimento, pelo pediatra, a respeito das vasculites da infância é fundamental para 
o diagnóstico precoce e bom desfecho clínico dos pacientes que venham a ser acometidos.
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PE-165 - ANÁLISE CLÍNICA E RADIOLÓGICA DE CRIANÇAS COM ATELECTASIA

Tainá Maia Cardoso1, Bárbara Neffá Lapa e Silva1

1 - Hospital Universitário Antônio Pedro, RJ.

Introdução: Atelectasia é uma das anormalidades pulmonares comumente encontrada na radiografia de tórax e 
permanece um desafio diagnóstico diário, sendo muitas vezes confundida e tratada como pneumonia. Representa 
a perda de volume pulmonar a nível de um segmento, um lobo ou mesmo de todo o pulmão. Na maioria dos 
casos, a atelectasia está associada a um quadro clínico oligo ou assintomático, dependendo da extensão e do 
local acometido. Na pediatria, a atelectasia predomina no pulmão esquerdo, devido às características inerentes 
ao lobo inferior (LIE), como a tortuosidade e ao estreitamento do brônquio fonte esquerdo. Estas condições 
dificultam a eliminação de secreção, contribuem para a retenção da mesma, facilitando e gerando o colapso 
pulmonar. No pulmão direito, os lobos mais comprometidos são o médio (LM) e o superior (LSD). Em nosso 
meio, assumem grande importância as atelectasias desencadeadas por quadros infecciosos, especialmente os 
causados por vírus, a aspiração de corpo estranho e a displasia broncopulmonar. A maioria das atelectasias se 
resolvem espontaneamente após terapêutica específica das doenças infecciosas. A fisioterapia respiratória com 
drenagem postural são importantes fases do tratamento. Caso a imagem persista, ou há suspeita de aspiração 
de corpo estranho, a broncoscopia deve ser indicada. Métodos: Estudo transversal, com dados coletados através 
de análise de prontuário das crianças portadoras de atelectasia, submetidas à broncoscopia, nos últimos 12 
anos. Resultados: Foram estudados 41 prontuários de crianças com idade variando entre 0 e 12 anos (média de 
2,9 anos). As comorbidades mais encontradas foram: asma (29%), displasia broncopulmonar (14%), síndromes 
associadas (12%) e aspiração de corpo estranho (8%). Em relação à topografia da atelectasia, 41,6% encontrava-
se em lobo médio, 33% em LIE, 22% em LSD. Conclusão: São escassos os estudos abordando atelectasia na 
população infantil. Desta forma, torna-se de suma importância aprofundar o conhecimento da epidemiologia, 
dos quadros clínicos e radiológico para auxiliar o pediatra no diagnóstico e tratamento.

PE-166 - ASSOCIAÇÃO DIAGNÓSTICA ENTRE FEBRE REUMÁTICA E LÚPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO: RELATO DE CASO

Tainá Maia Cardoso1, Julia Carvalho de Freitas França Martinez1, Sarah Falcão Brasileiro Henriques2

1 - Hospital Universitário Antônio Pedro, RJ; 2 - Hospital Municipal Jesus.

Introdução: Visto que a febre reumática (FR) e o lúpus eritematoso sistêmico (LES) fazem parte das principais 
doenças reumatológicas em pediatria, é importante saber identificar precocemente seu quadro clínico e diag-
nósticos diferenciais. A associação entre os diagnósticos também é possível e deve ser compreendida. Relato 
de caso: Paciente, 11 anos, feminina, iniciou quadro de emagrecimento e poliartrite migratória de grandes 
articulações, com melhora parcial após o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Após um mês, evoluiu com 
febre baixa, fadiga, alopecia difusa e úlceras orais. Apresentava relato de faringoamigdalites de repetição até 
os cinco anos de idade. Durante atendimento médico, foi auscultado sopro cardíaco, aumento da velocidade de 
hemossedimentação e intervalo PR prolongado no eletrocardiograma. Realizou ecocardiograma transtorácico 
que evidenciou alterações sugestivas de cardite. Diante da hipótese diagnóstica de FR foi prescrita Penicilina 
Benzatina a cada 21 dias e encaminhada para a reumatologia pediátrica. Solicitados exames que evidenciaram 
fator antinuclear positivo, anticorpo anti-DNA positivo, complemento reduzido (frações C3, C4, CH50) e po-
sitividade de anticorpos antifosfolipídeos, compatíveis com LES. Iniciado tratamento com hidroxicloroquina, 
prednisona,azatioprina e carvedilol com melhora dos sintomas apresentados. Segue em acompanhamento am-
bulatorial. Discussão: A partir dos Critérios de Jones da American Heart Association deu-se o diagnóstico de FR 
e a partir dos critérios do ACR/EULAR, estabeleceu-se o LES. O paciente que desenvolve o quadro de FR possui 
um fator genético e imunológico que predispõe a ocorrência de outras doenças autoimunes, por exemplo, a ati-
vação endotelial presente na lesão valvar do LES é semelhante a da FR. A infecção estreptocócica pode ser um 
fator responsável pela produção de anticorpos anticardiolipina, o que formaria um elo entre as duas doenças. 
Conclusão: Pode-se inferir que mecanismos imunológicos semelhantes entre diferentes doenças autoimunes 
possam proporcionar apresentações parecidas em um determinado indivíduo.
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PE-167 - O IMPACTO DO COVID-19 NOS PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICOS 
PEDIÁTRICOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO NO SUL DO BRASIL

Renata Loss Drummond1, Rita Carolina Pozzer Krumenauer Padoin1, Maurício Schreiner Miura1,  
Vítor Hugo Peijo Galerani1, José Faibes Lubianca Neto1

1 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Objetivos: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a nova doença coronavírus 
2019 (COVID-19) uma pandemia global, após, o Colégio Americano de Cirurgiões (American College of Surgeons - 
ACS) orientou priorizar a alocação de recursos, restringindo os procedimentos eletivos hospitalares. As incertezas 
no curso de tempo previsto de COVID-19 podem estar privando o paciente de cuidados cirúrgicos importantes, 
estimativa recente sugere que mais de 50% dos casos cirúrgicos eletivos têm potencial para causar danos sig-
nificativos em pacientes se cancelado ou adiado. Objetiva-se avaliar o impacto da pandemia pelo COVID-19 no 
número de cirurgias eletivos otorrinolaringológicas realizadas em hospital terciário. Métodos: Estudo transversal 
retrospectivo, incluídos procedimentos eletivos otorrinolaringológicos de pacientes pediátricos da prática privada 
realizados pelos 4 cirurgiões com maior volume do Serviço de Otorrinolaringologia do hospital Santo Antônio, 
da Santa Casa de Porto Alegre nos períodos de março de 2018 a agosto de 2018, março de 2019 a agosto de 
2019 e de março de 2020 a agosto de 2020. Resultados: Foram avaliadas 534 cirurgias eletivas de pacientes 
da prática privada, ocorridas nos períodos analisados, no ano de 2018 foram realizadas 238 cirurgias, no ano 
de 2019, 213 e no ano de 2020, 83. Portanto observamos uma redução de 61,0% das cirurgias em relação ao 
ano de 2019 e 65,1% em relação ao ano de 2018. Conclusão: Observou-se diminuição expressiva no número 
de cirurgias eletivas otorrinolaringológicas em pacientes pediátricos durante a pandemia COVID-19. Devem ser 
considerados os prejuízos dos atrasos prolongados de tratamento: persistência de perdas auditivas condutivas 
causando atraso na aquisição de linguagem, apneia do sono causando alterações do crescimento e baixo rendi-
mento escolar, perdas auditivas neurossensoriais acarretando atrasos no desenvolvimento global. Acredita-se 
que estudos como este auxiliem na organização nacional em momentos de pós-pandemia e em novos surtos.

PE-168 - CORRELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO PULMONAR E ESCORE SHWACHMAN-
KULCZYCKI DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FIBROSE CÍSTICA

Bruna Becker da Silva1, Norberto Ludwig Neto2, Aline Daiane Schlindwein3, Betine Pinto Moehlecke Iser1

1 - Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL;  2 - Hospital Infantil Joana de Gusmão - Florianópolis, SC;   
3 - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença crônica, genética e progressiva, caracterizada por infecções 
crônicas e recorrentes no pulmão, insuficiência pancreática e elevados níveis de cloro no suor. Objetivo: Avaliar 
a associação da função pulmonar com escore Shwachman-Kulczycki (SK) de crianças e adolescentes com FC. 
Método: Estudo transversal com pacientes com FC com idade entre 6 a 14 anos, com diagnóstico confirmado 
de FC e atendidos em ambulatório especializado no período de maio de 2019 a fevereiro de 2020. A função 
pulmonar foi analisada por espirometria: volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), capacidade 
vital forçada (CVF), fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da CVF (FEF25-75) e pelo VEF1/CVF. Utilizou-se o 
escore clínico de SK. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade sob CAAE núme-
ro 00189418.6.0000.5369, e do hospital sob CAAE 00189418.6.3001.5361. Utilizou-se o teste de correlação 
de Pearson e os dados foram considerados significativos quando p < 0,05. Resultados: A amostra foi composta 
por 49 pacientes, sendo 59,2% do sexo masculino, 85,7% de etnia branca e com idade 10,50±2,71 anos. Foi 
obtida a seguinte média do escore de SK: 80,87±10,24 pontos. As médias das variáveis espirométricas foram, 
em porcentagem do previsto: CVF: 97,24±25,71%, VEF1: 81,32±25,68%, VEF1/CVF: 82,95±14,14% e FEF25-75: 
57,85±26,69%. Houve associação do escore SK com CVF (r = 0,565, p = 0,001), com VEF1 (r = 0,618, p = 0,001) e 
com FEF25-75 (r = 0,489, p = 0,001) e não houve correlação significativa entre VEF1/CVF (r = -0,283, p = 0,051). 
Conclusão: Nossos resultados sugerem que o escore clínico de SK é um bom preditor do quadro clínico do pa-
ciente, visto que o mesmo correlacionou-se positivamente com a função pulmonar de crianças e adolescentes 
com FC.
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PE-169 - RABDOMIOSSARCOMA PEDIÁTRICO EM RINOFARINGE MIMETIZANDO 
ADENOIDITE

José Faibes Lubianca Neto1, Marina Paese Pasqualini1, Juliana Soares Vieira Araújo1, Hemily Izabel Alves Neves1, 
Lucas Rodrigues Mostardeiro1, Melissa Ern Benedet1, Vanessa Gehrke1, Renata Loss Drummond1,  
Rita Carolina Pozzer Krumenauer Padoin1, Bernard Soccol Beraldin1

1 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Introdução e apresentação do caso: o Rabdomiossarcoma (RMS) é composto por uma proliferação mesenquimal ma-
ligna de tecido muscular esquelético imaturo e é dividido em 4 subtipos histológicos, sendo embrionário e alveolar 
os mais frequentes. É o tumor maligno de partes moles mais comum na infância, localizado principalmente na cabeça 
e pescoço e classificado em 3 subsítios - orbitário, parameníngeo (orelha média, cavidade nasal, seios paranasais, 
rinofaringe e fossa infratemporal) e não-parameníngeo, determinando diferentes abordagens e prognósticos. Apre-
sentamos paciente feminina, 4 anos, com quadro de obstrução nasal e odinofagia progressivos, avaliada múltiplas 
vezes em serviços de emergência com diagnóstico de resfriado comum. Após cerca de 30 dias, evoluiu com estridor, 
sendo detectado abaulamento em palato mole ao exame físico. Transferida ao hospital pediátrico para investigação, 
apresentou piora ventilatória com necessidade de intubação orotraqueal logo após. Tomografia Computadorizada de 
seios da face evidenciou massa expansiva em nasofaringe com realce periférico ao meio de contraste, medindo 4,7 x 
3,1 cm. Realizada biópsia em bloco cirúrgico com exame anatomopatológico e imuno-histoquímico de Rabdomiossar-
coma embrionário. Discussão: RMS localizado na rinofaringe pode ser um desafio diagnóstico, pois sua sintomatologia 
pode mimetizar condições usuais da rotina pediátrica e otorrinolaringológica como hipertrofia de adenoide ou rinite 
alérgica – cursando com obstrução nasal, rinorreia, otite média recorrente e roncos – sendo muitas vezes diagnosticado 
quando já avançado. A partir do diagnóstico histológico, é necessário realizar estadiamento com exames de imagem 
para rastreio de metástases. Dentre as possibilidades terapêuticas encontram-se: ressecção cirúrgica, quimioterapia 
e radioterapia, e suas indicações variam conforme a localização da doença, sua extensão para estruturas adjacentes 
e presença de metástases. Conclusão: Apesar de raro, frente a quadros de evolução prolongada, o diagnóstico de 
lesões neoplásicas na população pediátrica deve ser considerado. A suspeição do mesmo pode levar a descoberta 
da doença em fases menos avançadas e de melhor prognóstico.

PE-170 - PERSISTÊNCIA HIPERPLÁSICA DO VÍTREO PRIMÁRIO ANTERIOR: RELATO DE 
UM CASO RARO E REVISÃO DA LITERATURA

Carolina Garcia Pereira1, Leandro Meirelles Nunes1, Tiago Lima de Castro1, Queila Esteves de Oliveira2

1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS; 2 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

A persistência hiperplásica do vítreo primário (PHVP) é uma anomalia congênita, que se expressa por leucocoria 
no recém-nascido, unilateral em 90% dos casos, sem outras alterações sistêmicas ou dismorfias, com grande im-
pacto na acuidade visual a longo prazo caso o diagnóstico seja feito rapidamente, com início no teste do olhinho 
ainda no alojamento conjunto, como no caso clínico a seguir. E.F.M.G., sexo masculino, nascido em 04/01/2021 
com 41 semanas, sem intercorrências durante o pré-natal ou o parto, peso ao nascer de 4.050 g, Apgar 8/9 e 
Capurro 41+1, com comprimento e peso adequado para idade gestacional. Durante o teste do olhinho, foi ob-
servado uma leucocoria em olho esquerdo, além de com dimensões reduzidas, e olho direito sem alterações. 
Sem outras alterações ao exame físico, evoluindo sem intercorrências. A partir do exame físico, o paciente foi 
avaliado pela equipe de oftalmologia pediátrica, sendo realizado oftalmoscopia indireta e ultrassonografia, 
sendo diagnosticado com PHPV na forma anterior em olho esquerdo. A malformação é resultado de uma falha 
da vasculatura embriológica em regredir, principalmente a artéria hialoide, que durante a formação do olho 
se estende do nervo óptico até o cristalino, gerando uma massa fibrovascular no espaço vítreo e no cristalino, 
ganhando um aspecto menos translúcido, podendo ser visível na oftfalmoscopia os vasos em “Brittle Star” (Es-
trela do mar) que caracterizam o diagnóstico. Também é característico a microftalmia e o estrabismo, podendo 
estar associada a síndrome de Patau, síndrome de Walker-Warburg e nanismo óculo-palato-cerebral. O paciente 
recebeu alta após 72 horas, com orientações aos pais sobre a necessidade de intervenção cirúrgica para retirada 
da membrana fibrovascular e colocação de lente intraocular. O objetivo deste caso clínico é relatar um caso 
de PHPV, com diagnóstico e encaminhamento ainda no alojamento conjunto, além de revisar a patofisiologia, 
diagnóstico e manejo, demonstrando o impacto do diagnóstico precoce.



88  Boletim Científico de Pediatria - Vol. 9, N° 1, 2021 Resumos do XIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-171 - ASPECTOS MULTIDISCIPLINARES ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO DE 
PACIENTES COM ALBINISMO OCULOCUTÂNEO

Izadora Meira Rogério1, Franciele Manica1, Ana Luíza Kolling Konopka1, Isadora Schneider Ludwig1,  
Giulia Righetti Tuppini Vargas1, Valberto Sanha1, Braion Antonio Pelissoni1, Alexandre Antonio Vieira Jacomini1, 
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Introdução: O albinismo oculocutâneo é uma doença autossômica recessiva caracterizada especialmente pela dimi-
nuição da pigmentação da pele e dos cabelos. Nosso objetivo foi relatar o caso de uma paciente com este diagnós-
tico, salientando as suas características clínicas e as diferentes especialidades médicas envolvidas na sua avaliação 
e acompanhamento. Descrição do caso: A paciente veio encaminhada para avaliação por suspeita de albinismo. Ela 
era a terceira filha de um casal não consanguíneo e sem casos semelhantes na família. Nasceu de parto normal, a 
termo, pesando 2.650 g e com escore de Apgar de 9 no quinto minuto. O seu teste do pezinho foi normal. Ela realizou 
acompanhamento com o neurologista, devido a episódios de cianose, que requisitou exame eletroencefalográfico, 
cujo resultado foi normal. o seu desenvolvimento neuropsicomotor foi adequado. A avaliação com o oftalmologista 
revelou achados compatíveis com os de albinismo oculocutâneo, com evidência de nistagmo congênito horizontal, 
íris com presença de atrofia na periferia e fundo de olho mostrando papilas pálidas e com contornos imprecisos, e 
mácula hipoplásica/aplásica. No decorrer do acompanhamento, foi submetida à cirurgia de correção do nistagmo, com 
boa evolução. A avaliação dermatológica diagnosticou um quadro de albinismo, com necessidade de fotoproteção 
intensa. A paciente e os familiares negaram a presença de queixas auditivas. A avaliação audiométrica também não 
evidenciou déficit auditivo. Com 1 ano e 2 meses, a paciente apresentava nistagmo horizontal, olhos azuis, pele clara 
com hiperemia nas áreas de exposição solar, além de cabelos e sobrancelhas loiros. Discussão: Como observado na 
história da nossa paciente, indivíduos com diagnóstico de albinismo oculocutâneo necessitam de diferentes avaliações 
e acompanhamentos, que envolvem principalmente profissionais da saúde relacionados às áreas da dermatologia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia e genética. Conclusão: O albinismo oculocutâneo é uma condição caracterizada 
por diferentes aspectos e necessidade de uma avaliação e acompanhamento multidisciplinar.

PE-172 - TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA GESTANTES E PUÉRPERAS 
DE ALTO RISCO

Nathália Menezes Dias1, Ana Paula dos Santos Adriano1, Leidiane Caripunas Soares1,  
Merivalda Vasconcelos Lobato1, Mirlena Letícia Souza dos Santos1, Silmara Nayra Silva Almeida1

1 - Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel, FATEFIG.

Introdução: o uso de tecnologias cuidativo-educacionais se torna importante no desenvolvimento de educação 
em saúde, favorecendo o processo de cuidado e autotransformação de hábitos e costumes que influenciam 
diretamente nos fatores de risco, com isso o objetivo do estudo é descrever a contribuição das tecnologias 
usadas na promoção de saúde de gestantes de alto risco e puérperas em Estratégias de Saúde da Família (ESF). 
Metodologia:Trata-se de uma metodologia descritiva com abordagem qualitativa em educação em saúde, através 
da tecnologia educativa leve-duras na produção de folders e cartilha para gestantes e puérperas de alto risco 
vinculadas as ESF do município de Tucuruí-PA. O método foi dividido em 3 etapas: Identificação da problemática, 
Produção do material e Entrega/Orientação por meio dos recursos didáticos. Descrição da experiência: As ações 
do projeto Extremoamor ocorreram no pré-natal de alto risco (PNAR) que corresponde ao nível secundário na 
Rede de Atenção no municipio de Tucuruí-PA. Utilizou-se tecnologias educativas para auxiliar na assimilação das 
palestras, desse modo através de folders e cartilhas explanou-se sobre os questionamentos mais comuns das 
grávidas, a fim de sanar dúvidas frequentes sobre amamentação, direitos da grávida e do bebê e por fim cuidados 
com o pré-termo. Resultados e Discussão: As tecnologias desenvolvidas possibilitaram as gestantes e puérperas 
um maior contato com informações a respeito das leis e de seus direitos, o objetivo propôs disseminar orientações 
na escolha do acompanhante, direitos trabalhistas, direito a consultas e exames pelo SUS, direito a amamentação 
com livre demanda, mudança de função, entre outros. Conclusão: Em virtude dos fatos mencionados, é notório 
que as tecnologias utilizadas no Projeto ExtremoAmor foram de fundamental importância para a propagação de 
conhecimento e informação para as gestantes e puérperas do pré-natal de alto risco do município.
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PE-173 - ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA E FONOAUDIOLÓGICA NA 
DERMATOPOLIMIOSITE JUVENIL EM AMBIENTE HOSPITALAR: RELATO DE CASO

Guilherme Hoff Affeldt1, Diogo Romário Guerin1, Mariana Barboza da Silva1, Ana Paula Dattein Peiter1,  
Gabriela Pinto Mendes de Moraes1, Nathalia Schmitt Santos1, Giovana Morin Casassola1, Caroline Jacoby Schmidt1

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Introdução: A dermatopolimiosite juvenil (DMJ) é uma miopatia autoimune rara da infância, de apresentação 
clínica variada, sendo a fraqueza muscular um sintoma comum, envolvendo musculatura respiratória e da de-
glutição. O comprometimento funcional implica na necessidade de um acompanhamento multiprofissional, 
a nível hospitalar e ambulatorial. Este estudo tem como objetivo apresentar as condutas fisioterapêuticas e 
fonoaudiológicas abordadas em um paciente com DMJ. Descrição do caso: Paciente do sexo masculino, 8 anos 
de idade, com diagnóstico de DMJ aos 4 anos, diversas internações prévias, com sinais de progressão da doença, 
como encurtamentos musculares, deformidades articulares, dificuldade de ganho de peso e disfagia moderada 
a grave, com penetração pontuação 5 na videofluoroscopia da deglutição. Internou no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre em fevereiro de 2020 por dor, lesões de pele e importante desnutrição, evoluindo com choque car-
diogênico e insuficiência respiratória, necessitando de intubação orotraqueal. Devido ao desmame ventilatório 
difícil e evolução da doença, foi indicada traqueostomia (TQT) Esta implicou em piora da disfagia e inabilidade 
de proteção da via aérea, contra-indicando alimentação via oral. Na avaliação fisioterapêutica observou-se dé-
ficit de força muscular (Medical Research Council < 48), disfunção funcional moderada (Functional Status Scale 
- FSS-Brazil: 15), prejuízo na higiene brônquica e expansão pulmonar. As condutas definidas foram indicação 
de via alternativa de alimentação a longo prazo e terapia indireta para deglutição de saliva em conjunto com 
a fisioterapia, devido à baixa tolerância à desinsuflação do cuff, necessidade de posicionamento adequado no 
leito e plano de adaptação de válvula fonatória. Ainda, utilizou-se técnica de hiperinsuflação manual com bolsa 
válvula-máscara, ventilação não-invasiva e aspiração de TQT. Conclusão: A presença de disfagia associado a 
redução de força muscular eleva o risco de broncoaspiração. Uma abordagem multidisciplinar proporcionou um 
melhor manejo focado na reabilitação global do paciente diante da gravidade e complicações impostas.

