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UM CASO INESQUECÍVEL

Um recém-nascido(RN) com 15 dias de vida, do sexo masculino,
veio à primeira consulta de puericultura. A única queixa da
mãe era que o achava mais sonolento do que o irmão fora no
mesmo período de vida. 
A gravidez foi vigiada, com ecografias pré-natais referidas
como normais e serologias sem significado patológico. Pela
idade materna e rastreio bioquímico com risco elevado para
trissomia 21, realizou cariótipo: 46, XY. O parto foi eutócico,
às 37 semanas de gestação, com boa adaptação à vida extrau-
terina. O peso de nascimento (PN) foi de 3160 gramas, com
recuperação do mesmo ao 11º dia de vida. 
Dos antecedentes familiares (AF) realça-se um irmão, atualmente
com 5 anos, com pielonefrite aguda (PA) recorrente por
bactéria não escherichia coli (nº3: aos 2, 4 e 8 meses) e
nefropatia cicatricial. Realizou uretrocistografia retrógrada
pós-miccional, que revelou refluxo vesico-ureteral (RVU) de
grau II ativo, e cintigrafia renal com DMSA, que evidenciou
rim direito com cicatrizes e função renal diferencial de 34%
para o rim direito e de 66% para o rim esquerdo. 
O exame clínico do RN foi normal, exceto sonolência durante
toda a consulta. Foi confirmado o aumento ponderal adequado.
Pelos AF e pela sonolência (não abriu os olhos durante toda a
consulta), fez tira reagente que revelou leucocitúria (2++) e
sangue (1+). No mesmo dia realizou sumária de urina (SU)
por colheita não assética, que mostrou a presença de leucócitos
(15/campo) e de bactérias no exame direto. A urocultura foi
105 e. coli sensível aos antibióticos testados. Repetiu colheita
por punção vesical, com SU e urocultura sobreponíveis (105

colónias de e. coli), confirmando-se infeção urinária (IU). 
Foi internado para antibioterapia endovenosa: ampicilina 100
mg/kg/dia 4id e gentamicina 4 mg/kg/dia id. Por se apresentar
clinicamente estável, após comprovar tolerância oral, teve
alta para o domicílio (no 2º dia de antibioterapia), medicado
com amoxicilina/ácido clavulânico 50 mg/kg/dia, que cumpriu
durante 10 dias. 

Após tratamento iniciou profilaxia com trimetoprim. Aos 6
meses de idade (por atraso na realização devido à contingência
imposta pela pandemia por COVID-19) realizou ecografia
renal e vesical que foi normal, pelo que suspendeu a profilaxia.
À mãe foram oferecidos sacos coletores de urina e foi feito
ensino sobre quando suspeitar de IU, também pela turvação
ou não da urina (quando límpida tem um valor preditivo
negativo de 97% e quando turva tem um valor preditivo
positivo de 50%).1

Está bem documentada a maior prevalência de RVU em
irmãos de crianças com esta patologia (26-51%), quando
comparada com a população em geral (1-2%).2-8

Com a progressiva menor investigação imagiológica do
aparelho urinário após a primeira IU,9 menos RVU têm vindo
a ser diagnosticados e, consequentemente, a não ser evocado
o maior risco de IU em irmãos.
O risco e a gravidade do RVU parecem ser superiores entre
irmãos do sexo masculino.8 Com o diagnóstico atempado,
será possível iniciar profilaxia em tempo útil e, desse modo,
prevenir futuras infeções.4,6,8

O que é que este caso nos ensina:
O RVU é uma anomalia urológica frequente e mais prevalente
entre irmãos.2-8 A história familiar de IU e/ou de RVU devem fa-
zer-nos evocar o diagnóstico de IU numa criança sintomática,
sobretudo se muito jovem – neste caso apresentava apenas
sonolência. Não foi documentado um RVU grave no irmão.
Não devemos esquecer que nenhum método de imagiologia
tem sensibilidade de 100%. O RVU será procurado se repetir IU.
Para prevenir o risco do “não diagnóstico” e das complicações
das pielonefrites,3,4,8 é preciso pensar-se nestes quadros clínicos.
Tendo em conta que o RVU é 10 vezes mais frequente em
irmãos, consequentemente, estes têm um maior risco de
desenvolver IU.8
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só se encontra o que se procura. 

só se procura o que o que se traz em mente.
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