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É reconhecido agora (mas nem sempre foi assim) que a infância tem características especificas que reque-
rem promoção do bem estar emocional, do acesso a oportunidades educativas e de cuidados de saúde. 

Não é plausível que, existindo hoje nas sociedades desenvolvidas um intenso vínculo emocional em rela-
ção às crianças, os nossos antecessores fossem desprovidos dessa atitude mas certamente existe actual-
mente um conceito de infância: de uma mera transição biológica para a idade adulta passou a considerada 
uma situação peculiar com características psicológicas e biológicas próprias e com necessidades especificas 
que a sociedade tem obrigação de contemplar.  

É controverso entre os historiadores e sociólogos qual a natureza deste fenómeno: o nosso conceito de 
criança será um artefacto cultural. Será verdade que toda a evolução significa progresso? O que desempe-
nhou maior papel na evolução do nosso pensamento em relação às crianças: continuidade ou mudança? 

É provável que a Revolução Industrial no século XIX tenha contribuído para o reconhecimento da necessi-
dade de criar regras para impedir o trabalho infantil e diminuir a exposição das crianças a condições de 
vida muito adversas. Os Hospitais Pediátricos surgiram no século XIX na Europa e nos Estados Unidos como 
uma politica de proteção. 

Estes Hospitais desempenharam um importante papel assistencial e também tiveram que ver com os pro-
gressos científicos que ocorreram em Pediatria: inicialmente um «parente pobre» da Medicina, ocupado 
com a tentativa de debelar as epidemias de doenças infeciosas infantis, evoluiu para uma disciplina em 
que por exemplo as malformações congénitas e as doenças genéticas começaram a ser estudadas e com-
preendidas. Existe bastante evidência de que progressos nestas áreas foram autonomamente protagoniza-
das por especialistas de Pediatria, em muitos casos no âmbito de Hospitais Pediátricos. 

A crise financeira do final do século XX promoveu correntes políticas que defendem a gestão privada de 
Instituições Públicas. Alguns Hospitais Pediátricos foram encerrados, num contexto de «inviabilidade eco-
nómica». Ainda assim os países desenvolvidos mantêm Hospitais pediátricos em todas as grandes cidades, 
certamente como representantes de um traço da nossa civilização e seguramente como modelos de com-
petência técnica e científica. 

O Hospital de Dona Estefânia tem, neste ano, 140 anos e foi, em Portugal, o primeiro Hospital Pediátrico.  

   

                                                                                   José Pedro Vieira  

                                                                                     (Assistente hospitalar graduado, Neuropediatria HDE-CHLC) 
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O Laboratório de EEG do Hospital de Dona Estefânia, pertencente ao Serviço de Neu-
rologia Pediátrica do Centro Hospitalar de Lisboa Central e, desde 2016, fazendo 
parte de um Centro de Referência para Epilepsias Refractárias, foi o primeiro em 
Portugal dedicado exclusivamente às crianças. Foi fundado em 1967 pela Dr.ª Dora 
Bettencourt, uma das pioneiras do EEG pediátrico no nosso país. Em conjunto com a 
técnica Elisa Vilar, construíram alicerces sólidos para que este Laboratório muito 
progredisse e se mantivesse na vanguarda, acompanhando a grande evolução da 
neurofisiologia e da epileptologia nas últimas décadas.  

Nos anos 90 passou a ter todos os equipamentos digitais e iniciou-se no vídeo-EEG. 

Actualmente dispõe de 2 gabinetes de registo, tem dois equipamentos de vídeo-EEG 
fixos e um móvel (em enfermaria) e um equipamento portátil para doentes intrans-
portáveis (Cuidados Intensivos Pediátricos, Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço 
de Urgência e enfermarias) que realiza também registos prolongados em ambulató-
rio. Existe um completo arquivo informatizado. 

O Laboratório de EEG do Hospital de Dona Estefânia: história e acção  

A equipa é constituída por 2 médicos em tempo parcial (Drª Ana Isabel Dias, respon-
sável pelo Laboratório e Prof Dr Alberto Leal), 3 técnicos de neurofisiologia (Ana Bea-
to, Adília Seabra, Daniel Carvalho) e uma administrativa (Paula Lopes).   

