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As crianças com doenças neurológicas  crónicas 
complexas e graves representam atualmente, 
nos países desenvolvidos, mais de metade das 
crianças que recaem no âmbito dos  cuidados 
paliativos, ou seja aquelas, que têm muito pouca 
probabilidade de vir a ultrapassar os 18 anos. 

Todos os neuropediatras sofrem várias perdas 
por ano, de crianças seguidas frequentemente 
desde os primeiros meses de vida e às quais ten-
taram providenciar os melhores cuidados, em 
conjunto com os pais. Nós médicos sabemos 
logo desde muito cedo qual vai ser o desfecho, 
mas temos que respeitar a negação do prognós-
tico por parte da família e caminharmos passo a 
passo, com pequenas vitórias e muitas derrotas. 
Pelo caminho vamos introduzindo discretamente 
aliados, sensibilizados (e alguns já com formação 
específica) para os cuidados paliativos, no senti-
do de aliviar a dor, a dificuldade respiratória e 
demais complicações orgânicas, sempre que 
possível no domicílio. 

Nos últimos anos temos conseguido oferecer nas 
várias enfermarias do HDE condições dignifican-
tes para a despedida destas crianças e adoles-
centes, com a mobilização de todos os profissio-
nais envolvidos no suporte à criança e família, 
frequentemente extra-horário de trabalho. São 
momentos de partilha de sofrimento mas tam-
bém de grande serenidade e harmonia, em que 
todos reconhecemos as mais-valias daquele per-
curso conjunto, perante a nossa criança 
“tranquila”. 

A isto chamo excelência de cuidados num hospi-
tal pediátrico terciário… 

Eulália Calado (neuropediatra responsável pelo 
Serviço de Neurologia Pediátrica do HDE –CHLC) 

Prémio de mérito científico  

atribuído à Neurologia do HDE  

 

No dia 24 de maio de 2017, decorreu a XXIV Reu-
nião do Anuário do Hospital Dona Estefânia.  Como 
vem sendo hábito, a Comissão Organizadora distin-
guiu os melhores trabalhos das diversas áreas.  

Este ano, o Prémio de Mérito Científico da área de 
Pediatria Médica foi atribuído à publicação “LYRM7 
mutations cause a multifocal cavitating leukoen-
cephalopathy with distinct MRI appearance” de que 
é co-autora a Dra Sandra Jacinto, neuropediatra do 
Serviço de Neurologia Pediátrica. 

 Após a apresentação da publicação, a Prof. Doutora 
Laura Vilarinho, do Instituto Nacional de Saúde Dou-
tor Ricardo Jorge no Porto participou como modera-
dora, salientando a importância de colaborações 
com centros de excelência internacionais em doen-
ças raras, como são as citopatias mitocondriais.   

Prof Doutora  Laura Vilarinho e   
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Lançamento internacional de Livro sobre Sindroma de Dravet  
“As primeiras 20 perguntas sobre o Sindroma de Dravet” 
 

O Síndroma de Dravet (SD) é uma encefalopatia genética, (gene SCN1A) que cursa com epi-
lepsia refractária, atraso cognitivo, problemas motores e de comportamento. 

É uma doença crónica, rara e particularmente grave, com muitas implicações a nível clínico 
e da qualidade de vida pessoal e familiar.  

As famílias e os cuidadores levantam muitas questões, pelo que se fez sentir a necessidade 
de colmatar essas dúvidas e surgiu este pequeno livro com as perguntas mais frequentes no 
SD, incluindo aspectos do diagnóstico, terapêutica, cuidados especiais, aspectos práticos do 
dia-a- dia, desafios ao longo da vida, apoios, prognóstico, etc. 

Este livro foi realizado por um grupo de 5 neuropediatras de 5 países da Europa e coordena-
do pela própria Drª Charlotte Dravet que descreveu o sindroma. 

Foi traduzido em 23 línguas e o lançamento ocorreu no 12º Congresso da EPNS (Sociedade 
Europeia de Neuropediatria) em Junho 2017 em Lyon - França.  

Tínhamos tido o privilégio do pré-lançamento da edição portuguesa em Outubro 2016, na 
Reunião Nacional da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, em Lisboa. 

Tem tido grande aceitação por parte de familiares, cuidadores de doentes e profissionais de 
saúde.  

