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EDITORIAL

No mês que comemoramos o “Dia do Pediatra”, o Jornal Paranaense de Pediatria (JPP) traz artigos que
abordam temas do cotidiano do pediatra brasileiro.
Dados epidemiológicos apontam que mais de 80% das consultas pediátricas incluem queixas referentes à
quadros febris ou queixas de doenças dermatológicas. Assim, o conhecimento consistente e amplo a respeito
das doenças infecciosas e dermatológicas na infância é fundamental a todos nós pediatras.
Neste volume, o JPP traz um artigo sobre as meningites, traçando seu perfil epidemiológico local. O conhecimento a respeito das particularidades das infecções do sistema nervoso central em nosso meio é importante
pois, sabidamente, aspectos etiológicos sofrem influência regional, particularmente em um país continental
como o Brasil.
Também neste volume, o JPP aborda a febre periódica com estomatite, faringite e adenite, além da psoríase
pustulosa e da dermatite atópica. Temas igualmente importantes para a clínica pediátrica do dia a dia.
Por fim, há também um artigo abordando doenças ortopédicas na infância e outro tratando da hipoglicemia
em recém-nascidos de mães diabéticas, queixas ao mesmo tempo frequentes e muitas vezes negligenciadas.
Dia 27 de julho comemora-se o “Dia do Pediatra”!! E assim sendo, Editores do JPP aproveitam a ocasião
para parabenizar a todos nossos colegas pediatras do Estado pelo imensurável esforço e dedicação no
cuidado com as crianças paranaenses.

Dr. Paulo Liberalesso e Dr. Sérgio A. Antoniuk
Editores do Jornal Paranaense de Pediatria
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ARTIGO ORIGINAL

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MENINGITES NO HUOP
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF MENINGITIS IN HUOP
Cezar A. Souza Filho1, Caroline Horban1, Caroline M. Bettoni1, Lorena Novo1, Jean C. Barbosa2, Mariana M. de Souza2, Derci M.
Moraes3, Nelson O. Osaku4, Gleice F. C. Pinto4, Marcos A. S. Cristovam4
Instituição vinculada: Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel - Paraná.

Resumo
Objetivos: A meningite bacteriana (MB) é responsável por elevada morbimortalidade em crianças, a
despeito dos avanços no diagnóstico, tratamento, na monitorização e na profilaxia. Esta pesquisa teve por
objetivo analisar o perfil das meningites no HUOP.
Métodos: estudo epidemiológico de corte transversal com análise de prontuários das crianças com
diagnóstico de meningite internadas no período de janeiro/2011 a dezembro/2013. As variáveis analisadas
foram: tempo de internamento, etiologia, idade, gênero e desfecho de cada caso por meio de revisão dos
prontuários no TASY (sistema de gerenciamento de dados hospitalares) dos casos de meningite notificados
pelo núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar e internados no HUOP entre os anos de 2011 e 2013.
Resultados: a idade mínima foi de um mês e a máxima de 14 anos (média: 4 anos e 3 meses), sendo que
17 casos (31%) apresentaram características bacterianas e 38 casos (69%) virais. 28 (51%) dos pacientes foram
do gênero feminino e 27 (49%) do masculino. Dos pacientes internados, 12,7% tiveram parte do seu
internamento na Unidade de Terapia Intensiva do HUOP. O tempo médio de internamento foi de 27 dias,
36,3% dos pacientes admitidos receberam antibioticoterapia em outros hospitais. Dos pacientes avaliados,
16% apresentavam alguma doença de base associada, sendo que apenas 1,8 % dos pacientes evoluíram para
óbito.
Conclusão: a maior incidência de meningites foi observada entre os menores de dois anos de idade. A
doença de base mais associada foi a hidrocefalia e a diferenciação entre viral e bacteriana mostrou predomínio de casos virais.
Palavras-chave: meningite, infância, epidemiologia, meningite asséptica.

1. Médicos Residentes de Pediatria do 2º ano do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel-PR, Brasil.
2. Acadêmicos do Curso de Graduação em Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel-PR, Brasil.
3. Pedagoga, assessora da Direção Pedagógica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel-PR, Brasil.
4. Professores assistentes de Pediatria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel-PR, Brasil.
MASC: Rua João de Matos, 1145, Bloco B, ap. 09
Telefones: (45) 9974-2386 / (45) 3902-1889
e-mail: ma.cristovam@uol.com.br

Coqueiral

85807-530

Cascavel- PR
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Abstract
Background: the bacterial meningitis is responsible for high morbidity and mortality in children,
despite of the advances in diagnostic methods, treatment and support, in monitoring and prophylactic
methods. This research aimed to analyze the profile of hospitalized meningitis in HUOP.
Methods: cross-sectional epidemiological study with analysis of medical records of all children diagnosed
with meningitis admitted from January 2011 to December 2013. The following variables were analyzed:
hospitalization time, etiology, age, gender and outcome of each case by reviewing medical records in TASY
(hospital data management system) of meningitis cases reported by hospital surveillance center and admitted
in HUOP from 2011 to 2013.
Results: the minimum age was of one month and the maximum was 14 years (mean: 4 years and 3
months), of which 17 cases (31%) had bacterial characteristics and 38 cases (69%) had viral characteristics. 28
(51%) of patients were female and 27 (49%) were male. Of all hospitalized patients, 12.7% had part of their
internment in Intensive Care Unit of the HUOP. The average hospitalization time was 27 days, 36.3% of
admitted patients received antibiotic therapy in other hospital. 16% of all patients evaluated had some basic
disease associated, and only 1.8% of patients were to death.
Conclusion: the higher incidence of meningitis was observed among children under two years of age.
The most associated basic disease was hydrocephaly and the differentiation between viral and bacterial
predominated in viral cases.
Key words: meningitis, childhood, epidemiology, aseptic meningitis.

Introdução
O termo meningite expressa a ocorrência de um processo inflamatório das meninges (membranas que envolvem o cérebro), que pode estar relacionado a uma variedade de causas, tanto de origem infecciosa como de origem não infecciosa. Acometem o sistema nervoso central
(SNC), mais especificamente o espaço subaracnóideo e as
membranas leptomeníngeas (aracnoide e pia-máter), levando a manifestações neurológicas e a alterações
sistêmicas1. As alterações causadas nas meninges são detectadas no líquido cefalorraquidiano (LCR)2. As meningites de origem infecciosa, em particular a doença
meningocócica, a meningite tuberculosa, a meningite por
Haemophilus influenza tipo b, a meningite por pneumococos
e as meningites virais, são as mais importantes do ponto
de vista da saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência, potencial de transmissão, patogenicidade e relevância social3.
Apesar dos avanços feitos nas últimas décadas, a
morbimortalidade associada a essa doença se manteve
praticamente inalterada4. A meningite está relacionada a
uma série de complicações tanto imediatas quanto tardias, que podem culminar com danos irreversíveis ao SNC
ou, até mesmo, levar a óbito1. As taxas de mortalidade
variam de 5 a 10% nas meningites bacterianas1. Por sua
importância, gravidade e alto potencial de causar epidemias, as meningites são doenças de notificação compulsória e investigação obrigatória1.
A meningite é caracterizada pela associação de febre,
cefaleia intensa, vômitos e sinais de irritação meníngea
que causam alterações específicas no LCR3, 15. Em crianças
maiores, o início da doença geralmente é súbito, com febre, cefaleia intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca,
acompanhadas em alguns casos, por exantema petequial.
Dependendo do grau de comprometimento encefálico
(meningoencefalite), o paciente pode apresentar também
convulsões, paralisias, tremores, transtornos pupilares,
hipoacusia, ptose palpebral e nistagmo. Pode acometer
pares cranianos, levando a graves sequelas como cegueira, surdez, nistagmo, paralisia facial e deficiência motora,
sendo o déficit auditivo a sequela neurológica mais comum nas meningites bacterianas5. Quanto menor a idade, maior o risco de complicações neurológicas. As

sequelas neurológicas podem ocorrer em qualquer meningite, variando as incidências de acordo com o agente
etiológico. O choque séptico é mais comum na doença
meningocócica que em outras meningites1.
Este trabalho teve por objetivo analisar o perfil
epidemiológico das crianças com diagnóstico de meningite internadas no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná (HUOP).

