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EDITORIAL

É com muita satisfação que a Sociedade Paranaense de Pediatria realiza em sua sede, em Curitiba, o 36º
Encontro Paranaense de Pediatria nos dias 24 , 25 e 26 de novembro de 2011.
O tema central é “O passado e o futuro da pediatria, o que fazer no presente”. Sendo assim, serão abordados temas nas diversas especialidades da pediatria, fazendo um paralelo com sua história e projeções futuras,
relacionando a sua realidade atual com as novas técnicas clínicas, laboratoriais e humanas.
Também falaremos sobre as questões de valorização do pediatra neste movimento atual de defesa profissional, aliás não só da pediatria mas de toda a classe médica.
A Sociedade sente-se muito orgulhosa e honrada com a presença dos Temas Livres que neste encontro
totalizam 28 pôsteres realizados em todo o Paraná, e também com participações de outros estados como Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Fechando esta edição especial de 32 páginas contamos ainda com 3 valiosos artigos: “Avaliação da ingestão
de macronutrientes e fibras em crianças e adolescentes com paralisia cerebral” (Artigo Original); “Sibilância
no lactente: atualização clínica e terapêutica” (Artigo de Revisão) e “Síndrome de Goldenhar - Um alerta para
o Pediatra” (Relato de Caso).
Boa leitura!

Desejamos a todos um ótimo evento.

Cordialmente,
Comissão Organizadora

APOIO
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“O passado e o futuro da Pediatria, o que fazer no presente”
Curitiba, 24 a 26 de Novembro de 2011
Local: Sociedade Paranaense de Pediatria
Rua Des. Vieira Cavalcante, 550 – Mercês – Curitiba-PR

PROGRAMAÇÃO
24 de Novembro – quinta-feira
8:00

Entrega de material

8:30

Mesa Redonda – Adolescência
Medicina esportiva na adolescência - Dr. Gregor Paulo Chermikoski Santos
Intoxicações agudas e crônicas - Dra. Beatriz Elizabeth B. Veleda Bermudez
Maternidade e paternidade na adolescência - Dra. Darci Vieira da Silva Bonetto
Intervalo

9:45

10:05 Mini Conferência – Movimento Nacional pela Valorização da Pediatria
Coordenação: Dra. Darci Vieira da Silva Bonetto
Passado, presente e futuro - Dr. Milton Macedo de Jesus
Defesa profissional do ponto de vista paranaense - Dr. Armando Salvatierra Barroso
10:40 Mesa Redonda - Mal formações crânio faciais
Coordenação: Dra. Kerstin Taniguchi Abagge
Importância do diagnóstico Genético nas fissuras orais - Dra. Maria Rita Passos Bueno
Epidemiologia da fissura oral - Dra. Josiane de Souza
Aspectos alimentares e nutricionais nas anomalias Cranio-faciais - Dra. Rita Tonocchi
Tratamento cirúrgico das malformações faciais mais frequentes - Dr. Renato da Silva Freitas
SIMPÓSIO SATÉLITE NESTLÉ NUTRITION: Peculiaridades no Tratamento da Regurgitação do Lactente
14:00 Mesa Redonda – Neonatologia
Coordenação: Dra. Gislayne Nieto
Surfactante - Dra. Rosangela I. Garbers
Doença infecciosa intra útero - Dra. Andrea Maciel Rossoni
Alimentação do prematuro - Dra. Izaura Merola Faria
15:10 Conferência – Adaptação às mudanças - Dr. Jamiro Wanderlei (SP)
16:00 Intervalo
16:20 Mesa Redonda – Neurologia
Coordenação: Dr. Paulo Liberalesso
Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade - Atualização e tratamento - Dr. Antonio Carlos de Farias
Diagnóstico precoce do autismo - Dr. Sérgio Antoniuk
17:15 Conferência – Depressão na infância - Dr. Gustavo Manuel Schier Dória
Coordenação: Dr. Paulo Liberalesso
18:00 Sessão Solene de Abertura
18:30 Conferência – Os desencontros familiares no mundo contemporâneo. A criança terceirizada e o
papel do Pediatra - Dr. José Martins Filho (SP)
Coordenação: Dr. Diether H. Garbers
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25 de Novembro – sexta-feira
8:00

Mesa Redonda – Gastroenterologia e Nutrologia
Cordenação: Dr. Luiz Ernesto Pujol
Diarréia aguda - Abordagem atual - Dra. Jocemara Gurmini
Alimentação no primeiro ano de vida e prevenção de doenças futuras - Dra. Vanessa Liberalesso
Suplementação de vitaminas e minerais no primeiro ano de vida - Dra. Karin Knabben de Souza

9:10

Mesa Redonda – Infectologia
Coordenação: Dr. Tony Tannous Tahan
Doenças emergentes e reemergentes - Dra. Adriana Blanco
Vacinas - Atualidades - Dra. Marion Burger
10:15 Intervalo
10:30 Mesa Redonda – Saúde Mental
Coordenção: Dra. Hedi Marta Soeder Muraro
Dilemas na orientação de pais sobre sexualidade - Dra. Maria Lúcia Maranhão Bezerra e Psic. Cloves Amorin
Caso Clínico – Dra. Jussara Ribeiro dos Santos Varassin
11:30 Mini Conferência – Parâmetros de Saúde Mental no ambulatório pediátrico - Dra. Hedi Martha Soeder Muraro
Coordenação: Dra. Jussara Ribeiro dos Santos Varassin
14:00 Mini Conferência – Dermatologia
Coordenação: Dra. Vania de Oliveira Carvalho
Dermatoses comuns - O que há de novo - Dra. Kerstin Taniguchi Abagge
Epidermólise Bolhosa: o que o pediatra precisa saber - Jeanine Frantz
14:45 Mesa Redonda – Emergência em Pneumologia Pediátrica
Coordenação: Dr. Gregor Paulo Chermikoski Santos
Vias aéreas superiores - Dr. Carlos Roberto L. Massignan
Vias aéreas inferiores - Dr. Carlos Antonio Riedi
16:00 Intervalo
16:15 Mesa Redonda – Alergia e Imunologia
Coordenação: Dra. Mariana Malucelli
Asma leve – Quando e porque iniciar um tratamento preventivo - Dr. Loreni Kovalhuk
Papel dos anti-histamínicos no tratamento das doenças alérgicas - Dra. Tsukiyo Kamoi
Lesões pruriginosas – Diagnóstico diferencial e manejo - Dra. Adriana Vidal Schmidt
17:30 Mini Conferência – Olhares sobre a Morte - Dr. Vitor Costa Palazzo
Coordenação: Dr. Izrail Cat
20:00 Fórum da Academia Paranaense de Pediatria

26 de Novembro - sábado
8:00

Mini Conferências – Genética
Coordenação: Dr. Tony Tannous Tahan
Quando suspeitar que a criança tem uma doença genética
Avanços no diagnóstico e tratamento das doenças genéticas
Dr. Salmo Raskin

8:50

Mesa Redonda – Obesidade
Coordenação: Dra. Julienne A. R. Carvalho
Quando devemos iniciar a prevenção da obesidade - Dra. Rosana Marques
Vitamina D – o que há de novo - Dr. Geraldo Miranda Graça Filho
Dores, lesões e síndromes músculo esqueléticas no paciente obeso - Dra. Suely Nobrega Jannini (SC)
10:00 Intervalo
10:20 Mesa Redonda – Reumatologia
Coordenação: Dr. Julio Cesar Pereira Dias
Agentes biológicos no tratamento das doenças reumáticas - Dra. Márcia Bandeira
Atualização no tratamento da Febre Reumática - Dr. Renato Pedro Torres
Exames laboratoriais em Reumatologia Pediátrica - Dra. Margarida de Fatima F. Carvalho
11:30 Conferência – Traumas com crianças e adolescentes - Dr. Edilson Forlin
12:00 Encerramento e Premiações de Trabalhos
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RESUMOS DOS TRABALHOS - PÔSTERES

P01 - ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL NO PARANÁ, 2000-2006
Jacemar Cristina Rocha da Costa
Faculdade de Tecnologia Internacional, Curitiba-PR
A mortalidade infantil representa um grave problema de Saúde Pública. Deste modo, é um sensível indicador da
qualidade de saúde, determinada pelas condições sócio-econômicas desta população. O desenvolvimento desta pesquisa tem por Objetivo: analisar a mortalidade infantil, no período de 2000 a 2006, no Estado do Paraná - Brasil.
Métodos: os dados foram obtidos do DATASUS e processados no programa Excel, sendo posteriormente realizada a
revisão bibliográfica pertinente. Os Resultados obtidos, em relação à mortalidade infantil no Paraná (2000-2006),
demonstraram que houve decréscimo de 28,58%, principalmente devido à mortalidade pós-neonatal, com decréscimo
de 35,83%; esta ocorreu sobretudo nas doenças respiratórias (51,48%), e infecciosas (56,76%), que foram as de maior
ocorrência; na mortalidade neonatal precoce houve a redução de 30,48% e na tardia, constatou-se a redução de 4,17%.
Conclusão: do estudo feito, constatou-se que houve redução da mortalidade infantil devido, provavelmente, a um
melhor atendimento ao parto, ao puerpério, ao recém-nascido, associados às condições sanitárias e ambientais favoráveis, por meio do monitoramento das crianças de risco, da vigilância nutricional, da assistência às crianças, do
aleitamento materno e das imunizações, entre outras medidas.

P02 - AVALIAÇÃO DE PARASITOSES INTESTINAIS EM ORFANATOS MUNICIPAIS
NA CIDADE DE PARANAGUÁ
Yvelise de Menezes Truppel, Henrique de Menezes Truppel
Orientadora: Dra. Darci Bonetto
Complexo Anibal Roque (Lar das Meninas) – Paranaguá-PR; Abrigo Municipal Renascer (Lar dos Meninos) – Paranaguá-PR
Introdução: As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública contribuindo para problemas econômicos, sociais e médicos. Está freqüentemente associado a quadros de diarréia crônica e desnutrição,
podendo comprometer o desenvolvimento físico e intelectual das faixas etárias mais jovens da população. Sendo
assim, o objetivo deste trabalho é determinar a incidência de parasitoses intestinais nos menores que habitam dois
orfanatos municipais da cidade de Paranaguá. Métodos: Através de uma abordagem quantitativa, transversal,
observacional, descritiva e não randomizada foi coletada uma amostra de fezes de cada criança moradora dos orfanatos – Complexo Anibal Roque (Lar das Meninas) e Abrigo Municipal Renascer (Lar dos Meninos), sendo 53 crianças
entre 0 e 16 anos de idade. As amostras foram encaminhadas para um laboratório de análises clínicas para avaliação
de um bioquímico. Resultados: A idade média das crianças foi de 10 anos, sendo 27 (51%) do sexo masculino e 26 (49%)
do sexo feminino. No Lar dos Meninos 6 não apresentaram alteração no exame, enquanto que 21 meninos tiveram o
parasitológico de fezes positivo. Destes, 14 apresentaram dois ou mais parasitas na análise. A Entamoeba coli esteve
presente em 63% dos exames, seguida da Endolimax nana com 52%; também foi verificado Entamoeba histolytica,
Enterobius vermicularis, Giardia lamblia e Ancilostomideo sp em proporções menores. No Lar das meninas 7 não apresentaram alteração no exame, enquanto que 19 meninas tiveram o parasitológico de fezes positivo. Destes, 10 apresentaram dois ou mais parasitas na análise. A Giardia lamblia esteve presente em 59% dos exames, seguida do Ascaris
lumbricoides com 50%; também foi verificado Entamoeba coli, Endolimax nana e Trichuris trichiura em proporções menores. Todas as crianças que participaram deste projeto receberam o resultado do exame. Conclusão: As parasitoses
intestinais são altamente prevalentes na população mundial, principalmente nos trópicos, onde o Brasil está localizado. O estudo mostra a alta taxa de crianças contaminadas por parasitas, comprovando que este tema ainda tem grande
importância e necessita de atenção por parte dos profissionais da área da saúde para a sua prevenção e tratamento
adequados, bem como atenção por parte da prefeitura para melhorias das condições sanitárias do município.

P03 - AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE VACINAS UTILIZADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS
ENTRE RESIDENTES DE PEDIATRIA NA CIDADE DE CURITIBA E
REGIÃO METROPOLITANA NO ANO DE 2010
Leonardo Paese Nissen, Marília Porto Bonow, Laís Fernanda Bozza, Roberta Cristina Suetugo, Thais Bussyguin
Universidade Positivo – Curitiba-PR
Introdução: É de suma importância que os profissionais pediatras tenham conhecimento sobre as vacinas presentes no manual do Centro de Referência de Imunológicos Especiais (CRIE) para serem capazes de realizar as ações
preventivas adequadamente, evitando as indicações desnecessárias, as contra-indicações que resultem em oportunidades perdidas de imunização e as falsas contra-indicações, com o objetivo de aprimorar a atenção à saúde da criança
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e de melhorar o controle (incidência e prevalência) de doenças na infância. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento
dos residentes de pediatria no ano de 2010 na cidade de Curitiba-PR e região metropolitana sobre o conhecimento de
imunizações com imunobiológicos utilizados em situações especiais. Métodos: Estudo observacional transversal
através de questionários auto-aplicáveis. Foram formuladas questões referentes ao conhecimento sobre vacinas
utilizadas em situações especiais baseadas no manual do CRIE e ainda perguntas sobre as novas vacinas do calendário
básico de vacinação. Resultados: Dos 72 residentes 55 foram encontrados (78,6%), destes apenas 45 aceitaram responder aos questionários, apenas quatro residentes eram homens, todos R2. Todas as questões referentes às vacinas
encontradas no manual do CRIE não tiveram significância estatística (p>0,05) entre residentes do primeiro e segundo
ano (R1 e R2), bem como as respostas de atualização, em que 55,6% dos R1 entrevistados e apenas 45% dos R2
entrevistados responderam corretamente. Conclusão: Não foram encontrados trabalhos relacionando a vacinação e
conhecimento de residentes de pediatria, sendo assim não foi possível comparar residentes de Curitiba e Região
Metropolitana com residentes de outros cidades. Foi observado que o conhecimento sobre vacinas utilizadas em
situações especiais pelos residentes entrevistados não é tão amplo. Visto que houve um maior número de respostas
corretas pelos R2, percebe-se que há uma tendência à progressão do conhecimento sobre o assunto ao longo da
residência. Parte dos residentes estavam atualizados em relação ao novo calendário vacinal. Conclui-se que existe
necessidade dos programas de residência médica de Curitiba-PR focar mais no ensino de imunizações com
imunobiológicos especiais, visto a grande importância do assunto.

P04 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM ESCOLARES
Giselle Lustosa de Mello, Deisi Vanessa Franciscato, Juliana Pavesi, Ingrid Scheila Zavalleta Obregon, Marcos Antônio da Silva
Cristovam, Adriana Chassot Bresolin, Helaine Maruska Vieira Silva, Raysa Cristina Schmidt, Fernanda Teixeira Ortega,
Mariana de Freitas Brites, Emanuelle Elene Malacario de Campos
Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel-PR
Introdução: o uso de medidas antropométricas na avaliação do estado nutricional tem se tornado, embora com
limitações, o modo mais prático e de menor custo para análise de indivíduos e populações, seja em ações clínicas ou
de triagem. A utilização do indicador peso/idade é preconizada pelo Ministério da Saúde do Brasil para avaliar o risco
nutricional no âmbito individual. Contudo, as recomendações do Center for Disease Control (CDC), de Atlanta, dos
Estados Unidos da América do Norte, apontam o índice de massa corporal como o método para avaliar a situação
nutricional em crianças a partir dos dois anos de idade. Tal indicador tem a vantagem de incorporar o valor da estatura
da criança na caracterização do estado nutricional. Objetivos: avaliar o estado nutricional de um grupo de estudantes
de uma escola pública no município de Cascavel – PR, de acordo com o Índice de Massa Corpórea (IMC). Materiais e
métodos: o estudo realizou-se numa escola municipal da cidade de Cascavel – PR no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010. Foram avaliadas 462 crianças, sendo 210 do sexo feminino e 252 do sexo masculino, com idade
entre 5 e 12 anos de idade. Foram obtidas as variáveis de peso e estatura. As referências utilizadas foram as curvas de
Índice de Massa Corporal para a idade entre 2 – 20 anos do NCHS/CDC, 2000. A classificação foi realizada da seguinte
forma: IMC < P 5: desnutrição ou magreza; IMC 5 < P 85: peso adequado; IMC 85 < P < 95: sobrepeso; IMC > P 95:
obesidade. Resultados: Das 462 crianças avaliadas, 38 (8,22%) foram classificadas como desnutridas, 62 (13,41%) foram
incluídas no grupo com sobrepeso, 26 (5,62%) foram classificadas como obesas e 336 (72,72%) foram consideradas
eutróficas. Conclusão: várias pesquisas apontam o aumento de peso de crianças nos últimos anos. No Brasil, a rápida
diminuição das taxas de desnutrição associada a um aumento nas taxas de obesidade e sobrepeso agregam uma nova
preocupação com as políticas de saúde nutricional nos escolares. A taxa de crianças eutróficas coincidiu com a literatura (73,78%). As taxas de sobrepeso, obesidade e desnutrição foram inferiores às observadas na literatura (18,73%;
7,49%; e 10,1% respectivamente).

