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Editorial 
Serviço de Neurologia Pediátrica do CHLC: passado e presente como alavanca do futuro 

Em 2017, ano em que completamos 28 anos como Serviço, assumimos o compromisso de elaborar trimestral-
mente uma “newsletter”, para divulgarmos aos profissionais do CHLC as nossas atividades, mas sobretudo para 
nos reforçarmos como equipa, objetivar o conseguido e definir as metas seguintes. 

O Serviço de Neurologia Pediátrica do CHLC (SNP-CHLC) sediado no Hospital D. Estefânia, foi criado em 1989, 
sendo a sua primeira Diretora a Drª. Karin Dias, pioneira da Neuropediatria na região sul do país. 

A Neurologia Pediátrica tem a particularidade de ser constituída por neuropediatras oriundos da Neurologia de 
adultos, tal como os seus fundadores nos anos 70, e outros provenientes da Pediatria, que atualmente são a mai-
oria. A formação em Neuropediatria obriga a realização dum Ciclo de Estudos Especiais (CEENP), de 2 anos, a 
médicos com a especialidade de Pediatria ou de Neurologia, prolongando para sete anos o tempo necessário para 
se poder vir a ser neuropediatra. O SPN-CHLC é o centro que mais neuropediatras tem formado no país, vinte (20) 
no total, que presentemente representam mais de metade dos neuropediatras em exercício no SNS. 

O SNP-CHLC, conta atualmente com 6 neuropediatras a tempo completo (uma doutorada e outra doutoranda), 
que mantêm uma atividade assistencial intensa, que inclui os doentes neurológicos internados no Hospital Dona 
Estefânia, na Neonatologia da MAC e na Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Marta, além da cobertura do 
Serviço de Urgência de Pediatria do HDE. O CHLC é o único que tem uma urgência estruturada de Neuropediatria 
no sul, com resposta eficaz aos hospitais distritais. Contamos ainda com mais 2 neuropediatras com contratos a 
tempo parcial para cobertura de consultas/urgência/prevenção e outras 3 em regime de prestação de serviços, 
com atividade exclusiva na urgência/prevenção. Na vertente ambulatória temos 3 enfermeiras, uma delas douto-
randa na área de cuidados Paliativos, 2 administrativos e 2 assistentes operacionais, para um número anual de 
cerca de 6000 consultas. Somos ainda responsáveis pelo Laboratório de EEG pediátrico, com 3 técnicos e 1 admi-
nistrativa, com vídeo-EEG-standard, EEG de ambulatório e monitorização prolongada de vídeo-EEG (24-48h).do 
CHLC. Três vezes por ano somos responsáveis pelo conteúdo da reunião semanal da Neurorradiologia do CHLC e 
duas vezes por ano pela reunião da Pediatria. Temos doentes internados em todas as enfermarias e Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos/Neonatais incluindo MAC e Cardiologia Pediátrica do H. de Santa Marta, o que 
nos permite ter um relacionamento privilegiado com todas as especialidades pediátricas.  

Nos últimos 10 anos temos dado apoio em Neuropediatria aos Açores, duas vezes por ano, com 2 Neuropedia-
tras; uma em S. Miguel e outra nas ilhas do Faial e Pico, com 3 a 4 dias de permanência de cada vez. Também 
desde há 5 anos que mantemos um protocolo com Cabo Verde, com a deslocação 2 vezes por ano e durante 1 
semana, de 2 neuropediatras e nos 2 últimos anos também duma enfermeira. Incentivámos a criação dum Núcleo 
de Spina Bifida, evitámos evacuações de doentes neurológicos para Portugal, demos formação a 2 Neurologistas 
de adultos, pediatras, terapeutas, enfermeiros e professores. Incentivámos estágios no nosso Serviço e no CHLC 
de uma neurologista de adultos, uma enfermeira e uma terapeuta cabo-verdianas. Com a oferta recente dum 
aparelho de EEG pela Unicef vamos fazer a formação em EEG pediátrico às duas neurologistas na próxima missão 
em Maio. 