São realizados cerca de 1 500 EEGs por ano, incluindo EEGs standard (vigília, sono, 
prova de hiperventilação e estimulação luminosa intermitente), monitorização pro-
longada de vídeo-EEG na enfermaria (24 ou 48h) e registo prolongado de EEG em 
ambulatório (“Holter-EEG”).  

Dado o volume de exames, a complexidade e variedade das patologias encontradas, 
o Laboratório é muito solicitado para estágios: é frequente receber médicos 
(internos, de Ciclos de Estudos Especiais ou bolseiros) e estudantes dos Institutos 
Politécnicos de Tecnologias da Saúde de vários pontos do país. 

A vertente de formação é muito importante: realizam-se regularmente reuniões clíni-
cas para discussão de casos mais complexos e/ou mais didáticos, de doentes interna-
dos ou de consulta. Baseando-se em casos clínicos e estudos aqui realizados, a equi-
pa e/ou os estagiários têm apresentado frequentemente comunicações ou posters 
em reuniões clínicas ou congressos, nacionais e internacionais e participado em pu-
blicações e doutoramentos. 

Em breve um dos equipamentos será renovado e a equipa mantém o empenho de 
sempre, evidência de que, no futuro e apesar de algumas dificuldades, o laboratório 
de EEG do Hospital D. Estefânia continuará a evoluir ao ritmo do desenvolvimento 
actual das neurociências.  

       Da esquerda para a dtª:  

       Paula Lopes, Adília Seabra,  Ana Beato, Ana Isabel Dias, Daniel Carvalho 



Tratamento transdisciplinar integrado na Distrofia Muscular de Duchenne 

 - um modelo a replicar na doença pediátrica complexa 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética, rara, ligada ao X, que afecta 1 em 3600 – 6000 rapazes nado-
vivos. Habitualmente começa por se manifestar por dificuldades da marcha cerca dos 5 anos, com perda da deambulação por volta 
dos 13 anos. Deve-se a mutações no gene da distrofina, que levam à ausência ou defeito da proteína distrofina, com falência mus-
cular progressiva. 
 
No passado dia 7 de setembro a Associação Portuguesa de Doenças Neuromusculares (APN) convidou-me para moderar uma mesa 
científica, a propósito da comemoração do Dia Mundial da Consciencialização para a Distrofia Muscular de Duchenne (Duchenne 
Awareness Day). 

Nesta reunião foram prelectores neuropediatra, neurologista de adultos, fisia-
tra, pneumologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e portadores de 
DMD. Esta multidisciplinaridade centrada no doente, seguindo as recomenda-
ções terapêuticas internacionais e em parceria com a Associação representati-
va dos doentes neuromusculares em Portugal (APN) veio possibilitar que a 
maioria dos rapazes portugueses afectados por DMD, consigam chegar hoje à 
4ª. década de vida, quando há 20 anos atrás ainda era comum a morte na ado-
lescência por falência respiratória e/ou doença cardíaca. Alguns deles, após a 
universidade, ingressaram no mercado de trabalho, apesar da dependência 
quase total de 3ª. pessoa nas actividades da vida diária. O recurso a um assis-
tente pessoal e uma habitação devidamente adaptada será o passaporte para a 
vida independente da família, com que muitos destes jovens adultos sonham e 
hão-de conseguir. 
Apesar de intensa investigação e múltiplos ensaios clínicos multicêntricos em 
curso, ainda hoje não dispomos duma cura definitiva para a DMD, que espere-
mos seja alcançada muito em breve. No entanto o desenvolvimento e imple-
mentação de recomendações clínicas e terapêuticas multidisciplinares integra-
das, aprovadas por quase uma centena de peritos internacionais, veio trazer a 
estes doentes, suas famílias e Associações, uma ferramenta poderosíssima de 
aferição de excelência de cuidados, desde a precocidade do diagnóstico, à an-
tecipação e prevenção de complicações e acesso a terapêuticas, ajudas técni-
cas e terapias e sua sustentabilidade na vida adulta. Esta transdisciplinaridade 
entre os múltiplos profissionais envolvidos, com os doentes, famílias e Associa-
ções permitiu em 20 anos duplicar a esperança de vida, com qualidade, aos 
portadores de DMD. Este modelo de cuidados integrados, partilhados, coorde-
nados e sustentados, será sem dúvida a resposta para a grande maioria das 
doenças complexas pediátricas, por mais raras e multissistémicas que sejam. 