P05 - DERMATITE DE CONTATO – CARACTERISTICAS DESTA DERMATOSE NA INFÂNCIA
Janaina Huczok, Marcela Robl, Gustavo Saczk, Renata Robl, Kerstin Taniguchi Abagge, Juliana Gomes Loyola Pressa,
Vânia Oliveira Carvalho
Departamento de Pediatria Unidade de Dermatologia Pediátrica – Hospital de Clínicas - Universidade Federal do Paraná Curitiba-PR
Introdução: A dermatite de contato (DC) é um processo inflamatório da pele causado por contato com diversas
substancias. O diagnóstico é clínico e baseado na relação temporal da lesão com o contato e sua localização e formato
coincidente com o agente causal. Na dermatite de contato alérgica (DCA) o mecanismo é imunológico e na dermatite
de contato por irritante primário (DCIP) estão envolvidas substancias irritantes. Objetivo: Determinar o perfil clinico
dos pacientes com dermatite de contato. Método: Estudo retrospectivo realizado em serviço de atendimento terciário.
Incluídos pacientes atendidos entre 2007 e 2009, menores de 16 anos com diagnóstico clínico de DC. Estudo aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Dados armazenados em planilha do Excel e avaliados no JMP 6.0 e
Statistica. Testes de Qui quadrado de Pearson e Mann Whitney. Valor de p < 0,05. Resultados: Foram revisados 200
prontuários e em 119 casos foi possível determinar o diagnóstico de DCA ou DCIP. Em relação ao tipo de dermatite:
86 tinham DCIP e 33 DCA. A mediana de idade de inicio foi de 65,3 meses na DCA e 42,8 meses na DCIP (p<0.01). Na
DCA 70% eram meninas e 30% meninos (p=0.02), na DCIP 46% meninas e 54% meninos. Escolaridade: na DCA 12
estavam no ensino médio e fundamental e na DCIP 47 eram pré-escolares (p<0.01). Dos 33 pacientes com DCA, 21%
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apresentavam dermatite atópica e dos com DCIP 15% tinham dermatite atópica. Havia história pessoal de atopia em
48% dos pacientes com DCA e em 28% dos com DCIP (p=0.03). Prurido ocorreu em 76% dos pacientes com DCA, e na
DCIP em 40% (p<0.001). A localização da DCA em 28 pacientes foi na cabeça e membros, e 75 com DCIP tinham lesões
na cabeça e períneo. Tempo de evolução: 10 meses na DCA e 3 meses na DCIP. Tipo de lesão na DCA: eczema agudo
em 70% e eczema crônico em 27%; na DCIP: 79% eczema agudo e 5% de eczema crônico. Conclusão: Dermatite de
contato irritativa foi mais frequente na faixa etária de lactentes e pré-escolares e se caracterizou por eczema agudo. A
dermatite de contato alérgica ocorreu na faixa etária escolar e nas meninas, caracterizada por lesões crônicas e prurido
associado.

P06 - DESCRIÇÃO DE CASO CLÍNICO DE ERITEMA MULTIFORME CAUSADO POR
MYCOPLASMA PNEUMONIAE
Tony Tannous Tahan, Rafaella Fadel Friedlaender, Cristina Rodrigues da Cruz, Andrea Maciel de Oliveira Rossoni,
Tatiane Emy Hirose, Flávia Boschetti, Camila Damo Benvegnú Piragine
Hospital de Clínicas - UFPR - Curitiba - PR
Introdução: Mycoplasma Pneumoniae é um germe atípico desprovido de parede celular resistente aos betalactâmicos. O quadro clínico é variável e pode ser assintomático em 20% dos casos. Suas manifestações são insidiosas
e incluem tosse, desconforto respiratório, sibilos, rinorréia, febre, odinofagia e otite média. Além disso, pode ocorrer
hepatite, meningite asséptica, cefaléia, meningoencefalite, anemia hemolítica, artrite, pericardite, miocardite, eritema
multiforme, conjuntivite, mucosite e Síndrome de Stevens-Johnson. O diagnóstico na maior parte das vezes é clínico,
porém a cultura é o padrão-ouro. Outros achados são: marcadores de atividade inflamatória e crio-aglutininas aumentadas e sorologia positiva. Os achados da radiografia de tórax são inespecíficos e podem demonstrar padrão intersticial,
consolidação, hiperinsuflação e atelectasia. O tratamento é feito com macrolídeos, tetraciclinas ou quinolonas. Objetivo:
Relatar um caso de eritema multiforme causado por Mycoplasma pneumoniae. Métodos: Análise de prontuário e revisão
bibliográfica. Resultados: M.F.C., 11 anos, feminina, previamente hígida. Iniciou quadro de tosse produtiva por sete
dias e febre diária associada ao surgimento de lesões bolhosas em lábios por três dias. Evoluiu com piora da tosse,
odinofagia e progressão das lesões para mucosa oral e lesões papulares em tronco, dorso e pavilhões auriculares. Ao
exame físico apresentava conjuntivite bacteriana bilateral, edema labial, úlceras aftosas em mucosa oral, hiperemia e
exsudato em orofaringe. Ausculta pulmonar com estertores finos em base direita e sibilos difusos. Pápulas eritematosas
com crosta central hemática, principalmente em região cervical, tronco e abdome, compatíveis com eritema multiforme.
Exames: hemograma com desvio à esquerda, hemocultura e PCR para Herpes negativos, radiografia de tórax com
consolidação em lobo inferior direito. Como quadro clínico compatível com doença por Mycoplasma pneumoniae foi
realizado tratamento com levofloxacina com resolução do quadro. Conclusão: Relatado caso de eritema multiforme
e pneumonia causados por Mycoplasma Pneumoniae, no qual o quadro clínico é arrastado e sem melhora com os
antibióticos usuais de primeira escolha em infecção na infância. O diagnóstico foi clínico, pois os testes mais específicos são de difícil realização e muitas vezes podem ser negativos. Esse agente é responsável por 30-40% das pneumonias adquiridas na comunidade e junto ao Herpes e reação medicamentosa é uma das principais causas de eritema
multiforme, portanto deve sempre entrar no diagnóstico diferencial.

P07 - ESTUDO DA MORBI-MORTALIDADE EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO PESO
ADMITIDOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Bárbara Perdonsini Lima, Regina Paula Guimarães Vieira Cavalcante de Silva
A mortalidade dos recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) e extremo baixo peso -classificados pela OMS
como aqueles com peso de nascimento inferior a 1.500g e 1.000g, respectivamente- representa um percentual significativo da mortalidade neonatal e infantil. Isto pode ser explicado pelo fato destes RN serem considerados de risco e
estarem sujeitos a diversas complicações,como: asfixia perinatal, infecções graves (sepse neonatal), síndrome do
desconforto respiratório, hemorragia peri-intraventricular, enterocolitenecrosante, entre outras morbidades. O tempo de hospitalização é muitas vezes prolongado e frequentemente as morbidades presentes, bem como as intervenções terapêuticas necessárias trazem complicações de longo prazo, entre elas: displasia broncopulmonar, retinopatia
da prematuridade, distúrbios do crescimento e seqüelas neurológicas. As Unidades de Terapia Intensiva e de Risco
Intermediário Neonatal do Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná são
centros de referência para o atendimento dos RN de risco em Curitiba e Região Metropolitana. Nestas Unidades são
admitidos em média 600 pacientes/ano, dos quais aproximadamente 10% são provenientes de outros hospitais, 15%
têm peso de nascimento abaixo de 1500g e 5% abaixo de 1000g. Outros pacientes comumente atendidos no Serviço são
prematuros tardios ou apresentam malformações congênitas graves, destacando-se: hérnia diafragmática, defeitos de
parede abdominal, cardiopatia congênita e malformações do sistema nervoso central. Esta pesquisa teve como objetivo conhecer detalhadamente o perfil epidemiológico destas Unidades no que diz respeito às principais morbidades
encontradas, à taxa de mortalidade e às principais causas de óbito dos RNMBP. Para isto conduziu-se um estudo
retrospectivo, no qual foram avaliados dados de todos os RN com peso de nascimento < 1500 g admitidos na UTI
Neonatal do HC-UFPR, no período de Agosto/2008 à Dezembro/2010. Estes dados foram obtidos prospectivamente
a partir dos registros em prontuários e acompanhamento clinico dos pacientes, utilizando-se formulário próprio e
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específico para este fim, e posteriormente digitados em plataforma própria do banco de dados online da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. Durante o período de estudo foram admitidos 229 RNMBP e a taxa de mortalidade total
encontrada neste intervalo de tempo foi de 25,3%. A análise estatística completa permanece em andamento. Conclusões preliminares evidenciam que este é um grupo de alto risco, com elevadas taxas de mortalidade e muitas morbidades
associadas.

P08 - FÁRMACOS PARA ASMA SÃO ÚTEIS NO TRATAMENTO DA SIBILÂNCIA RECORRENTE
EM LACTENTES?
Herberto Jose Chong Neto, Flávia Carnieli Silva, Emanuel Antonio Grasselli, Lylia Fátima Melniski Bojarski, Cristine Secco Rosário,
Bernardo Augusto Rosário, Fernando Henrique Chong, Nelson Augusto Rosário
Serviço de Alergia e Imunologia Pediátrica, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná
Objetivo: Verificar as mudanças no tratamento da sibilância recorrente em lactentes de Curitiba. Método: Estudo
transversal por aplicação de questionário padronizado e validado (EISL: Estudio Internacional sobre Sibilancias en Lactantes)
com análise das respostas sobre características clínicas e tratamento da sibilância recorrente. Os pais de crianças com
idade entre 12 e 15 meses que foram as Unidades de Saúde para imunização foram entrevistados entre Agosto/2005 à
Dezembro/2006 (EISL Fase I) e Setembro/2009 à Setembro/2010 (EISL Fase III). As variáveis categóricas foram
apresentadas como proporções e as diferenças verificadas pelo teste do χ2. Resultados: Três mil e três pais de lactentes
responderam o instrumento na Fase I do EISL e 22,6% tiveram episódios de sibilância recorrente. Cinco anos depois,
na Fase III do EISL, mil e três pais participaram do estudo e 19,8% tiveram sibilância recorrente (p=0,1). â2-agonistas
de curta ação foram prescritos na mesma frequência (89,6% vs 86,5%, p=0,21), no entanto, drogas anti-asmáticas foram
utilizadas com maior frequência [anti-leucotrienos (6,9% vs 33%, p<0,001), corticosteroides inalados (23,6% vs 37,5%,
p=0,001) and corticosteroides orais (18,6% vs 26,5%, p=0,01)] e houve aumento no diagnóstico médico de asma (16,2%
vs 23%, p=0,03). Houve redução nos sintomas noturnos (73% vs 61,5%, p=0,001), na gravidade dos sintomas (59,3% vs
42%, p=0,001) e nas visitas à emergência (69,3% vs 41,5%, p<0.001) em lactentes com sibilância recorrente, mas não
ocorreram mudanças nas hospitalizações (17,1% vs 12,5%, p=0,12). Conclusões: Tratamento da sibilância recorrente
em lactentes tem aumentado nos últimos anos e pode ter contribuído para reduzir a morbidade dos lactentes com
episódios de sibilos.

P09 - FITOFOTODERMATOSE – RECONHEÇA ESTA DERMATOSE COM LESÕES DE
ASPECTO BIZARRO
Marcela Robl, Renata Robl, Kerstin Taniguchi Abagge, Juliana Gomes Loyola Presa, Leide Parolin Marinoni,
Vânia Oliveira de Carvalho
Departamento de Pediatria – Unidade de Dermatologia Pediátrica - Hospital de Clínicas – Universidade Federal do Paraná –
Curitiba-PR
Introdução: A fitofotodermatose é uma reação fototóxica causada pelo contato com plantas que produzem substâncias conhecidas como furocumarinas, por exemplo, os psoralenos. Dentre as plantas que são os agentes etiológicos
podemos citar: frutas cítricas, figo, arruda, cenoura e erva de São João. Em contato com o sol, principalmente com a luz
ultravioleta A, produzem as lesões por dano ao DNA das células da pele e estimulam a produçãode melanina. Com
história de exposição a plantas e atividades ao ar livre em estações como verão e primavera ou dias ensolarados, esses
pacientes geralmente apresentam lesões de aspecto bizarro: eritema, edema, bolhas que evoluem com
hiperpigmentação. O diagnóstico pode ser difícil na falta de experiência e ser confundido com abuso infantil. Objetivo: Análise e apresentação das características clínicas dos casos de fitofotodermatose do ambulatório de dermatologia
pediátrica. Método: Estudo retrospectivo e descritivo no período de 2000 a 2010 no qual foram incluídos os pacientes
menores de 15 anos com diagnóstico de fitofotodermatose e apresentação da iconografia do serviço de dermatologia
pediátrica do Hospital de Clinicas – UFPR. Dados armazenados na planilha Excel e avaliados no programa JMP 6.0.
Resultados: foram encontrados 48 casos de fitofotodermatose, sendo 64% do gênero feminino. A mediana de idade de
inicio foi de 6,25 anos (2 a 186 meses). A dermatose iniciou no verão em 54% dos casos, primavera em 21%, inverno em
12%, outono 10% e não descrito em 2%. As lesões tiveram inicio há menos de 14 dias em 29% dos casos e entre 15 e 30
dias em 23%. Contato com frutas cítricas foi descrito em 18%, cerca de 4% com manga, 4% com arruda e 73% desconheciam o agente causal. As lesões estavam localizadas em duas ou mais regiões do corpo em 44% dos pacientes, na mão
em 19% e no tronco em 15%. Manchas hipercromicas ocorreram em 86% com aspectos bizarros, bolha em 10% (seja no
exame físico e ou na história), e 20% com eritema. O tempo de remissão pode ser avaliado em 43% dos casos e a
mediana foi de 3,5 meses. Todos receberam orientações para evitar um novo contato com plantas e exposição ao sol,
53% foram tratados com hidratação, 28% com fotoproteção, 22% com corticóide e 14% com anti-histamínico. Conclusão: a fitofotodermatose foi mais observada nas meninas, os casos ocorreram nas estações quentes e o tempo para a
consulta foi inferior a 14 dias na maior parte dos casos. A apresentação da lesão como mancha hipercrômica de aspecto
bizarro foi prevalente. É importante educar o paciente a evitar contato com cítricos e sol evitando assim recidiva da
dermatose.
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P10 - IMPACTO DAS FISSURAS CRANIOFACIAIS NA ESTRUTURA FAMILIAR
Lucas Vatanabe Pazinato, Marília Porto Bonow, Roberta Cristina Suetugo, Sheila Liebl, Rui Felipe Pache de Moraes,
Renato da Silva Freitas, Eliane Cesário Maluf
Universidade Positivo – Curitiba-PR
Introdução: Fissuras craniofaciais representam as deformidades craniofaciais mais comuns. Dados da literatura
demonstram que o nascimento de uma criança com deformidade pode causar desestrutura familiar. Freqüentemente
os pais idealizam que seus filhos serão perfeitos e quando isso não acontece a família enfrenta diferentes tipos de
conflitos que podem culminar na separação. Objetivo: Avaliar o impacto das fissuras craniofaciais na estrutura
familiar e conhecer o perfil socioeconômico dessas famílias. Métodos: Estudo transversal com aplicação de questionário socioeconômico aos pais de crianças e adolescentes portadoras de fissura labial e/ou palatal, entre 2 e 18 anos, sem
outras deformidades associadas, usuárias do SUS, pós tratamento cirúrgico e acompanhadas no Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal (CAIF), centro de referência pertencente à Secretaria de Estado em Saúde,
Curitiba-PR. Resultados: Foram entrevistados 105 pais, dos quais 55 (52,38%) eram casados (grupo C), 29 (27,62%)
divorciados ou separados (grupo D/S), cinco (4,76%) viúvos e 16 (15,24%) não se encaixavam nestas categorias (união
estável, solteiros, etc.). Nos casos de divórcio ou separação, a maioria (69%) aconteceu após o nascimento da criança.
Neste grupo, 13,8% apresentavam histórico familiar de fissura, porcentagem menor que a dos casados (21,8%), condição que pode indicar maior aceitação e adaptação da família a malformação. Quanto à descoberta da fissura, a maioria
dos entrevistados em ambos os grupos descobriram a deformidade ao nascimento (89,6% grupo D/S e 90,9% grupo
C). As idades médias dos pais ao nascimento do filho foram menores no grupo D/S, quando comparadas às do grupo
C, sendo a materna de 22,93 ± 5,87 e 25,51 ± 5,78, e a paterna de 28 ± 7,6 e 29,58 ± 6,59, respectivamente. Com relação
à escolaridade materna, não houve grande diferença entre os grupos C e D/S (60% e 58,6% com até 8 anos de estudo
e 40% e 41,4% com 8 ou mais anos). Por outro lado, foi encontrada maior escolaridade entre os pais divorciados/
separados, dos quais 48,3% apresentavam 8 ou mais anos de estudos, enquanto apenas 25,5% dos casados apresentavam tal escolaridade.Na população em estudo, famílias com pais casados apresentaram maior renda econômica que
a divorciada/separada, com 47,3% e 58,6% apresentando até 2 salários mínimos e 52,7% e 41,4%, apresentando mais de
2 salários mínimos, respectivamente. Conclusão: A população estudada apresentou alta porcentagem de divórcios e
separações, sugerindo possível influência das fissuras craniofaciais na desestruturação familiar. Casais mais jovens e
famílias com menor renda apresentaram maiores porcentagens de divórcios e separações, o que demonstra a necessidade de acompanhamento multiprofissional, tanto ao paciente fissurado, quanto a sua família. Novos estudos devem
ser realizados para avaliar a força da associação entre deformidades da criança e desestruturação da família.