Desde 2016 que somos Centro de Referência de Epilepsia Refratária, na vertente pediátrica, em parceria com o 
CHLO e desempenhámos papel de relevo na criação e reconhecimento do Centro de Referência de Doenças Me-
tabólicas do CHLC. Nos últimos 2 anos também nos afirmámos como um dos maiores Centros de Dieta Cetogéni-
ca do país. 
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Apostamos fortemente nas novas terapêuticas para as doenças neu-
rológicas pediátricas, possibilitando aos nossos doentes cirurgia de 
epilepsia precoce na Esclerose Tuberosa e malformações focais do 
desenvolvimento cortical, estimulação palidal nas doenças de movi-
mento como PANK2, distonias primárias, tiques refratários e formas 
disquinéticas de paralisia cerebral, transplante medular nas adreno-
leucodistrofias e leucodistrofias metacromáticas. Neste trimestre 
tornámo-nos pioneiros no país com a implementação dum Expanded 
Acess Program do único medicamento (Nusinersen) com efeito com-
provado na Atrofia Muscular Espinhal tipo I. 

No âmbito da formação temos o ensino pós-graduado com o CEENP 

(atualmente uma formanda), estágios trimestrais de em média 5-6 

Internos, de Pediatria, Cardiologia Pediátrica, Pedopsiquiatria, Neuro-

logia ou Neurorradiologia; no pré-graduado somos responsáveis por 6 

horas de aulas teóricas por trimestre ao 5º- ano de Medicina da FCM e 

temos semanalmente vários alunos em estágios práticos. Somos ainda 

responsáveis, desde o ano passado, por 2 períodos de aulas teórico-

práticas sobre Cuidados Paliativos Pediátricos no doente neurológico, 

também ao 5º ano de Medicina. 

No campo científico/ investigação temos a decorrer um ensaio labo-

ratorial com um anti-epilético, colaboramos no Programa de Vigilância 

Nacional da Paralisia Cerebral e no estudo TOSCA (registo clínico mul-

ticêntrico internacional de recolha de dados sobre manifestações, 

intervenções e resultados em doentes com Esclerose Tuberosa). Parti-

cipámos com comunicações orais e posters em várias reuniões nacio-

nais e internacionais. 

Quanto ao futuro estamos confiantes. Somos uma equipa com idades 

distribuídas por 4 décadas, que nos norteamos por um objetivo co-

mum: prestar cuidados neuropediátricos de excelência às nossas cri-

anças e jovens e posicionarmo-nos como o maior e MELHOR Serviço 

de Neuropediatria do país, com reconhecimento internacional. 

Eulália Calado 

Neuropediatra responsável pelo Serviço de Neurologia Pediátrica  
do CHLC  

No final de Dezembro de 2016, o Nusinersen (Biogen) foi aprova-
do pela FDA como primeira droga para tratamento da atrofia 
muscular espinhal, uma doença neuromuscular genética, rara e 
fatal, que afecta a força muscular e o movimento. 
O Serviço de Neurologia Pediátrica do Hospital Dona Estefânia, 
procurando colocar-se na vanguarda das terapêuticas inovadoras 
para as doenças raras pediátricas, numa parceria com a Biogen, é 
o primeiro serviço (e até agora o único) que oferece desde final 
de Dezembro de 2016 este tratamento, em regime de Expanded 
Access Program. 
Os critérios de inclusão são todas as crianças com Atrofia Muscu-
lar Espinhal de início infantil (Doença de Werdnig-Hoffmann) 
confirmado geneticamente, com sintomas com início antes dos 6 
meses de vida. O fármaco administra-se por injecção intra-tecal. 
Esperamos que à semelhança dos resultados de estudos controla-
dos, randomizados descritos na literatura, ocorra uma melhoria 
do desenvolvimento motor destas crianças, por oposto à evolu-
ção natural da doença que conduz inevitavelmente à morte pelo 
2º ano de vida. 
           