Métodos
Estudo epidemiológico de corte transversal, com análise retrospectiva dos prontuários no TASY (sistema de
gerenciamento de dados hospitalares) de crianças com o
diagnóstico de meningite notificados pelo núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar e internados no HUOP
entre o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013.
Foram incluídas crianças de ambos os gêneros, com
idade entre 1 mês e 14 anos, foram utilizadas duas tabelas
do programa computacional Microsoft Excel versão 2013
compostas com dados referentes aos pacientes como: número do prontuário, data de nascimento, idade, sexo, data
da admissão na unidade (Enfermaria Pediátrica ou Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica), data de alta, óbito
ou transferência, uso ou não de antibióticos antes da
internação, perfil etiológico e bioquímico do líquido
cefalorraquidiano (LCR) e resultados da cultura do LCR.
Considerou-se para classificação como meningite
bacteriana, além da presença de leucócitos > 100/campo,
hiperproteinorraquia > 100 mg/dL, hipoglicorraquia <
30mg/dL, predomínio de neutrófilos e/ou cultura positiva para agentes bacterianos. Para meningites virais considerou-se leucócitos de 10 até 100/campo, com predomínio de linfócitos e/ou monócitos, associado a leve
hiperproteinorraquia até 100 mg/dL sem variações da
glicorraquia6,7.
Este trabalho teve a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
sob parecer número 35525414.3.0000.0107, de acordo com
a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, onde
obteve a autorização para a realização da pesquisa.
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Resultados
Durante o período do estudo foram notificados 55 casos de meningite no HUOP em crianças entre 1 mês e 14
anos de idade, sendo assim distribuídos: 27 casos (49,1%)
entre um mês e dois anos; sete casos (12,7%) entre 2 e 5
anos; 13 casos (23,7%) entre 5 e 10 anos e oito casos (14,5%)
entre 10 e 14 anos (tabela 1). O tempo médio de
internamento foi 27 dias, variando de dois dias (mínimo)
a 55 dias (máximo).
Quando dividido por gênero, ocorreu uma quase
equivalência, sendo 28 casos(51%) do gênero feminino e
27 (49%) do masculino (gráfico 1).
A maioria dos casos foi internada na enfermaria
pediátrica do HUOP, totalizando 48 casos (87,3%). Sete
casos (12,7%) necessitaram de internamento na UTI
pediátrica do HUOP (gráfico 2).
Entre os pacientes avaliados no estudo, 50 deles foram submetidos a coleta de líquido cefalorraquidiano
(LCR) na admissão ao HUOP, representando um total de
90,9% dos casos avaliados e um total de cinco pacientes
não tiveram a coleta realizada e surgem como 9,1% da
amostra estudada. Os pacientes foram diagnosticados com
meningite de acordo com as alterações encontradas no
LCR, os cinco pacientes que não tiveram o LCR coletado
na admissão já haviam tido um diagnóstico definido no
hospital de origem e já estavam em uso de antibióticos,
sendo realizada uma coleta de controle posterior, indicando a presença de meningite em resolução. O gráfico 3
mostra a porcentagem de coleta realizada na admissão
dos pacientes do estudo.
Dos pacientes analisados no estudo, 20 (36,3%) já haviam recebido tratamento com antibióticos antes da sua
admissão. Os outros 35 pacientes (63,7%) ainda não haviam recebido tratamento com antimicrobianos até sua
entrada no HUOP, sendo nestes casos realizada a coleta
do LCR previamente ao uso de antimicrobianos. Nota-se
no gráfico 4 a quantidade de casos em que houve a administração de antibióticos previamente a coleta do LCR.
Entre os pacientes avaliados, nove deles apresentavam doença de base associada à meningite, representando assim 16,3% de toda a amostra. Entre estes nove casos
houve um paciente com tumor de fossa cerebral posterior que representou 11,1% das doenças de base existentes,
quatro casos de hidrocefalia que representaram a patologia de base mais frequentemente associada à meningite
nesse estudo com 44,4%, dois casos de meningomielocele
que representaram 22,2% dos casos e também dois de
traumatismos cranianos que foram responsáveis por
22,2% dos casos (gráfico 5).
As características encontradas nos exames de LCR
coletados dos pacientes da amostra foram divididas em
meningites bacterianas (MB) e virais, sendo que 17 casos
(31%) apresentaram características bacterianas e 38 casos
(69%) virais.
Dos 17 casos considerados como MB, 11 foram definidos assim por apresentarem presença de mais de 500
leucócitos/campo no LCR, com predomínio de
neutrófilos, além de hiperproteinorraquia e
hipoglicorraquia, e os outros seis pela presença de características bioquímicas compatíveis com infecção bacteriana
como: hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia, associados ao mínimo de 100 leucócitos/campo no LCR. No gráfico 6 vê-se a distribuição dos quadros bacterianos e virais.
Dentre as culturas do LCR realizadas nos pacientes do
estudo, apenas seis foram positivas, totalizando 11% dos
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casos. Dentre esses casos houve uma distribuição de um
caso de Staphylococcus aureus, dois casos de Streptococcus
beta-hemolítico do Grupo B, dois casos de Neisseria meningitidis
e um caso de Haemophilus influenza (tabela 2).

Discussão
Neste estudo foram avaliados 55 casos de meningite e
a incidência na faixa etária entre um mês e dois anos de
idade foi a mais frequente, com relação as meningites
este dado mostra-se de acordo com a literatura. No Brasil
as meningites bacterianas são mais frequentes entre o
terceiro mês e o terceiro ano de vida5. Em um estudo
realizado em Curitiba, 44% dos casos de meningite
meningocócica foram encontrados na faixa etária menor
de 5 anos1 e em uma avaliação da prevalência de meningites em um hospital paraense entre 1995 e 2004, demonstrou que a faixa etária de maior incidência está entre os
três meses e cinco anos de idade8. A meningite bacteriana
em pediatria apresenta pico de incidência entre o terceiro
e oitavo mês de vida9. Os menores de um ano são mais
suscetíveis porque os anticorpos maternos persistem apenas até os três meses de idade e eles ainda não tem imunidade adquirida1. A alta incidência na faixa etária entre
cinco e dez anos de idade encontradas no estudo são compatíveis com o pico de incidência das meningites virais10.
Em nosso estudo apenas dois (5,2%) casos de origem viral
apresentaram causa conhecida (enterovírus). Cerca de 85%
das meningites virais são devidas aos enterovirus14.
O leve predomínio no gênero feminino (51%) encontrado neste estudo contraria dados da literatura, que apresenta maior incidência no gênero masculino, a qual varia
de 60% a 75%4,8.
Neste estudo observou-se uma taxa de internamento
em leitos de terapia intensiva de 12,7%. De acordo com
Silva, Rita et al., 8% dos pacientes do seu estudo necessitaram de internamento em unidades de terapia intensiva4.
Um outro estudo demonstrou que 19% dos casos de meningite bacteriana avaliados necessitaram de tratamento
em UTI2.
O tratamento prévio de alguns dos pacientes do nosso
estudo com antibióticos foi de 36,3%, número três vezes
maior se comparado aos encontrados por Silva, Rita et al
que girou em torno de 12%, sendo que o tratamento prévio em até 72 horas não afeta a contagem leucocitária no
LCR, mas origina falsos negativos na cultura do LCR,
alertando assim para o uso indiscriminado de antibiótico
nesta população em nosso meio4.
Neste estudo, as doenças de base mais associadas à
meningite foram hidrocefalia, meningomielocele e TCE,
sendo que quase metade dos casos foram relacionados
com a hidrocefalia. A doença pneumocócica é mais comum em menores de dois anos, idosos e grupos de pessoas em situações suscetíveis como: pacientes com TCE,
fístula liquórica e submetidos a cirurgia do crânio12. Notou-se nesta pesquisa que os pacientes que apresentaram
infecções por pneumococo eram pacientes portadores de
hidrocefalia que possuíam derivação ventrículo peritoneal
e pacientes que sofreram TCE, sendo assim fatores de
risco compatíveis com os encontrados na literatura11,13.
Não foi encontrada relação entre meningite e
meningomielocele na literatura.
A porcentagem de LCR compatível com infecção
bacteriana foi menos que a metade das virais, resultados
estes diferentes dos encontrados na literatura, que mostrou uma porcentagem de meningites virais variando de
20% a 33%4,8.
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O percentual de culturas positivas (11%) no estudo foi
semelhante ao encontrado por Silva, Rita et al (12%)4, porém bem abaixo dos valores encontrados por Franco,
Mariane et al., que obteve 30,8% das culturas positivas8. A
presença de um número baixo de culturas positivas pode
estar associado ao grande número de pacientes que receberam tratamento com antibiótico prévio à punção lombar. A maior porcentagem de culturas positivas foi para
Streptococcus beta-hemolíticos do grupo B e Neisseria
meningitidis, resultados estes diferentes da literatura, pois
as três etiologias mais comuns de meningite na infância
são: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e
Haemophilus influenzae5. No Brasil observa-se um predomínio do meningococo como agente etiológico das me-

ningites bacterianas em geral e menor associação de meningite com Streptococcus do grupo B.1,15.

Conclusão
As meningites ainda constituem um grave problema
de saúde pública. Vale ressaltar que um diagnóstico precoce muitas vezes melhora o prognóstico. A maior incidência de meningites foi observada entre os menores de
dois anos de idade, com discreto predomínio no gênero
feminino. Houve poucas internações em leitos de UTI.
Muitos pacientes haviam recebido antibióticos antes da
realização da coleta do LCR, o que pode ter contribuído
para o baixo número de culturas positivas. A patologia
de base mais associada foi a hidrocefalia e a etiologia
viral foi a mais frequente.