P11 - LESÕES PRURIGINOSAS NO TRONCO: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Letícia Menezes Azevedo, Vânia Oliveira de Carvalho, Leide Parolin Marinoni, Kerstin Taniguchi Abagge, Júlia Fortes Schuchovski,
Jandrei Rogério Markus
Departamento de Pediatria – Unidade de Dermatologia Pediátrica - Hospital de Clínicas – Universidade Federal do Paraná –
Curitiba-PR
Introdução:Inúmeras dermatoses são caracterizadas por prurido e podem acometer o tronco na faixa etária
pediátrica. Representam desde doenças alérgicas como o prurigo estrófulo e a urticária, infecções virais como a
varicela, acúmulo de mastócitos na pele como a mastocitose e até mesmo a escabiose. O diagnóstico está baseado na
história clínica, dados epidemiológicos e no aspecto das lesões. Objetivo: Apresentar o diagnóstico diferencial de
algumas das dermatoses que acometem o tronco, de maneira interativa com os congressistas Método: Apresentação
de pôster com fotografias de dermatoses localizadas no tronco cujo diagnóstico pode ser realizado pelas características clínicas das lesões, associado a uma breve descrição da história clínica. O diagnóstico de cada caso permanecerá
oculto e os participantes serão convidados a opinar sobre a hipótese diagnóstica. Resultados:- Prurigo Estrófulo pápulas e seropápulas eritematosas com distribuição linear e aos pares associadas a prurido e localizadas no tronco.
Representa uma reação de hipersensibilidade a picada de insetos.- Mastocitose Cutânea- dermatose que cursa com
mastócitos acumulados em áreas circunscritas da pele. As lesões iniciam durante o 1º ano de vida e são caracterizadas
por pápulas vermelho acastanhadas e máculas hiperpigmentadas que formam lesões urticadas ao atrito, pela
degranulação dos mastócitos, o patognomônico sinal de Darier . Escabiose- caracterizada por pápulas, da cor da pele
ou eritematosas, pode haver túnel, bastante pruriginosa, no lactente, além do tronco, acomete palmas e plantas e
existem outros familiares acometidos. É uma doença parasitária contagiosa causada pelo Sarcoptes scabiei. -Urticáriaapresenta urticas, lesões eritematoedematosas pruriginosas e fugazes em geral com crescimento centrifugo o que
confere as lesões um clareamento central. As lesão duram no máximo 24-48 hs no mesmo local. Pode ser desencadeada
por infecções, alimentos e medicamentos. –Varicela- Doença infecto contagiosa exantemática causada pelo vírus
varicela zoster. Apresenta prurido intenso e é precedida por febre. O Exantema é caracterizado pela coexistência de
pápulas, máculas, vesículas e crostas de rápida evolução com pleomorfismo de lesões em uma mesma região afetada
e acomete couro cabeludo e cavidade oral. Conclusão: O conhecimento das lesões elementares cutâneas associado a
anamnese e exame físico do paciente é fundamental para a formulação de hipóteses diagnósticas e diagnósticos
diferenciais. Sendo evidente a necessidade de conhecimento das dermatoses para o correto diagnóstico e manejo
terapêutico.
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P12 - MORBI-MORTALIDADE EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO PESO ADMITIDOS NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS – UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ: FATORES DE RISCO PARA HEMORRAGIA PERI-INTRAVENTRICULAR
Yasmin Jorgeana de Almeida Andrade, Talita Beithum Ribeiro, Regina Paula Guimarães Vieira Cavalcante de Silva
A Hemorragia Peri-Intraventricular (HPIV) é importante causa de morbimortalidade em recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP). As conseqüências podem ser graves no período neonatal, além de constituir uma das mais
importantes causas de paralisia cerebral e retardo mental. O presente estudo objetiva avaliar a prevalência de HPIV
em RNMBP admitidos na UTI Neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) e
estudar os fatores de risco associados a essa morbidade. Conduziu-se um estudo retrospectivo mediante análise de
dados referentes ao HC-UFPR no banco de dados online da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. Estes foram
obtidos de modo prospectivo a partir de registros em prontuários e acompanhamento clínico dos pacientes, utilizando-se um formulário próprio e específico para este fim e posterior digitação em planilha eletrônica. Foram incluídos
os recém-nascidos (RN) com peso ao nascimento <1500g internados na UTI Neonatal do HC-UFPR que realizaram
ultrassonografia (US) cerebral antes do 28º dia de vida, admitidos no período de janeiro a dezembro de 2010. Consistiram critérios de exclusão o óbito na sala de parto e a presença de malformação do sistema nervoso central. Durante
o período do estudo foram admitidos 85 RNMBP e a taxa de mortalidade total neste intervalo de tempo foi de 22,3%.
Dos 85 casos elegíveis para a pesquisa, 64 foram incluídos, 6 foram excluídos por óbito na sala de parto e 15 por não
realizar US cerebral antes do 28º dia de vida. A média de idade gestacional da amostra foi 29,1 + 2,8 semanas e a do peso
ao nascimento, 1086,9 + 276,5 g, sendo 39,1% do sexo masculino e 60,1% do sexo feminino. A prevalência encontrada
de HPIV foi de 34,4%, com predomínio de HPIV grau I em 45,4%, seguida de grau II em 31,8% e grau III em 22,8%, não
foi registrado grau IV. Nenhum dos casos evoluiu para óbito. O tipo de parto foi vaginal em 37,5% e cesáreo em 62,5%.
As principais morbidades encontradas foram: doenças respiratórias e infecção em 100% dos casos, persistência do
canal arterial (PCA) em 72,7%, leucomalácia periventricular (LPV) em 36,3% e retinopatia da prematuridade (ROP) em
36,3%. Das doenças respiratórias, a Doença da Membrana Hialina (DMH) foi a mais freqüente e ocorreu em 81,8% dos
casos e ventilação mecânica foi utilizada em 90,9% dos pacientes. Concluiu-se que a prevalência de HPIV entre os
RNMBP na UTI Neonatal do HC-UFPR no ano de 2010 foi de 34,4% com predomínio dos graus I e II, em 77,2% dos
casos. Como fatores de risco, foram estatisticamente significativos a intubação na sala de parto, a necessidade de
ventilação mecânica, o uso de drogas vasoativas e a apresentação dos quadros de DMH, displasia broncopulmonar,
apnéia e sepse.

P13 - OCTREOTIDE NO TRATAMENTO DE QUILOTÓRAX CONGÊNITO
Rafaela Andrade Rocha, Guilherme Benevides Rehme, Lygia Maria Coimbra de Manuel, Marcos Aurelio Petrini
Hospital Santa Cruz – Curitiba-PR
Introdução: quilotórax é o acúmulo de linfa no espaço pleural, o tipo mais comum de derrame pleural encontrado
no período neonatal, mas sua forma congênita é muito rara, acometendo 1 a cada 8600-10000 nascidos vivos. Casos
irresponsivos à terapia clínica padrão são conduzidos a procedimentos cirúrgicos. A eficácia do uso de octreotide, um
análogo da somatostatina, no tratamento do quilotórax congênito ainda não está bem estabelecida. Objetivo: relatar
um caso de quilotórax congênito tratado com sucesso através da adminstração de acetato de octreotide. Método: relato
de caso de recém-nascido masculino, idade gestacional 38 semanas, nascido de parto cesáreo, com peso de 3475g.
Nasceu hipoativo, hipotônico e em apnéia, necessitando de intubação orotraqueal na sala de parto. Foi admitido em
UTI neonatal e realizou-se uma dose de surfactante exógeno na primeira hora de vida. Exames complementares
evidenciaram a presença de hipertensão pulmonar grave, persistência do canal arterial e quilotórax bilateral. Resultados: o paciente foi mantido em jejum, com nutrição parenteral plena sem aporte lipídico até o sétimo dia de vida.
Com a persistência do quadro, iniciou-se a administração de acetato de octreotide em infusão contínua. No quinto dia
de tratamento, cessou o débito através do dreno de tórax e iniciou-se a alimentação com dieta semi-elementar
extensamente hidrolisada por via enteral. No dia seguinte houve piora do padrão respiratório do paciente, sendo
diagnosticado novo derrame pleural à direita. Trocou-se então o dreno torácico. No 23º dia de vida, evoluiu com
novos sinais de disfunção respiratória, e uma tomografia de tórax mostrou extenso derrame pleural com áreas de
loculação à direita, atenuações em vidro fosco e consolidações difusas nos pulmões, sendo então indicada mini
toracotomia com exploração digital. O líquido analisado foi compatível com quilotórax. O paciente foi novamente
mantido em jejum até o 26° dia de vida, quando foi reiniciada a alimentação com dieta semi-elementar extensamente
hidrolisada por via enteral. A ausência de débito pelo dreno torácico possibilitou a progressão da dieta e a retirada do
acetato de octreotide, concluindo-se o tratamento do quilotórax. No 28º dia de vida, o paciente apresentou quadro de
choque séptico pulmonar por Serratia sp., completamente resolvido após dez dias de tratamento com piperacilina e
tazobactam. Conclusão: o octreotide pode ser uma opção no tratamento conservador do quilotórax congênito, não
apresentando efeitos colaterais importantes constatados.
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P14 - PERFIL EPIDEMIÓLOGICO DE INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM CRIANÇAS
NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE OS ANOS DE 2007 A 2010
Gisele Meire de Carvalho Oliveira, Gustavo D’Agostin Wolff, Janaína de Mattos Moraes, Patrícia Carla Zanelatto Gonçalves
Universidade Positivo – Curitiba-PR
Introdução: O Brasil é o sexto maior consumidor de medicamentos do mundo. O número de intoxicações
medicamentosas em crianças representa um problema de saúde pública devido à alta prevalência. Crianças menores
que 5 anos são mais susceptíveis a intoxicação acidental, pois se encontram na fase oral e são muito curiosas. Objetivo:
Realizar perfil epidemiológico das intoxicações medicamentosas em crianças no estado do Paraná no período de 2007
até 2010. Metodologia: A análise foi realizada a partir de dados fornecidos pelo Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (SINAN) por meio da Ficha de Investigação de Intoxicação Medicamentosa caracterizando um estudo
transversal observacional de série de caso. Serão incluídos todos os casos de menores de 18 anos notificados ao SINAN
no período de 2007 a 2010. As variáveis inclusas no estudo são: sexo, gestantes, via de exposição, circunstância da
exposição, tipo de exposição e desfecho clínico. Foram excluídas variáveis que não fazem parte da análise do trabalho;
os casos nos quais não se referem ao estado do Paraná e variáveis que não tiverem sido preenchidas ou preenchidas
de forma incompreensível. Resultados: No período analisado foram notificados 4208 casos, destes 63,95% (2691 casos)
ocorreram no sexo feminino e 35,97% (1514), no masculino, 3 casos foram excluídos por preenchimento inadequado.
Cerca de 1,26% (x) das meninas eram gestantes. As crianças menores que cinco anos representaram 45,39% (1910
casos), sendo 50,62% meninas e 49,26% meninos. A via de exposição predominante foi a via digestiva (4027 casos)
representando aproximadamente 96% dos casos. A principal circunstância de exposição foi a acidental, 48% (2021
casos) seguida pela tentativa de suicídio 34,69% (1460 casos). A exposição aguda única foi responsável por 91,18%
(3837) dos casos. O desfecho com óbito representou 0,26% (11 casos). Conclusão: A partir dos resultados obtidos podese concluir que o perfil de risco são crianças menores que 5 anos por motivo acidental pela via digestiva (oral) com
baixo índice de óbitos.

P15 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO COMPORTAMENTO SEXUAL, USO DE PRESERVATIVO E
CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA ENTRE ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS
Euclides Saqueti Filho, Kaio Dalaqua, Ingrid Sheila Zavaleta Obregón, Nelson Ossamu Osaku, Marcos Antonio da Silva
Cristovam, Gleice Fernanda Costa Pinto Gabriel, Camila Duzanowski
Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel–PR
Introdução: As relações sexuais entre os adolescentes são vistas como um problema de saúde pública em virtude
das consequências possíveis como: gestações indesejadas, infecções adquiridas por via sexual e abortos clandestinos.
Há uma preocupação com o uso abusivo da contracepção de emergência, pois promove a não adoção do uso de
preservativo para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST). Objetivo: verificar o comportamento
sexual de adolescentes matriculados em escolas públicas de ensino médio do município de Cascavel-PR. Método: Foi
aplicado um questionário a 304 alunos do ensino médio de três escolas públicas, de ambos os sexos. Resultados: Dos
304 questionários respondidos, 46,4% eram do sexo masculino (n=141). A idade variou de 14 a 21 anos. 40,8% estudavam no período matutino e 59,2% no período noturno. 57,5% eram brancos, e a maioria católicos, 63,5%; e 25,3%
evangélicos. 78% (n=237) já tiveram aula sobre sexualidade, o tema prevenção da gravidez foi apresentado a 4,5%,
prevenção de doenças transmissíveis a 12,5%, uso de preservativo para 4% e mais que um desses temas para 78% dos
entrevistados. 42% já foram à consulta médica para terem seus órgãos genitais examinados e 79,3% referem não ter
tido problemas referentes à saúde sexual e reprodutiva. Do restante: 20,7% (n=63), 28,6% apresentaram corrimento,
23,8% gravidez, 14,3% ardor ao urinar e 4,8% feridas genitais. A respeito da primeira relação sexual, 75,6% (n=230) do
total referem já ter tido coito. A média de idade da primeira relação foi 15,15 anos. O tipo de prática sexual prevalente
foi o vaginal (49%). Os adolescentes mantiveram a relação com namorado em 38,7% dos casos, com o “ficante” em
23,9% e com o marido em 22%. Fizeram uso de contracepção 88,7% (n= 204), e o método mais utilizado foi o condom
masculino (61,8%). A pílula anticoncepcional correspondeu a 18,6% e a contracepção de emergência 0,5%. Dos 230
pacientes que já tiveram relação sexual, 36,1% usaram condom masculino sempre, enquanto que 20,4% quase nunca
usaram e 7,4% nunca usaram. 61,8% (n=188) conheciam algum método de contracepção de emergência. O meio
prevalente de conhecimento do método foi: amigos:42%; escola:18% e jornais/revistas:3%. Dos 304 adolescentes
23,7% (n=72) usaram contracepção de emergência. 58,3% adquiriram o método contraceptivo na farmácia e 20,8% com
o parceiro. Dos que já fizeram uso, 31,9% achavam que deviam usar sempre o método e 20,8% quase nunca deviam
usar. Em relação ao tempo de utilização, 45,8% faziam uso da contracepção de emergência há mais de 6 meses. O
motivo prevalente para o uso foi o rompimento do condom em 51,4% dos casos. A contracepção de emergência usada
concomitantemente com o condom masculino foi feita apenas uma vez em 30,5% dos casos e 23,6% nunca usaram.
Atualmente 63% do total não utilizam método de anticoncepção e frente a ausência de preservativos 36,5% não teriam
relação, para 27,3% dependeria de quem fosse o parceiro e 9,5% teriam relação mesmo assim. Conclusão: Os resultados mostraram que a escola se mostrou importante no que diz respeito ao conhecimento sobre sexualidade e prevenção de DST. O meio prevalente de conhecimento da contracepção de emergência foi os amigos e não a escola. Outro
dado preocupante na pesquisa foi a não utilização de métodos contraceptivos atualmente, o que revela a necessidade
de uma maior atenção nesta área.
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P16 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR
ADOLESCENTES ESCOLARES
Kaio Dalaqua, Euclides Saqueti Filho, Ingrid Sheila Zavaleta Obregón, Marcos Antonio da Silva Cristovam, Nelson Ossamu
Osaku, Gleice Fernanda Costa Pinto Gabriel, Giolana Mascarenhas da Cunha
Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel-PR
Introdução: A adolescência é uma etapa do desenvolvimento que grandes preocupações suscita quanto ao consumo de drogas, pois os anos adolescentes constituem uma época de exposição e vulnerabilidade a elas. A vulnerabilidade
do adolescente (experimentação e uso precoces), em geral, está relacionada a diversos fatores, inerentes à juventudeonipotência: busca de novas experiências, ser aceito pelo grupo, independência, desafio da estrutura familiar e social,
conflitos psicossociais e existenciais – assim como aspectos relacionados à família: estrutura, apoio e presença de
drogadição. Objetivos: traçar o perfil epidemiológico do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, em uma
amostra de adolescentes de três escolas públicas do município de Cascavel-PR. Método: foi aplicado um questionário
em 242 adolescentes de 14 a 21 anos de idade, alunos de escolas públicas de Cascavel-PR. Resultados: Foram preenchidos 242 questionários; 48,76% são do sexo masculino (n=118). Idade variou de 14 e 21 anos. 62,81% afirmaram já ter
feito uso de algum tipo de substância psicoativa. Dos que utilizaram (n=152), 56,57% fizeram uso de cigarro, 33,55% de
maconha, 19,70% de cocaína, 5,92% de medicamentos para emagrecer, 11,18% de calmantes, 75,65% de álcool, 7,23% de
solventes, 66,44%% de narguilé e 3,28%% de crack. A maioria dos que já utilizaram (71,05%, n=108) refere utilizar
alguma substância psicoativa (SPA) atualmente; desses a mais utilizada é o álcool, correspondendo a 70,37%, seguida
do narguilé: 60,18% e cigarro:38,88%. A frequência com que os adolescentes tem feito uso de alguma das SPAs
estudadas foi de 65,74% para uso ocasional e 17,59% para uso diário, apenas um adolescente se considerou dependente
químico. Dos 128 adolescentes que responderam sobre a idade de início do uso de SPA, 22,65%, n= 29, iniciou com 15
anos; 2,34% iniciou com 10 anos e 7,03% com 17 anos; a idade média de início do uso foi de 14,06 anos. De todos os
entrevistados, 80,57% refere não fumar; dos fumantes, 60% fuma menos de 10 cigarros ao dia, enquanto 2,50% fuma
mais de 30 cigarros/dia. 49,77% afirmaram ter fumantes na família. 187 dos alunos entrevistados praticavam esporte
três ou mais vezes/semana. Conclusão: A maioria dos entrevistados afirmou ter usado alguma SPA, tal como já
demonstrado na literatura, o álcool e o cigarro foram os mais utilizados pelos adolescentes, além do narguilé. É de se
destacar que muitas vezes estas drogas são a porta de entrada para “drogas mais pesadas”. Estratégias voltadas à
prevenção do uso de SPA na adolescência e estímulo a estilo de vida saudável devem fazer parte do currículo nas
escolas, uma vez que o tratamento de dependentes químicos tem prognóstico mais reservado.