PE-174 - EFEITOS DA GAMETERAPIA NA FORÇA MUSCULAR, CAPACIDADE AERÓBICA 
E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS EM USO DE QUIMIOTERAPIA 
DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Michelle Hagi Frantzeski1, Guilherme Hoff Affeldt1, Jéssica Duquia da Silva1, Diogo Romário Bezerra Guerin2

1 - Centro Universitário Metodista IPA; 2 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Introdução: A leucemia e o linfoma são os principais tipos de câncer da infância e adolescência, havendo como 
principal tratamento a quimioterapia. Seu efeito sistêmico pode gerar sintomas como fraqueza e fadiga. As 
hospitalizações e os longos períodos de permanência no ambulatório, podem comprometer o desenvolvimento 
da criança, refletindo na qualidade de vida (QV). A gameterapia torna-se uma alternativa para exercícios aeró-
bicos e lúdicos, podendo influenciar no gerenciamento da saúde dos pacientes. Objetivos: Analisar o efeito da 
gameterapia na força muscular, capacidade aeróbica e qualidade de vida de pacientes pediátricos em uso de 
quimioterapia durante internação hospitalar. Metodologia: A coleta foi realizada na cidade de Porto Alegre (RS) 
de abril a agosto de 2019, no hospital da Criança Santo Antônio, no complexo Santa Casa de Misercórdia. Os 
participantes responderam ao questionário de qualidade de vida “Pediatric Quality of Life™ (PedsQL™) Cancer 
Module 3.0 e foram submetidos a dois testes. O primeiro se chama Teste de Caminhada de seis minutos (TC6), 
que avalia a capacidade aeróbica e o segundo Dinamometria de Preensão Palmar, que mensura a força. Após as 
avaliações, foram submetidos a 12 atendimentos com gameterapia e os testes e questionário foram repetidos na 
conclusão desse período. Resultados: As intervenções com gameterapia refletiram em um aumento significativo 
na força muscular (p=0,009), no Teste de Caminhada de seis minutos (p < 0,001) e na melhora da qualidade de 
vida dos pacientes, demonstrado pela diminuição dos escores. Conclusão: A gameterapia melhora a qualidade 
de vida, a capacidade aeróbica e a força muscular de crianças com leucemia ou linfoma durante o período de 
quimioterapia.
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PE-175 - ECTRODACTILIA EM UM RECÉM-NASCIDO DIAGNOSTICADO COM ONFALOCELE 
DURANTE O PERÍODO PRÉ-NATAL
Guilherme Parmigiani Bobsin1, Bibiana de Borba Telles1, Rodrigo da Silva Batisti1, André Campos da Cunha2, 
Jorge Alberto Bianchini Telles2, Tatiane Andressa Gasparetto1, Raquel dos Santos Ramos1,  
Isabella Carrasquel Ventura1, Mosiah Heydrich Machado1, Rafael Fabiano Machado Rosa1,3

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, 
HMIPV; 3 -  Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A onfalocele é uma anormalidade do fechamento da parede abdominal, cujo defeito se encontra 
encoberto por uma membrana e se localiza no cordão umbilical. Nosso objetivo foi relatar o caso de ocorrência 
concomitante de onfalocele e de ectrodactilia, uma associação considerada bastante rara. Descrição do caso: 
Paciente primigesta, encaminhada para avaliação em um serviço de medicina fetal pelo achado de onfalocele 
associada a um cisto de cordão umbilical em ecografia morfológica fetal. A ressonância magnética reforçou os 
achados anteriores, evidenciando um defeito da parede abdominal recoberto por membrana contendo parte do 
fígado e vesícula biliar, além de um cisto de cordão umbilical localizado na porção cranial dessa lesão. A ecocar-
diografia fetal revelou uma comunicação interventricular pequena, sem repercussão hemodinâmica. O cariótipo 
fetal realizado através da amniocentese foi normal (46,XX). O parto foi feito por via cesárea, com 39 semanas de 
gestação. A criança nasceu pesando 3.600 gramas, com escore de Apgar de 7 no primeiro minuto e de 9, no quinto. 
Na avaliação do recém-nascido, identificou-se ausência do segundo, terceiro e quarto dedos na mão esquerda, 
caracterizando uma ectrodactilia. No mesmo dia do parto, realizou-se intervenção cirúrgica, com redução completa 
da onfalocele. Discussão: A onfalocele pode estar presente dentro do espectro de algumas síndromes, ou asso-
ciada a outras malformações. Já a ectrodactilia, também conhecida como mão ou pé “em lagosta”, caracteriza-se 
pela ausência de um ou mais dedos da porção central das mãos e/ou dos pés. Essa associação entre onfalocele e 
ectrodactilia pode se apresentar na síndrome EEC (displasia ectodérmica- ectrodactilia – fenda palatina). Contudo, 
fora a ectrodactilia, nosso paciente não evidenciava os demais achados que fazem parte do espectro da síndrome. 
Conclusão: A associação descrita entre onfalocele e ectrodactilia é considerada bastante rara, sendo que a EEC é 
um dos possíveis diagnósticos associados a esta combinação de achados.

PE-176 - ENSINO LÚDICO DO CICLO MENSTRUAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 
FEIRA DE SAÚDE VIRTUAL: RELATO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Izadora Meira Rogério1, Yasmin Fraga da Silva Alves1, Lucimara Lehmen Gheno1, Fernanda Lopes de Souza1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA.

O projeto de extensão da universidade, chamado Feira de Saúde, realiza a mais de 18 anos visitas a escolas 
públicas do município, levando ações de educação em saúde aos escolares e comunidade. Em 2020 devido à 
pandemia de COVID-19 foi criada a Feira de Saúde Virtual com o objetivo de manter o vínculo com as escolas e 
continuar levando educação em saúde de qualidade. O Projeto de Iniciação à Docência Embriologia em Vídeo 
propôs uma ação voltada para estudantes de Ensino Médio e Fundamental II abordando de maneira simples e 
criativa o ciclo menstrual. A faixa etária contemplada é caracterizada por inúmeras modificações fisiológicas 
do organismo, como a puberdade. Infelizmente, atualmente, falar de ciclo menstrual é um tabu, principalmente 
com crianças e adolescentes. Assim, apresentar o assunto em escolas e colégios é crucial na desconstrução de 
falácias e, consequentemente, na disseminação do conhecimento do próprio corpo, contribuindo para ganho de 
autonomia e empoderamento individual. o ciclo menstrual é composto de distintas etapas e componentes que 
tornam seu entendimento mais complexo. Destarte, o projeto criou um vídeo de 9 minutos, divulgado nas redes 
sociais, intitulado “Meu corpo, meu ciclo”, contendo animações, esquemas, gráficos e narração lúdica que tradu-
zem didaticamente a sequência e eventos que compõem o ciclo menstrual. Ademais, discorremos brevemente 
sobre alguns dos diversos métodos contraceptivos e inovações em materiais e produtos menstruais, com intuito 
de fornecer informações suficientes para aumentar o poder crítico e garantir o saber de escolha sobre as opções 
disponíveis aos adolescentes. Todo médico carrega consigo a importante missão da Educação em Saúde. Educar 
crianças e adolescentes, em especial, é uma tarefa árdua, todavia necessária. Introduzir esse diálogo através 
de graduandos permite estimular e desenvolver habilidades de comunicação e empatia, além de contribuir no 
ensino de estudantes sobre o seu corpo, assegurando-lhes maior autonomia e liberdade.
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PE-177 - EXPLICANDO A PLACENTA PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
RELATO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Izadora Meira Rogério1, Yasmin Fraga da Silva Alves1, Lucimara Lehmen Gheno1, Fernanda Lopes de Souza1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA.

Introdução: Durante a gestação, a troca de substâncias que garante suporte de vida ao feto ocorre por meio 
da placenta, um órgão que possui origem tanto da mãe quanto do feto. Nesse sentido, ensinar conteúdos de 
embriologia para crianças torna-se uma missão desafiadora, porém agregadora. No geral, estudantes de Ensino 
Fundamental manifestam grande interesse e curiosidade em temas envolvendo bebês e gestações, o que gera 
perguntas recorrentes aos familiares e professores sobre como se dá essa formação, as quais requerem res-
postas mais complexas. Assim, acadêmicos do Programa de Iniciação à Docência de uma universidade Federal 
desenvolveram uma ação na Feira de Saúde Virtual para introduzir a esses jovens estudantes o estudo em Em-
briologia Humana a partir do entendimento da ligação inicial existente em mãe e bebê de maneira divertida e 
criativa. Objetivos: o objetivo da ação realizada é introduzir o órgão maternofetal placenta aos estudante das 
séries iniciais do Ensino Fundamental, explicando como ocorre o processo de trocas entre mãe e bebê durante 
a gestação, especialmente a nutrição, e a sua importância para o desenvolvimento do feto. Experiência: A ação 
consiste em um vídeo de aproximadamente 3 minutos, com imagens, ilustrações e uma narração lúdica com 
linguagem acessível e adequada à faixa etária em questão. O vídeo explica didaticamente como ocorre o sistema 
de transporte e quais as funções que a placenta desempenha na gestação, dentre as quais discorremos sobre 
nutrição, trocas gasosas, excreção, proteção imunológica e até produção hormonal. Conclusão: Dessa forma, o 
material produzido busca auxiliar médicos, pais e professores a explicarem de maneira simples, compreensível 
e envolvente, sem deixar de ser científica, a uma pergunta feita com frequência por crianças: “como acontece 
a ligação mãe e bebe?”. 

PE-178 - PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR SARAMPO ENTRE 2015 
E 2020 NO BRASIL

Manoela Sauer Faccioli1, Carolina da Mota Iglesias1, Pedro Henrique Andreolio Tannhauser1, Érica Kroeff Piva1, 
Isabella Salzano Marchese1, Bruna Reis Krug1, Cristiano do Amaral de Leon1

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: O Sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa de notificação compulsória. Apresenta quadro 
clínico variável com febre, tosse e conjuntivite, seguidas de erupções cutâneas, podendo haver complicações 
sistêmicas. A vacina contra a doença foi instituída no Brasil na década de 1960, e após as campanhas de vacinação 
ocorridas em 1992 houve drástica redução dos casos. Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico associado às 
internações por sarampo lista morb CID-10 (sarampo) no Brasil entre 2015 e 2020 em crianças de até 14 anos. 
Métodos: Estudo epidemiológico transversal descritivo baseado em dados disponibilizados no Departamento 
de Informática do SUS (DATASUS), de janeiro de 2015 a dezembro de 2020 em crianças de 0 a 14 anos. Resul-
tados: No período analisado foram registrados um total de 1.825 internações por sarampo no Brasil. A região 
do país mais acometida pela doença foi a Norte, com 896 casos (49,09%), seguida pela região Nordeste, com 
643 casos (35,23%). A doença apresentou leve predominância pelo sexo masculino, com 949 dos casos (52%) 
contra 876 casos no sexo feminino (48%). A faixa etária de maior acometimento foi a de menores de um ano, 
compondo 946 dos casos (51,83%), e o acometimento foi menor com o avanço da faixa etária. A cor parda foi a 
mais afetada, com 968 casos (53,04%). Conclusões: A alta prevalência de internações em menores de um ano 
pode estar relacionada com a alta transmissão via respiratória da doença, potencializando as complicações do 
sarampo, bem como pneumonias. A imunização das crianças somente acima de 12 meses, segundo a caderneta 
de vacinação através da DTP (tríplice viral) também está associada a alta prevalência de internações na faixa 
etária menor que um ano. O presente estudo identificou que meninos pardos menores de um ano residentes da 
região Norte constituem o perfil de paciente mais frequentemente internado por sarampo no Brasil.
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PE-179 - PSEUDOTUMOR CEREBRAL ASSOCIADO À OBESIDADE EM ADOLESCENTE

Natália Poletti Rodighero Leal1, Ana Helena Hirata Choi1, Thathiane Vieira Franco Ribeiro1,  
Bárbara de Souza Nesello1, Betina Pessoa Altoé1, Luisa Silva Witzel da Costa Amorim1,  
Fernanda Silveira de Quadros1, Josemar Marchezan1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA.

Paciente feminina, 16 anos, obesa (IMC 33,8), apresentou quadro de cefaleia fronto-parietal bilateral, pulsátil, 
associada à foto e fonofobia, dor ocular e diplopia. Sem história pessoal ou familiar de migrânea. Fez uso de 
analgésicos comuns por duas semanas, com piora progressiva da dor, evoluindo também com episódios de vô-
mito associados. Não apresentou febre ou alteração de consciência. Consultou em Pronto Atendimento, sendo 
encaminhada para serviço terciário para elucidação diagnóstica. Na chegada, encontrava-se em bom estado geral, 
Glasgow 15, orientada, lúcida e coerente. Apresentava desvio ocular medial esquerdo (déficit na abdução do olho 
direito e presença de diplopia em visão bilateral apenas com os dois olhos abertos), ptose palpebral bilateral, 
papiledema bilateral ao exame de fundo de olho, sem sinais meníngeos ou outras particularidades nos demais 
sistemas durante o exame físico. Realizada ressonância magnética de crânio, que não apresentou massas, cole-
ções ou outras alterações. Submetida à punção lombar com manometria, que evidenciou pressão de 60 cmH2O, 
sem quaisquer alterações liquóricas. Foi iniciado tratamento com acetozolamida, com melhora progressiva da 
cefaleia e da diplopia. O diagnóstico final foi de Hipertensão Intracraniana Idiopática (Pseudotumor cerebral) 
associado à obesidade na adolescência. Iniciado topiramato e realizado encaminhamento à nutricionista a fim 
de auxiliar na perda de peso.

PE-180 - SINAIS DE PUBERDADE PRECOCE EM PRÉ-ESCOLAR: APRESENTAÇÃO INICIAL 
DE NEOPLASIA OVARIANA RARA

Victória Bernardes Guimarães1, Patrícia Ebone1, Tiago Silva Tonelli1, Natália Faviero de Vasconcellos1,  
Débora Dettmer1, Vitória Schneider Müller1, Luciano Remião Guerra1, João Ronaldo Mafalda Krauzer1,  
Fernanda Bereta dos Reis1, Melissa Migotto Silva1

1 - Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS.

Introdução: Os tumores de células da granulosa juvenil (TCGJ) são formas raras de neoplasia ovariana, derivados de 
células produtoras de estrogênio. Correspondem a 5% das neoplasias ovarianas, porém representam a maioria dos 
tumores de origem no cordão sexual na população pediátrica. Relato do caso: H.N.P., sexo feminino, 3 anos, hígida. 
Apresentou quadro de distensão abdominal, sangramento vaginal em borra de café, ginecomastia e aumento do clitóris. 
Ecografia abdominal identificou massa heterogênea em hipogástrio, de natureza indefinida. Tomografia computadori-
zada evidenciou massa sólido-cística heterogênea, possivelmente em ovário direito, potencialmente neoplásica, além 
de útero aumentado, ascite moderada e ginecomastia. Exames laboratoriais mostraram elevação de estradiol, lactato 
desidrogenase e CA-125. Submetida à ooforectomia e salpingectomia direita e paracentese, com ressecção completa 
do tumor. Apresentou ótima evolução pós-operatória, com melhora da distensão abdominal e desaparecimento gradual 
dos sinais de puberdade precoce. Análise anatomopatológica confirmou diagnóstico de tumor de células da granulosa 
juvenil, com líquido de ascite negativo, correspondendo ao estadiamento IA, conforme classificação da International 
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Avaliada pela oncologia, sem indicação de tratamento complementar, 
indicado seguimento clínico. Discussão: Os TCGJ frequentemente cursam com puberdade precoce, pela produção aumen-
tada de estrogênio, podendo apresentar ginecomastia, pelos pubianos, sangramento vaginal, idade óssea avançada, além 
de distensão abdominal pelo efeito de massa. Exames de imagem e dosagem hormonais contribuem na investigação, 
e o diagnóstico definitivo é histopatológico. Cerca de 90% dos casos de TCGJ estão no estágio I da FIGO no momento 
do diagnóstico, sendo indicada ressecção cirúrgica. Quimioterapia pode ser indicada no estágio II ou mais avançados. 
o prognóstico relaciona-se ao estágio do tumor e é melhor em pacientes que apresentem sinais de puberdade precoce 
ao diagnóstico, idade menor que 10 anos e baixa atividade mitótica na histologia. Portanto, ressalta-se a importância 
de atentar aos sinais clínicos e iniciar investigação com brevidade, favorecendo diagnóstico e tratamento precoces.
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PE-181 - A SÍNDROME DE PRADER-WILLI E SUAS MANIFESTAÇÕES PRECOCES

Cínthia Campelo Conrado de Abreu1, Victor Hugo da Rosa Rodrigues1, Juliana Araújo Rezende1,  
Vitória Borges Florêncio1, Nícholas de Freitas Rodrigues1

1 - Hospital Escola da UFPEL, HE-UFPEL.

A síndrome de Prader-Willi foi descrita em 1956, sendo caracterizada por uma complexa desordem genética 
com rara prevalência, afetando homens e mulheres igualmente. As principais características são a deficiência do 
hormônio de crescimento (GH), obesidade tardia, insuficiência adrenal, hipotireoidismo, hipogonadismo, além 
de alterações comportamentais e deficit intelectual. Outras comorbidades estão associadas, tais como distúr-
bios do sono, escoliose, constipação, problemas dentários e alterações da coagulação. Apresenta duas fases de 
evolução distintas sendo a primeira caracterizada por diferentes graus de hipotonia não progressiva durante o 
período neonatal e a primeira infância, que melhora entre 8 e 11 meses, podendo ser também caracterizada por 
hipotermia ou hipertermia sem causa aparente, hipogonadismo, dificuldade de sucção, mãos e pés pequenos e 
pequenas anomalias faciais. Posteriormente, a hipotonia melhora e o infante torna-se mais alerta, ocorre o aumento 
do apetite e ganho de peso, dando início à segunda fase que é uma consequência da diminuição da saciedade 
associada ao comportamento alimentar compulsivo, ambos decorrentes de disfunção hipotalâmica. Relatamos 
um caso de uma criança do sexo masculino, prematura de 35 semanas por capurro imediato que apresentava o 
quadro de hipotonia, sonolência e hipoatividade persistentes desde o nascimento. Houve necessidade de ad-
ministrar a dieta por sonda devido ao grau de hipotonia e sucção débil. Houve melhora progressiva do quadro 
sendo acompanhado por equipe multidisciplinar incluindo Genética. Na investigação adicional do quadro, fora 
coletado o estudo citogenético (FISH) com o seguinte laudo: cariótipo masculino mostrando deleção 15q11-13, 
consistente com o diagnóstico clínico de síndrome de Prader-Willi. Embora rara, a síndrome de Prader-Willi é 
a principal causa genética de obesidade em crianças. O diagnóstico precoce previne complicações e melhora a 
qualidade de vida destes pacientes.

PE-182 - SURTO PSICÓTICO PÓS-COVID-19

Eduardo Lopes1, Sara Elisabete Heck2, Kassiana Borowski da Silva2, Gabriel de Magalhães Trindade1,  
Adriana Becker1

1 - Hospital Municipal de Canoas; 2 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

Introdução: A psicose é um transtorno psiquiátrico caracterizada por alucinações, delírios, fala e comporta-
mento desorganizados, geralmente desencadeada por eventos estressores (sofrimentos emocionais, sociais, 
econômicos) e drogadição. Com o surgimento da COVID-19, casos de pacientes psiquiátricos pós-infecção pelo 
SARS-CoV-2 passaram a ser descritos, o que fortaleceu a hipótese de que essa doença seja um fator de risco para 
psicose. Objetivo: Descrever um caso de psicose pós-infecção por SARS-CoV-2 em adolescente previamente 
hígido. Metodologia: Acompanhamento e análise de prontuários de um paciente adolescente internado em se-
tor psiquiátrico. Relato do caso: Paciente masculino, 15 anos, estudante, evangélico, previamente hígido, ativo 
na igreja e em grupo de jovens, apresentou quadro de psicose e tentativa de suicídio em março de 2021, após 
positivar para COVID-19 e sofrer perdas familiares pela infecção. Desde esse período, apresentou alucinações, 
delírios, discurso e comportamento alterados. Durante as crises, apresentava delírios religiosos, referindo ver 
anjos e demônios e afirmando já ter estado no céu e no inferno, além de tentar doar utensílios de casa para 
ajudar as pessoas da rua, querer sair de casa a esmo e escutar vozes de comando para cometer suicídio. Seus 
exames laboratoriais e radiológicos não sugeriram alterações, bem como avaliação neurológica. Família e paciente 
negaram drogadição e histórico familiar e pessoal de doenças psiquiátricas. Durante a internação, foi abordado 
por equipe multidisciplinar, aceitando bem a internação e evoluindo com cessação das alucinações. Recebeu 
alta em uso de Olanzapina e Lítio – medicações das quais fez uso durante internação –, e foi orientado a seguir 
acompanhamento psiquiátrico no CAPS. Conclusão: o transtorno psicótico tem como causadores conhecidos 
estressores e, atualmente, cogita-se a infecção pelo vírus, também presente na história, como desencadeante, 
haja vista os diversos casos que estão surgindo. Pouco se sabe sobre o seu impacto a longo prazo e estima-se 
que os prejuízos sociais e familiares sejam irreparáveis.
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PE-183 - SÍNDROME DE KLIPPEL TRENAUNAY WEBER: RELATO DE CASO

Cláudia Fernandes Lorea1, Simone Pont Zambonato Macluf1, Aniele Reis Vahl1, Leticia Rodrigues Coppolla1,  
Ana Lucia Melo Zeni1, Juliana Araujo Rezende1, Leonardo Vieira Ribeiro Silveira1, Jader Rauan Fernandes Franco1, 
Jeziel Vieira Fernandes1, Jessica Neuenfeld Paniz1

1 - Hospital Escola da UFPEL, HE-UFPEL.

A Síndrome de Klippel-Trenaunay (KTS) é uma doença congênita rara caracterizada por malformação venosa 
e capilar com fluxo sanguíneo lento e crescimento excessivo de membros com ou sem malformação linfática. 
A etiologia ainda não é bem esclarecida, mas na maioria dos casos de KTS analisados genomicamente foram 
identificadas mutações ativadoras de mosaico no gene PIK3CA. Incidência e prevalência não são conhecidas 
e pode não haver predileção por sexo. O diagnóstico é clínico e pode ser identificado logo ao nascimento. 
Pode acometer mais de um membro, geralmente ipsilateral e raramente bilateral. De gravidade variável, pode 
apresentar complicações como dor, ulceração e sangramento da pele afetada, sangramento gastrointestinal 
ou geniturinário, tromboflebite superficial, celulite, linfedema, distúrbios de coagulação e tromboembolismo. 
Apresentamos um caso de um lactente nascido com 34 semanas e 6 dias de parto cesáreo por trabalho de parto 
prematuro, apresentação pélvica e polidrâmnio. No pré natal, a ecografia morfológica identificou hipertrofia de 
tecidos moles e linfangioma de membros inferiores sendo sugerida KTS. Ao nascimento, identificada a presença 
de manchas em vinho do porto, linfedema e veias varicosas bilateralmente. Necessitou de internação em Unidade 
intensiva devido a prematuridade e disfunção respiratória. Estudos radiológicos identificaram comprometimento 
de estruturas em membros inferiores, pelve e abdome inferior de característica expansiva por malformações 
venosas e linfedema. Paciente apresentava dor local, sangramento em pequena quantidade em pele afetada e 
trato gastrointestinal. Recebeu alta com 36 dias de vida para acompanhamento ambulatorial, mas aos 2 meses 
foi a óbito por choque séptico refratário decorrente de celulite em membro inferior. KTS pode se manifestar de 
formas variadas e por vezes grave. O diagnóstico precoce e manejo adequado para prevenir e tratar complicações 
é essencial nessa condição em que não há tratamento curativo.

PE-184 - ACHADOS CLÍNICOS, NEUROLÓGICOS E LABORATORIAIS DE UMA PACIENTE 
COM ATAXIA-TELANGIECTASIA

Fernanda Silva dos Santos1, Victória Porcher Simioni1, Valberto Sanha1, Giulia Righetti Tuppini Vargas1,  
Raquel dos Santos Ramos1, Tatiane Andressa Gasparetto1, Marieli Barp Ziliotto1, Mirian Elisa Dallagnol1,  
Merialine Gresele1, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 
ISCMPA.