  Consulta de Doenças Neuromusculares 

 
Drª Sandra Jacinto, 

 Dr José Pedro Vieira 

Durante este trimestre… 

Realizaram estágio no Serviço de Neurologia do HDE 

Ana Margarida Garcia (Serv Pediatria HDE) 
Margarida Alcafache (Serv Pediatria HDE) 
Mariana Farinha (Serv Pedopsiquiatria HDE) 
Marcos Veiga (Serv Neurorradiologia CHLC) 
Sara Rocha (Serv Pediatria H. Santarém) 

Fomos convidados para fazer várias comunicações 

  10º Aniversário da UAVC Hospital Setúbal, 10 Jan 2017: “O AVC 
na Criança”( Rita Silva) 

  1ª Reunião ELI Oeiras “Do diagnóstico à prática clínica”, 20 Jan 
2017, Barcarena: “Abordagem clínica nas doenças neurológi-
cas” (Rita Silva) 

  1º Congresso Internacional da Criança e Adolescente, 26-28 Jan 
2017, Porto: “Viver a adolescência com doença neurológica cróni-
ca” (Rita Silva) 

  XI Congresso Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 16-17 Fev 
2017, Porto:  

        1.“S. de Dravet – o que há de novo?” (Ana Isabel Dias) 

        2. “Levantamento nacional do tratamento das epilepsias refra-
tárias com Dieta Cetogénica “ (Eulália Calado) 

  14º Curso Formação pós-graduada em Neuropediatria 
“Epilepsia”, 18 Fev 2017, Porto: “Tratamento anti-epiléptico em 
doenças agudas” (Rita Silva) 

  XIX Congresso da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e 
Parentérica, 27 Mar 2017, Porto: participação mesa redonda 
sobre Dieta Cetogénica (Sofia Duarte) 

Editorial (cont.) 
Fármaco inovador no tratamento 

da Atrofia Muscular Espinhal 



Participámos em Reuniões / 

Acções de formação no CHLC 
 Reunião Serviço Neurologia, 6 Fev 2017, H Capuchos – 

“Prevenção da Doença vascular cerebral na Doença 
células falciformes” (Rita Silva) 

 Reunião Pediatria Médica, 7 Fev 2017, H Dona Estefânia 

“Dieta cetogénica - Abordagem não medicamentosa da 
epilepsia (Clara Marecos, Margarida Alcafache, Mónica 
Pitta Grós, Sofia Duarte, Eulália Calado) 

 Reunião Neurorradiologia, 20 Jan 2017,  Hospital S. José 

“Neurologia fetal” (Susana Santos, Eulália Calado) 

 Reunião Neurorradiologia, 3 Mar 2017, “AVC hemorrági-

co na criança” (Catarina Perry, Rita Silva, Carla Concei-
ção”) 

 Reunião com Pedopsiquiatria, 24 Fev 2017, “O papel da 
Pedopsiquiatria na Distrofia Muscular de Duchen-
ne” (Mariana Farinha, Rita Silva) 

 Reunião com Pedopsiquiatria, 31 Mar 2017, HDE 

“Cefaleias” (Ana Margarida Garcia, Mariana Farinha) 

 Reunião Serv Neurologia HDE, 8 Mar 2017, Proposta de 

Protocolo S West (Sara Rocha) 