P17 - PITIRÍASE LIQUENÓIDE NA INFÂNCIA E SEUS DIAGNÓTICOS DIFERENCIAIS
Jandrei Rogério Markus, Vânia Oliveira Carvalho, Betina Werner, Fabricio M. Marques
Hospital de Clínicas – UFPR
Introdução: A pitíriase liquenóide é uma dermatite inflamatória infrequente que envolve um espectro de erupções
cutâneas benignas que representa um diagnóstico diferencial de doenças comuns em pediatria como varicela, escabiose
e prurigo estrófulo. Objetivo: Descrever as características clínico-epidemiológicas da Pitiríase liquenóide (PL) e seus
diagnósticos diferenciais nos pacientes atendidos no nível terciário de dermatologia pediátrica na cidade de CuritibaPR. Método: Estudo retrospectivo e descritivo no período de 1986 e 2010 incluindo pacientes menores de 15 anos com
diagnóstico de PL e apresentação da iconografia do serviço em quadros comparativos da clínica dos diagnósticos
diferenciais. Resultados: 29 casos de PL com média de idade de 8 anos (22 a 178 meses), o tempo médio para o
diagnóstico foi de 13,8 meses (1 a 120 meses) O gênero foi masculino em 20 (69%). Houve sazonalidade com 62%
iniciando nos meses frios (p<0,01). O diagnóstico clínico foi de pitiríase liquenóide crônica (PLC) em 25 casos. A
pitiríase liquenóide varioliforme aguda (PLEVA) ocorreu em 4 com febre, sem infecção detectável. Quanto ao tipo de
lesão 27 (93%) apresentavam pápulas liquenóides, 19(66%) descamação e o mesmo número máculas hipopigmentadas
residuais, 13 (45%) com sinal da Hóstia, 12 (41%) lesões eritematosas e a mesma proporção com crostas, 5 (17%) com
hiperpigmentação residual e em 4 (14%) necrose. Havia prurido em 12 (41%). A histopatologia confirmou a hipótese
clínica de PLC em 6 casos e PLEVA em 4. Dos 18 pacientes avaliados evolutivamente 3 permaneciam com lesões e dos
15 que apresentavam melhora, 11 utilizaram eritromicina ou tetraciclina e 4 utilizaram hidratação até o retorno após
a biópsia om rápida melhora. Conclusão: A PL prevalece em crianças e adultos jovens, no gênero masculino e nos
períodos de frio. A forma clinico-histológica mais observada foi a PLC cujo diagnóstico diferencial deve ser feito com
prurigo estrófulo, escabiose, psoríase gutata, pitiríase rósea e dermatite atópica. A PLEVA caracteriza-se por lesões
necróticas e febre e deve ser diferenciada de varicela. É importante o conhecimento do aspecto clínico diferencial
destas dermatoses para suspeita de PL.
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P18 - PREVALÊNCIA DE RINITE ALÉRGICA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA E
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Herberto Jose Chong Neto, Flávia Carnieli Silva, Lylia Fátima Melniski Bojarski, Emanuel Antonio Grasselli, Cristine Secco Rosário,
Bernardo Augusto Rosário, Fernando Henrique Chong, Nelson Augusto Rosário
Serviço de Alergia e Imunologia Pediátrica, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná
Objetivo: Verificar a prevalência e as características clínicas dos lactentes com sintomas de rinite alérgica (RA).
Método: Estudo transversal utilizando questionário padronizado e validado (EISL Phase III) complementado de
questões específicas sobre rinite baseado no ISAAC como: Seu bebê teve espirros, ou coceira, ou nariz trancado
quando não estava gripado ou resfriado nos primeiros 12 meses de vida? Seu bebê usou anti-histamínicos (AH)
quando teve espirros, ou coceira, ou nariz trancado e não estava gripado ou resfriado, nos primeiros 12 meses de vida?
Seu bebê usou corticosteróides nasais (CN) quando teve espirros, ou coceira, ou nariz trancado e não estava gripado
ou resfriado, nos primeiros 12 meses de vida? Algum médico lhe disse que seu bebê tem RA? Foram entrevistados os
pais de lactentes com idade entre 12 e 15 meses que procuraram as Unidades de Saúde para imunização de rotina no
período entre Setembro/2009 e Setembro/2010. Resultados: Mil e três pais de lactentes responderam o questionário,
onde 484 (48,3%) tiveram episódios de espirros , ou prurido, ou obstrução nasal sem gripes ou resfriados no primeiro
ano de vida. Houve discreto predomínio de sexo masculino e início aos 6 meses de vida. Duzentos e cinquenta (51,7%)
foram associados a pelo menos um episódio de sibilância e cento e doze (23,1%) tiveram sibilância recorrente.
Duzentos e vinte e nove (47,3%) usaram anti-histamínicos, 168 (34,7%) corticosteróides nasais e 157 (32,4%) usaram
ambos anti-histamínicos/corticosteróides nasais. Cento e cinquenta e sete (32,4%) tiveram diagnóstico médico de RA.
O uso de anti-histamínicos, corticosteróides nasais e ambos anti-histamínicos/corticosteróides nasais foi frequente
entre os lactentes com diagnóstico de RA (22,5%, 19,8% e 14,5%, respectivamente). Conclusões: A prevalência de
sintomas de RA foi elevada e de início precoce em nossa população. Os pediatras reconhecem a RA e prescrevem para
lactentes medicação específica.

P19 - REFLUXO GASTROESOFÁGICO E ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE EM LACTENTES:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE PREVALÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA
Regiany Paula Gonçalves de Oliveira, Reginaldo Gonçalves de Oliveira Filho
Introdução: O refluxo gastroesofágico pode ser compreendido como a passagem involuntária do conteúdo gástrico ao esôfago, sendo que as conseqüências deste fluxo retrógrado variam desde casos assintomáticos à casos de
síndrome da morte súbita do lactente. A alergia à proteína do leite é resultante de uma reação imunológica associada
ou não a mediação por imunoglobulinas E (IgE). A semelhança em aspectos como a faixa etária e as manifestações
clínicas entre as entidades nosólogicas sugerem a existência de relação entre o refluxogastroesofágico e a alergia à
proteína do leite. Para a boa prática clínica da gastroenterologia pediátrica se faz necessário o entendimento desta
relação de prevalência de concomitância. Metodologia: O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica, de
publicações nacionais e internacionais em língua inglesa e espanhola, publicadas entre 1980 e 2011, disponíveis nas
bases de dados LILACS, PUBMED, MEDLINE e SCIELO. Resultados: Foram inclusos na presente revisão 9 estudos
sendo todos ensaios clínicos randomizados. A analise dos estudos demonstrou que 24,22% (P<0,005) dos indivíduos
portadores de refluxo gastroesofágico apresentaram concomitantemente alergia à proteína do leite. Para a confirmação do diagnóstico de refluxo gastroesofágico foi usado a pHmetria em 89% das vezes (P<0,005). Conclusão: Após a
análise dos dados levantados por esta revisão pode-se inferir que a prevalência simultânea de refluxo gastroesofágico
e alergia à proteína do leite mostra-se significativamente alta. Todavia o nexo causal fisiopatológico entre as duas
entidades nosológicas ainda carece de melhores evidências.

P20 - RELATO DE CASO DE SÍNDROME DE RAMSAY HUNT EM IMUNOSSUPRIMIDO
Tony Tannous Tahan, Cristina Rodrigues da Cruz, Rajia Arantes Falavigna, Rafaella Fadel Friedlaender, Mayara Schulze
Cosechen, Andreia Ceccatto, Fabiola de Moura Cremonese
Hospital de Clínicas - UFPR - Curitiba-PR
Introdução: A Síndrome de Ramsay Hunt (SRH) caracteriza-se por paralisia facial periférica, otalgia e erupções
vesiculosas em orelha externa, palato duro e língua, decorrentes da reação inflamatória aguda dos nervos facial e
vestíbulo-coclear, causada pelo vírus varicela-zoster presente em estado latente no gânglio sensorial do nervo facial.
O diagnóstico é clínico e deve ser o mais precoce possível para que o tratamento adequado seja instituído rapidamente
a fim de evitar seqüelas. O tratamento inclui medicação sintomática, corticoterapia e aciclovir. Objetivo: Descrever
um caso de SRH e realizar revisão bibliográfica sobre o tema. Método: análise do prontuário do paciente e revisão de
literatura sobre o assunto. Resultados: E.D., 14 anos, masculino, portador de HIV e artrite reumatóide juvenil. Apresentou paralisia facial periférica à esquerda e lesões vesiculares em orelha e palato esquerdos após quadro de vômitos
e febre. Iniciado tratamento com aciclovir e corticóide após diagnostico de Síndrome de Ramsay Hunt (PCR positiva
para varicela zoster). Evoluiu com cefaléia e piora dos vômitos, sendo constatada meningite viral com PCR também
positiva para varicela-zoster. Evoluiu com hipoacusia, náuseas com mudança de decúbito e desvio da marcha para a
esquerda. Realizou audiometria, a qual demonstrou anacusia à esquerda e RNM de crânio/orelha que mostrou
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impregnação de contraste nas porções intracanaliculares dos nervos cranianos VII e VIII e do ouvido interno esquerdo, característico de processo inflamatório; sugestivo de Síndrome de Ramsay Hunt. Conclusão: A Síndrome de
Ramsay Hunt tem apresentação clínica variável, sendo que a presença de paralisia facial periférica, vesículas em
pavilhão e conduto auditivo externo, perda auditiva neurossensorial e vertigem fazem parte da doença, caracterizando o caso relatado. No entanto, não foi encontrado relato na literatura de meningite associada à síndrome. Devido à
imunossupressão apresentada, o paciente apresenta maior risco de desenvolver infecção por esse vírus. O diagnóstico
precoce e o tratamento adequado permitem um melhor prognóstico, sendo necessário o acompanhamento
multidisciplinar com o infectologista, otorrinolaringologista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo até a melhora dos
sintomas.

P21 - RELATO DE UM CASO DE TRAUMA ABDOMINAL FECHADO EM CRIANÇA DE 8 ANOS COM
FRATURA DE FÍGADO GRAU IV
Adolfo Pickcius Valoja de Collo, Aloísio dos Santos Iria Junior, Ana Carolina Pickcius Valoja de Collo,
Mateus Giovanoni Perondi
Orientadora: Professora Doutora Cristina Terumi Okamoto
Introdução: Dados atuais demonstram em Curitiba – PR, que 12% dos traumas pediátricos relacionam-se com
queda de bicicleta, sendo mais prevalente entre crianças de 5 a 9 anos. O fígado é o segundo órgão intra-abdominal
(OIA) mais lesado, podendo o exame clínico ser desproporcional a gravidade de sua lesão. A conduta expectante é o
tratamento de escolha. Objetivo: Relatar um caso de fratura hepática grau IV em criança de 8 anos destacando os
aspectos de diagnóstico e conduta. Método: Paciente S.N.R., 8 anos, vítima de queda de bicicleta com trauma abdominal contra o guidão, encaminhada ao PS de um hospital-escola de Curitiba com quadro de dor abdominal e vômitos,
com escala de Glasgow 15, FC= 126 bpm e FR= 26 irm. Ao exame cardiovascular e pulmonar sem alterações, abdômen
plano, com ruídos hidro-aéreos presentes, flácido e sem visceromegalias. A TC de abdômen evidenciou lesão hepática
grau IV no segmento 4. Adotou-se conduta expectante e foi admitida na UTI neopediátrica. Exames laboratoriais:
AST:281, ALT:250, TAP: 14,6, RNI: 1,25, Gama GT: 13,7. Recebeu papa de hemácias após 15 horas do internamento.
Discussão: Algumas características da criança determinam maior risco para ocorrência de lesões de OIA por trauma:
menor quantidade de gordura, de colágeno e da musculatura esquelética da parede abdominal. A gravidade da lesão
nem sempre se relaciona com a energia envolvida no trauma. Ao exame clínico pode-se ter achados desproporcionais
ao grau da lesão, sendo a dor abdominal o sintoma mais frequente, na maioria das vezes difusa e pouco específica,
fazendo-se necessário a realização de exames de imagem juntamente com sinais clínicos de estabilidade hemodinâmica
para avaliação e conduta. Utiliza-se a classificação da American Association for the Surgery of Trauma (AAST) que varia de
grau I até VI, sendo o grau VI o mais grave. No caso apresentado tem-se lesão grau IV. Exames laboratoriais podem
auxiliar no manejo do paciente, os valores de hemoglobina e hematócrito podem indicar hemorragia, as enzimas AST
e ALT estão elevadas nas lesões hepáticas, com sensibilidade de 90% e especificidade de 100%. O tratamento padrão
para pacientes hemodinamicamente estáveis é o conservador, pois 80% das lesões hepáticas param de sangrar antes
da laparotomia, apresentando menor necessidade de transfusão sanguínea e mortalidade. Além de que a lesão do
ducto biliar raramente resultar em infecção intra-abdominal. Conclusão: No trauma abdominal fechado em criança
deve-se realizar exame clínico minucioso e seriado, além de TC na suspeita de lesões de OIA. Confirmado o diagnóstico, a conduta expectante é segura e eficaz para o tratamento de fraturas hepáticas.