Introdução: A ataxia-telangiectasia é uma doença autossômica recessiva causada por mutações no gene ATM, 
localizado no cromossomo 11. Nosso objetivo foi relatar os achados clínicos, neurológicos e laboratoriais de uma 
paciente com ataxia-telangiectasia. Descrição do caso: Paciente feminina de 8 anos encaminhada por alteração 
de marcha e de mobilidade ocular. Filha mais nova de um casal jovem e não consanguíneo. Gestação e pré-natal 
sem intercorrências. A criança nasceu de parto cesáreo, a termo, pesando 2.850 g e com escore de Apgar de 5 no 
primeiro minuto e de 8 no quinto. os seus marcos do desenvolvimento neuropsicomotor foram normais até 1 ano 
de vida, quando começou a apresentar infecções e disfunção respiratória, além de varias hospitalizações. Com 1 
ano e meio de vida, teve episódio grave de infecção por varicela. Ela passou a ter dificuldade para deambular, com 
piora progressiva, começou a apresentar telangiectasias na conjuntiva, além de ataxia cerebelar, apraxia do olhar, e 
movimentos sacádicos e lentos. A avaliação laboratorial evidenciou níveis séricos elevados de alfa-fetoproteína e o 
estudo com indução de quebras cromossômicas com bleomicina foi compatível com o diagnóstico de ataxia-telan-
giectasia (revelou aumento do número de quebras). Discussão: A ataxia-telangiectasia caracteriza-se clinicamente 
por sinais neurológicos, como ataxia cerebelar progressiva, além de telangiectasias, aumento da suscetibilidade a 
infecções e risco aumentado de neoplasias. Outros achados incluem apraxia do olhar e movimentos sacádicos, tal 
como observados em nossa paciente. Conclusão: É importante monitorar os pacientes com ataxia-telangiectasia 
quanto aos seus sintomas mais frequentes, bem como quanto ao possível surgimento de neoplasias. Além disso, 
por se tratar de uma doença autossômica recessiva, os pais são portadores obrigatórios da mutação, o que parece 
estar associado a um risco aumentado neles de neoplasia e doença arterial coronariana.
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PE-185 - NÚMERO DE CASOS DE SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA 
PEDIÁTRICA (SIM-P) NO BRASIL ASSOCIADA À COVID-19 NO ANO DE 2020

Rafaella Casanova Ataíde dos Santos1, Larissa Dacier Lobato Comesenha1, Wanda Maria de França Pires1,  
Nicole Morais Dillon1, Aurimery Gomes Chermont1

1 - Universidade Federal do Pará, UFPA.

Introdução: A comunidade pediátrica atentou-se a identificação precoce da SIM-P no país após a apresentação de 
manifestações clínicas em crianças que possuíam exames laboratoriais que indicavam atual ou recente infecção 
por SARS-CoV-2. A SIM-P evolui com sintomatologia parecida com síndrome de Kawasaki (SK) somando manifes-
tações gastrointestinais, choque e coagulopatia.Objetivo: Análise dos casos confirmados de SIM-P da 1ª até a 30ª 
semana do ano de 2020 no Brasil. Materiais e métodos: Estudo epidemiológico e descritivo, com uso dos dados 
disponíveis da 1ª até a 30ª semana de 2020 no Boletim Epidemiológico, por meio da Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Foram analisados os números de casos confirmados no Brasil. Por utilizar apenas dados públicos, não é 
necessário submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Pará. Resultados: Desde a 1ª 
até a 30ª semana do ano de 2020 foram notificados 71 casos, com 3 óbitos confirmados. Sendo 29 registros no 
Ceará, entre crianças e adolescentes de 1 a 16 anos, 22 casos no Rio de Janeiro, na faixa etária de 1 a 14 anos, 
com registro de 3 óbitos. 2 casos no Piauí em crianças de 2 a 5 anos e 18 casos no Pará dos quais 11 seguem 
sendo estudados. Conclusão: Trata-se de uma doença cujo a descoberta é recente, são poucas as notificações 
e informações. Visto que há correlação com a infecção por SARS-CoV-2, que atinge bastante o público infantil 
devido a sua alta infectividade, provavelmente muitos casos de SIM-P foram subnotificados, seja por ausência 
de conhecimento dos parâmetros de notificação da doença ou pelo desconhecimento da SIM-P, o que dificulta a 
obtenção informações oficiais para preconizar o manejo clínico adequado e entender sua patogênese. Ademais, 
o número de óbitos ocasionados pela SIM-P revela a importância de minimizar os fatores de risco associados a 
transmissão da COVID-19 no Brasil.

PE-186 - ANÁLISE DA MORTALIDADE POR PNEUMONIA EM BEBÊS E EM CRIANÇAS NA 
REGIÃO NORTE DO BRASIL, ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2020

Nicole Morais Dillon1, Rafaella Casanova Ataíde dos Santos1, Wanda Maria de França Pires1,  
Larissa Dacier Lobato Comessanha1

1 - Universidade Federal do Pará, UFPA.

Introdução: A pneumonia é a principal causa infecciosa de morte em crianças no mundo. A PAC pode ser defi-
nida pela presença de alguns sinais e sintomas, tais como tosse, febre, taquipneia, dispneia, dor torácica ou dor 
abdominal referida, estertores crepitantes à ausculta respiratória na criança previamente saudável, devido à 
infecção adquirida fora do hospital. A taquipneia sem sibilos, com ou sem dispneia, é o sintoma mais encontrado 
e importante para o diagnóstico. Objetivo: Analisar os óbitos por pneumonia por faixa etária em bebês e em 
crianças entre os anos de 2018 e 2020 na região Norte do Brasil. Material e Métodos: Trata-se de um estudo 
descritivo, baseado nos dados do Sistema de Informações Hospitalar(SIH/SUS) entre os anos de 2018 e 2020, 
associado a uma análise comparativa da literatura das bases SciELO, MEDLINE e PubMed. Resultados: Entre os 
anos de 2018 e 2020, houve 782 óbitos por pneumonia entre as faixa etárias de menor de 1 ano e 14 anos na 
região Norte do país. No ano de 2018, foram notificadas 267 mortes por pneumonia na faixa etária avaliada, 
em 2019 houve um acréscimo nos óbitos em 23,97%, atingindo o valor de 331, e no ano de 2020, houve 184 
notificações, possuindo uma queda de 44,4% em relação ao ano anterior. A faixa etária com maior taxa de óbi-
to é a menor de 1 ano, representando 55,24% dos casos, a segunda maior é de 1 a 4 anos, compondo 28,7%. 
Ademais, o sexo masculino apresentou uma mortalidade superior discreta, representando 51,02% dos casos e a 
raça parda compõe 50,12% dos casos, seguida da ausência de informações sobre a cor, que representa 34,78%. 
Conclusão: Observa-se que a pneumonia é um grave problema de saúde pública pediátrica na região Norte, a 
qual, mesmo com o decréscimo dos óbitos no ano de 2020, que pode ser decorrente da subnotificação frente à 
pandemia do COVID-19, ainda apresenta taxas de morbidade elevadas, necessitando de medidas mais efetivas 
para o combate. Ademais, é possível notar uma maior mortalidade nas faixa etárias de 0 a 4 anos e na raça parda, 
tendo pouca diferença de óbitos entre os sexos.
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PE-187 - O AVANÇO DO SARAMPO NO PARÁ COMO RETROCESSO NAS CONQUISTAS DA 
COBERTURA VACINAL BRASILEIRA

Larissa Dacier Lobato Comesanha1, Rafaella Casanova Ataíde dos Santos1, Wanda Maria de França Pires1,  
Nicole Morais Dillon1, Aurimery Gomes Chermont1

1 - Universidade Federal do Pará, UFPA.

Introdução: O sarampo é uma doença exantemática grave, aguda e com elevada transmissibilidade, sendo 
responsável por atingir grande parcela pediátrica. Em casos graves, a doença pode evoluir para complicações 
fatais como convulsões e lesão cerebral. Objetivo: Análise dos casos confirmados de sarampo da 18304, até a 
438304, semana do ano de 2020 no Pará e cobertura vacinal estimada para o período entre a faixa etária de 5-19 
anos. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico e descritivo, com uso dos dados disponíveis 
da 1ª até a 43ª semana de 2020 no Boletim Epidemiológico, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Foram analisados os números de casos confirmados, estimativa de não vacinados e envio de doses contra o 
sarampo para o Pará. Em razão de se tratar de um estudo com a utilização de dados públicos, não foi necessário 
a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Pará. Resultados: Da 1ª à 43ª semana 
foram notificados 16.290 casos de sarampo no Brasil, com destaque para o Pará, com 5.327 casos confirmados. 
Estimativas do contingente de não vacinados ou com vacinação incompleta, apontam 128.874 indivíduos e, 
foram contabilizadas 253.153 doses para disponibilização no Estado do Pará em 2020. Conclusão: Há uma 
grande persistência de casos de Sarampo no Pará, com 32% dos totais. Tal fato possivelmente está associado 
à baixa cobertura vacinal ou descaso pela população residente em buscar as doses de vacina disponibilizadas 
em maior quantidade que a própria estimativa de não vacinados na faixa etária de 5-19 anos. A circulação ativa 
do vírus entre a população não imunizada pode influenciar no desenvolvimento de quadros clínicos graves que 
demandem hospitalização e elevados custos financeiros, podendo gerar sobrecarga no sistema de saúde em 
casos que poderiam ser facilmente revertidos com o seguimento do plano nacional de imunização.

PE-188 - O USO DE DROGAS EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ana Carolina Marinho Coelho Vasconcelos1, Maria Fernanda Souza de Castro1, Luciano José Fontes de Oliveira1

1 - SUPREMA - Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, MG.

Introdução: Aproximadamente um quarto (24%) dos adolescentes relatam o uso de drogas ilícitas nos Estados 
Unidos. O início do uso dessas substâncias ocorre por volta dos 15 anos de idade, um estágio de alta neuroplas-
ticidade, o que influencia, a longo prazo, no desenvolvimento neurológico. Objetivo: Avaliar o impacto do uso 
de drogas ilícitas no desenvolvimento neuropsicomotor de adolescentes. Métodos: Para tanto, foi realizada uma 
revisão de literatura (entre 2019 a 2020) na base de dados indexadora PubMed, utilizando os descritores: “young 
people”, “cannabis” e “substance”. Estabeleceu-se como critérios de inclusão: estudos realizados em humanos, 
na língua inglesa e publicados nos últimos 5 anos. Já os critérios de exclusão foram: estudos não compatíveis 
com os critérios de inclusão. Resultados: o impacto das drogas ilícitas no desenvolvimento cerebral é relevante 
na adolescência. A idade de início do uso de drogas e o estágio de desenvolvimento cerebral influenciam a vul-
nerabilidade a danos, ou seja, há maiores danos em adolescentes do que em adultos. Somando-se, estão fatores 
baseados no gênero, que mostram pequena diferença entre o uso de drogas entre os sexos.O uso sustentado de 
drogas como: cannabis, opiáceos e psicoestimulantes, pode estar associado a disfunções: declínios na memória, 
fluência verbal, aprendizagem, atenção, anormalidades estruturais e funcionais no córtex frontal e sistema lím-
bico. A maioria dos adolescentes usa o álcool, 45% cannabis, menos de 2% psicoestimulantes e 7% abordam o 
policonsumo de drogas. A capacidade de recuperação do cérebro após a abstinência varia, ou seja, alguns défi-
cits permanecem semanas após o uso da droga, uns apresentam recuperação total, e outros mostram mudanças 
estruturais e funcionais mesmo após a abstinência. Conclusão: Conclui-se que o uso de drogas na adolescência 
afeta o neurodesenvolvimento e varia com a idade, gênero, tipo de droga e o tempo de exposição.
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PE-189 - ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA E A REALIZAÇÃO DE PRÉ-
NATAL E TRATAMENTO MATERNO ADEQUADOS NO ESTADO DO PARÁ

Wanda Maria de França Pires1, Larissa Dacier Lobato Comesanha1, Rafaella Casanova Ataíde dos Santos1,  
Nicole Morais Dillon1, Aurimery Gomes Chermont1

1 - Universidade Federal do Pará, UFPA.

Introdução: A Sífilis Congênita é a infecção de diversos sistemas causadas pelo Treponema pallidum o qual é 
transmitido ao feto por via placentária através de gestante não tratada ou sem tratamento efetivo. Objetivo: 
Análise dos casos confirmados de Sífilis Congênita no ano de 2018 no estado do Pará e sua correlação com a 
realização de pré-natal e início do tratamento materno. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo epidemio-
lógico e descritivo com uso dos dados disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
reunidos pelo DATASUS. Foram analisados os números de casos confirmados, bem como o número total de pré-
natais realizados e ano de início de tratamento materno no estado do Pará através do TabNet no sítio eletrônico 
do DATASUS. Por ser um estudo com a utilização de dados públicos não há a necessidade de submissão ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Pará. Resultados: Foram confirmados 23.935 de Sífilis Neonatal 
no Brasil no ano de 2018, sendo 630 casos notificados no Estado do Pará. Dentre esses, 66 casos ocorreram sem 
a realização de pré-natal e em 386 casos o início do tratamento da mãe se deu no ano de diagnóstico da Sífilis 
Congênita do infante. Conclusão: A detecção de Sífilis na gestação é feita através do exame VDRL (Venereal Di-
sease Research Laboratory) o qual deve ser realizado rotineiramente no primeiro trimestre de gravidez. Nota-se 
então que a incidência de Sífilis neonatal pode ser reduzida com assistência pré-natal qualificada e tratamento 
adequado no tempo correto, visto que o tratamento em fases tardias da gravidez podem não eliminar a infecção 
fetal, podendo resultar em aborto ou complicações neonatais e tardias.

PE-190 - INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO RELACIONADOS À RETINOPATIA DA 
PREMATURIDADE EM RECÉM-NASCIDOS COM IDADE GESTACIONAL MENOR OU IGUAL A 
32 SEMANAS

Fernanda do Nascimento1, Patricia Battisti Menegazzo1, Wania Eloisa Ebert Cechin1, Giovana Bonfantti Donato1, 
Alexandre Pereira Tognon1

1 - Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, RS.

Objetivo: Avaliar a incidência da retinopatia da prematuridade e os fatores de risco associados em recém-nascidos 
prematuros com idade gestacional menor ou igual a 32 semanas internados em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal em um hospital geral no Sul do Brasil. Método: Estudo transversal realizado no período de janeiro a 
dezembro de 2019. Dos 141 pacientes elegíveis, 25 foram excluídos por não preencherem os critérios de in-
clusão. As variáveis foram coletadas através de registros médicos do prontuário do paciente. A retinopatia foi 
definida mediante exame fundoscópico realizado entre a terceira e quarta semana de vida. A análise estatística 
foi feita pelo IBM SPSS Statistics 26 com descrição de frequências, médias e medianas. As comparações foram 
avaliadas pelo teste qui-quadrado de Pearson, teste exato de Fischer e teste U de Mann-Whitney. Considerou-
se como estatisticamente significativo o valor p < 0,05. Resultados: A incidência da retinopatia no estudo foi 
de 12,9%, sendo a maioria classificada como grau I (73,3%). Os recém-nascidos que apresentaram ROP tinham 
menor peso e idade gestacional ao nascimento e um maior período de exposição a oxigenoterapia. Os fatores de 
risco observados foram anemia e hemorragia intracraniana bem como o maior tempo para recuperar a perda de 
peso inicial. Conclusões: A retinopatia da prematuridade é comum. Os fatores e risco identificados nos permitem 
adotar medidas cabíveis para a sua prevenção, enfatizando medidas de controle da anemia, a parcimônia no uso 
da oxigenioterapia e um adequado aporte nutricional aos recém-nascidos prematuros.



98  Boletim Científico de Pediatria - Vol. 9, N° 1, 2021 Resumos do XIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-191 - ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL DO TIPO I: DESCRIÇÃO DE ACHADOS 
CLÍNICOS, NEUROLÓGICOS E DE PROGNÓSTICO

Gisele Delazeri1, Thais Vanessa Salvador1, Merialine Gresele1, Tatiane Andressa Gasparetto1,  
Guilherme Parmigiani Bobsin1, Raquel dos Santos Ramos1, Esther Rodrigues Rocha Alves1,  
Isadora Schneider Ludwig1, Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A atrofia muscular espinhal (AME) é uma condição genética caracterizada por fraqueza e atrofia 
musculares, resultantes de degeneração progressiva das células do corno anterior da medula espinal. Nosso 
objetivo foi descrever as características clínicas, a evolução e o prognóstico de uma paciente com AME do tipo I. 
Descrição do caso: Menina de 1 ano e 3 meses, segunda filha de um casal não consanguíneo. Ela nasceu com 38 
semanas de gestação, de parto cesáreo, pesando 3.595 gramas e com escores de Apgar de 9. Quanto ao desen-
volvimento neuropsicomotor, sustentou a cabeça aos 7 meses, porém, nunca sentou. Ainda com 1 ano de idade, 
teve episódio de pneumonia, passando por uma hospitalização. Após ter recebido alta, ficou 20 dias em casa e 
depois recomeçou com novo episódio de tosse produtiva, evoluindo para um quadro de pneumonia, necessitando 
de nova hospitalização em unidade de tratamento intensivo. A mãe relata que a criança apresentava perda de 
força nos braços e nas pernas. Ea possuía hipotonia dos membros e arreflexia. A eletroneuromiografia evidenciou 
grave disfunção difusa dos neurônios motores. A análise molecular do gene SMN revelou uma deleção no éxon 
8, o que foi compatível com o diagnóstico de AME do tipo I. A paciente evoluiu com piora do quadro respiratório, 
necessitando ser colocada em ventilação mecânica. Discussão: Pacientes com AME do tipo I, também conhecida 
como doença de Werdnig-Hoffmann, não são capazes de sentar sem suporte, tal como observado nesse caso. 
Como a função respiratória deteriora-se progressivamente, os indivíduos usualmente acabam necessitando de 
cuidados intensivos. Conclusão: A AME do tipo I é considerada uma doença grave, de início ainda no período ne-
onatal, cuja evolução é progressiva devido à fraqueza muscular, o que leva a um prognóstico bastante pobre.

PE-192 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UM PACIENTE COM CARCINOMA DE 
SUPRARRENAL

Gisele Delazeri1, Giulia Righetti Tuppini Vargas1, Ana Luíza Kolling Konopka1, Valberto Sanha1,  
Thais Vanessa Salvador1, Beatriz Felipe da Rocha1, Esther Rodrigues Rocha Alves1, Paula Veigas Storck1,  
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: Os tumores adrenocorticais possuem dois picos de incidência, um nos primeiros cinco anos, e outro, 
entre a quarta e a quinta décadas de vida. Nosso objetivo foi relatar os achados clínicos de um paciente com 
dois anos de idade com diagnóstico de carcinoma de suprarrenal. Descrição do caso: O paciente é filho único 
de um casal sem casos semelhantes na família. Ele nasceu de parto normal, a termo, pesando 4.150 g e com 
escore de Apgar 10 no quinto minuto. Logo após o seu nascimento, ficou por 5 dias na unidade de tratamento 
intensivo neonatal por quadro de disfunção respiratória. Com 1 ano e 3 meses de idade, o paciente começou a 
apresentar aumento do tamanho do pênis. Com 1 ano e 7 meses, surgiram também pelos por todo o corpo e lesões 
pustulosas na face. Ele evoluiu com progressão dos sintomas, além de prurido, alterações do humor, regressão 
da fala, alteração no tom de voz, diminuição da interação com outras crianças, diminuição do apetite, aumento 
do peso e picos hipertensivos. A investigação endocrinológica constatou níveis elevados de testosterona e de 
cortisol. O exame tomográfico de abdome evidenciou a presença de um tumor em glândula suprarrenal esquer-
da, cuja avaliação anatomopatológica foi compatível com o diagnóstico de carcinoma da cortical da suprarrenal 
(o paciente foi submetido à ressecção da glândula). Ele estava em uso de captopril, propanolol, hidrocortisona 
e clorpromazina. Discussão: A suspeita diagnóstica de tumores adrenocorticais usualmente ocorre devido aos 
sinais e sintomas decorrentes da produção excessiva de androgênios, com quadro de virilização. Pode também 
haver excesso de cortisol, levando á síndrome de Cushing, como observado em nosso paciente. Conclusão: 
Tumores adrenocorticais deveriam ser lembrados em casos de crianças apresentando quadros de virilização 
associados à síndrome de Cushing.
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PE-193 - RELATO DE UM PACIENTE ENCAMINHADO POR BAIXO GANHO DE PESO 
PONDERO-ESTATURAL QUE APRESENTAVA A SÍNDROME DE DELEÇÃO 22Q11 
(SÍNDROME VELOCARDIOFACIAL/DIGEORGE)

Victória Porcher Simioni1, Fernanda Silva dos Santos1, Fábio Biguelini Duarte1, Thais Vanessa Salvador1,  
Lennon Vidori1, Gisele Delazeri1, Bruna Araujo1, Tainá Mafalda dos Santos1, Julia Cachafeiro Réquia1,  
Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A síndrome de deleção 22q11 (SD22q11) é uma doença autossômica dominante decorrente de mi-
crodeleção e se caracteriza por uma grande variação fenotípica, com presença de defeitos cardíacos congênitos e 
achados faciais característicos. Nosso objetivo foi descrever um paciente com a SD22q11, cujo motivo do encami-
nhamento foi baixo ganho de peso pondero-estatural. Descrição do caso: O paciente, um menino de 2 anos de idade, 
veio encaminhado por peso abaixo do ideal. Nasceu de parto normal, a termo, pesando 3.100 g, tendo escores de 
Apgar de 7 e de 8. Ao exame físico, a criança apresentava fendas palpebrais oblíquas para cima, nariz tubular com 
columela curta, micrognatia, orelhas proeminentes, hérnia umbilical, dedos afilados das mãos, e sobreposição do 
2º sobre o 3º pododáctilo bilateralmente. Também possuía história de sopro cardíaco, contudo, a radiografia de 
tórax e o eletrocardiograma foram normais. A avaliação oftalmológica evidenciou astigmatismo e pseudoestrabismo 
divergente. O paciente falava com certa dificuldade e fazia uso de fraldas. Apresentou episódios de irritabilidade, 
sendo que iniciou o uso de risperidona aos 3 anos. O exame de cariótipo foi normal. Contudo, o exame de hibridi-
zação in situ fluorescente (FISH) revelou uma microdeleção na região 22q11.2. Discussão: Apesar de a maioria dos 
pacientes com a SD22q11 ser identificada devido a malformações cardíacas, o paciente descrito não tinha esse 
tipo de alteração e foi diagnosticado com base nas suas características faciais. As mesmas foram essenciais para a 
suspeita clínica e investigação diagnóstica. Outros achados, como distúrbios da fala e irritabilidade, foram também 
compatíveis com o diagnóstico da síndrome. Conclusão: Devido à dificuldade no diagnóstico da SD22q11 em fun-
ção da grande variabilidade dos seus achados clínicos, a presença de dismorfias faciais, como fendas palpebrais 
oblíquas para cima, nariz tubular, micrognatia e orelhas proeminentes, pode auxiliar na sua suspeita.

PE-194 - SÍNDROME DE RUSSELL-SILVER E SUA ASSOCIAÇÃO COM DIFICULDADES 
ALIMENTARES

Gisele Delazeri1, Merialine Gresele1, Eliaquim Beck Fernandes1, Marina da Rocha Besson1,  
Mateus dos Santos Taiarol1, Isadora Bueloni Ghiorzi1, Ana Luíza Kolling Konopka1, Isadora Schneider Ludwig1,  
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A síndrome de Russell-Silver é uma condição genética caracterizada por deficiência de crescimento 
pré e pós-natal, podendo estar presentes outras manifestações envolvendo diferentes sistemas. Nosso objetivo foi 
descrever um paciente com a síndrome de Russell-Silver apresentando dificuldades alimentares. Descrição do caso: 
Paciente masculino, de 1 ano e 6 meses de idade. Nasceu de parto normal, com 37 semanas de gestação, pesando 
1785 g e com escores de Apgar de 7 e 8. Ao nascimento, apresentou mecônio espesso, sendo que foi manejado com 
aspiração e ventilação com bolsa valva-máscara. Realizou-se diagnóstico de transposição dos grandes vasos. Aos 
13 dias de vida, o paciente foi submetido à cirurgia de ligadura e de secção do canal arterial, com reparo de uma 
comunicação interatrial e de uma comunicação interventricular. A criança evoluiu com atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor, e necessitou fazer uso prolongado de sonda nasoentérica, devido a dificuldades alimentares. 
Não foi possível amamentá-la no seio materno. Contudo, o paciente não apresentou episódios de hipoglicemia. 
Ele possuía retardo de crescimento, face triangular, fendas palpebrais oblíquas para cima, epicanto bilateral, 
raiz nasal larga e baixa, palato ogival, micrognatia, prega palmar única bilateral, clinodactilia de quintos dedos, 
camptodactilia de dedos das mãos, assimetria de membros inferiores (esquerdo menor que o direito) e hipotonia. 
A tomografia computadorizada de crânio não evidenciou alterações. A avaliação radiográfica mostrou sinais de 
encurtamento das estruturas ósseas do membro inferior esquerdo. Conclusões: A soma dos achados clínicos e dos 
exames complementares foi compatível com o diagnóstico de síndrome de Russell-Silver. Dificuldades alimentares 
são comuns entre estes, pacientes e podem ocorrer devido ao pouco apetite, doença do refluxo gastroesofágico, 
esofagite e aversão aos alimentos. Por isso, crianças com a síndrome estão em risco de apresentar hipoglicemia 
em situações de jejum prolongado, incluindo na realização de procedimentos cirúrgicos.