Ana Isabel Dias (co-autora do livro; neuropediatra no HDE-CHLC e responsável pelo Labora-
tório de Electroencefalografia) 

REUNIÕES TRIMESTRAIS COM A NEURORRADIOLOGIA 

A Neuroimagem no diagnóstico e tratamento precoce da Adrenoleucodistrofia 
 

 

No dia 2 de Junho realizou-se a reunião conjunta de Neurologia Pediátrica e Neuroradiologia do CHLC. O tema foi “A importância 
da Neuroimagem no diagnóstico e tratamento precoce das leucodistrofias”, em particular no caso da adrenoleucodistrofia ligada 
ao X, uma doença neurometabólica cuja evolução pode mudar radicalmente se for realizado um transplante de células hemato-
poiéticas precocemente. 

A Dra. Ana Paula Rocha, médica interna de Pediatria a realizar o estágio de Neuropediatria no HDE, apresentou os casos diagnosti-
cados e seguidos na nossa Unidade, realçando a relevância de ter presente esta entidade rara, no diagnóstico diferencial de altera-
ções da substância branca que podem surgir quando se realiza uma Ressonância Magnética Encefálica por sinais ou sintomas ines-
pecíficos. 

Foi também salientada a intervenção multidisciplinar no diagnóstico e tratamento, de especialistas em Neuropediatria, Neuroradi-
ologia, Pediatria e Endocrinologia do HDE em articulação com a Unidade de Transplante do IPO de Lisboa e com Centros de Refe-
rência Internacionais. 

Particularidades da Esclerose Múltipla na idade Pediátrica 
 

 

No dia 27 de Maio de 2017, decorreu na Figueira da Foz, a Reunião da Prima-
vera-Verão do GEEM (Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla) e um dos temas 
em destaque foi a Esclerose Múltipla em idade pediátrica. 

A Dra Rita Lopes da Silva foi convidada para moderar uma mesa redonda sobre 
este tema que teve como oradoras a Dra Sónia Figueiroa (neuropediatra do 
Centro Hospitalar do Porto) e a Prof Joana Guimarães (neurologista do Hospi-
tal de São João). Foram abordadas as particularidades do ponto de vista do 
diagnóstico, tratamento e prognóstico e foi realçada a importância de uma 
abordagem multidisciplinar que inclui Neuropediatria e Neurologia de adultos, 
à semelhança do que acontece no Centro Hospitalar de Lisboa Central. 

Fomos convidados para fazer  

várias comunicações 
 

“AVC pediátrico – Particularidades no diagnóstico” 
- Rita Silva. VIII Jornadas das Especialidades da 
Patologia Clínica e da Anatomia Patológica do 
CHLC. Lisboa, 18 Mai 2017 

“Acidúrias orgânicas cerebrais” – Sandra Jacinto. V 
Curso da Secção de Doenças Hereditárias do me-
tabolismo, dedicado ao tema “Doenças por Intoxi-
cação”. Aveiro, 8-9 Jun 2017 
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Cooperação entre Portugal e Cabo Verde em Neurologia Pediátrica 
 

Decorre desde 2011 a cooperação em Neuropediatria entre Portugal e Cabo Verde (CV) com uma equipa formada por três neuropedi-
atras (Ana Isabel Dias e Rita Lopes da Silva do Centro Hospitalar de Lisboa Central - CHLC, e Teresa Temudo do Centro Hospitalar do 
Porto - CHP), uma Enfermeira especialista (Luísa Monteiro, do CHLC) e, desde 2016, uma fisioterapeuta com experiência em reabilita-
ção pediátrica (Mónica Duarte, do CHP). 

Cabo Verde tem dos melhores indicadores de saúde de Africa mas tem ainda muitas carências. 

Fez-se sentir a necessidade desta colaboração pois as doenças neurológicas constituem cerca de 25% das patologias da infância e 
adolescência e, como não existem neuropediatras em CV, muitos doentes necessitam de seguimento e um número significativo é 
evacuado para Portugal,  

Surgiu assim este projecto, a que chamámos “Uma semente e uma ponte”, para fazer trabalho assistencial e de formação, com os 
objectivos de melhorar a saúde das crianças com doenças neurológicas e a sua integração na comunidade e de promover a capacita-
ção de profissionais locais, de forma a evitar que alguns doentes sejam enviados para Portugal ou, nos casos em que tal for mesmo 
necessário, que o seu encaminhamento seja mais programado e mais dirigido. 