No dia 27 de Março de 2017 participámos numa mesa redonda sobre Dieta Cetogénica no 
XIX Congresso da APNEP (Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica). O 
objectivo foi a apresentação da versão portuguesa de um livro sobre os aspectos práticos 
da implementação da dieta nos doentes com epilepsia, dirigido a médicos e outros profis-
sionais envolvidos. Esteve presente a coordenadora da obra, Dra. Consuélo Pédron, do 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús que falou sobre as indicações da dieta e apresen-
tou o livro “Manual para a prática da dieta cetogénica” e a Nutricionista Carla Silva que 
falou sobre os vários tipos de dieta. O nosso serviço foi representado pela Doutora Sofia 
Duarte que falou sobre a importância da equipa multidisciplinar na dieta cetogénica. Foi 
referida a experiência no nosso Hospital, da colaboração com a Nutricionista Mónica Pitta 
Grós, que tem permitido implementar a dieta com sucesso em casos de epilepsias graves e 
doenças neurometabólicas. Outro aspecto fundamental, que também foi referido, centra-
se na necessidade de envolver os pais neste processo. Para esclarecimento dos pais, o nos-
so Serviço já promoveu encontros com os especialistas, em que os pais partilharam as suas 
experiências e esclareceram as suas dúvidas. 
 A equipa da dieta cetogénica do Hospital Dona Estefânia está a preparar um novo livro 
sobre dieta cetogénica, dirigido a pais e nutricionistas, que também será distribuído em 
Espanha. 

No CHLC têm sido desenvolvidos esforços para prevenir o AVC na DCF, centrados na Consulta Pediátrica de Doenças Neurovasculares 
(única no país para este grupo etário), em articulação com a Unidade de Hematologia Pediátrica (HDE) e Unidade de Neurossonologia 
do Hospital S José. Estas unidades, em conjunto com a Neurorradiologia, Neurocirurgia e Medicina física e Reabilitação do HDE, cons-
tituem o  o Centro de Doença Falfiforme do Hospital Dona Estefânia—CHLC.  

No 11º Congresso Português do AVC, que decorreu o Porto de 2-4 Fevereiro 2017, foi apresentada a comunicação oral “Avaliação 
do Programa de Prevenção e Vigilância da Doença Vascular Cerebral na DCF no CHLC”. Foram incluídas as 110 crianças e adolescen-
tes que estão a ser seguidas regularmente, com uma mediana de idades de 10 anos. Nos resultados apresentados destaca-se que 
cerca de 74% já foram avaliados por Neuropediatria, 5.5% tinham história de AVC (5 isquémicos e 1 hemorrágico). Entre os 97 doen-
tes com mais de 2A, 98% tinham realizado pelo menos 1 DTC, no último DTC apenas 1% apresentava velocidades patológicas (TAMM 
≥ 200 cm/seg) e 4% tinham velocidades condicionais. Concluímos que um número elevado de doentes realiza DTC regularmente, com 
reduzidas alterações patológicas. Nos últimos anos, a apresentação clínica dos AVCs isquémicos foi mais subtil e os diagnósticos fo-
ram feitos sobretudo na Consulta de Doenças Neurovasculares. 

Continua a ser  sistematicamente distribuído na consulta, desde 2011, o Folheto 
“Doenças de Células Falciformes e AVC”, adaptado e traduzido de um outro ela-
borado pela “Stroke Organization”,  após a respetiva autorização. Pretende escla-
recer, além dos jovens, pais e professores acerca deste tema. 

                       Consulta de Doenças Neurovasculares 

                                         Drª Rita Lopes da Silva 

Serviço de Neurologia (Doutora Sofia Duarte) 
 e  Consulta Nutrição (Dra Mónica Pitta Grós) 
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Dieta Cetogénica no Hospital Dona Estefânia 

Prevenção da Doença Vascular Cerebral na Doença de Células Falciformes 



Durante este trimestre… 
Participámos em diversas Reuniões científicas nacionais e internacionais 
11º Congresso Português do AVC, 2-4 Fev 2017, Porto: 

 Comunicação oral “Avaliação do programa de prevenção e vigilância da doença vascular cerebral (Rita Lopes da Silva, Rosário Perry, 
Carla Conceição, Manuel Manita, Sara Batalha, Raquel Maia, Paula Kjollerstrom) 

 Poster “AVC vertebro-basilar recorrente em idade pediátrica - um desafio diagnóstico” (Ana Catarina Félix, Manuel Manita, Carla Con-
ceição, Rita Lopes Silva, José Pedro Vieira ) 