Tabela 1. Número de casos encontrados por faixa etária e respectiva porcentagem (n=55). Hospital Universitário do
Oeste do Paraná, Cascavel-PR.
Casos
Porcentagem

1 mês - 2 anos
27
49,10%

2 anos - 5 anos
7
12,70%

5 anos - 10 anos
13
23,70%

10 anos - 14 anos
8
14,50%

Total
55
100%

Tabela 2. Etiologia das meningites bacterianas, de acordo com a cultura de LCR. Hospital Universitário do Oeste
do Paraná, Cascavel PR.
Culturas
Bactéria:
Staphylococcus aureus
Streptococcus beta-hemolítico do grupo B
Neisseria miningitidis
Haemophilus influenza

Casos: 6
1
2
2
1

Gráfico 1. Divisão dos casos entre os gêneros feminino e masculino. Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel-PR.

Gráfico 2. Local de internamento dos pacientes avaliados no estudo. Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel-PR.

Gráfico 3. Demonstração da quantidade de pacientes que foram
submetidos a punção liquórica na admissão. Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel-PR.

Gráfico 4. Distribuição dos casos em que houve ou não uso de
antibióticos antes da admissão. Hospital Universitário do Oeste
do Paraná, Cascavel-PR.

Porcentagem
16,66%
33,33%
33,33%
16,66%
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Gráfico 5. Quantificação e porcentagem dos casos em que existiam doenças de base associadas à meningite. Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel-PR.
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Gráfico 6. Porcentagem de casos em que o LCR teve características bacterianas ou virais. Hospital Universitário do Oeste do
Paraná, Cascavel-PR.
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DOENÇAS ORTOPÉDICAS DE INTERESSE PEDIÁTRICO:
RELATO DE TRÊS CASOS
ORTHOPEDIC DISEASES CONCERNING PEDIATRICIAN: REPORT OF THREE CASES
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Resumo
Objetivo: doenças ortopédicas na infância são frequentes. Este trabalho teve por objetivo relatar três
casos de doenças ortopédicas de interesse pediátrico, além de breve revisão de literatura.
Descrição dos casos: dois meninos e uma menina apresentaram osteocondrose, a idade variou de 6 a 12
anos. Todas as crianças apresentaram dor persistente no osso afetado e correlação radiológica. A evolução
foi excelente em todos os pacientes.
Comentários: na infância e adolescência as osteocondroses devem ser consideradas no diagnóstico
diferencial de crianças e adolescentes com dor óssea. Médicos pediatras devem estar atentos para as doenças
ortopédicas próprias da infância e adolescência, uma vez que o diagnóstico precoce evita sequelas mais
graves.
Palavras-chave: doença de Osgood-Schlatter, doença de Sever, doença de Köhler, osteocondrose,
infância.

Abstract
Objective: orthopedic diseases are frequent in childhood. This paper had as objective to report three
cases of orthopedics diseases interesting pediatric, further a short literature review.
Description of cases: two boys and one girl presented osteochondroses, age ranged from 6 to 12 yearsold. All the children had persistent pain on the affected bone and correlated radiographic findings. The
prognosis was excellent for all patients.
Comments: in childhood and adolescence the osteochondroses must be considered in differential
diagnosis of children and teenagers with bone pain. Pediatrician should be attentive to orthopedic diseases
exclusive of childhood and adolescence, so early diagnosis avoid severes sequels.
Key words: Osgood-Schlatter disease, Sever disease, Köhler disease, ostenchondroses, childhood.
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Introdução
Várias são as doenças ortopédicas que acometem recém-nascidos, crianças, adolescentes e adultos jovens, sendo de extrema importância a atenção dos pediatras para
sua ocorrência. As osteocondroses são alterações que podem acometer epífises, apófises ou ossos curtos e apresentam características radiológicas semelhantes, com uma
fase inicial em que a vascularização local é reduzida, levando a áreas de esclerose (o osso fica mais denso, com
aumento da hipotransparência). Segue-se uma fase de
revascularização, em que a radiologia evidencia fragmentação óssea. Por último, ocorre regeneração óssea. Esse
processo é autolimitado (dura cerca de dois a três anos) e
recebe diferentes nomes segundo sua localização1. Assim,
o acometimento da apófise do calcâneo é conhecido como
doença de Sever, do osso navicular como doença de Köhler
e da tuberosidade anterior da tíbia como doença de
Osgood-Schlatter. Este artigo tem como objetivo relatar
três casos de osteocondrose na infância e adolescência,
além de realizar breve revisão de literatura sobre estas
doenças ortopédicas.

Relato dos Casos
Caso 1
MIS, sexo feminino, 12 anos de idade, natural e residente em Cascavel-PR, com queixa de dor na região anterior e terço proximal das pernas, de intensidade moderada, com frequência quase diária, principalmente após atividade física. Referia melhora da dor após massagem e
uso de paracetamol via oral, além de creme de cânfora
tópico. A adolescente era praticante de esporte(vôlei) três
a quatro vezes por semana e de outras atividades esportivas recreativas. Ao exame físico: bom estado geral com
peso e altura adequados para a idade. Em membros inferiores, constatou-se bilateralmente aumento de volume
pré-tibial com edema local, além de ausência de resistência ou dor à flexão do joelho bem como à compressão
manual. As radiografias de joelhos e terços proximais das
tíbias evidenciou focos de condensação e rarefação na
tuberosidade anterior da tíbia bilateralmente. Teve como
diagnóstico Doença de Osgood-Schlatter (figura 1). Foi
então submetida à terapêutica com ibuprofeno via oral e
afastamento de práticas esportivas por 30 dias, com boa
evolução.

Caso 2
ACG, masculino, 9 anos, natural e residente em Cascavel-PR. Na consulta relatava dor no calcanhar esquerdo
há aproximadamente 6 meses, com piora do quadro nos
últimos dez dias, levando à dificuldade de deambulação.
Apresentou-se ao exame físico segmentar sem alterações
e ao específico com mobilidade de pé preservada, aumento discreto de volume na face medial do calcâneo esquerdo, dor leve à palpação na face plantar de calcâneo esquerdo, sem sinais flogísticos; hemograma, VHS e
mucoproteínas normais. As imagens radiográficas de
calcâneo esquerdo revelaram fragmentação da apófise do
calcâneo e confirmaram o diagnóstico de Doença de Sever
(figura 2). O escolar foi tratado com anti-inflamatório,
repouso relativo e uso de palmilhas, apresentando boa
evolução.

Caso 3
LM, masculino, 6 anos, natural e residente em Cascavel-PR. Procurou o ambulatório de pediatria do HUOP
por quadro de dor em dorso do pé e claudicação de início
há aproximadamente um mês. Mãe relatou que pré-esco-

Jornal Paranaense de Pediatria - Vol. 16, Nº 2, 2015

lar era bem ativo fisicamente. Ao exame físico apresentou dor à compressão em região dorsal e medial do tarso
e a radiografia confirmou tratar-se de Doença de Köhler
(figura 3). O paciente foi tratado com anti-inflamatório e
repouso, com boa evolução do quadro.

Comentários
Na adolescência, a osteocondrite mais prevalente é a
doença de Osgood-Schlatter, que acomete a tuberosidade
anterior da tíbia (TAT), que é o local de inserção dos tendões patelares e do quadríceps (caso 1). É mais frequente
no sexo masculino e muito associada à prática de esportes1, a prevalência é de 13% em indivíduos que praticam
alguma atividade física e 6,7% naqueles que não praticam2. Em nosso relato, a paciente treinava vôlei semanalmente e praticava outras atividades esportivas, o que condiz com a literatura. No caso relatado as características
presentes são semelhantes à revisão realizada por Rocha
e Pedreira 3, que citava hiperemia, edema e dor na
tuberosidade anterior da tíbia. Os achados radiográficos
deste caso (focos de condensação e de rarefação na
tuberosidade anterior da tíbia) correspondem ao demonstrado na literatura3,4. O tratamento conservador adotado,
com repouso relativo e anti-inflamatórios de acordo com
a dor são os rotineiramente recomendados para a afecção.
O escolar relatado no caso 2 apresentou acometimento da apófise do calcâneo, conhecido como doença de
Sever, apresentava claudicação por dor espontânea ou à
palpação nesta localização1. Sua etiologia envolve predisposição familiar/hereditária e traumática/mecânica,
relacionada com o aumento da atividade e microtraumas
repetitivos 5. Radiograficamente, a osteocondrose do
calcâneo exibe imagens variadas que vão desde o
frangeamento e alargamento da linha epifisária, passando pela fragmentação do núcleo de ossificação, até a
esclerose do mesmo6. A radiografia aqui apresentada demonstrou irregularidade na apófise do calcâneo, conferindo-lhe aspecto fragmentado. O tratamento da doença
de Sever é conservador, com uso de imobilizações,
palmilhas, anti-inflamatórios não hormonais e fisioterapia1,7. A importância do diagnóstico desta doença fundamenta-se no potencial de cura com a realização do tratamento adequado, fato este comprovado no caso aqui apresentado.
O caso 3 apresentou um diagnóstico de doença de
Köhler, que cursa com dor na face dorsal dos pés (tarso)
por acometimento do osso navicular1. Normalmente desenvolve-se aos cinco anos de idade, podendo ser bilateral em 30% dos casos, e sendo mais comum no sexo masculino, em uma proporção de 3:1; é desencadeada por
uma necrose do navicular do tarso, provavelmente devida a esforços repetitivos locais8. O navicular é o osso tarsal
intermediário na face medial do pé e destaca-se por apresentar uma tuberosidade arredondada para inserção do
tendão do músculo tibial posterior9. O quadro clínico da
doença caracteriza-se por claudicação, podendo ou não
estar acompanhada de dor, havendo, na inserção do músculo tibial posterior, inflamação e formação de edema7.
No exame radiográfico há esclerose e irregularidade na
ossificação do navicular8, sendo que o paciente aqui relatado apresentou quadro clínico e exame radiológico característicos aos descritos na literatura.
Concluindo, médicos pediatras devem estar atentos à
doenças ortopédicas próprias da infância e adolescência,
porque uma vez que o diagnóstico seja feito precocemente o prognóstico melhora e evita encaminhamentos desnecessários.
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Figura 1. Osteocondrite da tíbia (Doença de Osgood-Schlatter).