Em quase 6 anos de cooperação, com deslocações bi-anuais a CV, desenvolvemos as seguintes actividades na Ilha de Santiago 
(Hospital Agostinho Neto – HAN) e na Ilha de S. Vicente (Hospital Baptista de Sousa): caracterização da realidade local e levantamento 
das principais necessidades; realização de 1131 consultas em conjunto com as 2 neurologistas do país; múltiplas intervenções de en-
fermagem; cerca de 20 sessões clínicas de formação nos 2 Hospitais, 12 sessões de Educação para a Saúde na comunidade. 

No HAN foi constituído um Núcleo de Spina Bífida; tornou-se consistente o Núcleo de Apoio a Neuropediatria, com consultas sema-
nais de seguimento dos doentes entre as missões. Este é um núcleo multidisciplinar, dinâmico e empenhado, que engloba vários pro-
fissionais (2 neurologistas, pediatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista, psicóloga, enfermeira). 

A capacitação dos profissionais locais é um dos objectivos principais. Além das consultas conjuntas e sessões de formação nos hospi-
tais, foram atribuídas 4 bolsas da Fundação Caloust Gulbenkian para estágios de 3 meses no Hospital de D. Estefânia em Lisboa: uma 
enfermeira, uma neurologista, uma fisioterapeuta e uma pediatra (2015 e 2017). As 2 neurologistas que existem em CV vieram a vá-
rios congressos em Portugal e apresentaram algumas comunicações. 

Foram feitas ´pontes´ para outras especialidades que assinalámos como prioritárias e que se têm também desenvolvido em Cabo 
Verde: Neurocirurgia, Neonatalogia, Nefrologia Pediátrica, Urologia Pediátrica. 

Entre as inúmeras carências detectadas destaca-se: o acesso da maioria da população a medicamentos,  a exames de imagem e a 
electoencefalogramas (só recentemente conseguimos a oferta de um equipamento de EEG pela Unicef), a ajudas técnicas e profissio-
nais especializados em reabilitação pediátrica. 

A telemedicina é um dos aspectos prioritários que está já a ser implementado, para reforçar e dar continuidade ao trabalho desenvol-
vido durante as missões. 

Pensamos que este é um modelo de cooperação eficaz e sustentável (“ir lá e estar cá”) que contribui para melhorar a saúde das crian-
ças e adolescentes com doenças neurológicas e que diminui visivelmente o número de doentes evacuados. 

        Ana Isabel Dias (neuropediatra no HDE-CHLC) 
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Qual é o papel da enfermeira na Consulta de 
Neuropediatria? 

 

 

 

O nosso lema é minorar os danos e os sofrimentos que acompanham 
cada criança com problemas neurológicos e o que isso implica nas 
famílias, e capacitar a todos, para conseguirem lidar com as novas (ou 
habituais) situações, em segurança. 

Na consulta de Neuropediatria, depois do atendimento administrati-
vo, a criança com a sua família é acolhida pela enfermeira de referên-
cia da sua consulta de modo a promover um atendimento especializa-
do e uma eficiente troca de informação com o seu médico.  

Fazemos uma breve avaliação do estado geral  e da sintomatologia da 
criança. Escutamos os problemas da criança, o modo como ela e a 
família os identificam, os valorizam, como lidam com eles. Anotamos 
as dificuldades ou défices existentes, correlacionamos os dados. Ori-
entamos e ensinamos  os pais e a criança com habilidades  técnicas, 
com o fim de melhor se ajustarem à condição de saúde da criança. 
Aprendendo como agir, estamos a capacitar a família com as compe-
tências adequadas para o bem estar, conforto e segurança da criança.  

Os pais ou a criança/jovem, precisam de conforto, de consolo, por 
vezes de entender o que o médico lhes propõe, precisam de aprender 
a lidar com o diagnóstico,  a medicação e os seus efeitos adversos,  
por isso voltam a nós para ensinos ou para fazermos testes de avalia-
ção do comportamento , ou esclarecimentos sobre exames. Todos 
precisam de aprender a lidar com os períodos de crise, ou de orienta-
ção para construírem as suas respostas, adaptarem-se a novas roti-
nas. E nós ajudamos nesse papel. 

Articulamos com a equipa médica e outros técnicos de saúde e servi-
ços, no Centro Hospitalar ou na comunidade: o centro de saúde, as 
escolas e as associações de pais. Desde 2002, Disponibilizamos uma 
Linha Aberta para a Epilepsia (das 8hàs 15H dias úteis),  mas recebe-
mos chamadas de todos os outros,  pela rede fixa.  Providenciamos 
também, os meios e os materiais e equipamento para que o serviço 
esteja operacional . 