100  Boletim Científico de Pediatria - Vol. 9, N° 1, 2021 Resumos do XIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-195 - PSEUDOARTROSE: UM ACHADO DO ESPECTRO CLÍNICO DA 
NEUROFIBROMATOSE DO TIPO 1

Victória Porcher Simioni1, Fernanda Silva dos Santos1, Esther Rodrigues Rocha Alves1, Mateus dos Santos Taiarol1, 
Isadora Bueloni Ghiorzi1, Marina da Rocha Besson1, Eliaquim Beck Fernandes1, Liana Vitória Marchezi1,  
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A neurofibromatose do tipo 1 (NF1) é uma condição autossômica dominante, cuja incidência varia 
de 1:2.000 a 1:75.00 nascimentos. Cerca de 50% dos seus casos ocorrem devido a uma mutação nova. Nosso 
objetivo foi relatar uma paciente com NF1 apresentando pseudoartrose de tíbia, discutindo a associação entre 
ambas. Descrição do caso: A paciente é a primeira filha de um casal jovem e hígido. Desde o nascimento, ela 
apresentava manchas café com leite na pele, sendo que aos 9 meses foi diagnosticada com NF1. Aos 4 anos, a 
criança apresentava medidas adequadas para a idade, manchas café com leite maiores que 0,5 cm, desenvolvi-
mento neuropsicomotor adequado e pseudoartrose na perna direita, secundária a uma fratura ocorrida com 1 
ano de idade. Ela possuía limitação para caminhar, além de deformidades na coluna. Aos 14 anos, apresentou 
amenorreia, com aumento de prolactina e episódio isolado de galactorreia. A ecografia abdominal evidenciou 
um pólipo na vesícula biliar. Neste meio tempo, a paciente teve uma boa evolução no tratamento da pseudoar-
trose. Ela referia dificuldades de aprendizagem, mas tinha um bom desempenho escolar. Houve logo a seguir o 
aparecimento de um pequeno nódulo na pálpebra direita, o que levou à suspeita de um possível neurofibroma. 
Discussão: A NF1 pode acometer diferentes sistemas. A pseudoartrose afeta 5% dos pacientes, sendo a tíbia o 
local mais envolvido. Há ausência de consolidação do osso após uma fratura, sendo que se suspeita da mesma 
quando se observa um arqueamento anterolateral da perna durante a infância. Conclusão: o diagnóstico da NF1 
deve ser realizado o mais precoce possível, por meio de exames clínicos e da história familiar, com o objetivo de 
antecipar possíveis complicações, como a pseudoartrose de tíbia, e oferecer um tratamento precoce.

PE-196 - OCORRÊNCIA DA SÍNDROME DO X FRÁGIL EM GÊMEOS MONOZIGÓTICOS

Guilherme Parmigiani Bobsin1, Ana Luíza Kolling Konopka1, Raquel dos Santos Ramos1,  
Tatiane Andressa Gasparetto1, Rodrigo da Silva Batisti1, Bibiana de Borba Telles1, Vanessa Nilsson Silva1,  
Ana Carolina Kuwer Bugin1, Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A síndrome do X frágil é a segunda causa mais comum de déficit intelectual e ocorre por mutações 
no gene FMR1, decorrentes principalmente da expansão das repetições do trinucleotídeo CGG. Nosso objetivo 
foi relatar o caso raro de gêmeos monozigóticos acometidos pela síndrome. Descrição do caso: os pacientes 
eram o segundo e o terceiro filhos de um casal hígido, com história familiar de dificuldade de fala em primos 
maternos. A gestação gemelar cursou sem intercorrências, e o nascimento foi a termo, com medidas adequadas. 
Eles evoluíram com dificuldade de aprendizagem e de fala, necessitando de estimulação precoce. Ao exame físico, 
com 11 anos e 9 meses, observava-se, em ambos, face longa e triangular, orelhas grandes e em abano, pectus 
exacavatum, clinodactilia bilateral de quintos dedos, além de agitação psicomotora, movimentos repetitivos e 
dificuldade de contato visual. O cariótipo com pesquisa do sítio frágil do X, utilizando-se de meios pobres em 
ácido fólico, evidenciou fragilidade em Xq27.3 em ambos os gêmeos, o que foi compatível com o diagnóstico de 
síndrome do X frágil. Discussão: Há escassez na literatura de casos similares de gêmeos idênticos afetados pela 
síndrome. Contudo, as manifestações dos pacientes relatados pareceram ser bastante similares, o que difere da 
literatura, cuja descrição de casos de gêmeos monozigóticos com a síndrome refere diferenças em seus sinto-
mas, incluindo o grau de capacidade mental, o que parece ter relação com o número de repetições CGG de cada 
gêmeo. Conclusão: Diante do exposto, é possível verificar que na literatura há uma carência de dados sobre o 
mecanismo de instabilidade das repetições CGG na síndrome do X frágil durante o início do desenvolvimento 
embrionário. Além disso, nosso relato acaba sendo uma exceção, pois a maior parte dos gêmeos monozigóticos 
com a síndrome, apesar de serem idênticos, costumam cursar com diferentes sintomatologias.
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PE-197 - ACHADOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E RADIOLÓGICOS DE UM PACIENTE COM 
RAQUITISMO HIPOFOSFATÊMICO

Guilherme Parmigiani Bobsin1, Eliaquim Beck Fernandes1, Marina da Rocha Besson1, Mateus dos Santos Taiarol1, 
Isadora Bueloni Ghiorzi1, Tatiane Andressa Gasparetto1, Raquel dos Santos Ramos1, Ana Luíza Kolling Konopka1, 
Cristiane Kopacek1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: O raquitismo hipofosfatêmico é um distúrbio da mineralização óssea causado por um defeito no 
metabolismo renal do fósforo. O objetivo deste trabalho é relatar os achados clínicos, laboratoriais e radiológi-
cos de um paciente com raquitismo hipofosfatêmico. Descrição do caso: Paciente masculino, branco, de 4 anos, 
nascido de parto cesáreo, a termo, pesando 3150 g, com desenvolvimento motor adequado, veio à avaliação 
devido a alterações ósseas. Os pais eram hígidos, não consanguíneos e negavam casos semelhantes na família. 
O paciente não possuía história de crises convulsivas ou fraturas. Com 1 ano de idade, observou-se alteração 
dentária e anormalidades ósseas. À avaliação radiográfica, foram descritos: alargamento da extremidade anterior 
de praticamente todas as costelas, redução difusa da densidade óssea, deformidade dos fêmures e das tíbias, 
encurtamento diafisário e consequente geno varo, achatamento e encurtamento dos colos femorais, com coxa 
vara bilateral e deformidade em taça das metáfises distais dos ossos dos antebraços. Os exames laboratoriais 
mostraram níveis séricos diminuídos de fósforo e aumentados de fosfatase alcalina. Ao exame físico, com 4 
anos, notavam-se escafocefalia, maloclusões dentárias, costelas em rosário, clinodactilia dos quintos dedos 
das mãos, deformidade dos membros inferiores em valgo, além de alargamento da articulação dos pulsos. 
Discussão: O raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X é a forma hereditária mais comum de raquitismo, o que 
combina com o sexo do nosso paciente. Embora possa apresentar uma expressividade clínica variável, ele se 
caracteriza por deformidades ósseas, baixa estatura, anomalias dentárias e, em nível biológico, hipofosfatemia 
com baixa reabsorção renal de fosfato e aumento da atividade de fosfatases alcalinas séricas. Conclusão: o 
raquitismo hipofosfatêmico possui características clínicas, laboratoriais e radiológicas distintas que auxiliam 
na determinação do seu diagnóstico.

PE-198 - DISTÚRBIOS DA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 
CARIOTÍPICAS DE PACIENTES COM GENITÁLIA AMBÍGUA AVALIADAS POR UM SERVIÇO 
DE GENÉTICA CLÍNICA

Victória Porcher Simioni1, Esther Rodrigues Rocha Alves1, Lennon Vidori1, Jamile Dutra Correia1,  
Mirian Francine Favero1, Diego Seibel Júnior1, Laura Peroni Baldino1, Henry Victor Dutra Correia2,  
Daniela dos Santos Portilho2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,3

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, PUCRS; 3 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: o nascimento de uma criança com genitália ambígua é sempre considerado uma emergência médi-
ca e requer uma abordagem multidisciplinar. No Brasil, os dados epidemiológicos referentes aos distúrbios da 
diferenciação sexual são escassos e existem poucos centros com experiência dentro da área. Nosso objetivo foi 
caracterizar a população de pacientes encaminhados para avaliação de genitália ambígua através da análise dos 
resultados de sua investigação clínica e cariotípica. Materiais e Métodos: Realizou-se uma análise retrospectiva das 
características clínicas e citogenéticas dos pacientes encaminhados por genitália ambígua ao Serviço de Genética 
Clínica da UFCSPA, durante o período de Janeiro 1975 a Dezembro de 2012. A amostra foi constituída de pacientes 
que preencheram um dos dois critérios de Danish. Foram excluídos aqueles que apresentavam prontuários clínicos 
incompletos. Resultados: No período do estudo foram avaliados 361 pacientes. A sua idade média no momento 
da avaliação foi de 5 anos e 7 meses. A maioria veio encaminhada pela pediatria (51%). A história familiar revelou 
a presença de consanguinidade entre os pais em 4,4% dos casos e de recorrência familiar, em 4,7%. O exame de 
cariótipo foi realizado em 261 pacientes. A constituição cromossômica masculina (46,XY) foi encontrada em 61,5% 
dos casos, enquanto que a feminina (46,XX) em 23%. Mosaicismos e anomalias estruturais envolvendo os cromos-
somos sexuais foram verificados em 8,5% dos pacientes, enquanto que anomalias dos cromossomos autossômicos 
foram encontradas em 1,9%. Conclusões: A maioria dos pacientes apresentou uma constituição cromossômica 
masculina, provavelmente relacionada ao fato de que a diferenciação sexual masculina é um processo muito mais 
complexo do que o feminino, envolvendo diferentes fatores genéticos e hormonais.
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PE-199 - FATORES ASSOCIADOS À AMAMENTAÇÃO DE PRÉ-TERMOS APÓS ALTA DA UTI 
NEONATAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL NACIONAL

Fernanda Silva dos Santos1, Victória Porcher Simioni1, Tatiane Andressa Gasparetto1, Raquel dos Santos Ramos1, 
Jordana de Freitas Valle Volkmer2, Aline Hennemann3, Maria Karolina Schierholt1, Mariana González de Oliveira1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Unisinos; 3 - ONG Prematuridade.

Introdução: As mães de prematuros enfrentam diversos desafios para manter a amamentação durante a inter-
nação e após a alta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N). Embora o aleitamento materno exclusivo 
seja recomendado durante os seis primeiros meses, um período menor já seria benéfico para os prematuros. 
Objetivo: Descrever, baseado na percepção das mães, os fatores associados à manutenção do aleitamento ma-
terno de pré-termos por seis meses ou mais. Método: Um estudo transversal foi conduzido entre janeiro/2019 e 
janeiro/2021. A amostra foi composta por mães de prematuros, convidadas a partir das redes sociais a responder 
perguntas sobre a amamentação durante e após a alta da UTI-N. O desfecho primário foi o aleitamento materno, 
exclusivo ou suplementado, por seis meses ou mais após a alta. Resultados: 1000 mães responderam ao ques-
tionário. A maioria dos bebês (72,3%) nasceu com < 32 semanas e 56,1% tinham muito baixo peso. A maioria 
das mães (74%) reportou que estava amamentando quando receberam alta. Depois da internação, 76,6% dos 
recém-nascidos ainda estavam em aleitamento (embora não exclusivo) e 26,6% deles continuaram sendo ama-
mentados por seis meses ou mais. A amamentação prolongada foi associada a um menor tempo de internação, 
maior idade gestacional e aleitamento durante a internação e na alta. A amamentação por mais de seis meses 
foi significativamente associada apenas ao aleitamento materno na alta da UTI-N em uma regressão de Poisson, 
(RR = 3,28, 95% | IC 2,08-5,19, p < 0,001). Conclusão: O único fator associado ao aleitamento por seis meses ou 
mais foi estar amamentando na alta da UTI-N. A capacidade de amamentar durante a permanência na UTI-N pode 
ajudar as mães de prematuros a adquirirem confiança para manter o aleitamento após a saída do hospital.

PE-200 - NEUROFIBROMATOSE DO TIPO 2: ACHADOS CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS

Fernanda Silva dos Santos1, Thais Vanessa Salvador1, Victória Porcher Simioni1, Lennon Vidori1,  
Gisele Delazeri1, Giulia Righetti Tuppini Vargas1, Valberto Sanha1, Fábio Biguelini Duarte1,  
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 
ISCMPA.

Introdução: A neurofibromatose do tipo 2 (NF2) é uma doença genética que acarreta uma predisposição ao 
desenvolvimento de tumores, em especial schwannomas. Nosso objetivo foi descrever um paciente com NF2, 
apresentando schwannoma do nervo vestibular bilateral, chamando atenção para os seus achados clínicos e 
radiológicos. Descrição do caso: A paciente era uma menina de 13 anos, filha de um casal de pais sem casos de 
doenças genéticas na família. Possuía história de fotofobia e de paralisia do olho esquerdo desde os 5 anos. 
Este quadro durou aproximadamente 1 mês, tendo melhora espontânea. Contudo, ele começou a se repetir 
posteriormente, cerca de uma vez ao ano. Aos 11 anos, ela apresentou tontura, tanto quando caminhava como 
em repouso. No exame físico, observava-se falta de equilíbrio e fraqueza nas pernas. No exame neurológico, 
evidenciou-se papiledema bilateral, com impressão de uma possível hipertensão intracraniana. Sua tomografia 
de crânio revelou a presença de um schwannoma bilateral do nervo vestibular. O aumento do volume deste tumor 
levou a um quadro de hidrocefalia obstrutiva e sinais hipertensivos. A paciente evoluiu com perda de visão e 
necessitou ser submetida a uma terceiroventriculostomia endoscópica. o tumor de sistema nervoso central não 
chegou a ser ressecado. Discussão: A soma dos achados clínicos e dos resultados dos exames complementares 
foi compatível com o diagnóstico de NF2. Ela se caracteriza por schwannomas vestibulares bilaterais com sinto-
mas associados, que incluem zumbido, perda auditiva e alteração do equilíbrio. A doença possui um padrão de 
herança autossômico dominante, sendo que aproximadamente 50% dos casos se devem a variantes patogênicas 
novas. Conclusão: Pacientes apresentando NF2 devem ser cuidadosamente acompanhados, devido à possível 
evolução dos sintomas, bem como orientados quanto à possibilidade de recorrência genética entre seus filhos 
e o possível acometimento de outros membros na família.
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PE-201 - ATRESIA DE ESÔFAGO COM FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA EM UM PACIENTE 
COM ESPECTRO ÓCULO-AURÍCULO-VERTEBRAL (SÍNDROME DE GOLDENHAR)

Fernanda Silva dos Santos1, Thais Vanessa Salvador1, Lennon Vidori1, Merialine Gresele1,  
Mateus Arenhardt de Souza1, Jessica Karine Hartmann1, Laira Francielle Ferreira Zottis1,  
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: O espectro óculo-aurículo-vertebral é uma condição geralmente esporádica, com alguns casos 
hereditários, que se caracteriza pelo acometimento, principalmente, das estruturas originárias dos primeiros 
arcos branquiais, ou seja, face, olhos, orelhas e coluna. Contudo, sua expressão fenotípica é bastante variável. 
Descrição do caso: Criança, do sexo masculino, nasceu de parto cesáreo, a termo, pesando 2.240 g e com escores 
de Apgar de 7 no primeiro minuto e de 8 no quinto minuto. Ela apresentava assimetria facial (o lado esquerdo da 
face era menor), fenda labial à direita e palatina, micrognatia e microtia à esquerda, com a presença de apêndices 
pré-auriculares junto à mandíbula. Ela foi hospitalizada na unidade de terapia intensiva neonatal logo após o 
nascimento por quadro de sepse. Foi identificada atresia de esôfago e fístula traqueoesofágica, sendo submetida a 
cirurgia para correção no terceiro dia de vida. Necessitou de ventilação mecânica. Com 10 dias de vida, observou-
se a presença de um problema cardíaco. As ecografias cerebral e abdominal não revelaram anormalidades. A 
radiografia de coluna evidenciou a presença de uma costela cervical bilateral. Seu cariótipo de alta resolução 
foi masculino normal (46,XY). Discussão: Alterações gastrointestinais, apesar de pouco comuns, podem estar 
presentes na síndrome de Goldenhar. A atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica tem sido descrita em 
poucos casos. Imperfuração anal com ou sem fístula tem sido também eventualmente relatada. Conclusão: Para 
otimizar o diagnóstico e auxiliar precocemente no manejo de pacientes com espectro óculo-aurículo-vertebral é 
fundamental conhecer os achados mais comuns desta condição, mas sempre ter em mente que sua apresentação 
fenotípica é bastante variável, podendo também incluir achados gastrointestinais.

PE-202 - CIÊNCIA NA MATERNIDADE: COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS PARA A 
MATERNIDADE EMBASADOS NA CIÊNCIA

Victória Porcher Simioni1, Fernanda Silva dos Santos1, Tatiane Andressa Gasparetto1, Raquel dos Santos Ramos1, 
Jordana de Freitas Valle Volkmer2, Mariana González de Oliveira1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Unisinos.

Introdução: Numa época marcada pela disseminação maciça de informações, principalmente através das redes 
sociais, o conhecimento sobre a saúde pediátrica se tornou muito mais acessível. Contudo, há uma necessidade de 
selecionar tais conteúdos, a fim de que conhecimentos baseados em ciência sejam disponibilizados no dia a dia 
dos responsáveis pelo cuidado e pelo desenvolvimento das crianças, incluindo os prematuros e os adolescentes. 
Objetivo: Levar conhecimento baseado em evidência científica para a comunidade, por meio das redes sociais. 
Método: Através de perfis no Instagram e Facebook, vinculados ao projeto universitário de extensão “Ciência na 
maternidade: levando conhecimento baseado em evidências para a comunidade”, são elaborados, desenvolvidos 
e divulgados, semanalmente, três posts informativos acerca do cuidado em saúde infantil, sendo dois voltados 
à pediatria geral e um à neonatologia e prematuridade. Ainda, há um plano de esclarecimento de mitos e verda-
des relacionados aos temas, por meio de um quiz interativo nos stories das redes sociais e posterior elucidação 
do porquê das respostas. Resultados: Até o momento, o projeto possui 3.289 seguidores, com predomínio de 
mulheres (91,8%), na faixa etária de 25 a 34 anos (48%), residentes, na sua maioria, na região Sul-Sudeste do 
Brasil. Ao todo, foram alcançadas 38.089 pessoas, por meio de 39 posts informativos que resultaram em 3.318 
curtidas, 149 comentários, 696 compartilhamentos e 616 salvamentos. Conclusão: Num contexto digital repleto 
de conhecimentos em saúde ao alcance de um clique, o projeto alcança muitos agentes envolvidos no cuidado 
das crianças, oferecendo materiais informativos essenciais sobre a fase pediátrica e suas peculiaridades, o que 
poderá ser capaz de contribuir para uma melhora na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes.



104  Boletim Científico de Pediatria - Vol. 9, N° 1, 2021 Resumos do XIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-203 - ROTINAS NAS MATERNIDADES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO 
BRASIL

Victória Porcher Simioni1, Fernanda Silva dos Santos1, Tatiane Andressa Gasparetto1, Raquel dos Santos Ramos1, 
Jordana de Freitas Valle Volkmer2, Mariana González de Oliveira1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA; 2 - Unisinos.

Introdução: Devido à importância da amamentação e do pele-a-pele para o Recém-nascido (RN), é válido inves-
tigar qual a realidade vivenciada nas maternidades durante a pandemia de COVID-19. Objetivo: Analisar o relato 
das mães sobre a rotina das maternidades, principalmente a amamentação e o contato pele-a-pele, durante a 
pandemia. Método: Estudo transversal com mães de bebês nascidos entre 2020/2021. As mães foram convidadas 
pelas redes sociais a responderem um questionário online sobre a rotina nas maternidades. Resultados: 100 mães 
responderam ao questionário. 65% delas tiveram bebês com idade gestacional menor que 37 semanas. Para 
captar os dados relacionados à pandemia com maior fidedignidade, apresentaremos os dados dos RN com peso 
maior ou igual a 2.500 g (n=41). Somente 7,3% (n=3) das mães apresentaram suspeita de COVID-19, sendo que 
4,8% (n=2) tiveram exame positivo. Apenas 46,3% (n=19) dos RNs fizeram pele-a-pele e 17% (n=7) mamaram 
na primeira hora de vida. Nenhuma mãe foi orientada a manter distanciamento do berço, e enquanto a maioria 
amamentou no quarto (82,9%), somente 36,5% foram orientadas a usar máscara. 87,8% tiveram acompanhante 
na sala de parto, 80,4% tiveram acompanhante no quarto e 19,5% podiam receber visitas, o que indica uma 
circulação maior de pessoas. 36,5% dos bebês permaneceram por um período menor ou igual a 1 dia no hospital, 
sugerindo alta acelerada. Apenas 31,7% das mães receberam orientação sobre cuidados com a amamentação 
durante a pandemia e 51,2% receberam instruções quanto ao isolamento. Conclusão: A redução do pele-a-pele e 
da amamentação na primeira hora, em conjunto com a baixa orientação às mães sobre os cuidados na pandemia, 
indica ações incongruentes que podem destacar problemas nas condutas da sala de parto.

PE-204 - FASE ORAL DAS CRIANÇAS E COVID-19: COMO MANEJAR?

Leticia Staszczak1, Ana Paula Matzenbacher Ville1

1 - Hospital Pequeno Príncipe - Curitiba, PR.

Introdução: Entre as teorias do desenvolvimento infantil, a de Freud descreve uma fase oral. Mas como manejar 
essa faixa etária em meio a uma pandemia por COVID-19? Sem dúvidas a higiene e o isolamento são as melhores 
condutas a serem tomadas para a proteção dessas crianças. Objetivo: Revisar a fase oral de Freud e discutir sobre 
como cuidar dessa faixa etária para prevenir a infecção por COVID-19. Métodos: Revisão de literatura sobre o de-
senvolvimento infantil e as orientações para o cuidado dos bebês durante a pandemia de COVID-19. Resultados: 
Segundo Freud, o desenvolvimento psicossexual humano ocorre em cinco fases: fase oral, anal, fálica, período 
de latência e fase genital. Na fase oral (0-1ano), a interação com o meio que o certa ocorre principalmente pela 
boca, desde a satisfação com a amamentação, até o fato de descobrir novos objetos. Todavia, essa fase pode ser 
extremamente desafiadora durante pandemia por COVID-19. Sabemos que o vírus é transmitido pelo contato 
direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, e pelo toque de superfícies contaminadas. Para 
evitar que os bebês sejam infectados, é fundamental que haja o isolamento social e que seus cuidadores tomem 
medidas simples de higiene pessoal e com o ambiente. Como lavar sempre as mãos, se tiver algum sintoma usar 
máscara ao chegar perto do bebê, os que trabalham fora trocar de roupa e tomar banho antes de entrar em con-
tato com a criança, retirar os sapatos para entrar em casa. Conclusão: Por mais que esses bebês não manifestem 
as formas mais graves da doença causada pelo SARS-CoV-2, prevenir a infecção é fundamental para diminuir a 
disseminação do vírus. Manter o ambiente higienizado e arejado, restringindo o contato e circulação de pessoas 
que não moram na mesma residência é uma forma de não restringir o comportamento natural da criança.
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PE-205 - CORONAVÍRUS: O QUE OS GUIAS INFANTIS TRAZEM SOBRE PREVENÇÃO?