P22 - RESULTADOS DO TRATAMENTO DE PACIENTES COM OSTEOSSARCOMA E
TUMOR DE EWING
Ana Luiza de Melo Rodrigues, Luciane Valdez, Edilson Forlin, Bernardo Ramos
Introdução: Os tumores malignos primários de ossos correspondem ao sexto grupo de neoplasias mais comuns
em crianças, e a terceira neoplasia em adolescentes, após leucemias e linfomas. O tratamento recomendado é a
quimioterapia associada à ressecção com margens livres e/ou radioterapia. Objetivo: Avaliar aspectos do diagnóstico, resultados do tratamento e possíveis fatores prognósticos nos pacientes com tumor de Ewing e osteossarcoma.
Métodos: Estudo retrospectivo, incluídos 57 pacientes com diagnóstico de tumor de Ewing (30 pacientes) e osteossarcoma
(27 pacientes) tratados pelos serviços de Oncologia Pediátrica e Ortopedia Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe,
de janeiro/1998 a dezembro/2008, conforme o Protocolo Brasileiro. Resultados: A média de idade foi de 11 anos, 24
pacientes do sexo masculino e 33 do sexo feminino, tamanho médio do tumor igual a 11cm. O tempo entre o início dos
sintomas e o diagnóstico foi de 19 semanas, o índice de metástases ao diagnóstico equivalente a 35%. Ressecção com
reconstrução foi a cirurgia realizada com maior freqüência (68%), seguida por amputação (21%) e ressecção sem
reconstrução (19%). Vinte pacientes apresentaram recidivas, principalmente local e em pulmão, e a sobrevida em 5
anos foi de 40%. Houve significância estatística entre presença de metástase ao diagnóstico e/ou ocorrência de
recidiva e menor sobrevida. Não houve significância estatística entre o tempo até o diagnóstico e a sobrevida.
Conclusão: Apesar da expectativa otimista decorrente dos avanços nos recursos diagnósticos e terapêuticos dos
tumores de Ewing e osteossarcoma, crianças com doença avançada localmente e/ou metástase ao diagnóstico ainda
apresentam prognóstico reservado.
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P23 - SÍNDROME DA PELE ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA: RELATO DE CASO
Ingrid Zavaleta Obregon, Deisi Vanessa Franciscato, Giselle Lustosa de Mello, Juliana Pavesi, Marcos Antonio da Silva
Cristovam, Julio Ricardo Ramos, Hirofumi Uyeda
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) - Cascavel-PR
Introdução: A síndrome da pele escaldada estafilocócica, chamada de dermatite esfoliativa de Ritter von Ritterschein,
ocorre especialmente em crianças com menos de cinco anos. Geralmente o quadro clínico é precedido por infecções
das vias aéreas superiores, onfalite, do trato urinário, das conjuntivas, hematogênica e de pele (impetigo). É causada
por toxinas produzidas pelo Staphylococcus grupo 2 tipo 71 e 55, que pode estar presente em outras partes do corpo. As
toxinas (ET-A e ET-B) têm ação epidermolítica e provocam a separação da epiderme abaixo da camada granulosa, pela
separação de seus desmossomas. No início (24 a 48 horas) do quadro, há produção de bolhas e desnudamento da
superfície cutânea. O sinal de Nikolski é positivo. Pode haver uma forma frustra, na qual não ocorre o estágio de
bolhas, evoluindo para uma eritrodermia esfoliativa. Objetivos: Relatar um caso de Síndrome da Pele Escaldada
Estafilocócica admitido no pronto socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (PR). Materiais e métodos:
Revisão de prontuário e exames complementares, além de breve revisão de literatura. Descrição do Caso: E.R.R.L, 9
meses, feminino, natural e procedente de Ibema-PR, encaminhada do ambulatório de Dermatologia do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel (PR), foi atendida no Pronto Socorro do HUOP em maio de 2011,
apresentando lesões de pele eritematosas em região cervical, face, tórax e região perineal; associada a irritação, choro,
diminuição da ingesta alimentar e sono agitado. Historia prévia de otalgia, tosse seca, coriza e febre ; a qual foi tratada
com sintomáticos na Unidade Básica de Saúde da cidade de origem. História familiar de atopia. Ao exame observouse regular estado geral, irritada e chorosa a manipulação. Eritema perioral e difuso em face, tórax e região cervical;
com áreas de erosão e lesões crostosas em região de atrito (axilar, cervical). Após avaliação inicial do médico
dermatologista, a paciente foi internada com diagnóstico de Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica para tratamento: manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e antibioticoterapia. Durante a internação foram solicitados cultura de
secreção do conduto auditivo externo onde se observou crescimento de Staphylococcus aureus; hemocultura negativa,
hemograma, gasometria e radiografia de tórax dentro dos limites da normalidade. Apresentou boa evolução clínica
durante a internação, recebendo alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial no serviço de dermatologia.
Conclusões: Notou-se neste caso, tal como relatado na literatura, que a Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócia é
uma doença pouco comum, que ocorre predominantemente em recém-nascidos e crianças pequenas em virtude do
metabolismo e excreção pobres da exfoliatina nessa fase da vida. O paciente do relato apresentava bolhas flácidas, que
com pressão lateral causava descolamento da epiderme superficial (sinal de Nikolski positivo) compatíveis com as
relatadas na literatura. O tratamento requer internação para manutenção do equilíbrio hidro-eletrolítico e
antibioticoterapia sistêmica. Geralmente cursam com bom prognóstico como no caso relatado.

P24 - SÍNDROME DE HUTCHINSON-GILFORD - PROGERIA –
RELATO DE CASO COM AVALIAÇÃO GENÉTICA
Vânia Oliveira Carvalho, Janaina huczok, Kerstin Taniguchi Abagge, Leide Parolin Marinoni
Departamento de Pediatria Unidade de Dermatologia Pediátrica – Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Curitiba, Paraná, Brasil
Introdução: A Progeria, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford, é uma laminopatia caracterizada pelo aparecimento precoce dos sinais de envelhecimento. A incidência estimada é de 1 a cada 4-8 milhões de
nascidos vivos. Segundo a Progeria Research Foundation até o final de 2010 existiam 78 crianças com progeria vivas no
mundo. Objetivo: Apresentar as características clínicas evolutivas de um caso de Progeria com avaliação genética e
divulgar a possibilidade da realização deste exame pela Progeria Research Foundation. Método: Relato de caso e
revisão da literatura. Resultados: Apresentamos uma menina de 3 anos que nasceu com 40 semanas, apresentando
peso e estatura no percentil 70 e desenvolvimento neuropsicomotor normal. Aos seis meses de vida iniciou déficit de
crescimento. Ao exame apresentava atrofia da pele, rarefação de pêlos e cabelos, proeminência dos vasos do escalpo,
cianose perioral, desproporção craniofacial, aumento de articulações de joelhos. A pele estava atrofiada, associada à
lipodistrofia. Eletrocardiograma e ecocardiograma normais. O teste genético confirmou o diagnóstico de progeria,
com mutação no exon 11 do gene LMNA C1824C. A paciente foi cadastrada na Progeria Research Foundation e
participa do programa de pesagem e suplementação alimentar com melhora do ganho ponderal. A Síndrome de
Hutchinson-Gilford é uma doença rara, esporádica e autossômica dominante causada pela mutação no gene LMNA
responsável pela produção de lamina A, que causa instabilidade nuclear e leva ao envelhecimento precoce. As
crianças são assintomáticas ao nascer. A partir do sexto mês de vida surgem: alopecia generalizada, lipodistrofia e
retardo do crescimento. A face apresenta desproporção craniofacial e aparente aumento da região frontal do crânio,
olhos proeminentes, micrognatia, nariz fino, orelhas proeminentes e veias do escalpo visíveis. Nos primeiros meses
a pele fica endurecida, se tornando eclerodermatosa. A partir dos 6 meses a pele fica fina, seca e atrófica. As características sexuais secundárias não se desenvolvem e a fertilidade está diminuída. Não há déficit cognitivo. Apresentam
alterações musculoesqueléticas. A expectativa de vida é em média de 13 anos, variando entre 7-27 anos. A mortalidade
se deve a doenças cardiovasculares devido à aterosclerose precoce e acelerada. Conclusão: As alterações do caso
descrito eram evidentes desde os seis meses de vida, no entanto não foram detectadas, sendo uma tia a responsável
pelo encaminhamento ao ver uma criança semelhante na televisão. Esse fato deve-se a raridade da síndrome, mas
também indica que é necessária maior divulgação. A inclusão dessas crianças nos programas da Progeria Research
Foundation não só trará benefícios para elas, como também servirá de base para pesquisas sobre envelhecimento e
doenças cardiovasculares em um curto período de tempo.
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P25 - SÍNDROME DE WEST: RELATO DE CASO
Kaio Dalaqua, Euclides Saqueti Filho, Giselle Lustosa de Mello, Tailla Michelle Ribas, Marcos Antonio da Silva Cristovam,
Milene Moraes Sedrez Rover
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel-PR
Introdução: A síndrome de West (SW) é um tipo de epilepsia grave, caracterizada clinicamente por espasmos em
salvas e diminuição ou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e no eletroencefalograma (EEG) por hipsarritmia.
Tem uma incidência que varia de 0,25 a 0,60 casos para cada 1.000 nascidos vivos e prevalência de 0,15 a 0,20 para cada
1.000 crianças abaixo de 11 anos. Geralmente é detectada entre o 3º e o 12º mês de vida. A SW pode ser dividida,
conforme sua etiologia, em sintomática, criptogênica e idiopática. A definição objetiva da etiologia para a SW é de
extrema relevância para estimar o prognóstico do paciente, uma vez considerado que casos sintomáticos têm evolução mais desfavorável, além de servir, também, como guia para o tratamento. Objetivo: Relatar um caso de Síndrome
de West atendido em nosso serviço. Material e métodos: Revisão de prontuário e breve revisão de literatura de um
lactente com síndrome de West atendido em nosso serviço. Resultados e Discussão: Lactente de 6 meses, sexo feminino, nascido de parto cesáreo a termo, Apgar 8/9, com história de sofrimento fetal agudo, sem intercorrências após o
nascimento. Pré-natal sem intercorrências. Pais saudáveis sem história de doenças neurológicas, mas com história
familiar positiva para epilepsia (parentes de 1º e 2º graus). Foi admitida com história de vários episódios de crises
convulsivas com movimentos espasmódicos em flexão do pescoço, membros superiores e inferiores, com duração
variável, desde segundos a poucos minutos, com posterior apresentação de episódios de febre não aferida e diarréia
associados. Exame físico sem particularidades. O EEG, realizado em sono medicamentoso, demonstrou atividade de
fundo assimétrica e acentuadamente desorganizada, com ritmo de hipsarritmia modificada; carência de elementos
gráficos do sono em hemisfério esquerdo; presença de atividade epileptogênica-hipsarritmica modificada e assimétrica.
O EEG associado ao quadro clínico descrito são característicos da SW. Recebeu tratamento com anticonvulsivantes,
com boa evolução, não apresentando mais espasmos e atualmente continua em investigação da causa base da SW.
Vale ressaltar que a paciente segue com desenvolvimento neuropsicomotor dentro do esperado para sua faixa etária
e os outros exames laboratoriais realizados estão todos dentro da normalidade. Realizou-se também tomografia
computadorizada que mostrou dilatação do ventrículo lateral esquerdo, aparente atrofia cortical e infarto de região
irrigada pela artéria cerebral média esquerda. Conclusão: Apesar da gravidade da SW, a lactente tem boa evolução e
ainda não apresenta qualquer manifestação de déficit neuropsicomotor. Será importante o acompanhamento a longo
prazo pela possibilidade de sequelas neurológicas. Embora a SW seja rara em crianças, torna-se importante incluí-la
na etiologia de crises convulsivas, uma vez que o diagnóstico precoce pode estimar o prognóstico.

P26 - TUMOR DO CÓRTEX ADRENAL EM LACTENTE: RELATO DE CASO
Lucas Fernandes Feracini, Carmem Mendonça Costa Fiori, Marcos Antonio da Silva Cristovam, Giselle Lustosa de Mello
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) – Cascavel-PR
Introdução: O Tumor de Córtex Adrenal (TCA) é um tumor relativamente raro contribuindo com apenas 0,1% das
neoplasias malignas na infância. Apesar da sua raridade, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil a incidência do TCA é de
3,4 – 4,2 casos/1.000.000, aproximadamente 15 vezes maior que a incidência mundial, considerado um problema
endêmico no sul do Brasil, principalmente em menores de 5 anos. Apresenta-se clinicamente como uma variedade de
manifestações endócrinas com hipersecreção de glicocorticóides, mineralocorticóides, andrógenos e estrógenos, associa-se ou não à Síndrome de Cushing e Hipertensão arterial. A importância ou os princípios do diagnóstico precoce
nesse tipo de tumor são que os estádios avançados da doença, proporcionam baixa possibilidade de sobrevida. Se a
doença for diagnosticada precocemente (antes de a glândula atingir 30 gramas de peso), as chances de cura podem
chegar até 100%. Através de screening genômico (exame de triagem dos recém-nascidos) é possível identificar a
mutação genética (R337H no gene TP53) encontrado no TCA. Objetivo: relatar um caso de tumor de córtex adrenal em
lactente, atendido no HUOP, e ressaltar as manifestações clínicas e laboratoriais mais frequentes nesse grupo de
paciente. Material e método: análise de prontuário, exames laboratoriais e breve revisão da literatura. Resultados:
K.V.B., feminino, 8 meses encaminhada ao HUOP, após avaliação inicial do pediatra que evidenciou massa abdominal
palpável, acompanhado de fáscies cushingóide. Ao exame físico da admissão hospitalar apresentava irritabilidade,
acne em face e tórax, fáscies cushingóide, massa palpável em HCE +/- 5 cm fixa, hipertrofia de clitóris, aumento da
pilificação pubiana (estádio de Tanner M1P1) e hipertensão arterial. A ultrassonografia abdominal evidenciou massa
sólida heterogênea em loja supra-renal à esquerda, com dimensões de 8x7x5cm. A dosagem hormonal: Androstenediona
>10ng/ml, DHEA Sulfato 8773ug/dl, Cortisol= 38,8mcg/dl, Testosterona=562,2ng/dl.Tratamento cirúrgico. Apresentou recidiva tumoral 2 meses após a primeira cirurgia, sendo reoperada. Permanece em remissão clinica e
laboratorial dois meses após segunda cirurgia. Conclusão: O pediatra deverá ficar atento às manifestações clínicas
desse tumor associada ou não a massa palpável em lactentes e deverá iniciar a investigação o mais precocemente
possível com exames de imagem. O encaminhamento precoce a um centro de referência em Oncologia Infantil para
diagnóstico e inicio de tratamento aumentará chance de cura e sobrevida dessas crianças. O screening genômico no
Paraná poderá contribuir no alerta ao pediatra em acompanhar crianças sadias com um potencial de desenvolver o
tumor.
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P27 - USO DE ANTIBIÓTICOS, MAS NÃO DE PARACETAMOL REDUZ O RISCO DE SIBILÂNCIA
RECORRENTE EM LACTENTES
Herberto Jose Chong Neto, Lylia Fátima Melniski Bojarski, Flávia Carnieli Silva, Emanuel Antonio Grasselli, Cristine Secco Rosário,
Bernardo Augusto Rosário, Fernando Henrique Chong, Nelson Augusto Rosário
Serviço de Alergia e Imunologia Pediátrica, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná
Objetivo: Verificar a associação de sibilância recorrente (?3 episódios) na infância e o uso de antibióticos (ATB) ou
paracetamol (PCM) no primeiro ano de vida. Método: Estudo transversal por aplicação de questionário padronizado
e validado (EISL: Estudio Internacional sobre Sibilancias en Lactantes) com análise das seguintes perguntas: Seu bebê teve
sibilos ou chiado no peito ou bronquite nos primeiro ano de vida? Seu bebê teve 3 ou mais episódios de sibilância no
primeiro ano de vida? Com qual frequência seu bebê uso antibióticos no primeiro ano de vida? Com qual frequência
seu bebê usou paracetamol no primeiro ano de vida? Os pais de crianças com idade entre 12 e 15 meses que foram as
Unidades de Saúde para imunização foram entrevistados entre Agosto/2005 à Dezembro/2006 (EISL Fase I) e Setembro/2009 à Setembro/2010 (EISL Fase III). Foi realizada análise bivariada e o risco demonstrado por Odds ratio (OR)
e intervalo de confiança de 95% (95% IC). Resultados: Mil e três pais participaram do estudo e 19,8% dos lactentes
tiveram sibilância recorrente com início aos 6,1±3 meses de vida. O uso de PCM não foi associado a presença de
sibilância recorrente [Sem PCM (OR=0,91; IC 95%: 0,38-2,19; p=0,83), PCM 1-3 vezes (OR=1,21; IC 95%: 0,77-1,91; p=0,4),
PCM 4-6 vezes (OR=1,21; IC 95%: 0,77-1,9; p=0,41) e PCM?7 vezes (OR=0,76; IC 95%: 0,51-1,13; p=0,17)], enquanto o uso
mais frequente de ATB reduziu o risco de sibilância recorrente no primeiro ano de vida [Sem ATB (OR=2,18; IC 95%:
1,35-3,51; p=0,001), ATB 1-3 vezes (OR=1,39; IC 95%: 0,93-2,07; p=0,1), ATB 4-6 vezes (OR=0,37; IC 95%: 0,22-0,62;
p=0,001) e PCM>7 vezes (OR=0,22; IC 95%: 0,07-0,66; p=0,001)]. Conclusões: O uso frequente de ATB reduziu o risco de
sibilância recorrente no primeiro ano de vida enquanto que PCM não foi associado a sibilância recorrente nesta
população do estudo.