Figura 3. Osteocondrite do navicular (Doença de Kohler).

Figura 2. Osteocondrite do calcâneo (Doença de Sever).
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HIPOGLICEMIA EM RECÉM-NASCIDOS DE MÃES DIABÉTICAS:
PREVALÊNCIA, MORBIDADES RELACIONADAS, MÉTODOS
DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO
HYPOGLYCEMIA IN NEWBORNS OF DIABETIC MOTHERS: PREVALENCE, MORBIDITY RELATED,
DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT
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Resumo
Objetivos: determinar a prevalência de hipoglicemia em RN de mães diabéticas, detectar morbidades
relacionadas, identificar métodos diagnósticos e descrever o tratamento realizado.
Métodos: trata-se de estudo retrospectivo de 2010 e 2011, realizado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, com análise de dados maternos e dos recém-nascidos registrados em prontuários
de recém-nascidos de mães diabéticas.
Resultados: selecionaram-se 386 gestantes com Diabetes Melito, totalizando 387 recém-nascidos. A
prevalência do Diabetes Melito Gestacional foi maior que os demais tipos. Vinte e quatro por cento dos
recém-nascidos apresentaram hipoglicemia pós-natal, cujo diagnóstico foi feito majoritariamente pelo uso
de tira reagente para glicose. Metade destes apresentou sintomas, como irregularidade respiratória e
hipotonia. O principal tratamento utilizado foi dieta enteral.
Conclusões: a prevalência encontrada de Diabetes Melito Gestacional não pode ser considerada isoladamente, pois muitas mães podem ter tido o diagnóstico de Diabetes Melito tipo 2 apenas durante a gestação.
O acompanhamento simultâneo das mães nos serviços de endocrinologia e de obstetrícia propiciou melhores controles glicêmicos maternos, produzindo menores taxas de complicações materno-fetais. A prevalência
de hipoglicemia mostrou-se expressivamente maior do que o relatado na literatura, o que pode ser explicado por o local do estudo ser um centro de referência no cuidado a gestantes diabéticas. O controle
glicêmico feito na Unidade de Terapia Intensiva neonatal e o diagnóstico precoce da hipoglicemia evitaram maiores comorbidades.
Palavras-chave: hipoglicemia neonatal; diabetes melito gestacional.
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Abstract
Objectives: this study aims at evaluating the prevalence of hypoglycemia in infants of diabetic mothers,
detect morbidities, identify diagnostic methods and describe the treatment.
Methods: a retrospective review of medical records of infants of diabetic mothers was carried out at the
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná between 2010- 2011, focusing on maternal and
neonatal data.
Results: a total of 387 newborns were studied from 386 diabetes mellitus selected mothers. The prevalence
of Gestational Diabetes Mellitus was higher than the other types. Twenty-four percent of infants had
postnatal hypoglycemia, which diagnosis was made mainly by the use of reagent strip glucose. Half of
these had symptoms like hypotonia and respiratory irregularity. The majority management was made by
enteral diet.
Conclusions: the prevalence of Gestational Diabetes Mellitus cannot be considered in isolation, because
mothers may have had diagnosis of prior Diabetes Mellitus only during pregnancy. Simultaneous
monitoring of mothers in endocrinology and obstetrics services afforded a better maternal glycemic
control, which resulted in lower rates of maternal and fetal complications. The prevalence of hypoglycemia
was significantly higher than reported in the literature, which can be explained due the study have been
conducted in a center of reference in the care of pregnant diabetic women. Glycemic control done in the
Neonatal Intensive Care Unit and early diagnosis of hypoglycemia avoided major comorbidities.
Key words: neonatal hypoglycemia; gestational maternal diabetes.

Introdução
A prevalência do Diabetes Melito no mundo ultrapassa 346 milhões de casos1 e mais de 12 milhões de indivíduos convivem com esta doença, só no Brasil2. Neste contexto, destaca-se a importância de realizar a triagem das
mães diabéticas, para que se possam reconhecer os recém-nascidos passíveis de complicações, permitindo o
diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Apesar de ser uma condição potencialmente grave,
habitualmente os recém-nascidos hipoglicêmicos são
assintomáticos ou apresentam manifestações clínicas leves e inespecíficas14. Quando sintomáticos, os principais
sinais e sintomas são choro débil, taquipnéia, hipotonia,
taquicardia, convulsão, letargia, cianose, apneia/irregularidade respiratória e dificuldade de alimentação14.

Entre os tipos mais frequentes de Diabetes Melito encontram-se o tipo 1, em que há uma destruição das células
beta pancreáticas por um processo imunológico; o tipo 2,
caracterizado como um defeito progressivo na secreção
de insulina associado a um quadro de resistência
insulínica, e o Diabetes Melito Gestacional, definido como
intolerância à glicose com início ou primeiro reconhecimento durante a gravidez3.

A maioria dos autores considera como hipoglicemia
um nível plasmático de glicose abaixo de 40mg/dL nas
primeiras horas de vida14. Porém, essa definição ainda
não representa um consenso na literatura médica15.

A glicose sanguínea materna se difunde pela placenta4 e, na presença de hiperglicemia, pode determinar alterações no feto, sejam elas tanto metabólico-funcionais,
como estruturais, isto é, no DNA5. Dentre os possíveis
danos ao feto e ao recém-nascido resultantes de uma gravidez com mau controle glicêmico materno, podem ser
citados:
hipoglicemia,
hiperbilirrubinemia,
malformações 6, hipóxia-isquemia, macrossomia,
síndrome do desconforto respiratório, cardiomiopatias7,
quando não a morte8. No parto, há maior risco de ocorrência de paralisia braquial obstétrica9, de prematuridade,
maior ocorrência de parto induzido e de cesáreas10. Dentre as complicações observadas em filhos de mães diabéticas, a mais frequente é a hipoglicemia11. Após o parto, a
passagem de glicose materna para o recém-nascido cessa
e a grande quantidade de insulina, produzida pelo pâncreas fetal no estado anteriormente hiperglicêmico, passa a configurar uma situação de hipoglicemia neonatal11.
Muitos dos recém-nascidos de mães diabéticas exibem
hiperinsulinismo transitório e, por consequência, estão
sob risco de desenvolver hipoglicemia12.
A glicose é o principal substrato energético do tecido
cerebral. A presença de sequelas em decorrência de
hipoglicemia no período neonatal está diretamente relacionada ao início da terapia e à presença de sinais neurológicos, como convulsão ou coma13.

O objetivo deste estudo é determinar a prevalência de
hipoglicemia em recém-nascidos de mães diabéticas, detectar as morbidades relacionadas, os métodos utilizados
para o diagnóstico e descrever o tratamento inicial realizado na maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR).

Materiais e métodos
O estudo é do tipo quantitativo, observacional, analítico, transversal de coleta retrospectiva de dados. O local
do estudo foi a maternidade do HC - UFPR, considerada
referência para gestações de alto risco em Curitiba e Região Metropolitana.
Após consulta ao livro de registro de nascimentos e
diagnósticos na sala de parto, foram selecionadas gestantes diabéticas, com diagnóstico prévio ou realizado durante o pré-natal. Analisou-se 398 prontuários de recémnascidos, entre janeiro de 2010 a dezembro de 2011, filhos
de mães diabéticas. Destes, 12 foram excluídos do estudo,
totalizando 387 recém-natos (um caso foi gemelar).
Para a inclusão nesta pesquisa, consideraram-se recém-natos filhos de mães diabéticas, cujos prontuários da
mãe e do filho tenham registros adequados para a pesquisa. Consistiram em critérios de exclusão: presença de
registros incompletos no prontuário, óbito do recém-nascido no pós-natal e transferência hospitalar após o nascimento.
Os dados maternos estudados foram: idade no momento do parto, número de consultas pré-natais realiza-
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das, classificação e tipo de tratamento realizado para o
Diabetes, via de parto, necessidade do uso de fórceps e
complicações durante o parto.