Leticia Staszczak1, Ana Paula Matzenbacher Ville1

1 - Hospital Pequeno Príncipe - Curitiba, PR.

Introdução: Em tempos de pandemia, é necessário orientar corretamente a população na prevenção da COVID-19. 
Para isso, diversos guias são publicados. Objetivo: Revisar as orientações para prevenção do COVID-19. Método: 
Revisão crítica de 6 cartilhas destinadas a pais e filhos. Resultados: Conversar com as crianças abertamente sobre 
“o que é COVID-19” é uma questão abordada por todos os guias. Orienta-las e ouvi-las é fundamental para a 
saúde mental destas. Explicar como se prevenir é consenso entre os guias. A higienização das mãos é uma das 
medidas de prevenção mais eficazes, e pode ser ensinada através de atividades lúdicas. Um exemplo, ilustrado 
no guia do jornal o Globo, é utilizar tinta guache para ser retirada durante a lavagem e pedir para a criança lavar 
com os olhos vendados. Após isso, abrir para verificar se foi eficaz. Os guias de O Globo, do Ministério da Saúde 
e da Unicef incentivam a criança cantar a música “parabéns para você” duas vezes, ou contar até 20, até atingir 
tempo necessário para lavagem adequada, ou como o guia da Fundação Telefônica Vivo sugere, a criança pode 
cantar uma música. Esta última, elaborada com uma psicóloga infantil, é dinâmica e conta com espaços para 
preenchimento pela própria criança. Outro guia, elaborado pelo pediatra Dr. Rubens Cat, aborda os cuidados 
ao chegar em casa e a importância do sol para a produção de vitamina D. Ainda, destaca que menores que 2 
anos não devem usar máscara. Em relação ao uso de telas, segundo o guia para pais da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, deve-se estipular o tempo de uso e utiliza-las para comunicação com familiares. Conclusão: os guias 
publicados são destinados à pais, educadores e às crianças. Tratam-se de conteúdos ilustrados e didáticos de 
fácil compreensão, que possibilitam aos pais explicar a doença e como realizar sua prevenção.

PE-206 - PROFILAXIA DE PALIVIZUMABE EM CRIANÇAS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA 
HEMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Heloísa Augusta Castralli1, Marcelly Fiame Gomes1, Márcia Taschetto Motta1

1. Universidade Federal de Santa Maria, UFSM.

Introdução e objetivo: Crianças com doença cardíaca congênita hemodinamicamente significativa apresentam 
maior risco para infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), estando indicadas para receber profilaxia sazonal 
com Palivizumabe, o qual tem demonstrado contribuir para melhores desfechos. Este estudo buscou realizar uma 
revisão da literatura sobre o uso de Palivizumabe em crianças com cardiopatia congênita hemodinamicamente 
significativa. Método: Foi feita uma pesquisa na base de dados PubMed utilizando-se os descritores “congenital 
heart disease”, “palivizumab” e “respiratory syncytial virus”. Foram encontrados 34 artigos em inglês, “free full 
text” e publicados entre 2016 e 2021, sendo selecionados 19. Resultados: As cardiopatias congênitas hemo-
dinamicamente significativas representam um grupo de cardiopatias congênitas cianóticas ou acianóticas não 
corrigidas com hipertensão pulmonar ou com necessidade de medicação para controle de insuficiência cardíaca 
congestiva. Comparativamente a seus pares saudáveis, crianças com esse diagnóstico apresentam maior morbi-
mortalidade por VSR durante a internação. Na revisão realizada, foi visto que a utilização do anticorpo monoclonal 
Palivizumabe reduz as taxas e o período de hospitalização por VSR em bebês com doenças cardíacas congênitas 
hemodinamicamente significativas. Ademais, seu uso foi implicado na diminuição da admissão em unidades de 
terapia intensiva relacionadas a infecções do trato respiratório inferior. Para a garantia do nível máximo de pro-
teção ao VSR, a literatura orienta um regime de 5 doses de Palivizumabe, o qual, no Brasil, é disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde através dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, podendo ser administrado 
durante períodos de sazonalidade, estando o lactente internado ou não. Diretrizes mais atualizadas, publicadas 
em 2014, recomendam sua aplicação em crianças com cardiopatia congênita apenas com idade 8804,12 meses. 
Conclusão: A eficácia e a boa tolerância da profilaxia de Palivizumabe em crianças com cardiopatia congênita 
hemodinamicamente significativa reforça a importância de seu uso na prevenção da infecção de VSR e suas 
complicações no grupo em questão.
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PE-207 - REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE PACIENTE POLINEUROPATA CRÍTICO 
PEDIÁTRICO OBESO: RELATO DE CASO

Guilherme Hoff Affeldt1, Diogo Romário Bezerra Guerin1, Giovana Morin Cassasola1,  
Caroline Jacoby Schmidt1, Cristina Miller1, Natalia Santos Schmitt1, Bruna Ziegler1,  
Camila Wohlgemuth Schaan1, Debora Sana Morais1, Leticia Alvarenga1

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Introdução: A polineuropatia do doente crítico (PPC) é uma desordem relativamente comum em pacientes internados 
em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), principalmente nos que apresentam complicações como choque séptico e 
disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Em decorrência da PPC, os pacientes apresentam fraqueza muscular gene-
ralizada. Uma abordagem multidisciplinar, em especial da fisioterapia, é de extrema importância para a reabilitação 
funcional destes pacientes. Relato de caso: R.G.R., sexo masculino, 12 anos, com diagnósticos prévios de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) e obesidade grave, (IMC 41,8), funcionalmente ativo na comunidade. Chega na Unidade de 
Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) em março de 2021 devido a um 
episódio de Cetoacidose Diabética, já intubado. Na admissão o paciente apresentava alteração moderada da funcio-
nalidade, conforme a escala Functional Status Scale (FSS) Pediátrica (Escore 19). Permaneceu em Ventilação Mecânica 
por 12 dias consecutivos, desenvolveu Insuficiência Renal Aguda, rabdomiólise e PCC. Após 29 dias na UTIP o paciente 
tem alta para a unidade de internação (UI), ainda com alteração de funcionalidade moderada, mantendo fraqueza 
muscular importante e imobilidade no leito. Realizou acompanhamento fisioterapêutico diário, com mobilização 
precoce e, conforme progressão, treinos de transferências e deambulação. Devido à obesidade e a fraqueza muscular, 
associada a dores articulares em MsIs, recursos como elevador de transferência elétrico e guincho para deambulação 
foram utilizados para estimular a saída do leito e deambulação precoce. Após 77 dias internado, o paciente teve alta 
hospitalar deambulando de forma independente, com ganho importante de força muscular, redução do seu IMC (35,5) 
e uma funcionalidade considerada adequada conforme a FSS totalizando um escore 6. Conclusão: o atendimento 
fisioterapêutico é de extrema importância em pacientes com PPC, devendo ser iniciado o mais precocemente possível, 
visando a melhora da funcionalidade e a redução do tempo de hospitalização. 

PE-208 - SÍNDROME DA ROLHA MECONIAL EM PREMATURO EXTREMO COMO 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PARA ENTEROCOLITE NECROSANTE: RELATO DE CASO

Anna Carolina Aurélio Peres1, Marilene Aparecida de Oliveira Campagnolo1

1 - Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete.

Introdução: A síndrome da rolha meconial é observada em prematuros (PMT) ou enfermos e naqueles com 
imaturidade funcional do intestino com cólon esquerdo pequeno, como recém-nascidos (RN) de mães diabéti-
cas ou naqueles com doença de Hirschprung. Descrição do caso clínico: Paciente M.J.V.L., feminino, PMT de 25 
semanas e 5 dias. Mãe com 36 anos, primigesta, 4 consultas de pré-natal com sorologias negativas. Submetida 
a cesariana por pré-eclâmpsia, peso 520 g, Apgar 5/7. Apresentou primeira evacuação com aproximadamente 
24 horas, introduzida dieta enteral com 5 dias de vida, com boa tolerância. Com cerca de 20 dias iniciou com 
distensão abdominal e vômitos, radiografia (RX) de abdome com distensão de alças sem sinais de pneumatose 
ou pneumoperitônio. Iniciado antibioticoterapia sem melhora do padrão abdominal, porém mantendo bom es-
tado geral. Prosseguida investigação com RX contrastado de esôfago/estômago, evidenciando rolha meconial. 
Feito estímulo evacuatório com supositório glicerinado, eliminou grande quantidade de mecônio com posterior 
melhora da distensão. Manteve boa evolução nos dias subsequentes. Teste de triagem neonatal para fibrose 
cística e demais sem alterações. Discussão: A obstrução intestinal funcional é a principal causa de obstrução 
vista na UTI neonatal. Os mecanismos incluem imaturidade de motilidade intestinal, íleo paralítico, íleo séptico, 
íleo meconial, rolha meconial, e distúrbios endócrinos. O tratamento consiste em uso de supositório de glicerina, 
enemas de solução salina morna e estimulação retal com cateter de borracha macio. Se falha, um clister opaco 
com contraste hiperosmolar pode ser diagnóstico e terapêutico. Conclusão: A obstrução intestinal por rolha 
meconial deve incluir a lista de diagnósticos diferenciais para enterocolite necrosante em PMT com distensão 
abdominal e vômitos, em especial no paciente com bom estado geral e sem alterações significativas em avalia-
ções laboratoriais e radiográficas iniciais.
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PE-209 - PREMATURIDADE E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA INFÂNCIA - UMA REVISÃO 
DE LITERATURA

Júlia de David Barrios1, Carolina Martinez Teixeira1, Gabrielle Bortolon1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: As doenças respiratórias correspondem às principais queixas em atendimentos pediátricos. É possí-
vel identificar fatores de riscos associados a estas patologias, de modo a contribuir para o diagnóstico precoce. 
Dentre os principais grupos de riscos, destacam-se os recém-nascidos pré termos. Assim, o objetivo do estudo 
é revisar a literatura científica mundial sobre a prematuridade e o desenvolvimento de doenças respiratórias. 
Método: Revisão sistemática da literatura, realizada em Maio de 2021, nas bases de dados Biblioteca Virtual 
de Saúde e PubMed. Utilizou-se os descritores Crianças, Doenças Respiratórias, Fator de Risco, Prematuridade. 
Foram elegíveis os estudos que avaliaram o desenvolvimento de doenças respiratórias em prematuros. Resul-
tados: Foram encontrados 49 títulos. Destes, 15 títulos foram selecionados, 15 resumos foram lidos e elegeu-se 
3 artigos para o estudo. A proporção de crianças internadas por afecções pulmonares, asma e sibilância em um 
hospital inglês demonstrou aumento proporcional com a prematuridade. Observou-se que infecções respiratórias 
virais estiveram mais associadas a menos de 27 semanas de idade gestacional. Já a Síndrome do Desconforto 
Respiratório ocorre majoritariamente em pacientes com menos 28 semanas, em 60-80% dos casos, estando inti-
mamente relacionada à baixa idade gestacional e ao baixo peso no nascimento. Conclusão: os dados disponíveis 
sugerem que a prematuridade está associada a doenças respiratórias na infância, sejam elas infecto-contagiosas 
ou associadas à deficiência de surfactante. Assim, revela-se a importância da qualidade da assistência pré-natal, 
bem como das consultas de puericultura, no acompanhamento destas crianças. 

PE-210 - BAIXO PESO AO NASCER E PNEUMONIA

Gabrielle Bortolon1, Carolina Martinez Teixeira1, Júlia de David Barrios1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: As doenças respiratórias são classificadas entre as que abrangem as vias aéreas superiores e aquelas 
das vias inferiores, estas últimas de pior prognóstico e destaca-se a prevalência da pneumonia, principalmente 
na pediatria. Entre os fatores de risco associados à pneumonia observa-se o baixo peso ao nascer. Desta forma, 
o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura mundial sobre pneumonia e 
baixo peso ao nascer em crianças de até 5 anos. Metodologia: O estudo é uma revisão sistemática da literatura, 
realizada no mês de Maio do ano 2021, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed. Utilizou-se 
os descritores Crianças,Pneumonia e Peso ao Nascer. Foram elegíveis os estudos que avaliaram a pneumonia em 
relação ao peso ao nascer publicados entre os anos de 2016 e 202. Resultados: Foram encontrados 61 títulos. 
Destes, 32 títulos foram selecionados, 15 resumos foram lidos e elegeu-se 4 artigos para o estudo. Dentre os 
artigos selecionados, observou-se que o baixo peso ao nascer foi associado com maior ocorrência de pneumonia. 
Em vista disso, as crianças que nasceram com peso inferior a 2.500 g apresentaram 5,96 vezes mais chances 
de desenvolver pneumonia do que as crianças com peso normal ao nascer. Isso porque o baixo peso resulta em 
diminuição da resposta imunológica e menor diâmetro das vias aéreas, facilitando sua obstrução e aumentando 
as consultas por queixas respiratórias. O que também é comprovado pelo fato de o baixo peso ao nascer dobrar 
a necessidade de hospitalização por pneumonia. Conclusão: Dessa forma, o baixo peso no nascimento se mostra 
como um fator de risco para o desenvolvimento de pneumonia em crianças, principalmente devido a causas 
anatômicas e imunológicas.
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PE-211 - AS PRINCIPAIS CAUSAS EVITÁVEIS DE MORTALIDADE INFANTIL: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA

Carolina Martinez Teixeira1, Gabrielle Bortolon1, Júlia de David Barrios1, Larissa Hallal Ribas1

1 - Universidade Católica de Pelotas, UCPEL.

Introdução: Dentre as causas gerais de maior mortalidade infantil encontram-se as evitáveis, refletindo a precária 
situação de saúde de um país. No Brasil, as taxas de mortalidade são elevadas e, devido a grande desigualdade 
territorial, as medidas de prevenção e tratamento não alcançam uma redução eficiente. Método: o estudo é uma 
revisão sistemática/integrativa da literatura, realizada no mês de Maio de 2021, nas bases de dados Biblioteca 
Virtual de Saúde e PubMed. Utilizou-se os descritores Mortalidade Infantil, Causas e Brasil. Foram elegíveis os 
estudos que avaliaram as causas evitáveis de mortalidade infantil, no Brasil. Resultados: Foram encontrados 97 
títulos. Destes, 23 títulos foram selecionados, 9 resumos foram lidos e elegeu-se 9 artigos para o estudo. Den-
tre os artigos selecionados, observou-se que, dentre as causas evitáveis, encontra-se: as causas reduzíveis com 
adequada atenção pré-natal, como a Síndrome da angústia/desconforto respiratória (SDR) do recém-nascido, 
baixo peso ao nascer e imunizações adequadas, reduzíveis com atenção a mulher no parto, como síndrome da 
aspiração neonatal, reduzíveis por atenção na puericultura, como transtornos respiratórios específicos desse 
período, reduzíveis por diagnóstico e tratamento adequado pela equipe de saúde, como pneumonias e infecções 
pulmonares agudas (IRA), reduzíveis por promoção à saúde adequada, como riscos acidentais quanto a respiração. 
Com isso, entende-se que uma boa qualidade de atenção primária à saúde já seria evidentemente resolutiva 
na redução dos números de mortes infantis. Conclusão: Dessa forma, fica notória a importância da promoção 
à saúde, da atenção pré-natal e pós-natal de qualidade, em todo o território brasileiro, distribuindo de forma 
efetiva as atenções básicas para os locais com maior demanda.

PE-212 - SINTOMAS DE CONSTIPAÇÃO EM LACTENTES: IMPACTO DE DIFERENTES 
MÉTODOS DE INTRODUÇÃO ALIMENTAR EM UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Renata oliveira Neves1, Larissa de Oliveira Silveira1, Marcela Reckziegel Lima1, Juliana Rombaldi Bernardi1,  
Leandro Meireles Nunes1

1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: A constipação intestinal é definida como o atraso da evacuação, geralmente acompanhado de dor 
ao defecar, dor abdominal e eliminação de fezes duras. É um problema de causas multifatoriais, muito frequente 
na população pediátrica, e estima-se que uma a cada dez crianças precisam de tratamento para constipação. 
Entende-se que a alimentação possa influenciar na presença de constipação, visto que a ingestão adequada de 
fibras, nutrientes e vitaminas se faz necessária para o crescimento e desenvolvimento infantil, além de atuar na 
manutenção da saúde intestinal. Objetivo: Investigar o impacto dos diferentes métodos de introdução alimentar 
na prevalência de sintomas de constipação funcional em crianças de até 12 meses de idade. Métodos: Ensaio 
clínico randomizado com lactentes divididos em três métodos de introdução alimentar: Tradicional, Baby-Led 
Introduction to SolidS (BLISS), e Misto. Os familiares receberam uma intervenção aos 5,5 meses da criança, com 
instruções sobre o método designado. Aos 12 meses de idade, foi disponibilizado um questionário baseado nos 
critérios diagnósticos RoMA IV para avaliar os sintomas de constipação infantil. o projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob o nº 2019-0230. Resultados: A 
amostra constituiu-se de 135 lactentes. Destes, 67 (49,6%) da amostra total apresentaram no mínimo 2 sintomas 
de constipação, em que 2,2% (n=3) evacuava duas vezes ou menos na semana, 71,9% (n=97) apresentaram 
esforço ao evacuar, 15,6% (n=21) demonstravam choro ou dor na evacuação, 14,1% (n=19) confirmaram já ter 
utilizado laxantes, 4,4% (n=6) apresentaram fissura anal, 45,9% (n=62) tiveram cólica e 8,9% (n=12) expuseram 
sangue nas fezes. Quanto ao método de introdução alimentar, 45 participaram do grupo tradicional, 48 do grupo 
BLISS e 42 do grupo misto. Não houve associação significativa entre os sintomas de constipação e o método de 
introdução da alimentação complementar (p > 0,05).
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PE-213 - MALFORMAÇÕES DO TRATO GASTROINTESTINAL ENTRE PACIENTES COM 
CARDIOPATIA CONGÊNITA

Bibiana de Borba Telles1, Rodrigo da Silva Batisti1, Victória Porcher Simioni1, Fernanda Silva dos Santos1,  
Daniélle Bernardi Silveira1, Liana Vitoria Marchezi1, Beatriz Felipe da Rocha1, Valberto Sanha1,  
Esther Rodrigues Rocha Alves1, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: As malformações extracardíacas (MEs) associadas à cardiopatia congênita (CC) podem aumentar 
o risco de morbidade e mortalidade da criança, tornando, muitas vezes, a intervenção cirúrgica arriscada. Esta 
associação entre MEs e CC pode envolver defeitos de diferentes sistemas ou tratos, como o gastrointestinal (TGI). 
Objetivo: Determinar a frequência e os tipos de malformação do TGI em uma amostra de pacientes com CC. 
Métodos: Foram avaliados pacientes hospitalizados pela primeira vez em uma unidade de tratamento intensivo 
cardíaca de um hospital pediátrico de referência do Sul do Brasil. os dados clínicos foram obtidos através do 
preenchimento de um protocolo padrão. Resultados: A amostra foi composta de 343 pacientes, 182 (53,1%) 
do sexo masculino, idades variando entre 1 dia a 14 anos e 6 meses (60,1% <1 ano). Alterações do TGI foram 
evidenciadas em 6 pacientes (1,7%) e consistiram de atresia de esôfago (n=2), estenose duodenal (n=1), vesícula 
biliar multisseptada (n=1), canal anal anteriorizado (n=1), e ânus imperfurado (n=1). A CC mais observada entre 
os pacientes com malformações do TGI foram os defeitos septais (n=3), em especial o defeito de septo ventri-
cular (n=2). Quatro pacientes eram sindrômicos, e alterações cromossômicas foram observadas em 5 pacientes. 
Conclusão: A partir da informação da presença de uma alteração no TGI associada, os profissionais da saúde 
podem realizar uma avaliação mais detalhada e dirigida dos pacientes com CC, visando o melhor manejo destes 
pacientes e prevenindo futuras complicações, principalmente relacionadas ao seu prognóstico.

PE-214 - EVOLUÇÃO E ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE A PARTIR DO RELATO DE UM PACIENTE

Bibiana de Borba Telles1, Rodrigo da Silva Batisti1, Isadora Schneider Ludwig1, Victória Porcher Simioni1, 
Diego Seibel Júnior1, Fernanda Silva dos Santos1, Lennon Vidori1, Thais Vanessa Salvador1, Gisele Delazeri1,  
Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética ligada ao X que se caracteriza por 
fraqueza muscular progressiva. Nosso objetivo foi descrever as características clínicas de um paciente com DMD, 
junto com sua evolução e o aconselhamento genético da família. Descrição do caso: o paciente era um menino de 
5 anos com suspeita de doença muscular. Ele nasceu de parto cesáreo, com 6 meses, pesando 1.900 g. Após o nas-
cimento, ele acabou tendo um episódio de parada respiratória. Ao exame físico, com 5 anos, o paciente apresentava 
levantar de Gowers, hipertrofia de panturrilhas e arreflexia. A eletroneuromiografia mostrou sinais neurofisiológicos 
sugestivos de alterações primárias da fibra muscular. A ressonância magnética de crânio revelou focos em hipersi-
nal em T2 localizadas na substância branca peritrigonal e sulcos corticais proeminentes. Os exames laboratoriais 
evidenciaram níveis elevados de aldolase e de creatinoquinase (CK). A análise molecular para a DMD, através da 
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex, foi compatível com o diagnóstico. A análise molecular 
da irmã do paciente, realizada por Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA), revelou que ela era 
portadora da mesma mutação. A avaliação cardiológica do paciente foi normal. Discussão: Inicialmente, levantou-
se a hipótese de lesão cerebral por hipóxia, devido ao episódio de parada respiratória. Entretanto, a evolução do 
paciente, com piora progressiva, juntamente com níveis elevados de CK e a idade de aparecimento dos sintomas, 
como a pseudohipertrofia de panturrilhas, foram indicativos de DMD, cujo diagnóstico foi confirmado pela análise 
molecular. Esta última possibilitou também revelar que a irmã apresentava risco aumentado de ter filhos do sexo 
masculino com a doença (50%). Conclusão: A elucidação diagnóstica e a avaliação de outros familiares foram 
fundamentais para o adequado manejo do paciente e o aconselhamento genético da família.
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PE-215 - CARACTERÍSTICAS NEUROLÓGICAS E COMPORTAMENTAIS DE UM PACIENTE 
COM A SÍNDROME DE KLINEFELTER

Bibiana de Borba Telles1, Rodrigo da Silva Batisti1, Guilherme Parmigiani Bobsin1, Jéssica Karine Hartmann1,  
Laira Francielle Ferreira Zottis1, Mateus Arenhardt de Souza1, Isadora Schneider Ludwig1, Dirciéllen Weber1,  
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,2

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA;  2 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ISCMPA.