Desde 2000 criámos e mantemos actual, o Protocolo de Colheitas  
com toda a informação sobre os exames laboratoriais disponíveis 
para a Neuropediatria, e fornecemos cópias para as colheitas no HDE. 
Organizamos e agendamos, convocamos  e registamos as colheitas. 

 A partir de 2006, mantemos actualizado o registo das análises extra-
hospitalares  realizadas por cada criança, o que facilita a sua verifica-
ção na consulta. Desde então, temos o programa de  “Transferência 
para a Vida Adulta “ com o registo dos utentes que  transferimos  
quando chega a idade adulta, com menção ao hospital e serviço que 
o acolhe.  

 A patologia crónica é desgastante para a criança, que aprende a con-
viver com as suas limitações, e pode ainda ser mais desgastante para 
o núcleo familiar. Suportes são precisos e nós procuramos ser um 
deles. 

 

Aguardamos a vossa visita. Ao dispor,  

 

Enfª Luisa Monteiro  

 

Enfermeira Especialista (19 anos na 

neuropediatria). 

Durante este trimestre… 

Participámos em diversas Reuniões 
científicas nacionais e internacionais 
 

“AVC pediátrico” - Eulália Calado. Moderação de mesa nas 
VIII Jornadas das Especialidades da Patologia Clínica e da 
Anatomia Patológica do CHLC. Lisboa, 18 Mai 2017 

“Esclerose múltipla pediátrica” – Rita Silva. Moderação de 
mesa na Reunião de Primavera-Verão do Grupo de Estudos 
de Esclerose Múltipla. Figueira da Foz, 26-27 Mai 2017 

“Dieta Cetogénica na Prática Clínica”- Cíntia Silva, Mónica 
Pitta Grós Dias, Ana Catarina Moreira, Sofia Duarte, Eulália 
Calado. Apresentação do Manual de Implementação da 
Dieta Cetogénica na LASPGHAN 2017- XXI Congreso Latino-
americano, XII Iberoamericano e XXX Português de Gastro-
enterologia, Hepatologia Nutrição Pediátrica. Porto, 22-24 
Jun 2017 

 “Stroke in Sickle Cell Disease – Role of cervical echo-
doppler”. Rita Silva, Comunicação oral no 12th European 
Pediatric Neurology Society Congress. Lyon, 21-24 Jun 2017 
 

Na Newsletter I foi omitido, por lapso, o nome da Dra Vera Brites 
(UCIP HDE) da lista de autores do 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) apresentado no XI 
Congresso Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 16-17 Fev 
2017, Porto 

Participámos em Reuniões / Acções 
de Formação no CHLC 
Reunião Serviço de Neurologia CHLC, 10 Abr 2017, H Capu-
chos. Novas terapêuticas na Atrofia Muscular Espinhal 
(Sandra Jacinto) 

Reunião Neuropediatria HDE, 30 Mai 2017. Cardiopatia con-
génita e neurodesenvolvimento (Rita Silva) 

Reunião Neurorradiologia CHLC, 2 Jun 2017. Reunião Neu-
rorradiologia CHLC, 2 Jun 2017. Transplante na adrenoleuco-
distrofia ligada ao X: a importância prognóstica da RM-CE. 
Ana Paula Rocha, Teresa Paínho, Clara Marecos, Carla Con-
ceição, Sofia Duarte, Rita Silva, José Pedro Vieira. 

Reunião Neuropediatria HDE, 26 Jun 2017. Controlo sinto-
mático em Cuidados Paliativos Pediátricos (Teresa Painho) 

Reunião Neuropediatria HDE, 29 Jun 2017. Tratamento in-
fecção SNC por enterovirus (Teresa Painho) 

Reunião conjunta com Pedopsiquiatria, 30 Jun 2017. Sindro-
ma de Kleine – Levin (confirmar autores??) 

Sessão Formação SOFIA, 19 Abr 2017, HDE. Exame neuroló-
gico (Rita Silva) 

Sessões de Formação Internos Serv Neuropediatria: 

-  6 de Abril "Cuidados Paliativos nas doenças neurológicas 

  complexas" (Eulália Calado) 

- 16 e 18 Mai 2017, Avaliação do doente em Coma (Sandra  

   Jacinto) 

- 29 Mai 2017, Epilepsia – crises e pseudocrises (Ana Isabel   

   Dias) 

- 14 de Junho, Doenças do Movimento Pediátricas (Sofia 

  Duarte) 