Os esquemas terapêuticos para a hipoglicemia tiveram grande variabilidade (gráfico 4). O mais aplicado foi
dieta enteral (43,75%).

A análise dos recém-nascidos considerou: idade
gestacional e peso ao nascimento, classificação do recémnato segundo a idade gestacional ao nascimento e segundo a associação desta com o peso, sexo, ocorrência de
macrossomia (peso maior que 4000 gramas), escore de
Apgar no 1º e 5º minuto, presença de hipoglicemia e seus
principais sintomas, meios de diagnóstico e tratamento
da hipoglicemia, ocorrência de hiperbilirrubinemia com
nível de fototerapia; principais complicações no pós-parto e necessidade de internamento em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).

Outras complicações apresentadas pelos recém-nascidos foram: hiperbilirrubinemia com necessidade de
fototerapia (10,33%), desconforto respiratório (12,14%) e
malformações em 3,35% dos casos. Noventa e cinco recém-natos necessitaram de cuidados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Para o estudo, considerou-se o exame clínico e
laboratorial de glicemia e bilirrubina realizados do período neonatal à alta hospitalar. A hipoglicemia foi definida como nível plasmático de glicose menor ou igual a 40
mg/dL. A hiperbilirrubinemia foi considerada patológica quando necessária a fototerapia, de acordo com as rotinas do serviço (curvas da Academia Americana de Pediatria, 200416).
As análises estatísticas foram realizadas por meio do
software Excel. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos do HC-UFPR sob
parecer número 43648.

Resultados
Foram selecionadas para este estudo 386 gestantes
diagnosticadas com diabetes admitidas no Hospital de
Clínicas da UFPR entre 2010 e 2011, totalizando 387 recém-natos (um caso foi gemelar). A média da idade materna foi de 30,96 + 6,84 anos. Dentre os tipos de diabetes
apresentados, destacou-se o Diabetes Melito Gestacional
(85%), e as principais formas de controle desta morbidade
foram dieta (54,25%) e insulina (42,55%).
A média do número de consultas de pré-natal foi 11,03
+ 4,28. Cerca de 11,39% dos prontuários não haviam sido
preenchidos neste quesito.
A maior parte dos partos foi cesárea (74%), sendo que
18,86% necessitaram do uso de fórceps. As principais complicações durante o parto foram: dificuldade de extração,
expulsão prolongada e acretismo placentário, em
frequências especificadas na tabela 1.
A média de idade gestacional cronológica e ecográfica
foi semelhante: 38 semanas, mostrando que grande parte
dos recém-natos nasceu a termo. A média de peso de nascimento foi de 3315,03 + 627,06 gramas. Quatorze por cento dos nascidos foram considerados macrossômicos. Se
considerado o peso na avaliação, a predominância foi de
recém-natos adequados para a idade gestacional (gráfico
1).
Houve ligeira predominância do sexo masculino (54%)
em relação ao feminino (46%).
Grande parte dos recém-nascidos tiveram escore de
Apgar maior que 4 no primeiro (90, 62%) e no quinto
minuto (99,48%).
Em se tratando do objetivo principal deste estudo,
24,80 % dos recém-natos apresentaram hipoglicemia pósnatal. O diagnóstico foi feito majoritariamente através
do uso de tira reagente para glicose (gráfico 2).
Dentre os 96 hipoglicêmicos, 48 apresentaram sintomas, como: hipoatividade, hipotonia, apneia/irregularidade respiratória, intolerância ou recusa alimentar e choro débil com prevalências descritas no gráfico 3.

Discussão
A maioria das mães diabéticas selecionadas para o
estudo foi diagnosticada como portadoras de Diabetes
Melito Gestacional, porém é possível que esta prevalência
seja menor, já que muitas das mães podem ter Diabetes
tipo 2 e não terem sido diagnosticadas antes da gestação.
Todas foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas pela
necessidade de um atendimento diferenciado por se tratar de uma gravidez de risco.
O Hospital de Clínicas da UFPR possui um serviço
especializado em Diabetes Melito na gestação, que inclui
acompanhamentos simultâneos nos serviços de
endocrinologia e de obstetrícia, contribuindo para manutenção de um melhor controle glicêmico das pacientes, e
assim podendo justificar as menores taxas de complicações materno-fetais encontradas no estudo. As mães que
apresentam alterações metabólicas condizentes com o
Diabetes Melito tiveram um acompanhamento médico
periódico, com um número de consultas pré-natais muito
acima do preconizado pelo Ministério da Saúde17 (seis
consultas). Não houve nenhuma gestante sem consultas
de pré-natal.
O maior número de consultas, associado a um rigoroso controle das taxas glicêmicas, provavelmente contribuiu para um resultado satisfatório: a maioria das mães
apresentou controles glicêmicos mantidos dentro dos
padrões de normalidade apenas com auxílio da dieta alimentar adaptada.
A predominância de partos via cesárea, mesmo com
pouco percentual de macrossômicos e menor necessidade
do uso de fórceps, pode ser explicada por se optar interromper a gestação antes dos sinais de parto via vaginal a
fim de se evitar a morte fetal intra-útero, que, embora
rara, é uma das piores e menos previsíveis complicações
existentes no grupo de estudo18. Um aspecto a ser destacado é que nesta instituição optou-se por interromper a
gestação na 38ª semana. Não há consenso na literatura
quanto ao melhor momento para interrupção da gestação
e assim evitar a complicação citada18. Outros estudos também mostram a preferência pelo parto via cesárea quando diagnosticado o Diabetes materno19.
A prevalência de complicações periparto foi baixa, e
dentre estas, as mais frequentes não foram as descritas
pela bibliografia consultada 20 . A complicação mais
prevalente foi extração difícil, que ocorreu em 17,05% dos
casos e parece nitidamente relacionado à frequência de
recém-nascidos macrossômicos (14%) e à necessidade do
uso de fórceps (18,86%) durante o parto.
Entre os dados dos recém-nascidos, a média de peso
dentro dos padrões normais e o percentual de recém-natos considerados grandes para a idade gestacional esteve
em concordância com a literatura. Grande parte dos recém-nascidos considerados grandes para a idade
gestacional (GIG) são filhos de mães diabéticas e raramente ocorrem na população de gestantes em geral21. O
percentual de recém-nascidos GIG entre as gestantes dia-
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béticas está em torno de 25%21. A maior frequência de
recém-natos adequados para a idade gestacional encontrados neste estudo sugere um melhor controle glicêmico
materno durante a gestação.
A pequena prevalência de escore de Apgar menor que
4 no 1º e 5º minutos esteve em conformidade com a literatura19. Apesar ser mais frequente um baixo escore de Apgar
em recém-nascidos de mães diabéticas19, sua prevalência
se torna menor quanto melhor é a assistência às gestantes
diabéticas.
A taxa de recém-nascidos que apresentaram episódios de hipoglicemia (28,80%) se mostrou expressivamente
maior do que o relatado na literatura (índices entre 5 a
10%)22, o que pode ser explicado por o local de estudo ser
considerado um centro de referência no cuidado a gestantes diabéticas, concentrando assim um maior número de
casos, assim como resultado de uma triagem precoce e
efetiva. O controle glicêmico periódico feito na Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal possibilitou o diagnóstico
precoce de hipoglicemia e evitou o aparecimento de sintomas mais exuberantes e de maior gravidade.
O principal método diagnóstico para a hipoglicemia
nesse estudo, como também descrito na literatura consultada11, foi a tira reagente de glicose, ainda que o ideal seja
pela glicemia sanguínea. A preferência pela tira reagente
se explica pelo seu prático uso, baixo custo e por ser um
método pouco invasivo11.
As manifestações mais prevalentes de hipoglicemia
estiveram em conformidade com o relatado pela literatura23. A prevalência de cada tipo de sintoma variou entre
os diversos centros de estudo consultados. Neste estudo,

houve destaque para hipotonia, apneia/irregularidade
respiratória e hipoatividade.
De acordo com a literatura médica e com os protocolos do Serviço de Neonatologia do HC-UFPR, o método
terapêutico preferido para o tratamento da hipoglicemia
deve considerar uma grande resolutividade e ser de pequena agressividade ao neonato15. Por esse motivo, o tratamento com oferta de leite por via oral ou gástrica foi
majoritariamente utilizado. Nos casos em que nenhum
tratamento foi feito, ainda que a hipoglicemia tivesse sido
confirmada, a conduta se justifica por ter sido um índice
de glicemia considerado limítrofe para a normalidade,
sendo que na sequência da avaliação o índice glicêmico se
mostrou dentro dos padrões normais.
Outras complicações, como hiperbilirrubinemia com
indicação de fototerapia, desconforto respiratório e
malformações, foram menos frequentes. A mais prevalente
foi o desconforto respiratório, enquanto que a literatura
descreve as malformações um achado bastante comum24.
O percentual de malformações congênitas encontrado foi
menor do que a literatura aponta (9%)24, embora seja concordante no sentido de não haver malformações especificamente relacionadas ao Diabetes Melito materno24.
Como observado por este estudo, a hipoglicemia em
recém-nascidos de mães diabéticas é um evento frequente, que requer atenção médica constante, cujo diagnóstico
pode ser rapidamente confirmado e o tratamento, prontamente realizado, evita danos graves e permanentes
para o RN.