P28 -VARIAÇÕES NA PREVALÊNCIA DE SIBILÂNCIA RECORRENTE NA INFÂNCIA
PELO EISL FASES I E III
Herberto Jose Chong Neto, Emanuel Antonio Grasselli, Flávia Carnieli Silva, Lylia Fátima Melniski Bojarski, Cristine Secco Rosário,
Bernardo Augusto Rosário, Fernando Henrique Chong, Nelson Augusto Rosário
Serviço de Alergia e Imunologia Pediátrica, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná
Objetivo: Verificar as mudanças na prevalências da sibilância recorrente em lactentes. Método: Estudo transversal
por aplicação de questionário padronizado e validado (EISL: Estudio Internacional sobre Sibilancias en Lactantes) as
perguntas: Seu bebê teve sibilos ou chiado no peito ou bronquite nos primeiro ano de vida? Seu bebê teve 3 ou mais
episódios de sibilância no primeiro ano de vida? Os pais de crianças com idade entre 12 e 15 meses que foram às
Unidades de Saúde de Curitiba para imunização foram entrevistados entre Agosto/2005 à Dezembro/2006 (EISL Fase
I) e Setembro/2009 à Setembro/2010 (EISL Fase III). As variáveis categóricas foram apresentadas como proporções e
as diferenças verificadas pelo teste do χ2, e as variáveis contínuas são expressas em média±DP e analisadas pelo teste
t de Student. Resultados: Três mil e três pais de lactentes responderam o questionário na Fase I, e 45,4% tiveram pelo
menos um episódio de sibilância; 50.7% foram do gênero masculino, e 22,6% tiveram sibilância recorrente com início
aos 5,5±3,1 meses de vida. Cinco anos depois na, no EISL Fase III, mil e três pais participaram do estudo: 40,6% tiveram
pelo menos um episódio de sibilância (p=0,46), 51,1% foram do gênero masculino, e 19,8% tiveram sibilância recorrente (p=0,1) com início aos 6,1±3 meses de vida (p=0,06). Conclusões: Sibilância recorrente é altamente prevalente e com
início precoce. Em nossa população, os índices de sibilância recorrente não se modificaram durante o período de 5 anos
de observação.
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ARTIGO ORIGINAL

AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE MACRONUTRIENTES E FIBRAS
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL
EVALUATION OF FIBER INTAKE AND MACRONUTRIENTS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
WITH CEREBRAL PALSY
Emmanuelle D. Batista1, Alana M. da S. M. Mattos1, Paula Piekarski1, Tais M. Calvetti1, Sinara de M. Manei1, Luana Klein1,
Lucia H. C. dos Santos2, Cláudia S. Rocco3

Resumo
Objetivo: estimar o consumo alimentar de crianças e adolescentes com paralisia cerebral quanto à
proporção na dieta de macronutrientes e fibras. Métodos: o estudo foi realizado no ambulatório de
espasticidade do Centro de Neuropediatria (CENEP) da UFPR. Foram avaliados 50 pacientes, com idade
entre 2 e 18 anos. O consumo foi estimado através da história alimentar e a adequação da dieta foi analisada
com base nas DRI’s (Dietary Reference Intakes), conforme a faixa etária. Os pacientes foram agrupados de
acordo com a classificação da função motora grossa (CFMG), nomeados em I, II, III, IV e V. Resultados: do
grupo avaliado, 82% (n=41) apresentou ingestão de carboidratos adequada. Com relação aos lipídeos, para
50% (n=25) a ingestão foi adequada, enquanto que para 32% (n=16) o consumo foi abaixo do recomendado.
O consumo acima do recomendado foi observado para 18% (n=9) da amostra. Quanto às proteínas, a grande
parcela dos avaliados (74%) apresentou ingestão adequada e os demais, exceto por um indivíduo, o consumo de proteína foi excessivo. Para as fibras, adequação foi verificada apenas para 2 (4%) pacientes. Conclusão: a quase totalidade dos pacientes com paralisia cerebral apresentou dieta equilibrada quanto à proporção de macronutrientes. Em contrapartida, o conteúdo de fibras não atingiu as recomendações da AI
(Ingestão Adequada).
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Abstract
Objective: to estimate the dietary intake of children and adolescents with cerebral palsy in relation to
the proportion of macronutrients and dietary fibers. Methods: the study was conducted at the pediatric
spasticity of the Center for Pediatric Neurology (CENEP) in UFPR. Fifty patients were evaluated, aged
between two and eighteen years old. The consumption was estimated by dietary history and dietary
adequacy was assessed based on DRI’s (Dietary Reference Intakes), according to the age. Patients were
grouped according to the classification of gross motor function (CFMG), named I, II, III, IV and V. Results:
on the evaluated group, 82% (n = 41) of the total sample had adequate intake of carbohydrates. In relation
to the lipids, 50% (n = 25) of the patients had adequate intake, while 32% (n = 16) had intake less than the
recommended. Consumption above recommended levels was observed in 18% (n = 9) of the sample. About
the protein, the big part of the evaluated people (74%) showed adequate ingestion and the others, except
only one, the consumption of protein were excessive. In fiber, fitness was observed only in 2 patients or, 4%
of the sample. Conclusions: almost all patients with cerebral palsy presented balanced diet in relation to the
macronutrients. Contrarily, the fiber content did not reach the recommendations of the AI (Adequate
intake).
Key words: cerebral palsy, macronutrients, fiber, gross motor function.
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Introdução
A paralisia cerebral (PC) pode ser definida como uma
desordem do tônus, do movimento e da postura de caráter não-progressivo devido a uma lesão que afeta o cérebro imaturo e interfere na maturação do sistema nervoso
central 1. Dentre as principais causas de PC estão a
prematuridade, incompatibilidade sanguínea, insuficiência placentária, icterícia e anóxia neonatal, assim como
outras infecções bacterianas que interferem no sistema
nervoso central2. Dentre os diferentes tipos de classificações para a PC estão a classificação baseada no
envolvimento motor, nos membros atingidos pelo comprometimento neuromuscular, a classificação baseada no
grau de gravidade e o sistema de classificação da função
motora grossa (SCFMG). O último avalia a gravidade dos
distúrbios de movimento permitindo medir as habilidades e as limitações das crianças com PC, graduando-a em
cinco níveis, sendo o nível I o mais leve e o V o mais
grave3.
A desnutrição é um problema bastante frequente em
pacientes com PC, sendo consequente de uma ingestão de
calorias insuficiente relacionada a distúrbios
mastigatórios, de deglutição, recusa alimentar, vômitos,
refluxo gastroesofágico e, no caso da espasticidade, ocorre um grande gasto energético4. Os pacientes com PC também podem ter diversas alterações na movimentação e
na postura e a constipação Intestinal (CI) está presente em
74% dos mesmos1,5.
Devido a todas as complicações desta patologia que
prejudicam o estado nutricional, qualidade e expectativa

de vida dos pacientes com PC, este estudo teve como objetivo estimar o consumo alimentar de crianças e adolescentes com paralisia cerebral quanto à proporção na dieta
de macronutrientes, quantidade de fibras, além de verificar a ingestão hídrica e presença de constipação
intestinal.

Métodos
O estudo foi transversal e os dados foram coletados
de abril a outubro de 2010. Foram avaliadas 50 crianças e
adolescentes de ambos os sexos, com faixa etária entre
dois e dezoito anos, com diagnóstico de PC, atendidas no
ambulatório de espasticidade de um centro especializado, cujos pais ou responsáveis autorizaram a avaliação
por meio do termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Os critérios para inclusão dos sujeitos no estudo foram:
ser paciente do ambulatório de espasticidade do referido
centro, diagnóstico de PC, idade entre dois e dezoito anos
e concordância para participação mediante assinatura do
TCLE por um responsável. Foram critérios de exclusão:
menores de dois anos ou maiores de dezoito anos de idade, crianças e adolescentes que não se sentiram confortáveis ao longo da avaliação e/ou recusaram fazer parte da
pesquisa.
A classificação da PC de cada paciente foi obtida do
prontuário médico individual. Os pacientes foram agrupados de acordo com os cinco níveis indicados no SCFMG6
definida igualmente pelas informações contidas no prontuário e conforme o quadro 1.

Quadro 1. Sistema de classificação de função motora grossa.
Função Motora Grossa
I
II
III
IV
V

Definição
Pacientes conseguem deambular sem restrições
Pacientes andam com algum tipo de limitação
Pacientes necessitam de auxílio para andar (aparelhos)
Pacientes necessitam de tecnologias assistivas para se locomoverem
Pacientes têm graves limitações para se locomover, mesmo com o auxilio de
tecnologias assistivas, além de apresentarem maior comprometimento motor e
maior incapacidade funcional

Fonte: Palisano et al.,1997.
Para a avaliação do consumo de macronutrientes e
fibras utilizou-se como inquérito a história alimentar dos
pacientes com o propósito de gerar informações sobre o
consumo habitual7. Para a avaliação do consumo de fibras foram utilizados dados como ingestão hídrica (água,
suco, leite e chá) e presença de constipação intestinal. A
estimativa de macronutrientes e fibras foi calculada através do programa Avanutri Online® e os dados foram
organizados em uma planilha do Programa Microsoft
Excel (2003). A adequação da dieta foi avaliada com base
nas DRI’s (Dietary Reference Intakes) e de acordo com a
faixa etária de cada paciente. Assim sendo, a adequação
da ingestão de fibras e hídrica foi estipulada através da AI
(Adequate Intake)8,9 e a ingestão de macronutrientes foi
estimada através da AMDR (Acceptable Macronutrient
Distribuition Range)9. Os dados referentes ao consumo
energético, macronutrientes e de fibras foram apresentados através de média e desvio padrão, sendo que o consumo energético e de macronutrientes foram de acordo com
os grupos do SCFMG e a ingestão de fibras foi conforme
o sexo e faixa etária.

Resultados
Do grupo avaliado, 31 (62%) eram do sexo masculino.

De acordo com o SCFMG, 17 (34%) pacientes foram classificadas no nível I, 17 (34%) no nível II, 6 (12%) no nível III,
5 (10%) no nível IV e 5 (10%) no nível V. A avaliação da
adequação do consumo energético não foi realizada individualmente devido à falta de dados sobre a classificação
da espasticidade. Desta forma, não foi possível calcular o
gasto energético para estes pacientes. A média de consumo de energia e macronutrientes de acordo com o SCFMG
podem ser observados no quadro 2.
De acordo com a avaliação do consumo habitual de
cada paciente, a porcentagem de ingestão de carboidratos
segundo o recomendado pela AMDR (45-65% do valor
energético total-VET) estava adequada para 82% (n=41)
dos pacientes. Quando esta adequação foi comparada com
os níveis individuais da classificação da função motora
grossa (figura 1), o nível com a maior porcentagem de
pacientes com o consumo de carboidratos adequado foi o
IV com 100% de adequação. Em contrapartida, a maior
porcentagem de pacientes cujo consumo foi considerado
abaixo das recomendações foi observado para os níveis II
com 17,7% e III com 16,7%. A média de ingestão de
carboidratos variou de 49,77% para o nível III até 60,72%
do VET da dieta para o nível V.
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Com relação à ingestão de lipídeos, 50% (n=25) dos
pacientes apresentaram ingestão adequada, 32% (n=16)
consumo abaixo do recomendado e 18% (n=9) consumo
elevado de acordo com a AMDR para cada faixa etária (23 anos, 30-40% das necessidades e 4-18 anos, 25-35% das
necessidades). De acordo com a figura 2, os níveis III e IV,
apresentaram consumo adequado para mais de 80 e 50 %,
respectivamente. Para os demais níveis, a diferença quanto aos limites de normalidade variou e foi inferior a 50 %
em todos os casos.
Para o consumo de proteínas, 74% (n=37) dos pacientes estudados mantinham o consumo nos limites de normalidade enquanto 24% (n=12) ingeriram proporções
consideradas aumentadas. Apenas 2% (n=1) apresentaram
consumo abaixo das recomendações da AMDR para os
dois grupos etários (2-3 anos, 5-20% das necessidades e 418 anos, 10-30% das necessidades). Na figura 3 estão representadas as porcentagens de adequação de proteínas

de acordo com os níveis do SCFMG, sendo que para todos
os indivíduos classificados nos níveis IV e V a ingestão foi
adequada. Com relação ao nível III, este foi o grupo com
maior porcentagem de inadequação uma vez que para
50% dos pacientes o consumo foi acima do recomendado.
O nível I foi o único para o qual os pacientes com baixo
consumo de proteínas foram identificados, representando 5,9% do total.
A análise dos dados sobre a ingestão diária de fibras
revelou índices insuficientes uma vez que apenas dois
(4%) pacientes apresentaram ingestão adequada de acordo com a AI para a sua faixa etária. O quadro 3 relaciona
a média de ingestão de fibras de acordo com as diversas
faixas etárias. Igualmente foi observado três pacientes
classificados como adequados em relação a ingestão
hídrica de acordo com a idade. A presença de constipação
estava presente em 42% (n=21) dos pacientes.

Quadro 2. Média de consumo diário de calorias, carboidrato, proteínas e lipídeos de acordo com a classificação da
função motora grossa.
Consumo (Função Motora Grossa)
I (n=17)
II (n=17)
III (n=6)
IV (n=5)
V (n=5)

Calorias (Kcal)
Média+DP
1694,69 + 511,05
1524,74 + 730,25
2062,45 + 633,60
1553,85 + 195,66
1537,64 + 337,00

Carboidrato (g)
Média+DP
250,58 + 60,19
200,19 +107,22
208,21 + 81
228,24 + 29,76
233,76 +57,33

Proteína (g)
Média+DP
72,44 + 23,39
61,73 + 35,2
82,3 + 47,78
61,47 + 16,71
53,27 + 10,15

Lipídeos (g)
Média+DP
58,39 + 25,07
52,61 + 28,59
75,26 + 29,5
43,89 + 18,07
43,28 + 18,61

DP = Desvio Padrão. Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
Quadro 3. Média e desvio padrão da ingestão de fibras por faixa etária.
Consumo (Faixa Etária)
2-3 anos
4-8 anos
9-13 anos
14-18 anos

Média (g) + DP
10,26+4,61
10,03+3,64
Sexo feminino
Sexo masculino
14,79+8,41
10,22+5,06
Sexo feminino
Sexo masculino
11,59+2,07
15,04+4,6

AI (g)
19
25
Sexo feminino
Sexo masculino
26
31
Sexo feminino
Sexo masculino
26
38

AI = Ingestão Adequada. Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.

Figura 1. Caracterização da população de acordo com a classificação da função motora grossa e o consumo de carboidratos.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
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Figura 2. Caracterização da população de acordo com a classificação da função motora grossa e o consumo de lipídeos.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.

Figura 3. Caracterização da população de acordo com a classificação da função motora grossa e o consumo de proteínas.
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.