Introdução: A síndrome de Klinefelter (SK) é uma doença genética caracterizada pela presença de um cromossomo X 
adicional (47,XXY). Ela se caracteriza principalmente por hipogonadismo e infertilidade, sendo assim mais frequente-
mente diagnosticada na idade adulta. Nosso objetivo foi relatar o caso de um adolescente com achados neurológicos, 
cognitivas e comportamentais associadas à síndrome. Descrição do caso: Paciente masculino, 15 anos de idade com 
história de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e especialmente da fala. Apresentava déficit de aprendizagem, 
apresentando diversas repetências na escola, e possuindo dificuldade de convívio social. Seu eletroencefalograma 
mostrou-se alterado. Ao exame físico, apresentava estatura adequada para a idade, hélices das orelhas em fauno, gine-
comastia e dor na bolsa escrotal. A ecografia testicular evidenciou testículos reduzidos de volume, além de varicocele. 
O cariótipo revelou uma constituição cromossômica compatível com SK (47,XXY). A avaliação psicológica evidenciou 
um quociente de inteligência (QI) verbal condizente com deficiência mental leve (62) e um QI total limítrofe (75). A 
sua dosagem de testosterona estava dentro dos padrões normais, contudo, o hormônio luteinizante e o hormônio 
folículo estimulante estavam aumentados e o espermograma revelou azoospermia. Após, iniciou-se a reposição com 
testosterona. Aos 16 anos, estava com anormalidade de dicção, além de dificuldade de relacionamento interpessoal 
e de aprendizado. Com 17 anos apresentou quadro depressivo, para o qual iniciou uso de fluoxetina. Discussão: os 
pacientes com SK podem apresentar alterações gonadais, além de achados cognitivos e comportamentais, déficit 
intelectual e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e na fala, o que, além de dificultar a identificação precoce, 
pode interferir nas suas relações interpessoais, deixando-os mais vulneráveis a possíveis transtornos psiquiátricos. 
Conclusão: Dessa forma, o diagnóstico rápido da síndrome pode possibilitar um maior apoio da equipe de saúde 
assistente e da família do paciente, facilitando o acesso às terapias necessárias para reduzir possíveis problemas de 
desenvolvimento como os apresentados pelo paciente.

PE-216 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ANOMALIA DE EBSTEIN: RESULTADOS A LONGO 
PRAZO

Carolina dos Anjos Bastos1, Ana Paula Matzenbacher Ville1, Larissa de Andrade Barbosa1, Luiza Garcia Rafagnin1, 
Mariana Xavier e Silva1

1 - Faculdades Pequeno Príncipe - Curitiba, PR.

Introdução: A Anomalia de Ebstein (AE) é uma doença rara que caracteriza-se por atrealização do ventrículo 
direito e defeitos da válvula tricúspide, com alterações nos folhetos septais e posteriores, e graus variados de 
hipotrofia ventricular direita. Diversas anomalias cardíacas estão potencialmente associadas. Intervenções cirúr-
gicas objetivam reduzir a gravidade e sequelas hemodinâmicas, hipoxemia e combater taquiarritmias intratáveis. 
Objetivo: Conhecer os resultados a médio e longo prazo do tratamento cirúrgico em pacientes com Anomalia 
de Ebstein. Método: Revisão integrativa através da busca de artigos em bases cientificas online. Resultados: 
O quadro clínico da AE é variável. Sintomas neonatais como cianose, cardiomegalia e sopros holossistólicos 
ocorrem quando há malformações graves. A abordagem cirúrgica é possível através da utilização de diversas 
técnicas, como a técnica do cone, viável com baixa mortalidade hospitalar, corrigindo a insuficiência tricúspide 
sem exigir substituição valvar. A literatura mostra resultados favoráveis ao tratamento cirúrgico, como melhora 
nos testes de tolerância ao exercício. As taxas de sobrevida após o tratamento cirúrgico são de cerca de 91,9% 
em 10 anos. Outro estudo mostra que as taxas de sobrevida aos 5, 10 e 20 anos são de 95,8%, 95,8% e 85,6%, 
respectivamente. Embora haja redução na mortalidade a longo prazo e a necessidade de reoperações devido a 
melhora significativa na detecção de casos mais leves e o uso de técnicas atuais, ainda, a incidência de insufi-
ciência residual ou recorrente perpetuam a necessidade de reoperação. Quando é realizado o reparo da vávula 
tricúspide com pericárdio autólogo, tem-se observado resultados razoáveis, com a cirurgia na infância repre-
sentando o pior espectro, enfrentando geralmente cirurgia de revisão. Conclusão: Estudos sobre os resultados 
a longo prazo do tratamento cirúrgico na AB é pouco explorada na literatura. O reparo da válvula tricúspide gera 
resultados favoráveis, porém, há necessidade de acompanhamento médico.
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PE-217 - O PAPEL DO OLÉO DE COPAÍBA NO TRATAMENTO DA DERMATITE ATÓPICA

Ana Paula Matzenbacher Ville1, Leticia Staszczak1

1 - Faculdades Pequeno Príncipe - Curitiba, PR.

Introdução: A dermatite atópica (DA) é uma dermatose inflamatória crônica. Óleo extraído do tronco da Copai-
fera sp., conhecido como óleo de copaíba (OC) pode ser utilizado como fitofármaco para a hidratação da pele 
de pacientes com dermatite. Objetivo: Revisar evidências que demonstrem a efetividade de oC para hidrata-
ção da pele. Métodos: Revisão de literatura através de bases científicas online. Resultados: o oC é utilizado 
por mais de 500 anos na medicina tradicional popular. As propriedades antiinflamatórias, cicatrizantes e ação 
antimicrobiana são devido aos componentes ß-cariofileno, ß-cubebeno, ß-bisaboleno, ácido poliáltico e ácido 
caurenoico. Comprovou-se atividade antimicrobiana do oC sobre a bactéria Streptococcus pyogenes, com inibição 
do crescimento in vitro. Martins et al. (2010) realizaram o tratamento com OC em feridas cutâneas, o que reduziu 
o edema local e cessou exsudação purulenta, além de auxiliar na multiplicação do tecido de granulação. Heck et 
al. (2012) destacam o uso do OC na dermatite, eczema e psoríase, cicatrizante de úlceras e lesões intrauterinas. 
Seu uso na DA ainda é restrito, porém já está bem fundamentado o papel dos óleos na hidratação da pele e seus 
benefícios para prevenção e controle da doença. Carvalho et al. (2005) realizaram o teste de granuloma, em 
camundongos, pelo teste de dermatite induzido pelo óleo de cróton, com redução e inibição dos edemas e da 
dermatose, além de ação analgésica quando aplicado topicamente. Lima Júnior et al. (2018) analisaram o uso 
desse fitofármaco na dermatite de contato alérgica, sendo que a emulsão 1% foi capaz de amenizar os efeitos 
da dermatite. Conclusão: Associar um óleo ao creme hidratante se mostra benéfico no controle da DA. OC pode 
ser uma opção viável, com comprovada ação antiinflamatória, cicatrizante e antisséptica. São necessários mais 
estudos que envolvem a DA e esse óleo para o uso seguro.

PE-218 - RELATO DE CASO SÍNDROME HEMATOFAGOCÍTICA

Amanda Sandri1, Arthur Henrique Sandri2, Mariana Risson2, Giani Cioccari3

1 - Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS; 2 - Universidade de Passo Fundo, UPF;  
3 - Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, RS.

A linfo-histiocitose hematofagocítica (HLH) é uma síndrome rara que se caracteriza por resposta inflamatória 
excessiva à superativação e proliferação inadequada de linfócitos e macrófagos, cujo diagnóstico pode ser de 
difícil identificação. Paciente masculino, 11 anos, procura atendimento com quadro de febre, mialgia, vômitos 
e diarreia há 4 dias. Internado para investigação, evoluiu com petéquias e equimoses, seguido por distensão 
abdominal e vômitos persistentes. Na suspeita de abdômen agudo, foi realizada videoapendicectomia, bran-
ca. Encaminhado à CTI pediátrica devido à piora do quadro. Realizada tomografia de abdômen que constatou 
hepatoesplenomegalia. O paciente permaneceu internado por mais de 30 dias, mantendo febre intermitente, 
sendo realizados diversos exames laboratoriais, os quais evidenciaram anemia, elevação de DHL, da PCR e do D-
dímero, hipertrigliceridemia e hiperferritinemia. Suas sorologias eram negativas para HIV, HCV, dengue, hepatite 
B, COVID-19 e Epstein-Barr, IgG positiva para toxoplasmose, CMV e Herpes, com IgM negativa. No decorrer da 
internação, fez uso de múltiplos antimicrobianos e antifúngicos, também desenvolveu uma série de complica-
ções: ascite, pneumonia, derrame pleural, derrame pericárdico, insuficiência renal aguda, síndrome perdedora 
de sal e pancreatite. Foram realizadas biópsias hepática, de linfonodos e de medula, sendo que a última apontou 
hemofagocitose, o que, junto às alterações clinico-laboratoriais, levou a concluir o diagnóstico de HLH. Iniciado, 
então, terapia com dexametasona e Etoposide, de acordo com o protocolo HLH-2004, com os quais apresentou 
melhora gradual e pôde, assim, receber alta. A etiologia exata da síndrome não foi determinada, sendo a hipótese 
principal pós-infecciosa. O paciente segue em tratamento no momento, retornando ao hospital para a terapia de 
manutenção. Em suma, a HLH possui diagnóstico complexo e deve ser suspeitada e aventada como diagnóstico 
diferencial em casos de febres persistentes e de origem indeterminada, uma vez que os pacientes se beneficiam 
da identificação e tratamento precoces.
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PE-219 - HIPERINSULINISMO CONGÊNITO EM RECÉM-NASCIDO COM NECESSIDADE DE 
PANCREATECTOMIA PARA CONTROLE GLICÊMICO

Lisiane Hoff Calegari1, Camila Penso1, Luciana Amorim Beltrão1, Júlia Michelon Tomazzoni1, Lucian de Souza1, 
Bruna Schafer Rojas1, Ana Paula Cargnelutti Venturini1, Júlia Lima Vieira1, Luciana Friedrich1

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Recém-nascido de mãe de 22 anos, primigesta, com diabetes gestacional, sem outras intercorrências no pré 
natal, peso de nascimento 5.105 g, grande para idade gestacional. Apresenta hipoglicemia nas primeiras horas 
de vida, refratária a elevadas taxas de infusão de glicose, de até 18 mg/kg/min. Iniciada terapêutica com diazó-
xido, octreotide, hidrocortisona e glucagon contínuo. Apresentou crises convulsivas, tratadas com fenobarbital, 
Ressonância de encéfalo demonstrando encefalomalácia e glicose. Exames séricos em vigência de hipoglicemia 
confirmam hiperinsulinismo congênito (insulina 68,5 µUI/ml). Realizada pancreatectomia parcial. Evolui com 
melhora progressiva das glicemias, sendo possível suspender medicações contínuas. Transição de soroterapia 
para fórmula extensamente hidrolisada via sonda, por distúrbio de deglutição. Alta hospitalar com hemoglico-
testes estáveis, recebendo octreotide intermitente e dieta via sonda. Discussão: Hiperinsulinismo congênito 
(HC) é a causa mais frequente de hipoglicemia persistente no recém-nascido. Em 60% dos casos, o diagnóstico 
ocorre no primeiro mês de vida. A incidência estimada é de 1/50.000 nascidos vivos. ocorre a secreção de 
insulina pelas células beta pancreáticas independentemente da quantidade de glicose sérica, resultando na 
remoção rápida desta do sangue para os tecidos, causando hipoglicemia concomitante com hiperinsulinemia. 
Pode ocorrer por lesão pancreática difusa (a mais comum, como caso do paciente), ou focal. HC por lesão difusa é 
uma doença genética, geralmente autossômica recessiva. Foram identificados nove genes que causam a doença, 
sendo a mutação do gene ABCC8 a mais comum, em 40% dos casos. Em aproximadamente 50% dos casos a 
causa não é identificada. A forma difusa geralmente requer pancreatectomia para controle glicêmico, mas esse 
tratamento não é curativo, e as crianças podem necessitar novos procedimentos ou uso crônico de medicações. 
O prognóstico depende da identificação e tratamento precoces da doença, para evitar sequelas neurológicas, 
como as identificadas em ressonância magnética de crânio do paciente aqui relatado.

PE-220 - TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO NA PANDEMIA

Elisete E. Arend1, Catherine Muttes Medeiros1, Arthur Ávila Praciano Pereira1, Liamara Fátima Scrovonski1,  
Arthur Suzano Mengarda1, Maiara Copatti1

1 - Universidade FEEVALE, Novo Hamburgo, RS.

Introdução: Nas emergências pediátricas o TCE (trauma cranioencefálico) é causa frequente de consultas. TCE é 
causa de morbimortalidade em crianças no mundo. Nos EUA é responsável por 600.000 consultas nas emergências 
pediátricas por ano. Este relato de caso foi uma das diversas consultas por trauma em emergência que atende 
convênio, na região metropolitana do RS, na pandemia COVID-19, em 2020. Chama a atenção a idade precoce da 
criança, pois o marco de virar-se é atingido aos 4 meses de idade. Descrição do caso: Lactente 2 meses, caiu da 
altura de 1 metro, da mesa de trabalho da mãe. Refere estar choroso, às vezes sonolento. Não apresentou vômitos. 
Em BEG, choroso ao exame, boa perfusão, discreto edema na região parieto-occipital, sem lesões pelo corpo, boa 
movimentação dos membros, Sinais vitais estáveis. Solicitada tomografia de crânio e neuroavaliação. Tomografia 
cerebral com traço de fratura parietal D e E, sem hemorragia, sem edema. Avaliação neurológica: PC 40 Reflexos 
profundos simétricos, cervical com sustentação quase completa, pupilas isocóricas e fotorreagentes, hematoma 
subgaleal à Direita. Impressão: TCE com traço de fratura sem gravidade. Criança seguiu assintomática, liberada 
com orientações de sinais de alarme para retorno ao Pronto Atendimento. Discussão: Em algumas situações, 
os pais trabalham remoto em casa e precisam somar o cuidado em tempo integral das crianças gerando stress 
e relaxamento da supervisão à medida que o isolamento se prolonga. É necessário intensificar orientações às 
famílias com crianças pequenas em casa que necessitam de maior dedicação dos pais. Estes lidam com impactos 
econômicos, emocionais e ainda necessitam garantir a saúde e segurança dos filhos. Conclusão: A Comunidade 
pediátrica necessita incentivar campanhas de prevenção aos traumas, com o objetivo de atuar na redução de 
acidentes às crianças. Essas ações devem ser reforçadas em tempos de coronavírus (COVID-19) pelos pediatras 
e enfermeiros, aos cuidadores das crianças.
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PE-221 - HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ENCEFÁLICAS: 
RELATO DE ANORMALIDADES EM RNM DE CRÂNIO DE RN DOENTE

Luciana Amorin Beltrão1, Guilherme Guaragna Filho1, Eduardo Correa Costa1, Lisiane Hoff Calegari1,  
Camila Penso1, Ana Paula Cargnelutti Venturini1, Júlia Michelon Tomazzoni1, Lucian de Souza1,  
Bruna Schafer Rojas1, Clarice Beatriz Giacomini1

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Introdução: A Hiperplasia Adrenal Congênita(HAC), doença autossômica recessiva, é causada por defeitos enzimáticos 
na esteroidogênese adrenal, com insuficiência da síntese do cortisol e elevação dos androgênios, causada pela defici-
ência da enzima 21-hidroxilase (90% dos casos), variando apresentação clínica desde virilização simples até a forma 
perdedora de sal (potencialmente letal). Apesar de haver relatos de alterações cerebrais em Ressonância Magnética 
(RNM) de adultos com HAC, este achado não faz parte da apresentação usual no RN e a neuroimagem não consta na 
investigação neste grupo de pacientes. Relato de caso: RN termo (IG 39+2), PN 3.545 g, pré-natal e parto sem inter-
corrências, identificada genitália com distúrbio de diferenciação sexual ao nascimento, internada em uti neonatal para 
investigação. Apresentou elevação importante de 17-hidroxiprogesterona, hiponatremia e ecografia abdominal com 
útero e ovário, compatível com HAC, iniciado tratamento específico sob orientação endocrinológica, com adequada 
resposta. Apresentava hipertonia persistente das lojas flexoras em MsIS desde o nascimento, recebendo avaliação 
ortopédica e neurológica e realizada RNM crânio (14º dia de vida). Identificado alterações significativas em substância 
branca compatíveis com focos isquêmicos. Não identificados fatores de riscos clássicos para tais achados. Recebeu ava-
liação especializada, descartadas origem cardíacas ou isquêmicas intra-útero, indicado seguimento clínico. Apresentou 
melhora clínica progressiva, com involução das hipertonias e desenvolvimento neuropsicomotor adequado para idade. 
Discussão: Apesar das manifestações neurológicas não constarem comumente no amplo espectro clínico de HAC, há 
diversas publicações apontando para alterações clínicas neurológicas e nos exames de imagem destes pacientes na 
idade adulta, acometendo principalmente substância branca (até 46%), com fisiopatologia desconhecida, podendo 
estar associada a evento isquêmico ou ao uso crônico de corticosteroide. Vale ressaltar a escassez de relatos sobre tais 
alterações no período neonatal. No entanto, este caso evidencia a possibilidade de sua ocorrência e a importância do 
pediatra assistente estar atento para reconhecer e iniciar investigação diante das primeiras alterações neurológicas.

PE-222 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: ACADÊMICO DE MEDICINA EM SALA DE PARTO

Ana Paula Matzenbacher Ville1, Leticia Staszczak1, Nasthia Kreuz Baziulis da Silva2, Amanda Wilceki2,  
Henrique Rahal Chrisostomo3, Mariana Dino Marquetti4, Marina Alves Trombini2, Naiara Bozza Pegoraro3,  
Thais Tapparo5, Gislayne Castro e Souza de Nieto6

1 - Faculdades Pequeno Príncipe; 2 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR; 3 - Faculdade Evangélica Mackenzie 
do Paraná; 4 - Universidade Federal do Paraná, UFPR; 5 - Universidade Positivo; 6 - Hospital e Maternidade Santa Brígida.

Introdução: A presença do pediatra em salas de parto (SP) é essencial para o primeiro atendimento ao recém-nascido. 
Para que essa assistência seja qualitativa, esses profissionais necessitam de bases teóricas e experiências práticas, 
nem sempre suficientes na graduação, surgindo a necessidade do estudante em complementar sua formação ao 
participar de ligas acadêmicas. Nesse relato serão descritas experiências e desafios dos acadêmicos nesse meio. 
Objetivo: Relatar os aprendizados de acadêmicos de medicina em uma liga de neonatologia e como a vivência em 
SP influencia na formação do generalista. Método: Trata-se de um relato de experiência de estágio supervisionado 
no centro obstétrico de uma maternidade em Curitiba-PR. Resultados: Ao acompanhar os pediatras no centro obs-
tétrico foi possível observar, auxiliar e aprender os primeiros cuidados prestados ao recém-nascido e participar da 
conduta através de dados anotados na carteirinha pré-natal, do clampeamento do cordão umbilical e do primeiro 
exame físico. O contato com mãe, neonato e acompanhante auxilia na manutenção e fortalecimento da empatia e 
zelo com o paciente, incentivando o aprimoramento técnico ao ver conteúdos teóricos sendo utilizados na prática. 
Outro fator contribuinte para a formação médica é o contato com profissionais diversos da área de saúde, com 
diferentes experiências, formação e tempo de atuação, possibilitando observar suas ações e aplicar esse apren-
dizado já durante a graduação. Um dos desafios encontrados nos estágios é a variedade de condutas práticas dos 
pediatras, como passar ou não sonda nasal e retal. Entretanto, diferentes atendimentos estimulam o acadêmico 
na construção da própria prática clínica. Conclusão: Por meio da vivência em SP, os estudantes se beneficiam de 
conhecimentos práticos essenciais para sua formação, observando os cuidados materno e neonatais e vivenciando 
a importância pediátrica para a saúde do recém-nascido. Ainda, há uma experiência de atendimentos não realizados 
cotidianamente no internato e acompanhamento prático com diferentes pediatras. 
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PE-223 - A RELEVÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS EM UTI NEONATAL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Leticia Staszczak1, Ana Paula Matzenbacher Ville1, Nasthia Kreuz Baziulis da Silva2, Amanda Wilceki2,  
Henrique Rahal Chrisostomo3, Mariana Dino Marquetti4, Marina Alves Trombini2, Naiara Bozza Pegoraro3,  
Thais Tapparo5, Gislayne Castro e Souza de Nieto6

1 - Faculdades Pequeno Príncipe; 2 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR; 3 - Faculdade Evangélica Mackenzie 
do Paraná; 4 - Universidade Federal do Paraná, UFPR; 5 - Universidade Positivo; 6 - Hospital e Maternidade Santa Brígida.

Introdução: Em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), os recém-nascidos estão sujeitos a descompensações, 
sendo a competência em comunicar más notícias imprescindível nesses casos. Informar com habilidade um prognós-
tico impactante do recém-nascido é uma maneira da família vivenciar a situação de forma menos dolorosa. Objetivo: 
Relatar experiência de acadêmicos de medicina da liga de neonatologia (LINEO) com comunicação de más notícias na 
UTIN. Método: Revisão de literatura em bases científicas online com relato de experiência de acadêmicos de medicina 
da LINEO na UTIN de uma maternidade em Curitiba (Paraná). Resultados: O protocolo SPIKES – preparar-se (Setting up), 
perceber (Perception), convidar ao diálogo (Invitation), informar (Knowledge), acolher emoção (Emotions), resumir e 
delinear (Strategy and Summary)(2) – é a principal ferramenta para a comunicação de más notícias estruturadamente(3). 
Durante um acompanhamento na UTIN, presenciamos os neonatologistas investigarem uma provável síndrome genética. 
Na visita do pai na UTIN, os pediatras estavam preparados com merecida atenção ao encontro (Setting up). observaram 
inicialmente a interação pai-filha sem interromper (Perception). Após perceber que o familiar gostaria de conversar 
(Invitation), começaram o diálogo entendendo o que o pai sabia até então e que suas indagações eram referentes ao 
tratamento oftalmológico. Então, explicou-se que a medicação via ocular era para retardar a progressão da doença oftál-
mica (Knowledge), sempre informando aos poucos e atentando à linguagem verbal e não verbal do familiar (Emotions). 
Finalizando, resumiram o diálogo e discutiram os próximos passos da cirurgia oftálmica e dos testes genéticos para 
uma abordagem direcionada (Strategy and Summary). Como acadêmicos, vivenciar a comunicação de más notícias gera 
um grande impacto completando a nossa formação. Conclusão: Além da melhor capacitação médica nos protocolos, 
conclui-se que é de extrema relevância o contato do acadêmico com a comunicação de más notícias, resultando na 
formação do profissional generalista mais preparado para abordar as famílias minimizando impactos emocionais.

PE-224 - BAQUETEAMENTO DIGITAL COMO MANIFESTAÇÃO DE DOENÇA DE CROHN EM 
PEDIATRIA

Cristina Detoni Trentin1, Elisa Pacheco Estima Correia1, Fernanda Chaves Barcellos Carvalho1, Patricia Ebone1,  
Tiago Silva Tonelli1, Mariana Menegon de Souza1, Victoria Bernardes Guimarães1, Silvana Palmeiro Marcantonio1, 
João Ronaldo Mafalda Krauzer1, José Vicente Noronha Spolidoro1

1 - Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS.

Introdução: O baqueteamento digital tem fisiopatologia incerta e é associado a diversas patologias pulmonares, 
cardiopatias congênitas, herança genética e doenças gastrointestinais, sendo mais comumente relacionado às 
duas primeiras categorias. Nos transtornos gastrointestinais, é descrita associação com doenças inflamatórias 
intestinais (DII), doença celíaca, polipose intestinal e cirrose hepática, sendo um achado frequente na Doença 
de Crohn pediátrica. Descrição do caso: Paciente masculino de 8 anos, procura a emergência por febre há 7 dias, 
prostração e emagrecimento, além de história de lesões orais e sintomas gastrointestinais recorrentes. Apre-
sentava internação prévia recente pelas mesmas queixas, sendo que na ocasião recebeu diagnóstico presuntivo 
de tuberculose pulmonar devido aos sintomas constitucionais e achados tomográficos compatíveis com doença 
granulomatosa. Ao exame, chamava a atenção o aspecto emagrecido e o baqueteamento digital em mãos e pés, 
além da palidez de mucosas. Os exames laboratoriais evidenciaram anemia microcítica, aumento de provas 
inflamatórias e calprotectina fecal elevada, e a ecografia abdominal mostrou espessamento parietal do ceco e 
cólon ascendente.  Inicialmente foi suspeitado de fibrose cística pela associação de sintomas gastrointestinais 
com alterações pulmonares e baqueteamento digital, porém a investigação foi negativa. Posteriormente, foi sub-
metido à endoscopia e colonoscopia que evidenciaram esôfago com intensa friabilidade e estrias longitudinais, 
além de colite com lesões aftoides e úlceras planas. O anatomopatológico foi compatível com Doença de Crohn 
em atividade. Conclusão: o baqueteamento digital é um achado bem descrito na literatura como prevalente na 
Doença de Crohn na faixa etária pediátrica. Se acompanhado de sintomas gastrointestinais recorrentes, deve 
chamar a atenção para a possibilidade de DII.
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PE-225 - DERMATITE ATÓPICA GRAVE COM RESOLUÇÃO APÓS ADMINISTRAÇÃO DE 
METOTREXATO SUBCUTÂNEO: RELATO DE CASO

Carolina P. Moreira1, Mirella R. Pontes1, Rossana F. Macie1, Paula Cristina da Costa1, Katriane Susin1,  
Larissa I. Lunkes1, Rosane Merg1, Iloite M Scheibel1, Regina Di Gesu1

1 - Hospital da Criança Conceição, HCC, Porto Alegre, RS.