Tabela 1. Frequência de complicações durante o parto.
COMPLICAÇÕES NO PARTO
INEXISTENTES
EXTRAÇÃO DIFÍCIL
EXPULSÃO PROLONGADA
ACRETISMO PLACENTÁRIO

Gráfico 1. Classificação do recém-nascido segundo a idade
gestacional e o peso.

FREQUÊNCIA
81,91%
17,05%
0,25%
0,77%

Gráfico 2. Tipos de exames laboratoriais usados para diagnóstico
da hipoglicemia.
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Gráfico 3. Sintomatologia do quadro hipoglicêmico em recémnatos.
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Gráfico 4. Esquema terapêutico para a hipoglicemia em neonatos.
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RELATO DE CASO

FEBRE PERIÓDICA ASSOCIADA A ESTOMATITE AFTOSA,
FARINGITE E ADENITE (PFAPA) - RELATO DE CASO
PERIODIC FEVER ASSOCIATED WITH APHTHOUS STOMATITIS, PHARYNGITIS AND
ADENITIS (PFAPA) - CASE REPORT
Adriane Celli1, Andressa G. de Castilho2, Camila Crensiglova2, Fernanda F. Gomes2, Mayara S. Marques2, Rafaela da Silva2, Suelen
S. M. F. Pinto2
Instituição vinculada: Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Saúde, Departamento de Pediatria do Hospital das
Clínicas do Paraná.

Resumo
Objetivo: relatar um caso típico de Febre periódica associada a estomatite aftosa, faringite e adenite
(PFAPA), seu caráter e como diagnosticá-la em um pronto atendimento.
Relato de caso: paciente feminino, 1 ano e 5 meses. Apresentando episódios recorrentes de febre,
irritabilidade e lesões em mucosa oral. Os sintomas têm duração de uma semana e ocorrem mensalmente
desde os cinco meses. Foram excluídas outras doenças e orientado tratamento com prednisona durante os
episódios com melhora do quadro.
Conclusão: existem diversas síndromes autoinflamatórias descritas, porém a PFAPA, além de ser mais
frequente, é diferenciada por ser esporádica e por seu caráter benigno. A PFAPA é uma síndrome relativamente recém-descrita que necessita disseminação no meio acadêmico para que ocorra um maior índice de
suspeita entre os médicos e pediatras, principalmente os que atendem pacientes no pronto atendimento
evitando avaliação e tratamentos desnecessários.
Palavras-chave: febre periódica, síndromes autoinflamatórias, estomatite, faringite, linfadenopatia.

Abstract
Objective: to report a typical case of Periodic fever associated with aphthous stomatitis, pharyngitis and
adenitis (PFAPA); review its characteristics and how to diagnose it in an emergency service.
Case report: female patient, 1 year and 5 months old, presented with recurrent episodes of fever,
irritability and lesions of the oral mucosa. The symptoms last for a week and occur monthly since the
patient was five months old. Other diseases were excluded and the patient was treated with prednisone
during the episodes with improvement of symptoms.
Conclusion: there are several auto-inflammatory diseases described, but the PFAPA is distinguished
not only for being the most frequent, but also for being sporadic and for benign nature. The PFAPA is a
relatively newly described syndrome that requires dissemination in academic circles leading to a higher
index of suspicion among physicians and pediatricians, especially those who take care of patients in the
emergency room avoiding unnecessary treatments and evaluation.
Key words: periodic fever, Auto-inflammatory diseases, stomatitis, pharyngitis, lymphadenopathy.
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Introdução
As síndromes auto-inflamatórias, previamente denominadas Febres Hereditárias Periódicas, constituem um
vasto grupo de doenças caracterizadas por inflamação
multisistêmica recorrente na ausência de infecções e sem
causa imunológica associada1,2. Apesar de apresentar uma
patogênese não completamente elucidada, presume-se que
a maioria ocorre por defeitos nas proteínas do sistema
imune inato associado a um gatilho ambiental3. Os defeitos genéticos responsáveis pela clínica em 30 a 70% dos
casos não são identificados4. A síndrome PFAPA (Periodic
fever with aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenitis)
representa a síndrome autoinflamatória mais comum na
infância5.
A PFAPA é uma síndrome relativamente nova, descrita por Marshall G.S. e cols em 1987. É uma síndrome
classicamente esporádica (sem história familiar positiva), ao contrário da maioria das síndromes
autoinflamatórias, embora alguns estudos demonstrem
história familiar positiva em até 45% dos casos6. A febre
periódica na criança diagnosticada com PFAPA geralmente se inicia entre dois e cinco anos de vida, com leve predominância masculina (55 a 71% dos casos), embora existam relatos de início com 1 mês de vida. Não existe predileção racial ou étnica. Na maioria dos pacientes ocorre
resolução espontânea das crises febris em quatro a oito
anos, entretanto a síndrome já foi identificada em adultos7.
Algumas alterações laboratoriais são leucocitose,
além de aumento de VHS e Proteína C reativa durante as
crises. Foi identificado aumento de diversas citocinas inflamatórias, principalmente Interferon-gama (IFN-gama),
fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), e Interleucinas 6
e 18 ( IL-6 e IL-18) durante os episódios. A resposta celular
também parece estar alterada, com elevação de monócitos
e diminuição de eosinófilos e linfócitos durante a crise
febril7.
Para o diagnóstico da síndrome, todos os seguintes
critérios devem estar presentes (em qualquer idade): mais
de três episódios documentados de febre, com duração
inferior a 7 dias e intervalos regulares entre as crises;
faringite acompanhada de linfadenopatia cervical ou úlceras aftosas; parâmetros de crescimento normais e bom
estado de saúde entre os episódios; e resolução dos sintomas após dose única de prednisona7. Atualmente não existe um teste laboratorial para o diagnóstico da PFAPA,
permanecendo o diagnóstico essencialmente clínico.

Relato do Caso
Paciente feminino, 1 ano e 5 meses, natural e procedente de Curitiba, nascida de parto vaginal, 39 semanas,
sem intercorrências. Apresentou riso social com 1 mês,
sustentação cefálica aos 2 meses, sentou sem apoio aos 5
meses, engatinhou com 6 meses, andou com 1 ano, primeiras palavras com 9 meses. Aleitamento materno até 1
ano e 4 meses. Aos 6 meses iniciou com leite de vaca
integral, papas salgadas e doces. Atualmente com cardápio familiar quali e quantativamente adequados. Reside
com os pais em residência de alvenaria, sem animais domésticos e não frequenta creche. Os pais são hígidos, sem
história de asma e outras alergias. Filha única do casal.
A mãe informa que aos cinco meses de idade a lactente
iniciou com episódios de febre (39oC de temperatura axilar), irritabilidade e lesões em mucosa oral. Esses sinto-
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mas tem duração de uma semana e ocorrem uma vez por
mês. Vacinas atrasadas devido as crises ( Polio, Hib +
DTP, meningo C e 2ª dose da vacina da gripe ). Ao exame
físico apresentava-se em bom estado geral, corada,
hidratada, ativa e reativa com febre de 39oC e demais
sinais vitais estáveis. Peso e estatura no score Z zero.
Linfonodomegalia cervical dolorosa e exsudato em amígdalas com úlceras em mucosa oral. Abdome globoso, ruídos hidroaéreos presentes, indolor a palpação. Sem massas palpáveis, fígado palpável em rebordo costal direito
de consistência normal, baço não palpável. Sem outras
particularidades.
A partir do quadro clínico apresentado, o diagnóstico
foi de uma síndrome auto-inflamatória, mais especificamente febre periódica associada a estomatite aftosa,
faringite e adenite (PFAPA). Foi utilizado prednisona 1
mg/kg, via oral, com resolução dos sintomas na
reavaliação em 24 horas. Foi informado o caráter benigno da doença para a família e encaminhada para acompanhamento ambulatorial.