Discussão
A ingestão de macronutrientes foi estimada através
da AMDR9, pois esta recomendação tem como base a faixa de consumo que está associada a um risco reduzido de
apresentar doenças crônicas, proporcionando desta forma a ingestão de nutrientes essenciais. Sendo assim, a
média de ingestão de carboidratos dos pacientes se mostrou adequada, pois é semelhante aos valores encontrados para grupos saudáveis e de mesma faixa etária11.
A variação quanto ao conteúdo de lipídios da dieta
indica ser este um macronutriente cujo consumo pode
interferir no estado nutricional. Por outro lado, há de se
considerar a possibilidade da estimativa ser de mais difícil análise uma vez que a adição de gordura para cocção
pode ser um elemento de análise sujeito a erros11. Segundo Silva et. al., avaliando indivíduos saudáveis, constata-

ram que 49,3% estavam com o consumo de lipídeos abaixo da AMDR, sugerindo que a inadequação na proporção
de nutrientes é uma constante em diferentes populações.
No entanto, para os pacientes com PC que ingerem
lipídeos acima do recomendado, pode haver um risco
aumentado para doenças crônicas12.
A inadequação de proteínas foi observada como porcentagem do total consumido e a média de distribuição
de acordo com a AMDR manteve-se adequada para a maioria dos pacientes. Foi observada uma variação de 14,29%
a 25,82% para os níveis V e III respectivamente. Estes dados corroboram o estudo de Albuquerque & Monteiro
que observaram em sua amostra, 17% da energia da dieta
proveniente de proteínas13. É importante ressaltar que
quando não há um consumo adequado de energia as proteínas são utilizadas para suprir esta necessidade, prejudicando sua função na construção de novos tecidos12.
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A análise da ingestão diária de fibras e hídrica revelou ser insuficiente para a maioria dos pacientes de acordo com a AI para cada faixa etária. Porém, a constipação
não estava presente na mesma proporção o que sugere
que a estimativa da ingestão hídrica e/ou de fibras podem não ter sido precisas. Além disso, é de suma importância ressaltar que a AI não pode ser utilizada para estimar a proporção da população com consumo inadequado, pois não existe RDA (Recommended Dietary Allowances)
estabelecida para fibras. Sendo assim, os resultados apresentados sugerem que o consumo está abaixo ou acima
de um referencial confiável, que é a AI. Segundo a AHF
(American Health Foundation)14 a adequação da ingestão de
fibra alimentar pode ser calculada através da ingestão
mínima de fibra por dia igual a 5g mais a idade em anos
(idade + 5g). Desta forma, a porcentagem de indivíduos
com ingestão adequada seria de 32% (n=16). Estudos mostram que crianças com PC têm maior dificuldade de expressar a necessidade de líquidos e quando estes são ingeridos o derramamento pela boca ocorre com facilidade.
Além disso, apresentam dificuldade em mastigar o que
torna igualmente difícil a ingestão de fibras. Devido a
todos esses fatores, associados ao mau uso da musculatura abdominal para a evacuação e a disfagia, essas crianças
se tornam mais propensas à constipação intestinal15. Portanto, os dados indicam que, muito provavelmente, a
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constipação intestinal é influenciada também pelos hábitos alimentares. Assim sendo, a alta prevalência de constipação intestinal observada nos pacientes com PC resulta de uma combinação de fatores que incluem não somente os relacionados com a doença.
A estimativa do consumo de macronutrientes da população estudada possivelmente sofreu variação em razão da condição individual definida de acordo com o
SCFMG, pois os pacientes nos níveis IV e V, ainda que em
número menor, eram os que efetivamente dependiam de
cuidadores para a alimentação, higiene, locomoção e demais atividades. Paralelamente, estes eram os que apresentavam maior porcentagem de adequação de
macronutrientes. Portanto, esta variação pode ser resultado do fato que a seleção dos alimentos é determinada
pelos pais ou responsáveis que, por oferecer a alimentação, garantem igualmente o seu consumo.

Conclusão
A maioria dos pacientes com PC apresentou dieta equilibrada quanto à proporcionalidade de macronutrientes.
Ao contrário, o conteúdo de fibras não atingiu as recomendações da AI, embora não seja possível inferir que o
consumo foi insuficiente pois a constipação intestinal
não foi observada nos pacientes na mesma razão.
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ARTIGO DE REVISÃO

SIBILÂNCIA NO LACTENTE: ATUALIZAÇÃO CLÍNICA E
TERAPÊUTICA
WHEEZING IN INFANCY: A CLINICAL AND THERAPEUTIC UP-TO-DATE
Herberto José Chong Neto1, Décio Medeiros2, Luiz Alexandre Ribeiro da Rocha3

Resumo
Objetivo: revisão dos aspectos epidemiológicos, de investigação e tratamento da sibilância em lactentes.
Método: foram levantados os estudos disponíveis na base de dados MEDLINE utilizando os descritores
sibilos, lactentes, diagnóstico, tratamento e crianças, e com a ferramenta Google utilizando o tema “Estudio
Internacional de Sibilancias en Lactantes”.
Resultados: foi observado grande variabilidade na epidemiologia da sibilância em lactentes. Os fatores
associados à sibilância na infância estão definidos. O tratamento de lactentes sibilantes permanece controvertido e dependente de diagnóstico preciso. A história clínica e o exame físico são fundamentais para o
diagnóstico.
Conclusões: a epidemiologia, o diagnóstico e o tratamento da sibilância em lactentes tem sido amplamente estudada contribuindo para uma melhor abordagem clínica e terapêutica.
Palavras-chave: criança, lactente, sibilo.

Abstract
Objective: a review of epidemiology, diagnosis and treatment of wheezing in infancy.
Method: to search available studies by MEDLINE database using wheezing, infants, diagnosis, treatment
and children keywords, and Google tool using “Estudio Internacional de Sibilancias en Lactantes”.
Results: there is great variability on epidemiology of wheezing in infants around the world. Associated
factors for wheezing in infancy are well established. Treatment of wheezing infants remains controversial
and dependent upon a correct diagnosis. Clinical history and physical examination are the main tools for
diagnosis.
Conclusion: the wheezing epidemiology, diagnosis and treatment in infants have been studied
contributing for better clinical and therapeutic approach.
Key words: children, infants, wheezing.
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Introdução
As Diretrizes Nacionais e Internacionais no manejo
da asma diferem na definição de sibilância recorrente com
relação ao número de episódios de sibilos, variando de
pelo menos 3 a 4 episódios no último ano1-5.
Fenótipos de sibilância tem sido descritos em estudos
epidemiológicos, porém nem todas as crianças serão asmáticas. Força tarefa da European Respiratory Society classifica como sibilantes episódicos (aqueles que sibilam
durante um período discreto de tempo, associado à resfriados, e são assintomáticos durante o período inter-crítico), ou sibilantes por múltiplos desencadeantes (aqueles
que apresentam sibilância recorrente e que tem sintomas
como tosse e sibilância no período entre as crises, durante
o sono, e que são desencadeados por atividade física, risadas ou choro)1. Dados de uma coorte realizada nos Estados Unidos descrevem três fenótipos de sibilância: transitórios (sintomas com início e fim antes dos três anos de
idade); persistentes (sintomas com início antes dos três
anos e continuam até os 6 anos de idade); e de aparecimento tardio (aqueles que os sintomas iniciam após os
três anos de vida)6. A utilidade clínica destas classificações mantém-se em investigação. Asma é pouco frequente naqueles com sibilância episódica ou transitória em
relação aos outros fenótipos.

Epidemiologia
A prevalência, as características clínicas e os fatores
associados ao sintoma mais comum, a sibilância e a
sibilância recorrente, em crianças na idade pré-escolar
não foram estabelecidos porque não estava disponível
um instrumento padronizado para investigação local ou
internacional.
A iniciativa EISL (Estudio Internacional de Sibilancias en
Lactantes) surgiu da necessidade do conhecimento sobre a
epidemiologia da sibilância em lactentes. O projeto no
Brasil desenvolveu-se nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e São Paulo 7 .
O instrumento padronizado já foi validado para língua portuguesa, com possibilidade de ser aplicado aos
pais de crianças até 24 meses de vida, capaz de identificar
com boa precisão os lactentes que sofrem de sibilância no
primeiro ano de vida, seja ela recorrente ou não, suas
características clínicas, fatores de risco e tratamento8,9.
A aplicação do questionário EISL em Curitiba, São
Paulo e Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife alcançou
3003, 1014, 1261, 1013 e 1071 indivíduos, respectivamente.
Observou-se que aproximadamente metade dos lactentes
apresentou pelo menos um episódio de sibilos [Curitiba
(45,4%), São Paulo (46%), Belo Horizonte (52%), Porto
Alegre (61%) e Recife (43%)] e cerca de um quarto [Curitiba
(22,6%), São Paulo (26,6%), Belo Horizonte (28,4%), Porto
Alegre (36,3%) e Recife (25%)] dos indivíduos teve episódios recorrentes de sibilos (3 ou mais), com média de
início aos 5 meses de vida10-14. Apesar de não podermos
afirmar que sejam lactentes asmáticos, mas considerando
que este número está próximo da prevalência de escolares e adolescentes com asma e pela história natural da
sibilância (fenótipos diferentes de sibilância iniciam na
maioria antes dos 3 anos de idade), devemos estar diante
de um contingente elevado de asmáticos.
Envolvendo 30.093 lactentes com idade entre 12 e 15
meses, com a participação de dezessete centros da América Latina, Espanha e Holanda, o EISL observou que a
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prevalência de pelo menos um episódio de sibilância foi
de 45,2% e de sibilância recorrente foi de 20,3%, sendo
maior e mais grave em países da América Latina do que
nos países Europeus, concluindo-se que alguns fatores
podem ser determinantes para o desenvolvimento da
sibilância nas diferentes regiões avaliadas15.

Etiopatogenia
De acordo com as evidências atuais, os fatores responsáveis pelo início, evolução e prognóstico da sibilância
na infância não são totalmente claros, mas parecem estar
ligados a fatores anatômicos e fisiológicos típicos das vias
aéreas dos lactentes, como aumento da resistência e complacência pulmonar, patologias associadas, fatores de riscos e qualidade da assistência de saúde prestada.
Entre os fatores de risco, estudos tem apontado como
os mais importantes o gênero masculino, história pessoal e familiar de atopia, sensibilização precoce a alérgenos
e redução da função pulmonar. Já entre os fatores
ambientais, recai a maior evidência em exposição à fumaça do tabaco, infecções respiratórias virais, contato com
animais de estimação e má condição sócio econômica.

Gênero masculino
A maioria dos estudos de sibilância e asma na infância tem observado maior prevalência em meninos do que
em meninas na primeira década de vida16. A razão para
essa diferença em relação ao gênero não é bem compreendida, mas pode ser consequência do menor tamanho
das vias aéreas em relação ao tamanho pulmonar e menores fluxos expiratórios forçados em comparação com
as meninas, no primeiro ano de vida17.

História pessoal e familiar de atopia
Estudo sobre fatores de risco para sibilância em
lactentes demonstram que história de asma nos pais e
pessoal de eczema ou rinite alérgica está mais associada à
sibilância persistente do que a sibilância transitória18.

Aspectos anatômicos e fisiológicos das vias aéreas
A equivalência dos diâmetros ântero-posterior e
látero-lateral da caixa torácica, o diafragma em posição
mais horizontalizada e a complacência pulmonar mais
elevada nesta idade são fatores que predispõem a obstrução das vias aéreas. Além disso, a resistência aumentada
ao fluxo de ar e o parênquima pulmonar mais rígido (menor número de poros de comunicações entre alvéolos e
bronquíolos) também levam a aumento do trabalho respiratório e alterações na relação ventilação-perfusão.
Embora tenha sido demonstrado que crianças que sibilam antes dos três anos, mas não aos seis, os chamados
sibilantes transitórios, apresentem diminuição da função
pulmonar, crianças que manifestam sibilância antes dos
três anos e persistiram após os seis anos, demonstraram
queda significante da função pulmonar em relação ao
primeiro grupo19. Há relatos de que o baixo peso associado ao tabagismo materno possa influenciar no crescimento pulmonar com consequente queda da função pulmonar em idade escolar. Fato este também evidenciado
quando do acometimento de crianças em idade precoce
por infecções de vias aéreas inferiores, notadamente pelo
VRS.

Infecções virais
O VRS é o vírus mais comum nesta faixa etária, assim
como o parainfluenza, rinovírus, adenovírus e mais re-
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centemente, o metapneumovirus merecem destaque. Crianças com infecções respiratórias de repetição apresentavam taxas elevadas de INF gama aos 9 meses de vida
indicando a pré existência de fatores imunológicos no
desencadeamento dos quadros de infecções respiratórias.
Provavelmente, há habilidade mais precoce em inverter
o eixo Th2/Th1, modulando a resposta imunológica, nas
crianças que não apresentavam sibilância. Crianças com
bronquiolite aguda pelo VRS apresentam taxas elevadas
de citocinas do tipo Th2 que, em parte, podem ser responsáveis pelo aparecimento da sibilância nestas crianças.
Níveis elevados de IL-10 foram demonstrados em crianças em período de convalescença de infecção por VRS e
isto foi associado ao risco de sibilância futura.

de nariz, uso de musculatura acessória) que possam indicar obstrução brônquica. Na ausculta deve-se identificar
os sons relacionados ao quadro de “chiado no peito”
(sibilos). Um exame físico detalhado, associado à história
clínica, ajuda na observação de características atípicas ou
incomuns, que direcionam o diagnóstico entre as diversas possibilidades, seja por alterações anatômicas ou fisiológicas.

Sensibilização precoce

Alguns critérios diagnósticos têm sido desenvolvidos com o propósito peditivo de ajudar o clínico no diagnóstico de asma. De modo geral, a presença de determinados critérios seriam aplicados às crianças que manifestam sibilância precoce na tentativa de reconhecer os possíveis asmáticos em idade mais tardia.

Sensibilização precoce está associada ao pior prognóstico da asma durante a infância. Crianças que apresentam eczema atópico e sensibilização precoce desenvolvem asma de maior gravidade20. Provavelmente as crianças com sibilância nasceriam predispostas a responder de
maneira diferente quando da agressão viral, esboçando
resposta do tipo Th2 ao primeiro episódio de infecção
respiratória viral.

Tabagismo
A exposição passiva à fumaça do cigarro é um dos
fatores de risco mais importantes para sibilância, gerando estresse oxidativo e inflamação no sistema respiratório, o que leva a alterações da fisiologia pulmonar e predispõe a infecções21.
A exposição ao fumo durante a gestação e nos primeiros anos de vida está associada a impacto negativo no
desenvolvimento fetal com diminuição do fluxo sanguíneo placentário e consequente repercussão sobre a nutrição fetal com retardo no crescimento intrauterino, bem
como na função pulmonar já nos primeiros anos de vida.
O tabagismo passivo entre familiares, foi associado a
marcadores de atopia como IgE e IL-13. A IL-13 é uma
importante citocina envolvida na produção de IgE e na
patogênese da asma. A expressão de IL-13 em tecido pulmonar é associada à inflamação, secreção de muco, fibrose
subepitelial e produção de eotaxina. O tabagismo materno durante a gestação está associado à produção aumentada de IL-13 e por isso, é sugerido que parte dos efeitos à
exposição ao tabaco seria mediada por citocinas, IL-13
entre elas.

Condições socioeconômicas
É fato que a má condição socioeconômica é fator
predisponente dos mais importantes para instalação e
persistência de sibilância na infância22.
As explicações advêm de um contexto complexo onde
diversos aspectos existentes na realidade da criança podem contribuir para a maior prevalência desse quadro
respiratório, destacando-se assim fatores nutricionais,
condições de moradia, acesso e qualidade de serviços de
saúde disponíveis, nível de instrução e educação de
cuidadores, entre outros.

Manifestações clínicas e diagnóstico
O papel da anamnese é caracterizar a sibilância, padrão de sintomas e gravidade, presença de desencadeantes,
condições associadas ou diagnósticos alternativos.
No exame físico, segue-se a propedêutica do aparelho
respiratório procurando por sinais de aumento do trabalho respiratório (retrações torácicas, batimentos de assas

Crianças com estado nutricional preservado, sibilância
associada a infecções virais, sem doença de base reconhecível e com boa evolução dispensam investigação complementar. Já crianças com fatores de riscos como comprometimento do estado nutricional, crises mais graves e
infecções frequentes devem ter investigação solicitada.

Um deles é o Asthma Predictve Index (API), desenvolvido por Castro-Rodriguez et al, que combina simples
parâmetros clínicos e laboratoriais que podem ser obtidos em qualquer ambiente clínico (quadro 1). Este índice
quando aplicado em crianças que apresentavam sibilância
precoce, e com resultado positivo, haveria a possibilidade entre 2,6-13 vezes de apresentarem asma entre os 6 e 13
do que as crianças com uma API negativo23.
No quadro 2 apresentamos as principais afecções que
cursam com sibilância no lactente.