Introdução: A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica recidivante que acomete principalmente 
as crianças. A DA causa impacto social e emocional negativo nos pacientes e nos familiares. Como doença mul-
tifatorial, apesar dos medicamentos, o tratamento é desafiador. O objetivo é relatar a resposta ao metotrexato 
(MTX) via subcutânea em paciente pediátrico com dermatite atópica grave. Relato do caso: Menino, 7 anos, 
iniciou com eczema generalizado aos 4 meses de idade, diagnosticado como DA associada a alergia alimentar. 
Foi submetido a dieta restritiva de leite de vaca e ovo, apoiado em níveis elevados de IgE específicos e relato 
de piora das lesões durante a sua ingestão. Apesar dos hidratantes cutâneos e medicamentos para controle da 
inflamação, do prurido e das infecções cutâneas, por vezes uso irregular (dificuldades econômicas), as lesões 
eram persistentes, comprometendo a qualidade de vida. Iniciou MTX subcutâneo em setembro de 2019, após 
múltiplas internações e consultas em pronto atendimentos. Após 5 meses, o uso foi interrompido pelos familiares, 
relatando melhora da pele. Retornou em maio de 2020 com piora das lesões, reiniciando aplicações regulares de 
MTX subcutâneo de junho de 2020 a janeiro de 2021, seguido de controle da DA, mesmo com reintrodução do 
leite e ovo. Discussão: A imunossupressão sistêmica está indicada na DA grave refratária ao tratamento usual. o 
MTX tem se mostrado eficaz e seguro, porém existem poucos estudos relacionados à aplicação subcutânea. Um 
impeditivo é a dificuldade de acesso ao uso parenteral desta medicação, possível somente em alguns serviços. 
Conclusão: O Metotrexato subcutâneo se mostrou eficaz e seguro no tratamento de DA do paciente acima des-
crito. São necessários estudos comparativos de qualidade para disseminação de seu uso na pediatria. 

PE-226 - PÚRPURA DE HENOCH-SCHONLEIN DESENCADEADA POR COVID-19 - RELATO 
DE CASO

Marcela Botta1, Luana Ribeiro Carlos1, Bárbara de Sôuza Nesello1, Betina Pessôa Altoé1,  
Natália Poletti Rodighero Leal1

1 - Hospital da Criança Santo Antônio, HCSA - Porto Alegre, RS.

Paciente masculino, 5 anos, portador de asma brônquica e em investigação de PFAPA (febre periódica, aftas orais, 
faringite e adenite cervical), foi levado para atendimento, em hospital de referência, por conta de dor em membros 
inferiores, dificuldade para mobilizar membro inferior esquerdo, edema em tornozelo esquerdo e aparecimen-
to de lesões eritematosas em membros inferiores e superiores, com quatro dias de evolução. Mãe negava que 
paciente tivesse apresentado febre, sintomas respiratórios ou manifestações gastrointestinais. Último episódio 
de PFAPA, há menos de um mês, com uso de corticoide. Concomitantemente, pai havia contraído COVID-19. 
Mãe e criança realizaram três RT-PCR para Sars-cov-2 com resultados negativos. Ao exame físico, extremidades 
aquecidas, bem perfundidas e com edema em pés e tornozelos. Havia lesões purpúricas palpáveis, em ambos 
os membros inferiores, nádegas e em membros superiores. Exames laboratoriais com contagem de plaquetas, 
ureia, creatinina e exame qualitativo de urina sem alterações, LAMP COVID-19 negativo, anticorpos totais (IgM 
e IgG) para SARS-CoV-2 reagentes, bacterioscópico e bacteriológico de orofaringe negativos. Diante da clínica, 
critérios de EULAR/PRES e exames, foi diagnosticado com Púrpura de Henoch-Schonlein (PHS) desencadeada 
por COVID-19. Foi internado, recebeu sintomáticos e avaliação pela equipe da reumatologia. Apresentou boa 
resposta ao uso de analgésicos comuns e AINE, tendo recebido alta hospitalar com acompanhamento ambulato-
rial. Ressalta-se na literatura relatos de casos de PHS desencadeada por COVID-19, corroborando a importância 
atual do tema.
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PE-227 - RELATO DE CASO NEONATO COM DOENÇA DO XAROPE DO BORDO

Camila Penso1, Clarissa Gutiérrez Carvalho1,2, Lisiane Hoff Calegari1, Ana Paula Cargnelutti Venturini1,  
Luciana Amorim Beltrão1, Bruna Schafer Rojas1, Thaís Martins de Oliveira1, Yasminne Marinho de Araújo Rocha1,2, 
Carolina Fischinger Moura de Souza1, Rita de Cássia Silveira1,2

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA;  2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: A doença da urina do xarope de bordo (MSUD) é uma condição autossômica recessiva causada pela 
deficiência na atividade do complexo alfa-cetoácido-desidrogenase de cadeia ramificada (BCKDC), envolvido no 
catabolismo dos aminoácidos (AA) leucina, isoleucina e valina, levando a níveis elevados destes. Dos fenótipos 
conhecidos, a forma neonatal é a mais comum. A apresentação clínica cursa com pacientes assintomáticos ao 
nascimento, que evoluem nos primeiros dias de vida (dv) com irritabilidade, letargia, distúrbios metabólicos, en-
cefalopatia e convulsões. O diagnóstico e tratamento precoces mudam o prognóstico. Descrição do caso: Neonato 
masculino, a termo, APGAR 8/9, PN: 3.695 g, recebeu alta hospitalar com 48 horas de vida (hv) sem intercorrências 
clínicas. Evoluiu com irritabilidade e vômitos e após com sonolência, apneias e crises convulsivas entre o 3° e o 
5° dv. Internou na UTI neonatal, evoluindo para intubação no 7° dv e foi evidenciado edema cerebral em exame 
de imagem. Teste do pezinho privado demonstrou aumento de tirosina, fenilalanina e isoleucina. Transferido ao 
HCPA no 23o dv, para investigação. Apresentava aumento de leucina (2273,5 uM/L, 48-160), isoleucina (197,3 
uM/L, 26-91) e valina (259,8 uM/L, 86-190), fechando diagnóstico de MSUD. Foi mantido inicialmente em NPO, 
com soro de manutenção com taxa de infusão de glicose (TIG) 12 e indicada diálise peritoneal. Após 24h, iniciada 
fórmula específica para MSUD e reposição de AA. Permaneceu em diálise por 48h com queda gradual dos AA. 
Evoluiu com melhora progressiva do sensório. Discussão: O teste do pezinho na rede pública não inclui triagem 
para MSUD, uma doença rara. Sem acesso à triagem universal, cabe ao pediatra estar capacitado a reconhecer 
possibilidade do erro inato. Conclusão: Logo, é importante reconhecer a doença, realizar diagnóstico e tratamento 
adequados de forma precoce, com vistas a evitar danos neurológicos graves.

PE-228 - IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DE ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO EM SERVIÇO 
DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA: RELATO DE CASO

Paula Cristina da Costa1, Rossana F. Maciel1, Mirella R. Pontes1, Carolina P. Moreira1, Katriane Susin1,  
Larissa I. Lunkes1, Ilóite M. Scheibel1, Regina Di Gesu1

1 - Hospital da Criança Conceição, HCC, Porto Alegre, RS.

Introdução: O angioedema hereditário (AEH) é uma doença genética, rara e caracterizada por edema não infla-
matório. A apresentação clínica consiste em edema desfigurante da derme, do subcutâneo ou da submucosa, 
potencialmente fatal e refratário ao tratamento convencional. Estima-se que 25 a 40% das crises de AEH evoluem 
para óbito por asfixia se não tratadas. Objetivo: Alertar a importância do diagnóstico precoce de AEH a partir do 
presente relato. Relato de caso: Menino, 11 anos, com histórico de edema em pálpebras, lábios, língua, orofa-
ringe e pênis associados a traumas e infecções desde os 05 anos. Apresentou piora dos sintomas aos 09 anos, 
os quais passaram a ser mais frequentes e não cederem espontaneamente, sendo corriqueiramente utilizados 
corticoides e anti alérgicos como tentativa de alívio. A história familiar de óbitos por asfixia em emergência, C4 
baixo na crise e ausência de resposta ao tratamento usual para angiodema histaminérgico e o teste inibidor de 
c1 esterase quantitativo diminuído corroboraram para o diagnóstica de AEH. Foi iniciado tratamento profilático 
com ácido tranexâmico e orientado a aumentar a dose e procurar emergência em caso de crise. Recebeu uma 
dose de Icatibanto pela secretaria da saúde para tratamento específico em caso de crise. Discussão: o AEH pode 
ser confundido com outras causas de angioedema, como os provocados por alimentos ou medicamentos. São 
sinais de alerta a presença de histórico familiar de edema recorrente, ausência de urticária e da resposta aos anti-
histamínicos, corticoide e adrenalina. A dosagem de C4 diminuída na crise pode contribuir, mas o diagnóstico é 
confirmado pela avaliação quantitativa e funcional do inibidor de C1-INH e estudo genético. Conclusão: Embora 
raramente seja visto em atendimentos nas emergências, o reconhecimento do AEH propicia manejo adequado, 
evitando medidas desnecessárias ou desfechos fatais. 
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PE-229 - SÍNDROME DE GOLDENHAR – UM RELATO DE CASO

Diane Arbusti1, Thaís Sena Mombach Barreto1, Osvaldo Alfonso Pinto Artigalas1, Paula de Souza Dias Lopes1

1 - Hospital da Criança Conceição, HCC, Porto Alegre, RS.

Introdução: A Síndrome de Goldenhar (SG) ou Espectro Óculo-Aurículo-Vertebral (EOAV), é uma anomalia con-
gênita rara, com incidência variável de 1:5.600 a 1:56.000 nascidos vivos, predominando no sexo masculino 
(3:2). Descrição de caso: Menino, 1 ano, lactente sibilante, encaminhado à Emergência por disfunção respi-
ratória. Apresentava fenda palatina posterior, dois apêndices pré-auriculares bilateralmente e atraso da fala. 
Tinha ecocardiograma ao nascimento com CIA tipo fossa oval, BERA que não descartava alterações cocleares e 
audiometria de reforço visual mostrando habilidades auditivas de localização inadequadas para idade. TC de 
ouvidos e mastoide com velamento da cavidade timpânica, epitimpânica e mastoide esquerdas por material 
com densidades de partes moles. Suspeitou-se de SG, porém perdeu vínculo com o serviço. Na internação atual, 
dada continuidade à investigação: avaliação oftalmológica evidenciou cistos dermoides perilimbares e atrofia 
iriana em olho direito, radiografia de coluna, mostrou malformações vertebrais na coluna cervical e torácica 
(hemivértebras e defeito de fusão do arco posterior), ausência da última peça sacral e do cóccix, confirmando o 
diagnóstico. Discussão: A SG resulta do defeito no desenvolvimento do primeiro e do segundo arcos branquiais. 
Além das anomalias craniofaciais, podem ocorrer defeitos cardíacos, vertebrais e do SNC. O diagnóstico é realizado 
com os achados dos estigmas caracterizados no acrônimo em inglês “OMENS”, além de alterações em órbitas, 
mandíbula, ouvidos, nervo facial e tecido mole e não deve ser baseado somente em resultados radiológicos ou 
laboratoriais, mas considerar os aspectos clínicos e associar às condições sistêmicas de nascimento. Conclusão: 
o diagnóstico precoce é fundamental para oportunizar melhora na qualidade de vida ao paciente. A maioria dos 
casos não necessita intervenção cirúrgica, sendo reservada para quadros graves a correção em etapas. Sendo 
assim, é importante manter acompanhamento multidisciplinar para prevenir complicações. 

PE-230 - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CORIORRETINITE POR STORCH E DOENÇA DE 
STARGARDT: UM RELATO DE CASO

Eduarda Tanus Stefani1, Sofia Coch Broetto1, Maitê Taffarel1, André Luís Argenton Zortéa1, Mariana Tanus Stefani2, 
Islam Maruf Ahmad Maruf Mahmud3

1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS;  
3 - Hospital Banco de Olhos - Porto Alegre, RS.

Introdução: A doença de Stargardt é a distrofia macular hereditária mais prevalente em adultos jovens e é caracte-
rizada por grande associação a mutações no gene ABCA4. A coriorretinite é um processo inflamatório que atinge a 
coroide e a retina, e pode ser característica das manifestações oculares patológicas de doenças infecciosas como 
toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, herpes e rubéola (STORCH). Relato de caso: Paciente feminina, 7 anos, en-
caminhada ao Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre no serviço de Retina, para investigação de lesão retiniana, 
suspeita de Stargardt. A paciente apresentava ao exame acuidade com correção de 20/80 em ambos os olhos, 
esotropia intermitente do olho esquerdo e nistagmo em algumas posições do olhar e a oclusão. Na fundoscopia 
apresentava nervo óptico pálido, alteração pigmentar em polo posterior, envolvendo mácula e estendendo para 
região temporal, áreas bem delimitadas de atrofia e mobilização de pigmento, em ambos os olhos. Foi solicitada 
retinografia, com achados sugestivos de coriorretinite infecciosa e o resultado da investigação genética descartou 
a possibilidade de Doença de Stardgart. Paciente mantém acompanhamento no hospital, aguarda resultado de 
sorologias SToRCH e apresenta-se com acuidade visual de 20/100 em olho direito e 20/200 em olho esquerdo 
com óculos. Discussão: As manifestações oculares da doença de Stargardt podem ser inúmeras, podendo se apre-
sentar com distúrbios retinianos leves ou se estender até a perda progressiva da função e estrutura da retina. É 
caracterizada comumente por atrofia macular característica e manchas no polo posterior do epitélio pigmentar da 
retina. Doenças infecciosas são importantes causadoras de coriorretinite e constituem um importante diagnóstico 
diferencial com afecções retinianas, como Stargardt. Conclusão: Conforme evolução da investigação, afasta-se a 
possibilidade de Doença de Stargardt, uma vez que o teste genético foi negativo. Prossegue-se a investigação 
através de sorologias para STORCH, para assim concluir-se a causa da afecção retininana.
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PE-231 - SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA RELACIONADA AO SARS-COV2 
EM NEONATO

Bruna Schafer Rojas1, Julia Michelon Tomazzoni1, Lucian de Souza1, Ana Paula Cargnelutti Venturini1,  
Camila Penso1, Lisiane Hoff Calegari1, Luciana Amorim Beltrão1, Claudia Regina Hentges1, Rita de Cássia Silveira1

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Descrição do caso: Paciente a termo, 23 dias de vida, trazido à Emergência por vômitos, diarreia, perda de peso. Mãe 
COVID positivo no parto e HIV+. Coletado PCR COVID-19 do RN com 24 horas de vida: negativo. Sem intercorrências 
neonatais. Iniciou com sintomas gastrointestinais com 10 dias de vida. Na chegada à emergência, paciente desidratado, 
recebeu expansão volêmica. Exames: acidose metabólica (bicarbonato 5), hipocalemia e leucocitose com I/T 0,32. 
Iniciado antibioticoterapia, correção de potássio, hidratação e encaminhado para UTINEO. Descartado erros inatos do 
metabolismo após avaliação genética e estenose hipertrófica de piloro após exames de imagem. Coletado novo PCR 
COVID: resultado positivo. Devido à identificação de vírus e culturas negativas, suspenso antibioticoterapia. No 8º 
dia de internação, apresentou exantema micropapular. Avaliação dermatológica de exantema reacional pós-COVID-
19. Exames após avaliação da Reumatologia: anemia, transaminases, D-dímeros, e triglicerídeos e ferritina (1507) 
elevados. Paciente mantinha-se estável, sem necessidade de drogas vasoativas e suporte ventilatório, optado por 
coleta de controle em 48h. Provas inflamatórias persistentemente alteradas: prescrito imunoglobulina. Após 4h do 
término da infusão, apresentou pico febril (38,3 ºC), fechando critério para Síndrome Inflamatória Multissistêmica 
(MISC). Exames de controle: plaquetopenia e ferritina elevada (1367), repetida Imunoglobulina (dose total 2 g/kg). 
Paciente evoluiu bem, com melhora dos marcadores inflamatórios, dos sintomas gastrointestinais e dermatológicos. 
Discussão: Infecção por SARS-CoV-2 em crianças/neonatos está associada a sintomas leves, sem necessidade de cui-
dados intensivos. No entanto, a infecção associada ao MISC aumenta morbimortalidade. Presença de febre associada a 
necessidade de hospitalização por comprometimento de pelo menos dois sistemas orgânicos com provas inflamatórias 
elevadas em paciente com evidência de infecção por SARS-CoV-2 define diagnóstico. o reconhecimento da doença 
e instituição do tratamento (imunoglobulina 2 g/kg) precoce melhora o prognóstico. Há poucos relatos na literatura 
de MISC em neonatos, sendo importante considerar diagnóstico em pacientes expostos ao SARS-CoV-2.

PE-232 - SUSPEIÇÃO DIAGNÓSTICA DE SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN (WHS) A 
PARTIR DE ALTERAÇÕES NO TESTE DO REFLEXO VERMELHO (TRV)

Ana Paula Cargnelutti Venturini1, Camila Penso1, Lisiane Hoff Calegari1, Luciana Amorim Beltrão1,  
Bruna Schafer Rojas1, Julia Michelon Tomazzoni1, Lucian de Souza1, Débora Fontana de Meira1, Leandro Nunes1

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Descrição do caso: Recém-nascido masculino, a termo, sem intercorrências no pré-natal materno e no nascimento, 
sem história familiar de defeitos oculares. Na avaliação inicial, evidenciada ptose e dificuldades de abertura do 
olho esquerdo (OE), bem como TRV alterado à esquerda. A avaliação oftalmológica corroborou microftalmia e 
estrabismo convergente de OE, cristalino subluxado, coloboma extenso de retina e coroide acometendo toda a 
região central de OE. Diante dessas múltiplas alterações, recebeu avaliação da genética que destacou a presença 
de mamas hipertróficas, quinto quirodáctilo curto e cavalgamento de suturas. Também orientou a realização de 
exames complementares para investigar associação com outras malformações genéticas. Ecocardiograma mostrou 
três comunicações interatriais septo secundum, sem repercussões hemodinâmicas, eco abdominal sem alterações, 
eco cerebral com áreas hiperecogênicas nucleocapsulares à direita, indeterminadas ao método. Na sequência, 
ressonância magnética (RM) de crânio demonstrou importante alteração da morfologia e posicionamento do globo 
ocular esquerdo, importante redução da espessura das porções visualizadas do nervo óptico e do quiasma óptico 
à esquerda. Na avaliação pela neuropediatria, exame clínico dentro da normalidade e alterações inespecíficas 
na RM crânio. Assim, aventada hipótese de WHS ou deleção 4p pela equipe da genética, solicitado cariótipo e 
seguimento ambulatorial para aconselhamento genético e diagnóstico definitivo. Discussão: Coloboma de retina 
não está entre as alterações mais comuns no TRV, mas é uma das malformações da WHS. Essa síndrome com baixa 
incidência (1:50.000), tem quadro clínico amplo que inclui coloboma de íris, estrabismo divergente, aumento 
da distância entre os mamilos, doença cardíaca congênita - características encontradas no caso descrito. Além 
disso, há forte associação da mesma à deficiência intelectual, de crescimento e imunodeficiências, bem como 
expectativa de vida baixa. Assim, o diagnóstico (geralmente detectado com cariótipo) e tratamento precoces são 
importantes para suporte adequado e melhora da qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.
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PE-233 - ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DOS CASOS PROVÁVEIS DE DENGUE E DE 
ÓBITOS POR DENGUE E FEBRE HEMORRÁGICA DEVIDO AO VÍRUS DA DENGUE EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DOS 28 DIAS AOS 19 ANOS DE IDADE, NO BRASIL, EM 
2019

Stefanie Flach Zanatta1, Bruna Reis Krug2, Rodrigo Salzano Marchese3

1 - Universidade Federal de Pelotas, UFPEL; 2 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 3 - Associação Hospitalar Vila Nova e 
Hospital Dom João Becker.

Introdução: A dengue é uma doença com ciclos no Brasil, tanto epidêmicos quanto endêmicos, causada por um 
vírus de RNA, transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada, apresenta uma manifestação clássica 
com febre alta de início súbito, cefaleia, dor retro-orbitária e abdominal, exantemas, e outra hemorrágica com os 
mesmos sintomas, porém, com agravo hemorrágico entre o terceiro e sétimo dia. Objetivo: Avaliar perfil epide-
miológico das notificações de casos prováveis de dengue e dos óbitos por dengue e febre hemorrágica devido 
ao vírus da dengue em crianças e adolescentes, dos 28 dias aos 19 anos de idade no Brasil em 2019. Métodos: 
Estudo descritivo documental baseado nos dados de 2019 das notificações de dengue pelo sistema de informação 
de agravos de notificações (SINAN) e de mortalidade por dengue e febre hemorrágica devido ao vírus da dengue, 
dados do sistema de informações sobre mortalidade (SIM), na plataforma do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: Na faixa etária estudada são visualizadas 405.610 notificações de 
casos prováveis e 96 óbitos em 2019. A região com maior número de notificações é a Sudeste (59,58%), seguido 
de Nordeste (19,32%), Centro-Oeste (15,28%), na cor/raça parda (40,35%), no sexo masculino (50,54%), com 
idade entre 15 a 19 anos (35,69%). Nos óbitos por dengue e febre hemorrágica devido a esse vírus, a região mais 
acometida é a Nordeste (41,66%), seguida de Sudeste (32,29%) e Centro-oeste (20,83%), no sexo masculino 
(54,11%), na cor/raça parda (54,16%), com idade entre 5 a 9 anos (36,45%). Conclusão: O aumento do número 
de casos notificados e de óbitos torna a situação preocupante, já que é uma doença sem tratamento específico e 
que gera hospitalizações pela maior gravidade da doença nesses indivíduos. A predominância de notificações e 
óbitos no Sudeste e e Nordeste urge a implementação da prevenção nesses locais.