Comentários
As síndromes auto-inflamatórias são um grupo raro
de doenças inflamatórias sistêmicas de evolução crônica
e patogenia indefinida em que o paciente apresenta surtos de febre associada a outros sintomas, como por exemplo: dor abdominal, dor torácica, edema e dor nas articulações, alterações de pele e queixas oculares. No caso da
PFAPA, os surtos febris se iniciam abruptamente e possuem intervalos de geralmente 28 dias, com duração raramente maior que sete dias. As temperaturas variam entre 38,9 a 41.1ºC por três a seis dias (4,5 ± 1,7 dias em uma
coorte israelense de > 500 pacientes) e, em seguida, caem
abruptamente8. Os episódios febris tem início durante os
primeiros anos de vida, mais comumente entre 2 e 5
anos7,9, sendo acompanhados por um ou mais dos seguintes sintomas: faringite (exsudativa ou não), ulceração
aftóide moderada, linfadenomegalia cervical, calafrios,
fadiga, cefaleia, dor abdominal moderada10 e de exames
laboratoriais que evidenciam a inflamação. No caso relatado, a paciente apresentou um quadro de aproximadamente 1 ano de febres periódicas, lesões orais compatíveis com ulceras aftosas, ao exame físico faringite e
adenopatia cervical e, além disso, apresentou um desenvolvimento ponderoestatural e psicomotor normal e uma
boa saúde nos períodos sem crise. Após o diagnóstico e
uso de prednisona ocorreu resolução dos sintomas rapidamente. Tudo isso, corroborando para a confirmação do
diagnóstico de PFPA. É importante destacar que o aumento das citocinas inflamatórias ocorre sem a presença
de um agente infeccioso ou causa imunológica, ou seja,
não há formação de auto-anticorpos, mas um defeito (mutação em gene único) na imunidade inata e/ou adquirida
que leva a um aumento na produção de proteínas que
participam do processo inflamatório, o que promove uma
inflamação sistêmica.
O Principal diagnóstico diferencial das PFAPA é a chamada Febre Familiar do Mediterrâneo (FMF), muitas vezes a suspeita inicial em pacientes com PFAPA. Porém,
nos quadros de FMF as crises da doença ocorrem em períodos aleatórios e não respodem ao uso de glicocorticóides
e sim a colchicina, não tem associada à presença de
amidalite ou linfadenopatia e se caracteriza por um quadro de dor abdominal aguda simulando um quadro de
abdome agudo e/ou artrite. Além da FMF, casos de fe-
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bres recorrentes, mas não periódicas como a Síndrome da
Hiperglobulina D, a Síndrome Periódica Associada ao
receptor 1 de necrose tumoral ( TRAPS) ou a Síndrome de
Muckle Wells podem ser confundidas com a PFAPA7, mas
a apresentação clínica é diferenciada. Outros diagnósticos
diferenciais: Neutropenias Cíclicas (que ocorrem em ciclos de 21 dias em média), Artrite Reumatóide Juvenil,
Doença de Crohn, Doença de Behçet.
O tratamento do PFAPA é incerto, mas como apresentam caráter de evolução benigna, o uso de medicamentos
é feito com o objetivo do alívio dos sintomas11). O uso de
prednisona ou prednisolona 1 mg/Kg no início da crise e
na manhã seguinte, e se necessário, 0,5 mg/Kg nas duas
manhãs seguintes tem apresentado bons resultados pois
é capaz de abortar a febre e a faringite em horas, porém
em 20% dos casos ocorre aumento da frequência das crises (diminuição dos intervalos)12. Alguns pacientes têm
se beneficiado de terapêutica profilática com cimetidina
na dose de 20-40 mg/kg/dia ou com a realização de
amigdalectomia e adenoidectomia13. A amidalectomia
deve ter uma indicação restrita, já que se trata de um
método invasivo e a doença em si tem um curso
autolimitado14. A colchicina se mostrou ser um medicamento útil no manejo da PFAPA; é utilizada nos pacientes com frequência aumentada das crises após o uso de
predinisona15. A Vitamina D também foi utilizada para a
redução das crises em estudo recente. Até o presente momento, a paciente vem apresentando bons resultados com
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o uso de prednisona como esperado segundo as recomendações7.
Uma criança com episódios febris com intervalos regulares, não acompanhados por neutropenia e com bom
desenvolvimento pondero estatural e história clínica compatível com faringite, estomatite aftosa e adenite cervical
pode ser diagnosticada com PFAPA10. Porém, o diagnóstico muitas vezes é adiado, uma vez que exsudato tonsilar
não aparece sempre no primeiro dia da crise, mas às vezes apenas no quinto ou sétimo dia. Em tais casos, é recomendado repetir a avaliação da orofaringe diariamente
até o último dia de febre. Além disso, o paciente muitas
vezes é avaliado no pronto atendimento por diferentes
médicos a cada episódio, que avaliam a história atual e
tratam o paciente com antibiótico para faringite sem valorizar os episódios anteriores. O atraso no diagnóstico,
além de propiciar o uso desnecessário de
antibioticoterapia, não alivia os sintomas e leva a perda
de dias de trabalho dos pais e escola das crianças, gerando
um aumento do estresse familiar. Assim, ao ser realizado
prontamente o diagnóstico correto, o uso de corticoterapia
resolve os sintomas e garante tranquilidade aos pais. Felizmente, muitas crianças deixam de apresentar a
síndrome com o passar do tempo e nenhuma consequência
é identificada a longo prazo7. O objetivo desse relato é
alertar para a importância do alto grau de suspeita clínica
no diagnóstico, que pode evitar extensa avaliação
laboratorial desnecessária e prevenir tratamentos potencialmente prejudiciais.
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RELATO DE CASO

EXACERBAÇÃO DE DERMATITE ATÓPICA NA VIGÊNCIA DE
DOENÇA “PÉ-MÃO-BOCA”
ATOPIC DERMATITIS EXACERBATION BY “HAND, FOOT AND MOUTH” DISEASE
Barbara S. Theodorovicz¹, Cláudio S. Martins Jr¹, Eloisa G. Saque¹, Fabio Dezo¹, Rebeca D. Silva¹, Vânia O. Carvalho²

Resumo
A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica, de origem multifatorial e é a causa mais comum
de eczema em crianças. Sua etiopatogenia não está totalmente esclarecida, o que torna o estudo dos casos
encontrados relevante. A síndrome Pé-Mão-Boca ocorre devido à infecção intestinal pelo Coxsackievírus A e
Enterovírus humano 71, da família Picornaviridae. O modo de transmissão é por contato direto entre pessoas
através da saliva, fezes, gotículas respiratórias, fluido vesicular, ou de forma indireta por objetos contaminados. A doença é caracterizada principalmente por apresentar lesões ulceradas na mucosa oral, língua,
palato e úvula, assim como o surgimento de máculas eritematosas que evolui para vesículas na região
plantar e interdigital das mãos e pés dolorosas e pruriginosas. O objetivo desse estudo é relatar o caso de
uma paciente com diagnóstico de dermatite atópica que apresentou piora da doença na vigência da síndrome
Pé-Mão-Boca, atendida no ambulatório de dermatologia pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Palavras-chave: dermatite atópica, eczema, infecções por Coxsackievirus , pediatria, dermatologia,
infectologia.

Abstract
Atopic dermatitis is a chronic inflammatory disease of multifactorial origin, the most common cause of
eczema in children. Its pathogenesis is not fully understood, which makes the study of cases found relevant.
The Hand-Foot-Mouth Syndrome occurs due to intestinal infection with coxsackievirus A and human
enterovirus 71, which are the family Picornaviridae. Its mode of transmission is by direct contact between
people through saliva, feces, vesicular fluid or respiratory droplets, or indirectly through contaminated
objects form. The disease is characterized mainly by presenting ulcerated lesions in the oral mucosa,
tongue, palate and uvula, as well as the appearance of erythematous macules that progress to vesicles and
plantar interdigital surfaces of the hands and feet and may be asymmetrical, painful and pruritic. The aim
of this study was to report the clinical diagnosis of a patient with atopic dermatitis which showed worsening
of atopic dermatitis in the presence of Hand-Foot-Mouth Syndrome, attended the outpatient clinic of
pediatric dermatology at the Hospital of Clinics, Federal University of Paraná.
Key words: atopic dermatitis, eczema, coxsackievirus, pediatrics, dermatology, infectious disease.
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Introdução

diagnóstico foi de DA (Scorad 28), e Síndrome de Cushing.

A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória
recidivante e é a causa mais comum de eczema em crianças1, com incidência de 15 a 30% nos países desenvolvidos2,3. Embora a fisopatologia da doença não seja totalmente esclarecida, há participação de fatores genéticos,
imunológicos e alterações na barreira cutânea. Existem
evidências de aumento da incidência nas crianças que habitam ambientes com boa higiene sanitária3.

Foi tratada com Prednisolona (15mg/dia via oral por
uma semana, com redução da dose para 7,8 mg/dia durante 22 dias), Cetaphil® creme diariamente, Tacrolimus
0,03% pomada nas lesões duas vezes ao dia durante 10
dias e orientações para utilizar novamente se apresentasse novas lesões. Três meses depois houve melhora com
recidiva após suspensão do tratamento (SCORAD 23). Foi
intensificada a hidratação da pele e utilizado Tacrolimus
nas lesões.