Tratamento
O tratamento baseia-se na redução da inflamação,
manutenção da função pulmonar e qualidade de vida,
prevenção de exacerbações e disponibilização de fármacos
sem ou com mínimos eventos adversos. Diretrizes recomendam corticosteróides por via inalatória como primeira escolha para o tratamento (nível de evidência A), e
como alternativa a estes, os antagonistas dos receptores
de leucotrienos (nível de evidência A). Embora também
com nível de evidência A para o tratamento da asma, não
se recomenda ß2-agonistas de longa duração para esta
faixa etária por falta de estudos que comprovem sua eficácia e segurança. Corticosteróides orais (nível de evidência D) e teofilina de liberação lenta são usados excepcionalmente como drogas de controle da asma grave abaixo de cinco anos (nível de evidência D). A recomendação
é realizar o tratamento por 8 a 12 semanas e se a resposta
for negativa, aumentar a dose da medicação, a associação
das mesmas, ou o diagnóstico deve ser revisto1-5.
Há evidências de que os primeiros episódios de
sibilância em lactentes, mesmo quando atópicos, e induzidos por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), não respondem ao uso de corticosteróides sistêmicos. O seguimento
de lactentes por um ano após o primeiro episódio de
sibilância, mostrou que 37% deles apresentaram sibilância
recorrente mesmo quando foram tratados com
prednisolona por curto período. O risco para sibilância
recorrente entre os que utilizaram placebo foi cinco vezes maior naqueles que apresentavam infecção por
rinovírus do que naqueles com infecção por VSR. Entre os
que tiveram infecção por rinovírus e usaram prednisolona
houve redução da sibilância recorrente, fato não observado naqueles que tinham infecção por VSR. A resposta ao
tratamento foi melhor naqueles que apresentavam
eczema24. Isso mostra que se há benefícios no uso de
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corticosteróides sistêmicos em lactentes com sibilância
associada a infecção respiratória viral, devem estar relacionados a concomitância de doença alérgica. Em préescolares com sibilância leve a moderada induzida por
virus, que procuraram serviços de emergência,
prednisolona administrada por cinco dias não modificou
o tempo de hospitalização e a persistência de síntomas,
nem mesmo para os que apresentaram índice preditivo
para asma. Esse estudo, porém, teve a limitação de não
realizar a identificação laboratorial dos vírus respiratórios 25.
Uma meta-análise selecionou 29 estudos
randomizados, comparados com placebo, envolvendo
3.592 lactentes e escolares, com o uso de pelo menos 4
semanas de corticosteróides inalados. Foi utilizado como
desfecho primário exacerbações de sibilância/asma, e
como desfecho secundário retirada do estudo por exacerbação da sibilância/asma, mudanças no escore da asma,
função pulmonar e uso de salbutamol como resgate em
crises. Aqueles que utilizaram corticosteróides inalatórios
tiveram significativamente menos exacerbações de
sibilância/asma do que aqueles que utilizaram placebo
(18% vs 32,1%), foram retiradas do estudo pelas exacerbações com menor freqüência, tiveram maior escore clínico, melhor função pulmonar, e menor uso de salbutamol.
Com isto, recomenda-se o tratamento preventivo com
corticosteróides inalatórios em lactentes e pré-escolares
com sibilância recorrente e asma26.
Por outro lado, estudos realizados em crianças nos
primeiros três anos de vida com budesonida nebulizada
ou montelucaste oral de maneira intermitente demons-
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traram que não houve melhora significativa nos desfechos primários, como dias livres de sintomas, persistência de sibilância e redução no uso de corticosteróide oral27.
Entretanto, aqueles com APIm positivo, o tratamento por
uma semana com budesonida nebulizada ou montelucaste
oral, houve menor necessidade do uso de corticosteróide
oral, significativa redução de episódios graves de sibilos
e melhora do escore respiratório, quando comparadas
com as crianças que tiveram APIm negativo28.
Temos insistido que o rótulo de asma para sibilância
induzida exclusivamente por infecção viral respiratória é
excessivo e leva por sua vez ao inadequado emprego de
corticosteróides. O reverso também é verdadeiro: crianças com asma clínicamente estabelecida não são
diagnosticadas como tal e consequentemente, o tratamento não é adequado. Asma inicia antes dos 3 anos de idade
na maioria e sibilância recorrente no primeiro ano de
vida é comum. Os fenótipos se sobrepõem nesta faixa
etária e o pediatra prescreve medicação para controle da
asma sem considerar se os sintomas são frequentes e intensos ou se há resposta clara ao tratamento29.
É necessário estudos bem desenhados e formulação
de Diretrizes mais contundentes. A disponibilização global de medicação para asma é essencial mas não deve
facilitar o exagero. Algumas perguntas necessitam ser
respondidas: devemos tratar somente os episódios de
sibilância e não prevenir sua recorrência nos lactentes? Se
o tratamento preventivo não altera o curso da doença, é
válido fazê-lo? No caso de não tratá-las há prejuízo à
função pulmonar e ao crescimento das crianças, assim
como a sua qualidade de vida e de seus pais30?

Quadro 1. Índice Preditivo de Asma.
Critérios maiores
História de asma na família
Diagnóstico de dermatite atópica

Critérios menores
Diagnóstico de rinite
Sibilância sem a presença de IVAS
Eosinofilia > 4%

Quadro 2. Principais afecções que cursam com sibilância na infância.
Infecções

Viral
Bacterina
Parasitária
Fúngica

Atopia

Asma
Alergia à proteína do leite de vaca

Pneumopatias

Fibrose císitca
Bronquilopatia pós viral
Bronquiectasia
Discinesia ciliar

Tumores

Massas mediastinais
Adenoma brôquico

Malformações

Laringotraqueomalácia
Anel vascular
Hérnia diafragmática
Cisto broncogênico

Imunodeficiências

Deficiência de IgA
Síndrome de hiper-IgM
Hipogamaglobulinemia

Miscelânea

Insufuciência cardíaca
DRGE
Aspiração de corpo estranho
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Prevenção
À primeira consulta, antes mesmo do diagnóstico
etiológico estabelecido e tão importante quanto à instituição do tratamento, as orientações sobre prevenção primária devem ser abordadas. Informações a respeito de
controle ambiental e tratamento das crises devem ser passadas de forma clara aos cuidadores.
O papel do controle ambiental com medida preventi-

va para sibilância tem sido controverso e ainda questionado como medida preventiva. Medidas enérgicas contra
o tabagismo devem ser tomadas, evitando inclusive o
fumo na gestação. Quanto às interferências diretas no
ambiente doméstico, estas devem estar de acordo com as
condições e possibilidades da família em segui-las. Manter o lar arejado, com móveis e paredes limpas, sem circulação de animais domésticos no seu interior, com combate a insetos, são medidas factíveis, sem custos financeiros
consideráveis.
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SÍNDROME DE GOLDENHAR - UM ALERTA PARA O PEDIATRA
GOLDENHAR SYNDROME CHARACTERIZATION
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Instituição: Centro de Neurologia Pediátrica (CENEP) do Hospital de Clínicas - Universidade Federal do Paraná. Curitiba-PR

Resumo
Introdução: a Síndrome de Goldenhar (SG), também conhecida como espectro óculo-auriculovertebral, caracteriza-se por um conjunto de alterações raras, etiologicamente heterogêneas e
fenotipicamente bastante variáveis. Objetivos: alertar profissionais da área de saúde para o
diagnóstico desta síndrome pela caracterização dos sinais e sintomas e ressaltar a importância do
tratamento especializado precoce. Métodos: o tema foi abordado através de revisão de artigos pela
Pubmed, Scielo e Medline. Conclusão: Seria interessante que os profissionais de saúde estivessem
atentos para os sutis e amplos aspectos desta síndrome. Este cuidado poderia servir para o
diagnóstico precoce da condição, baseado em sinais e sintomas reportados na literatura
pesquisada. O tratamento deveria começar tão cedo quanto possível de modo a minimizar os
danos à saúde e os impactos negativos na qualidade de vida do paciente.
Palavras-chave: Síndrome de Goldenhar, espectro óculo-aurículo-vertebral, microssomia hemifacial,
malformação.

Abstract
Introduction: Goldenhar Syndrome, also known as oculo-auriculo-vertebral spectrum, is characterized
by a set of rare conditions, etiologically heterogeneous and with a great number of phenotypic variations.
Objective: to provide the description of a number of signs and symptoms that can help health professionals
to identify and prescribe early specialized treatment for affected patients. Methods: bibliographical review
sourced through Pubmed, Scielo and Medline articles archives. Conclusion: it would be interesting for
health professionals to pay attention to the subtle and wide aspects of the syndrome. This could help in the
early recognition of the disease, based on the signs and symptoms, as reported in literature. Treatment
should start as early as possible in order to minimize health damage and the negative impacts in patient’s
quality of life.
Key words: Goldenhar Syndrome, oculo-auriculo-vertebral spectrum, hemifacial microsomia,
malformation.
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Introdução
A Síndrome de Goldenhar é uma anomalia congênita
rara, caracterizada por uma tríade clássica de alterações
oculares, auriculares e vertebrais. A literatura médica utiliza vários termos para denominá-la: microssomia
hemifacial, displasia óculo-auriculo-vertebral, Síndrome
de Goldenhar-Gorlin, espectro óculo-auriculo-vertebral
e síndrome do primeiro e segundo arcos branquiais1-9.
A Síndrome pode ser causada por herança multifatorial
e apresentar histórico familiar em 6% dos casos2,3,9. Sua
etiologia é desconhecida e claramente heterogênea7,10,
porém, está relacionada à disrupção vascular, entre o 35º
e 40º dia de gestação, impedindo a morfogênese correta
das estruturas derivadas do primeiro e segundo arcos
braquiais1-3,8,10-12, ainda que esta alteração não seja suficiente para explicar as anomalias sistêmicas normalmente
associadas à síndrome8. É relatado sua associação com
trissomia do cromossomo 9, ou ainda distúrbios nas células da crista neural10,13-15. A prevalência é de 1:3000/
1:26000, com ocorrência em ambos os gêneros4,8,9.
Nas descrições clássicas são encontrados dermóide
epibulbar, apêndices pré-auriculares, hipoplasia de mandíbula e anomalias vertebrais1,2,4,8,14.

Objetivo
O objetivo deste estudo é servir de referência aos profissionais da área de saúde para o diagnóstico da Síndrome
de Goldenhar, que apesar de poder se apresentar com
sintomas discretos pode ter consequências graves em casos de identificação tardia. A revisão bibliográfica atualizada sobre a classificação da Síndrome de Goldenhar dedica-se a enfatizar de modo especial os problemas oculares, auriculares, faciais, vertebrais e condições sistêmicas
mais encontradas que possam servir para facilitar a caracterização da síndrome e possibilitar diagnóstico precoce.

Figura 1. Apêndices pré-auriculares.
Fonte: CENEP.
Alterações vertebrais: anomalias vertebrais são percebidas em 70% dos pacientes com diagnóstico da
síndrome6,14. Há presença de hemivértebras10,11,14,17 e vértebras cuneiformes, anomalias na primeira vértebra
cervical, com junção dos arcos posteriores das vértebras
cervical e torácica, região cervical fixa, sinostose, espinha
bífida, cifose, escoliose, e cifoescoliose1-5,8,9,15,17.

Manifestações Clínicas
A Síndrome de Goldenhar é diagnosticada quando são
encontradas pelo menos duas características que se apresentam dentre as quatro áreas seguintes: oro-crânio-facial,
ocular, auricular e vertebral5,10,17. Outras anomalias como
as cardíacas, pulmonares, de sistema nervoso central, renais, gastrointestinais ou ósseas2,14,18 também podem ser
encontradas, porém, não são critérios para a caracterização da síndrome.
A síndrome apresenta considerável variabilidade de
malformações e graus de acometimentos possuindo intensidades diferentes8,10-12,14. Essas alterações geralmente
são unilaterais, no entanto, quando ocorrem de forma
bilateral, em geral, um dos lados é mais afetado3,10.
Olhos: as anomalias oculares ocorrem em cerca de
50% dos casos, existindo relatos de dermóides
epibulbares 1-3,7,11,13,15,17,20 , fissura palpebral, ptose
palpebral, microftalmia, agenesia de órbita, fístulas secas, obstrução nasolacrimal, paralisia ocular, enoftalmia
e catarata atrofiada1,2,6,15. Colobomas unilaterais na íris
são mais freqüentes, e linfodermóides são mais frequentes no quadrante superior do temporal1-3,6,7,13,15.
Orelhas: as malformações da orelha externa apresentam-se desde a alteração do pavilhão auricular ou microtia
(52% dos casos)3,6,10,11,17,20, ausência completa, ou mesmo
ausência do canal auditivo externo, causando surdez unilateral ou bilateral em aproximadamente 40% dos casos2,9,15,16,19,22. Os apêndices pré-auriculares estão presentes em 90% dos pacientes com SG3,6,10,14,17,21.

Figura 2. Hemi vértebras.
Fonte: CENEP.
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Face: uma das características mais frequentes é a
assimetria facial (70% dos casos), influenciando o crescimento crânio-facial como um todo6,7,9-11,15,17.
A assimetria mandibular é muito comum e normalmente está associada à microtia unilateral ou bilateral4,11,17,20. Quando feita a exploração da cavidade oral encontramos alterações variadas como hipoplasia de esmalte, anomalias de formas dentárias, dentes
supranumerários, macrostomia, má-oclusão e fissura
labiopalatal2,3,17,19,20. Língua, úvula e rima labial desviada
normalmente para o lado da assimetria quando
unilateral.
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Discussão
A Síndrome de Goldenhar apresenta como características clássicas as alterações oculares, auriculares e vertebrais, porém o acometimento pode se mostrar de forma
sutil e por isso não ser investigada adequadamente16,17.
Quando o paciente apresentar apêndices auriculares, oftálmicos ou labiais deve soar como sinal de alerta para
uma investigação mais aprofundada14. Alguns pacientes
apresentam sintomas discretos inicialmente, mas seu crescimento e desenvolvimento devem ser acompanhados.
Outros pacientes apresentam características marcantes e
com complicações sistêmicas graves. A variabilidade de
espectro na apresentação desta síndrome é grande e com
diferentes graus de acometimentos o que dificulta a caracterização da doença.
O diagnóstico da síndrome pode ser realizado durante a gravidez mediante ecografia fetal, após o nascimento
através do exame clinico, imagens radiográficas e exames laboratoriais17. O diagnóstico é firmado dá quando
são encontrados, pelo menos, dois acometimentos das
quatro áreas seguintes: oro-crânio-facial, ocular, auricular
ou vertebral3,7.
É importante que os profissionais da área de saúde
estejam atentos quanto aos sinais e sintomas descritos
acima para que o paciente seja correta e precocemente
investigado.
Para um prognóstico favorável, após o diagnóstico
inicial, devem ser feitos vários exames de imagem de
triagem de aparelho urinário, cerebral, cardíacos e coluna vertebral19. São fundamentais as avaliações oftálmicas, auditivas, e o acompanhamento do crescimento do
crânio e da face1,2.

Figura 3. Desvio de rima labial para o lado esquerdo.
Fonte: CENEP.
Alterações Sistêmicas: alterações cardíacas,
geniturinárias, pulmonares, gastrointestinais e de sistema nervoso central são anomalias encontradas em outros
órgãos referenciados na literatura1,5,8,9,11,12,14.
Há uma importante associação da síndrome com alterações cardíacas e são encontradas variações entre 18% e
58%11,13,14. Os defeitos cardíacos congênitos são a principal causa de óbitos destes indivíduos10 como comunicação intraventricular, coarctação da aorta, tetralogia de
Fallot. Portanto, todos os pacientes com diagnóstico de
Síndrome de Goldenhar devem ser submetidos precocemente à avaliação cardiológica com a finalidade de
minimizar possíveis complicações2,4,5,10,15,17.
As anormalidades do sistema nervoso central são frequentes em pacientes com esta síndrome11,14, especialmente em pacientes com alterações oftalmológicas17 e cerca
de 10% a 39% apresentam retardo mental1,9,14 com relato
de casos de epilepsia17.
Encontra-se a incidência de 5% de atresia
traqueoesofageana, porém, usualmente não é incluída
como característica desta síndrome5,17,18.
São encontrados relatos de agenesia renal, rins
ectópicos ou fusionados, refluxo vesicouretral e obstrução na junção ureteropelvica5,11,15,22.
Pouco são os relatos sobre alteração pulmonar e somente são citados casos de lóbulos incompletos,
hipoplasia1 e agenesia pulmonar unilateral5,15.

As consequências em caso de diagnóstico tardio são
graves. O paciente portador de deficiência auditiva não
identificada pode apresentar atraso no desenvolvimento
cognitivo e da linguagem falada14. Alterações na coluna
vertebral podem causar atrasos ou dificuldades no desenvolvimento motor.
O tratamento instituído deve buscar uma abordagem
multidisciplinar, sendo individualizado procurando restaurar a função e a forma das estruturas acometidas. Muitas vezes são necessárias cirurgias, acompanhamento clínico, fonoaudiológico, psicológico e odontológico2,5,17. A
reconstrução óssea facial, quando necessária, poderá ser
feita com enxertos ósseos ou utilização da técnica de distração óssea5. O tratamento ortodôntico tem sido recomendado em casos de má-oclusão associado à
microssomia hemifacial, com obtenção de bons resultados quando iniciado precocemente2.

Conclusão
Enfatiza-se que o diagnóstico se dá quando se observa
pelo menos duas características das quatro áreas seguintes: oro-crânio-facial, ocular, auricular e vertebral e, portanto, diante deste diagnóstico, a investigação abrangente
e profunda torna-se obrigatória.
Esta síndrome traz consequências graves, sendo assim, todas as áreas com possibilidades de acometimento
devem ser investigadas, evitando-se assim o diagnóstico
tardio com o objetivo de minimizar os danos que podem
ocorrer devido às sequelas. Portanto, a capacitação da equipe multidisciplinar deve ser aprimorada para que se obtenha o diagnóstico precoce, restabelecendo-se forma e
função das estruturas acometidas para a melhor integração
do paciente na sociedade e para sua própria aceitação.
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