PE-234 - MEGAURETER OBSTRUTIVO E ESTENOSE CONGÊNITA DE URETER MÉDIO EM 
PACIENTE PEDIÁTRICO: UM RELATO DE CASO

Heloísa Augusta Castralli1, Gabrielle Simon Tronco1, Luiza Salatino1, Guilherme Lang Motta1

1. Universidade Federal de Santa Maria, UFSM.

Introdução: Dentre as patologias de acometimento ureteral, tem-se o Megaureter Obstrutivo (MO) e a Estenose 
Ureteral (EU), ambas de diagnóstico incomum na pediatria. Isoladamente, elas implicam elevada morbimortali-
dade e comprometimento renal às crianças acometidas. Não obstante, quando simultâneas, isso se faz de forma 
mais severa e, embora seja raro, é relevante sua identificação precoce para a instituição terapêutica adequada. 
Objetivo: Relatar um caso concomitante de Mo e estenose de ureter médio em paciente pediátrico com infec-
ções do trato urinário de repetição. Relato de caso: Paciente masculino, 4 anos, com histórico de três infecções 
de trato urinário febris por Klebsiella pneumoniae. Foi realizado ultrassom que apresentou hidronefrose severa 
à esquerda chegando até a junção ureterovesical, complementarmente, foi feita cintilografia renal com DMSA, 
indicando importante perda de função renal. O paciente foi submetido a dilatação endoscópica de MO, todavia 
o fio guia utilizado para passagem do balão dilatador não progrediu, sendo necessário realizar laparotomia com 
abordagem extraperitoneal. Nesta, foi observada estenose congênita de ureter médio, não permissiva à passa-
gem do cateter duplo J. optou-se por ressecção da metade distal do ureter esquerdo e reimplante ureteral pela 
técnica de Lich Gregoir. O paciente permaneceu internado por 2 dias com sonda vesical de demora, recebendo 
alta sem intercorrências e com cateter duplo J. Discussão: o cateter duplo J costuma ser opção terapêutica 
tanto para MO quanto para EU. Neste caso, entretanto, essa abordagem foi impossibilitada devido à presença 
de significativa estenose, descoberta durante a abordagem cirúrgica. A correção das patologias coexistentes 
foi, então, viabilizada pelo procedimento cirúrgico de escolha que reimplantou o ureter. Conclusão: Descrições 
de MO concomitantes à EU em população pediátrica são raras na literatura, de modo que seu relato auxilia a 
promover um melhor entendimento sobre sua evolução e atentar para sua hipótese diagnóstica no contexto da 
uropediatria.
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PE-235 - A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DO STREPTO B NA PREVENÇÃO DE MENINGITE 
BACTERIANA COM VENTRICULITE

Camila Penso1, Lisiane Hoff Calegari1, Ana Paula Cargnelutti Venturini1, Luciana Amorim Beltrão1,  
Bruna Schafer Rojas1, Julia Michelon Tomazzoni1, Lucian de Souza1, Claudia Regina Hentges1,  
Rita de Cássia Silveira1

1 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA.

Relato de caso: Recém-nascida (RN) feminina, a termo, parto vaginal, bolsa rota de 30 minutos, peso de nascimento 
4095 g, APGAR 8/9. Mãe sem pesquisa de Strepto B e sem profilaxia com antibioticoterapia anteparto. RN nasceu 
bem, encaminhada ao alojamento conjunto com a mãe. Com 40 horas de vida, interna na Unidade de tratamen-
to intensivo neonatal (UTIN) devido a dessaturações, gemência, febre, irritabilidade, tremores e eversão ocular. 
Deixada em campânula, FiO2 50%, realizada dose de ataque e manutenção de fenobarbital, coletada triagem de 
sepse, alterada. O líquido cefalorraquidiano (LCR) evidenciou meningite bacteriana (glicose 5, proteínas totais 953, 
leucócitos 51.120 (neutrófilos 95%), eritrócitos 5.000, bacterioscópico e cultura negativos). Iniciado ampicilina e 
gentamicina. Ambas hemoculturas positivaram para Streptococcus B agalactiae. Fez eletroencefalograma alterado, 
ecografia cerebral normal e foi avaliada pela neurologia pediátrica. Após 7 dias de antibioticoterapia, evoluiu com 
febre persistente, realizada nova triagem sepse, agora negativa, mas seguia com LCR alterado (glicose 28, proteínas 
totais 201, leucócitos 99, eritrócitos 170 (linfócitos 40%), bacterioscópico e cultura negativos), trocado gentamicina 
por cefepime e solicitada ressonância de crânio (RNM). A imagem evidenciou sinais compatíveis com ventriculite. 
Realizado tratamento com ATB por 8 semanas até melhora clínica e dos exames complementares. Discussão: Menin-
gite é a inflamação das meninges, que são comprometidas por microrganismos patogênicos. Dentre as infecções do 
sistema nervoso central, a meningite apresenta as mais altas taxas de morbimortalidade. O quadro clínico cursa com 
febre, irritabilidade, recusa alimentar, vômitos, convulsões e abaulamento fontanelar. Nos RNs, os estreptococos é 
um dos principais causadores da meningite. o diagnóstico se faz pela punção do LCR e a instituição de tratamento 
adequado diminui as complicações. Vale ressaltar a importância da pesquisa Strepto B durante a gestação e a anti-
bioticoterapia adequada anteparto com vistas a prevenir quadros infecciosos que cursam com alta mortalidade e 
complicações associadas. 

PE-236 - RARA CAUSA DE DOR AGUDA EM FOSSA ILÍACA DIREITA: INFARTO OMENTAL – 
RELATO DE CASO

Mariana Menegon de Souza1, Natália Faviero de Vasconcellos1, Débora Dettmer1,  
Fernanda Chaves Barcellos Carvalho1, Cristina Detoni Trentin1, Elisa Pacheco Estima Correia1,  
Aristoteles de Almeida Pires1, Silvana Palmeiro Marcantonio1, Samanta Sarmento da Silva1,  
Mariane Cibelle Barreto da Silva Barros1

1 - Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS.

Introdução: O infarto omental é uma condição rara, benigna e autolimitada que deve fazer parte do diagnóstico 
diferencial em casos de abdome agudo inflamatório. Trata-se de um adensamento de gordura omental, podendo ser 
causado por torção primária ou secundária do omento. Estima-se que a patologia é subdiagnosticada na faixa etária 
pediátrica. Relato de caso: L.C.L.P., 16 anos, sexo feminino, IMC 25 kg/m², chega à emergência referindo dor em fossa 
ilíaca direita, com piora à descompressão, associada à febrícula e fezes amolecidas, iniciadas há 24 horas. Solicitado 
ecografia abdominal para avaliar suspeita de apendicite, entretanto, apêndice cecal estava normal. Observou-se no 
local da dor pequena área hiperecogênica mal delimitada na gordura superficial do omento, sugerindo diagnóstico 
diferencial entre apendagite epiploica e infarto omental. Realizados exames laboratoriais com leucocitose e proteína 
C-reativa aumentada. Recebeu analgesia com Tramadol, Cetoprofeno e Dipirona, que ocasionaram alívio álgico par-
cial. optado por internação hospitalar. Devido a persistência do quadro álgico foi solicitado tomografia de abdome 
que demonstrou adensamento de área de gordura em situação subhepática mensurada 3,6 x 2,9 cm, relacionado a 
infarto omental. Durante o período hospitalar, foi mantida analgesia intravenosa, com melhora do quadro após 48 
horas. Discussão: Adultos entre 30 e 50 anos são mais acometidos pela doença – percebe-se, contudo, um cresci-
mento do diagnóstico na população mais jovem devido ao aumento da obesidade, importante fator de risco. Afeta 
principalmente o lado direito, de forma intensa e contínua, e cerca de 50% tem febrícula associada. A tomografia é 
considerada o principal exame diagnóstico, pois a ecografia abdominal, apesar de afastar outras causas de abdome 
agudo, é pouco sensível para esse diagnóstico. Percebe-se boa resposta à terapêutica conservadora, optando-se 
por abordagem laparoscópica apenas em casos de piora clínica. O prognóstico é favorável e o tempo de internação, 
quando necessário, costuma ser breve.
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PE-237 - RESOLUÇÃO DE CRISES CONVULSIVAS EM PACIENTE COM DEFICIÊNCIA DE 
GLUT-1 APÓS TRATAMENTO COM DIETA CETOGÊNICA: RELATO DE CASO

Mirella R. Pontes1, Carolina P. Moreira1, Marina S. Caixeta1, Paula Cristina da Costa1, Katriqane Susin1,  
Larissa I. Lunkes1, Rossana F. Maciel1, Rodrigo L. Barcellos2, Sócrates Salvador1

1 - Hospital da Criança Conceição, HCC/GHC, Porto Alegre, RS; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.

Introdução: A deficiência de GLUT-1 (glucose transporter protein tyPE-1) é caracterizada pela ausência parcial 
ou completa dos transportadores de glicose através da membrana hemato-encefálica. os pacientes acometidos 
sofrem sintomas decorrentes da privação de glicose a nível cerebral. A apresentação clínica é variada e os sinto-
mas intermitentes ou contínuos. o tratamento consiste em encontrar alternativas para nutrição do parênquima 
encefálico e a implementação de dieta cetogênica (DC) vem sendo bem sucedida. Objetivo: Demonstrar a melhora 
clínica da paciente com crises convulsivas e diagnóstico de deficiência de GLUT-1 após implementação da DC. 
Relato de caso: Menina, 5 anos, iniciou com crises convulsivas tipo ausência aos 4 anos. Crises caracterizavam-
se por desvio ocular, olhar fixo, parada comportamental e com duração de 10 segundos. Iniciou tratamento com 
ácido valproico e posteriormente associado etossuximida por pouca resposta ao tratamento inicial. Paciente 
permaneceu com crises diárias, por volta de 15 crises, com aumento progressivo até o culminar de 70 crises/dia. 
Em decorrência da piora clínica, foi iniciada investigação com exames de imagem, laboratoriais e líquor. Paciente 
recebeu diagnóstico de Deficiência de Glut-1 após glicorraquia alterada. Iniciada DC de Atkins Modificada no 
padrão de 1:2. Paciente apresentou redução completa das crises convulsivas diárias com a dieta implementada 
mesmo antes de alcançar a cetonemia. Discussão: A deficiência de GLUT-1 é uma patologia subvalorizada na 
prática clínica. O tratamento baseado em DC oferece uma alternativa eficaz para suprimento das necessidades 
energéticas cerebrais, substituindo o consumo de glicose por cetonas. Apesar da resposta clínica rápida, a ma-
nutenção de dietas rigorosas é um dos maiores desafios para o paciente. A má aderência ao tratamento pode 
levar a episódios de recidiva dos sintomas. Conclusão: A DC se mostrou eficaz no tratamento de deficiência de 
GLUT-1 no caso acima citado. Sugere-se estudos futuros avaliando a resposta clínica com diferentes percentuais 
de dieta implementados.

PE-238 - FATORES DE RISCO PARA ENTEROCOLITE NECROSANTE EM PREMATUROS 
NASCIDOS COM IDADE GESTACIONAL MENOR OU IGUAL A 32 SEMANAS

Patricia Menegazzo1, Fernanda Nascimento1, Wania Cechin2, Giovana Donato1, Alexandre Tognon1

1 - Universidade de Passo Fundo, UPF;  2 - Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, RS.

Objetivo: Avaliar a incidência de enterocolite necrosante e os fatores de risco associados em recém-nascidos 
prematuros com idade gestacional menor ou igual a 32 semanas internados na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal em um hospital geral no Sul do país. Método: Desenhou-se um estudo transversal incluindo todos os 
recém-nascidos elegíveis durante o ano de 2019. Da amostra total de 141 prematuros, 14 foram excluídos por 
não preencherem os critérios de inclusão. As variáveis foram coletadas através de registros médicos do prontuário 
do paciente. Os recém-nascidos com enterocolite necrosante foram classificados segundo os critérios de Bell 
modificados. A análise estatística foi feita através do SPSS versão 26.0 com a descrição das variáveis através de 
média e frequência. Usou-se o teste Qui-quadrado de Pearson e o teste Exato de Fischer para amostras não pa-
readas e independentes e as associações foram feitas através da ANOVA ou Mann-Whitney. Considerou-se como 
estatisticamente significativo p< 0,05. Resultados: A incidência de enterocolite necrosante foi de 13,4%. Os 
recém-nascidos com a doença apresentavam menor idade gestacional e menor peso ao nascer, sendo que 25% 
tinham menos de 1.000 gramas. A anemia, as transfusões sanguíneas e a sepse precoce foram os fatores de risco 
associados. Conclusões: A enterocolite necrosante é comum e os fatores de risco identificados nos permitem 
adotar medidas cabíveis para a sua prevenção enfatizando medidas de controle de infecção e minimização da 
ocorrência de anemia e consequentemente as transfusões sanguíneas.
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PE-239 - MENINGOENCEFALITE APÓS VACINA DE FEBRE AMARELA: RELATO DE CASO

Steffani Goncalves1, Deydre Gatti1, Rayanne Alves1

1 - Hospital Santo Antonio - Blumenau, SC.

Introdução: O programa nacional de imunização para febre amarela foi iniciado em 1937. Devido falha no 
controle do vetor, aumento da incidência em áreas não endêmicas, e necessidade de ampliação da imunização, 
aumentaram-se os casos de reação vacinal. Relato de caso: N.K.M., masculino, 11 anos, procedente de Blumenau/
SC, iniciou com cefaleia frontal de moderada intensidade, êmese e febre. Após 48 horas, evoluiu com queda de 
estado geral, tontura, cefaleia holocraniana, persistência de febre e crises convulsivas. Na admissão hospitalar, 
apresentava movimentos tônicos – clônicos em membros superiores, redução de força em membros inferiores, 
alteração na propriocepção e hiperreflexia principalmente à direita durante o sono. Realizou vacina para febre 
amarela 18 dias antes do quadro. Exames laboratoriais mostraram hemograma e proteína C-reativa normais, 
análise liquórica com aspecto ligeiramente turvo, glicose normal, aumento de proteínas (157) e leucócitos (213), 
predomínio de mononucleares (90%), cultura bacteriana negativa. Solicitado PCR de febre amarela em líquor 
positiva. Tomografia e Ressonância de crânio sem alterações. Foi iniciado ceftriaxona e aciclovir, suspensos até 
resultados finais. Discussão: Reações pós vacinais são caracterizadas por sintomas compatíveis com a doença no 
período de 60 dias da vacinação. A incidência de doenças neurológicas oscila entre 0,4 a 0,8 casos a cada 100 
mil aplicações. O comprometimento pode ser de forma direta (invasão do vírus atenuado no sistema neurológi-
co desencadeando encefalite e/ou meningite) ou indireta (anticorpos e/ou células T produzidas em resposta a 
vacina desencadeando encefalomielite aguda disseminada ou síndrome de Guillain-Barré). o caso descrito foi 
compatível com quadro neurológico na terceira semana após a vacina, confirmação através de PCR e evolução 
benigna do quadro com melhora após 11 dias. Conclusão: Apesar da incidência dos efeitos adversos, destaca-se 
a necessidade de notificação compulsória e a importância da vacina pela alta letalidade da doença. 

PE-240 - AVALIAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DAS APENDICECTOMIAS REALIZADAS EM 
CRIANÇAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO MACKENZIE E SUA RELAÇÃO 
COM OS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS

Gabriela Esmanhoto Rodrigues1, Thais Dias Cortes Zardo1

1 - Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.

Introdução: A apendicite aguda é uma das principais causas de morte cirúrgica no mundo e a cirurgia é padrão 
ouro no tratamento. A abordagem pós-operatória e o risco de complicações são determinados pela classificação 
fornecida pelo cirurgião. Sendo a histopatologia a verdadeira classificação das lesões, torna-se evidente a neces-
sidade de compatibilidade dos dois resultados, para garantir a terapêutica adequada. Objetivo: Visa correlacionar 
a histopatologia das apendicectomias com a classificação intraoperatória e identificar discrepâncias. Metodologia: 
Foram analisados prontuários de pacientes entre 0 e 18 anos, submetidos a apendicectomias no Hospital Univer-
sitário Evangélico Mackenzie, entre Janeiro de 2019 a Agosto de 2020. Foram coletados principalmente a análise 
intraoperatória e posterior análise histopatológica. Os dados foram analisados estatisticamente, buscando uma 
correlação significativa entre exame anatomopatológico e avaliação cirúrgica. Resultados: Dos 410 pacientes, 61% 
eram do sexo masculino. A análise cirúrgica revelou 4 casos de laparotomia não terapêutica, 3,7% apendicites 
iniciais, 0,24% de hiperplasia folicular, 45,9% de apendicites flegmonosas e a maior parte (49,3%) foi descrita 
como apendicite complicada. Já no exame anatomopatológico, havia apenas um caso a menos de laparotomias não 
terapêuticas, 15,4% de hiperplasia folicular, menos de 6% de apendicite inicial, 22,4% classificadas como flegmo-
nosas e 55,6% como complicadas. Apenas 51,2% dos casos apresentou concordância entre as duas avaliações. Em 
30%, a avaliação cirúrgica foi de maior grau que a anatomopatológica e em 18,8% de menor grau. O coeficiente 
de concordância de Kappa revelou fraca concordância entre os resultados. Conclusão: A discrepância entre as va-
riáveis promove maior risco aos pacientes, visto que um pior diagnóstico inicial pode significar antibioticoterapia 
desnecessária e risco aumentado de resistência bacteriana, enquanto que um melhor diagnóstico pode um melhor 
diagnóstico pode privar o paciente da medicação adequada para controle de possíveis infecções e complicações 
pós cirúrgicas. É necessária padronização no diagnóstico e detalhamento da lesão nos prontuários.



Boletim Científico de Pediatria - Vol. 9, N° 1, 2021  123Resumos do XIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-241 - DIAGNÓSTICO RARO EM EMERGÊNCIA: SÍNDROME DA ARTÉRIA MESENTÉRICA 
SUPERIOR – RELATO DE CASO

Mariana Menegon de Souza1, Patrícia Ebone1, Tiago Silva Tonelli1, Vitória Schneider Muller1,  
Fernanda Chaves Barcellos Carvalho1, José Vicente Noronha Spolidoro1, Silvana Palmeiro Marcantonio1,  
João Ronaldo Mafalda Krauzer1, Eduardo Corrêa Costa1, Mariane Cibelle Barreto da Silva Barros1

1 - Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS.

Introdução: A Síndrome da artéria mesentérica superior (SAMS) é causa rara de obstrução intestinal, ocasionada 
pela compressão da terceira porção do duodeno pelo estreitamento do espaço entre artéria mesentérica superior 
e aorta. objetivamos apresentar um caso incomum em adolescente após perda de peso involuntária significativa. 
Relato de caso: Paciente M.K.C., 15 anos, feminino, chega à emergência com queixa de dor abdominal e náuseas 
por cinco dias. Previamente com história de vômitos e pirose, sem melhora ao uso de anti-eméticos no domicílio. 
Durante a pandemia, notado que paciente estava com humor mais deprimido e apresentou baixa ingesta e perda 
de peso (cerca de cinco quilos). Solicitado exames laboratoriais e de imagem para investigação. Na ecografia 
abdominal, evidência de acentuada distensão líquida do estômago e da primeira e segunda porções duodenais e 
uma transição abrupta de calibre de alças intestinais ao nível da terceira porção duodenal, na linha média, junto ao 
pinçamento aorto-mesentérico. Solicitada tomografia computadoriza para aprofundar investigação. Notado grau de 
obstáculo mecânico ao trânsito intestinal na terceira porção duodenal corroborando a suspeita de SAMS. Optado 
por tratamento conservador. Realizada passagem de sonda nasogástrica e mantida por cerca de 48h até tolerância 
de dieta via oral. Recebeu alta hospitalar após quatro dias com boa tolerância a dieta, sem novos vômitos, melhor 
da dor abdominal e eliminações preservadas. Discussão: Sabe-se que a SAMS tem relação direta com à redução 
crônica da gordura retroperitoneal. Algumas vezes a perda de peso é subvalorizada pelas famílias, principalmente 
no período que vivemos de pandemia. A SAMS tem sintomas inespecíficos: distensão abdominal, vômitos biliosos, 
saciedade precoce e anorexia. Embora incomum, a suspeita do caso em questão já iniciou na emergência após exame 
de ecografia abdominal. A tomografia computadorizada é o padrão-ouro, com maior sensibilidade e especificidade. 
O tratamento cirúrgico é eleito apenas em casos de falha no suporte conservador.

PE-242 - DESIGUALDADE RACIAL NA INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE DE ZERO A 4 ANOS 
DE IDADE NO RIO GRANDE DO SUL

Guilherme S. Procianoy1, Fabiano Rossini Junior1, Anita Faccini Lied1, Richiele Forgiarini da Silva1,  
Joabe Vasconcelos Silva1

1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA.

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, que acomete principalmente em sua forma pulmonar. 
Tal doença possui maior incidência em camadas vulneráveis da sociedade. Objetivos: o estudo visou analisar a 
incidência de TB entre crianças de até 4 anos no estado do Rio Grande do Sul (RS), no período entre 2010-2020, 
a fim de verificar a desigualdade da incidência da doença entre a população branca e a preta/parda/indígena 
(PPI), e estabelecer estimativas para os próximos 20 anos. Métodos: Foram analisados dados de notificação 
de novos casos de TB no RS entre 2010 e 2020 e dados do último Censo Demográfico do IBGE da população 
gaúcha, ambos para crianças de até 4 anos de idade, estratificados por cor/raça. Todos os dados são de domínio 
público, retirados da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, acessado via Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS), e da plataforma SIDRA do IBGE. Para cálculos de previsão, utilizou-se o algoritmo 
de Exponential Smoothing - Suavização Exponencial -, com alfa de 5%. Resultados: No Censo Demográfico de 
2010, encontramos que 17,2% da população gaúcha menor de 4 anos era PPI, entretanto, 37,7% dos casos de 
TB nessa faixa etária eram desse grupo nesse ano. No período analisado, a média de casos de PPIs em relação ao 
total ficou em 29,43%, percentual superior à demografia. Constatamos, pelo cálculo de Exponential Smoothing, 
uma tendência de queda desse percentual, e que no ano de 2039, caso a demografia se mantivesse, não haveria 
desigualdade nesse quesito. Conclusão: Demonstramos que há desigualdade na incidência de casos de TB entre 
a população branca e PPI entre 2010 e 2020. Contudo, nosso estudo demonstrou que essa desigualdade tende a 
diminuir, aproximando a incidência de TB entre as respectivas cores/raças ao percentual de nascidos no país.
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PE-243 - MALFORMAÇÃO LINFÁTICA DE GLÚTEO: RELATO DE CASO

Carlos G.S. Gomes1, Thais Sena Mombach Barreto1, Jaqueline S. da Silva1, Ilóite M. Scheibel1

1 - Hospital da Criança Conceição, HCC/GHC, Porto Alegre, RS.

Introdução: Os linfangiomas são malformações linfáticas (ML) congênitas raras, que ocorrem antes dos 5 anos 
de idade, devido a bloqueio do sistema linfático durante o desenvolvimento fetal. Embora histologicamente 
benignas, essas lesões podem se expandir para os órgãos circundantes e causar complicações com risco de vida. 
Objetivo: Relatar o caso de um menino que apresentou ML identificado a partir de abscesso em nádega. Relato 
de caso: Menino de onze meses foi atendido em emergência por abscesso em ambos glúteos e febre. Durante 
a internação, foi isolado Escherichia coli em hemocultura e iniciado antibioticoterapia. A ecografia abdominal 
demonstrou múltiplas estruturas císticas agrupadas na região perineal, com extensão para a região glútea 
(4x8 cm3), infiltrado dos planos adiposos adjacentes à lesão e microlitíase em testículo esquerdo com criptor-
quidia à direita. Ressonância magnética evidenciou massa de 7x4 cm3 de difícil delimitação envolvendo plano 
adiposo subcutâneo glúteo e perineal, com componente intramuscular, estendendo-se até interior da pelve, 
deslocando reto, bexiga e uretra. A biópsia confirmou a hipótese de ML. Paciente apresentou melhora do quadro 
infeccioso após tratamento, mantendo acompanhamento ambulatorial com uso de propranolol para posterior 
cirurgia. Discussão: A extensão da tumoração aumenta os riscos de excisão cirúrgica, optando-se por diminuir 
seu tamanho com propranolol, por sua ação antiangiogênica. Não há estudos relativos com esta medicação, 
contudo pela similaridade com outras malformações vasculares e experiência em nosso centro, foi uma opção 
terapêutica. Outros estudos sugerem o uso de agentes esclerosantes, sildenafil e corticoide como alternativas. 
Há escassez de trabalhos sobre ML no sítio anatômico do paciente em questão, sendo mais comuns em região de 
cabeça e pescoço. Conclusão: Apesar de as ML serem consideradas histologicamente benignas, a sua extensão, 
localização e risco aumentado de infecção tornam-na uma patologia potencialmente grave, necessitando de 
diagnóstico preciso e tratamento imediato.