A localização das lesões varia de acordo com a idade,
no lactente na face e no escolar e adolescente nas fossas
cubitais e poplíteas, o prurido crônico, as erupções de
pele e o histórico pessoal e familiar de atopia estabelecem o diagnóstico clínico da doença. Xerose, linhas duplas na pálpebra inferior (linhas de Dennie e Morgan),
hiperlinearidade palmar, pitiríase alba, ceratose pilar e
tubérculo labial são alguns dos estigmas menores da doença4. O tratamento adequado controla a DA e deve incluir o uso de hidratantes, corticoides tópicos e antihistamínicos orais3.
A doença pé-mão-boca é uma erupção viral, causada
por cepas do enterovírus Coxsackie, incluindo A5, A7, A9,
A10, A16 (mais comuns), B1, B2, B3, e B5 e é mais comum
em crianças, entre 1 e 4 anos apesar da possibilidade de
desenvolvimento em adultos5.
A doença é contagiosa, transmitida predominantemente por via fecal-oral, mas pode ocorrer também pela respiratória, atingindo seu pico nos primeiros sete dias de
infecção5. Inicia, geralmente, com hipertermia (38°C a
39°C), adinamia e anorexia e após um período de incubação de 3 a 6 dias, surgem úlceras na mucosa oral, língua,
palato e úvula. Logo após, surgem máculas eritematosas
que progridem para vesículas na região plantar e palmar
e interdigitais das mãos e pés. Uma erupção papular
eritematosa pode ocorrer ainda nas nádegas, coxas e
genitália externa e a erupção vesicular pode acometer
outros locais além das mãos e pés. As lesões podem ser
assimétricas, dolorosas e pruriginosas1.
Não há tratamento específico, e apenas medidas
suportivas e medicações sintomáticas devem ser adotadas.
A prevenção da infecção é feita pela prática de medidas
adequadas de higiene6. Complicações da doença não são
comuns, mas requerem manejo imediato. As infecções
por Enterovirus 71 são mais graves e podem apresentar
comprometimento cardíaco e neurológico, incluindo meningite viral e encefalite. Há também casos de
descolamento das unhas na borda proximal
(onicomadese) nas crianças menores de cinco anos, que
ocorre em torno de 20 dias depois da melhora das lesões
de pele, mas esta relação ainda não está totalmente
esclarecida5.

Relato de Caso
Paciente feminina com seis anos de idade, atendida
pela Dermatologia Pediátrica do Hospital de Clínicas do
Paraná para investigação. Iniciou com 18 meses de idade
com lesões pruriginosas nas pregas cubitais e poplíteas.
As placas eritematodescamativas evoluíram com períodos de remissão e recidiva. Utilizava Celergin via oral
(betametasona e dexclorfeniramina) 10 mg/dia nos
ultimos 2 anos. A mãe apresentava história pregressa
de DA.
No exame físico apresentava: fáscies cushingóide; placas eritematosas com crostas hemáticas na região anterior do pescoço; xerose difusa e áreas de liquenificação e
hipercromia residual nas fossas cubitais e poplíteas. O

Depois de três meses, surgimento de lesões há 3 dias,
com prurido intenso, e sem resposta ao tratamento. Ao
exame notou-se numerosas pápulas com crostas hemáticas
periorais (figura 1); vesículas e pápulas eritematovioláceas
nas palmas e plantas (figuras 2 e 3), algumas em formato
de “grão de arroz”; e lesões eritematodescamativas com
várias pápulas nas pregas poplíteas e cubitais, com crostas melicélicas (figura 4). O diagnóstico foi de exacerbação de DA e doença pé-mão-boca.
Foi tratada com Betametasona associada a gentamicina
em creme nas lesões do corpo e com desonida associada a
sulfato de gentamicina em creme nas lesões da face durante sete dias e dexclorfeniramina por via oral. O
Tacrolimus foi suspenso e intensificada a hidratação da
pele. Após quinze dias, havia descamação na região plantar e melhora das lesões da DA. O exame de PCR (reação
de cadeia da polimerase) para vírus herpes simples foi
negativo.
Depois de um mês permanecia apenas com xerose e o
SCORAD foi de 8.

Discussão
O diagnóstico de DA é primariamente clínico e baseado no aspecto e distribuição das lesões. Nos lactentes, o
padrão de lesões é, preferencialmente, na região malar e
face extensora de membros, no pré-escolar e escolar a
dermatose localiza-se nas pregas cubitais e poplíteas. Pacientes com DA apresentam maior predisposição para
infecções bacterianas, virais da pele, e a dermatose pode
ser exacerbada por estas infecções. A patogenia da doença
se relaciona a defeitos na permeabilidade da barreira
epidérmica, como alterações na composição lipídica, o
que leva a absorção de alérgenos ambientais pela pele. A
origem da doença é tanto genética quanto ambiental7.
No caso relatado, as lesões tinham a localização típica
de DA, mas foi tratada de forma inadequada, com uso
prolongado de corticóide sistêmico, o que condicionou a
síndrome de Cushing. Com o uso correto da hidratação e
de imunomoduladores tópicos houve controle da
dermatose. Na evolução apresentou numerosas vesículas,
pápulas com crostas hemáticas periorais; vesículas e
pápulas eritematovioláceas nas palmas e plantas, algumas em grão de arroz – não compatíveis com lesões típicas da DA, enquanto as lesões próprias da DA nas fossas
cubital e poplítea apresentavam aspecto agudo, contribuindo para a hipótese de que a infecção viral pode ter induzido a exacerbação do eczema.
A infecção pelo vírus Cocksakie caracteriza-se pelo
aparecimento de máculas na mucosa oral que evoluem
para vesículas com halo eritematoso. As lesões cutâneas
são pápulo-vesiculares e ocorrem nas extremidades distais
dos membros8, quadro similar ao apresentado pela paciente e que caracterizou a doença pé-mão-boca. A presença de lesões na região perioral não é frequente nesta infecção viral, e pode ter sido facilitada pelo eczema presente nesta localização.
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Diagnósticos diferenciais pelos vírus Herpes simples
e Varicela Zoster9 foram excluídos pela localização e aspecto das lesões e pela pelo exame de PCR negativo.

indicado. Para evitar a propagação da doença é indicada a
lavagem de mãos de forma adequada e a não ruptura das
lesões9.

O diagnóstico da doença pé-mão-boca é clínico e não
necessita de exames laboratoriais, a realização de PCR é
útil apenas para a diferenciação entre infecção por vírus
coxsackie A16 e enterovirus 71, uma vez que a infecção
pelo enterovirus podem apresentar maiores possibilidades de complicações e mortalidade.

Como a DA é uma doença crônica com persistência de
sintomas na adolescência e vida adulta exige cuidados
permanentes. É indicado uso de cremes hidratantes após
o banho, o que melhora as condições da barreira cutânea
prevenindo contato com antígenos e reduzindo número
de recidivas da doença; esteroides tópicos são indicados,
nas recidivas e devem ser descontinuados com a melhora, imunomoduladores, como o tacrolimus3, agem como
inibidores da calcineurina (enzima presente em diversas
células, inclusive linfócitos e células dendríticas)10; antibióticos estão indicados nas infecções secundárias causadas principalmente por Staphylococcus aureus. Medidas não
farmacológicas incluem uso de roupas de algodão (a lã
deve ser evitada) temperaturas mais baixas para evitar a
sudorese, que causa irritação e prurido, a lavagem das
roupas deve ser feita com sabões neutros e sem amaciantes
ou alvejantes. O monitoramento dos pacientes deve ser
frequente e a terapêutica deve ser reforçada em todas as
consultas3.

Por serem casos moderados, não são usados medicamentos para o tratamento da doença pé-mão-boca, sendo
apenas indicados anestésicos locais e anti-histamínicos
para o tratamento do prurido e para evitar infecções secundárias. O prognóstico da doença pé-mão-boca é excelente, exceto nos casos de infecção por enterovirus 71, em
que são mais comuns complicações neurológicas e óbito,
especialmente nas crianças de baixa idade9. A descamação
da pele apresentada pela paciente após a infecção é comum em regiões palmo-plantares e a queda de unhas –
onicomadese – é um sintoma mais raro, mas que deve ser
observado e relatado, embora nenhum tratamento seja

Figura 1. Vesículas na região perioral.

Figura 2. Pápulas e vesículas na região palmar bilateral e antebraços anteriores.

Figura 3. Vesículas em formato de grão de arroz, algumas com
halo eritematoso na região plantar bilateral.

Figura 4. Hipercromia pós-inflamatória e pápulas escoriadas
múltiplas nas fossas poplíteas.
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NOTAS E EVENTOS

Agende-se para estes eventos em 2015

IX Congresso de Pediatria do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
IX Encontro de Ex-Residentes
Curitiba - 27 e 28 de Agosto

II Jornada Paranaense de Endocrinologia Pediátrica
Curitiba - 25 e 26 de Setembro de 2015

DERMAPED - Simpósio Internacional de Dermatologia Pediátrica
Rio de Janeiro - 12 e 13 de outubro de 2015
www.dermaped2015.com.br

XIV Congresso Paranaense de Pediatria
Londrina – 12 a 14 de Novembro