XI Congresso Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 16-17 Fev 2017, Porto 

 Comunicação oral “Consulta de Neurologia Fetal do Hospital Dona Estefânia CHLC – experiência de 9 anos (Eulália Calado, Susana San-
tos, Filipa Marçal, Carla Conceição, Luisa Martins) 

 Comunicação oral “Epilepsia piridoxino-dependente: caso clínico” (Clara Marecos, José Pedro Vieira) 

 Poster “Paralisia flácida aguda num lactente – um desafio diagnóstico e terapêutico” (Ana Catarina Félix, Rita Lopes Silva, José Pedro 
Vieira, Carla Conceição, Maria João Brito, Margarida Santos, Eulália Calado ) 

 Poster “GNAO1: um novo gene a considerar na distonia de início precoce” (Clara Marecos, Sofia Duarte, Ana Moreira, Eulália Calado) 

 Poster “Ataxia com apraxia oculomotora tipo 4 e acalásia: heterogeneidade fenotípica ou coincidência?) (Sara Rocha, Isabel Afonso, 
Pedro Alves, Gonçalo Cordeiro Ferreira, Ana Moreira, Rita Silva) 

Forum Cirurgia de Epilepsia, 9 Mar 2017, Hospital S Francisco Xavier 

29º Encontro Nacional de Epileptologia, 10-11 Mar 2017, Lisboa 

 Poster “Tratamento da Epilepsia Refratária com Dieta Cetogénica em crianças com idade inferior a dois anos” (Sofia Duarte, Catarina 
Felix, Mónica Pitta Grós, Eulália Calado) 

 Comunicação oral “Localização dos geradores corticais da actividade epiléptica no síndrome de Ponta-Onda Continua do Sono” (Daniel 
Carvalho, Alberto Leal) 

5th International symposium on paediatric movement disorders, 2-3 Fev 2017, Barcelona 

 Short presentation “GNAO1: a new gene to consider on early-onset childhood dystonia” (Marecos C, Duarte S, Moreira A, Calado E) 

 Poster “Paroxistic dystonia in a patient with crotonase deficiency” (Marecos C, Duarte S, Moreira A) 

  Poster “Dystonia during the first year of life and reduced homovanillic acid in the CSF” (Marecos C, Duarte S) 

13º Simpósio internacional da SPDM, 16-18 Mar 2017, Évora 

 Poster “MT-ATP6 mutation: na uncommon cause of Leigh Syndrome (Marecos C, Duarte S, Ferreira A, Conceição C, Vieira JP)  

Fundamentalmente o que há de novo no Síndrome de Dravet (SD) é uma nova 
perspectiva de o abordar, como uma doença do sistema nervoso central e não 
só como uma epilepsia, uma encefalopatia ou uma canalopatia. Este novo con-
ceito permite uma abordagem mais global, pluridisciplinar, do doente como um 
todo, com perturbações cognitivas, comportamentais, motoras e ortopédicas 
específicas, além da epilepsia refractária. Assim, poderão ser melhor programa-
dos os apoios, melhorando a qualidade de vida dos doentes e familiares. 

Em 70-80% dos casos existe mutação do gene SCN1A. 

O Stiripentol é um medicamento específico para o SD que tem reduzido a fre-
quência e a duração das crises. 

Decorre intensa investigação clínica, genética e farmacológica (nomeadamente 
ensaios com canabidiol e fenfluramina) de que se espera resultados promisso-
res, “com a esperança de chegar a um tratamento dirigido às causas e não so-
mente aos efeitos”. 

Resumo de Comunicação apresentada no XI Congresso da Sociedade Portugue-
sa de Neuropediatria “O doente crónico em Neuropediatria – Doenças Neuro-
musculares e Epilepsias refractárias”  

      Consulta de Epilepsia e Responsável do Laboratório EEG 

     Drª Ana Isabel Dias  

Ano 1 - Nº1 - Jan-Mar 2017 Página 4 

Síndrome de Dravet – O que há de novo?  