 Eulália Calado (neuropediatra, responsável  Neuropediatria HDE-CHLC) 

No dia 29 de Setembro decorreu, em Coimbra, a Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, dedicada à 
apresentação e discussão de casos clínicos sem diagnóstico. Estiveram reunidos Neuropediatras de todo o país e o nosso Serviço 
esteve presente na moderação de várias mesas. Apresentámos dois casos clínicos já com uma extensa avaliação etiológica reali-
zada, ambos submetidos a sequenciação do exoma, para apreciação sobre a relevância das variações genéticas encontradas. A 
colaboração entre colegas e a partilha de experiências torna-se particularmente importante em casos de doenças genéticas raras 
com envolvimento do sistema nervoso central em desenvolvimento.      

Sofia Duarte (neuropediatra no HDE-CHLC) 

Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria 
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O prémio Dr Orlando Leitão na área da Epilepsia, atribuído pelo Laboratório Tecnifar, distinguiu um trabalho realizado pela equipa 
de Cooperação com Cabo Verde em Neuropediatria intitulado “Cuidar da Epilepsia em Cabo Verde: crianças e adolescentes segui-
dos no Hospital Agostinho Neto (2011 – 2017) – Albertina Lima, Ana Isabel Dias, Antónia Fortes, Rita Silva, Teresa Temudo”.  

Foi feita a caracterização e casuística dos doentes com epilepsia no HAN desde o início daquele projecto de cooperação.  

Este artigo vai ser publicado na Sinapse, revista oficial da Sociedade Portuguesa de Neurologia e o montante do prémio será aplicado 
em formação das duas neurologistas de Cabo Verde, em epileptologia.  

É gratificante ver reconhecido este trabalho, especialmente pelo facto de o prémio ser referente ao Dr Orlando Leitão, mestre de 
várias gerações de neurologistas e neuropediatras, referência ímpar para quem teve o privilégio de o conhecer e de com ele convi-
ver.  

É também uma forma de homenagem contribuirmos um pouco para divulgar a epileptologia e melhorar a vida das pessoas com epi-

lepsia num país emergente como Cabo Verde.           

                                                               Ana Isabel Dias (neuropediatra no HDE-CHLC) 

A Drª Stephanie Monteiro, Pediatra de Cabo Verde, contemplada com uma bolsa 
da Fundação Calouste Gulbenkian para os PALOP, está no Serviço de Neuropedia-
tria do Hospital de Dona Estefânia para um estágio de 3 meses.  

Tem colaborado muito, em S. Vicente, com a equipa de Cooperação com Cabo Ver-
de em Neuropediatria. Está bem integrada no Serviço e muito empenhada no tra-
balho.  

Cumpre-se assim um dos principais objectivos desta cooperação que é ter lá profis-

sionais capacitados nesta área. É já a quarta Bolsa da F. C. Gulbenkian para o nosso 

projecto! Nos útimos 2 anos tivemos no HDE uma enfermeira (Hedilene Lima), uma 

fisioterapeuta (Christy Salomão) e uma neurologista (Antónia Fortes).  

Cooperação com Cabo Verde em Neuropediatria 

 - 4ª Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian 

com a equipa da cooperação CV 

A Drª Stephanie Monteiro no HDE 
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MOMENTOS  DE SAUDÁVEL  CONVÍVIO!  
  

MOMENTO DIÁRIO FUNDAMENTAL !  
“ Passagem dos doentes” 

Prémio Dr Orlando Leitão — Cuidar da Epilepsia em Cabo Verde 



Durante este trimestre… 

Participámos em diversas Reuniões  

científicas nacionais e internacionais 
 

Moderação de Mesa redonda “Perfil clínico e funcional da 
DMD”.—Eulália Calado.  Reunião do Dia mundial para a cons-
ciencialização da DM Duchenne. Lisboa, 7 Set 2017  

Paraplegia espástica 52 causada por uma nova variante do 
AP4S1? – Clara Marecos, Ana Cristina Ferreira, Carla Concei-
ção, Rita Louro Guerreiro, José Tomás Brás, Sofia Duarte. 
Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de Neuropedia-
tria – Casos clínicos sem diagnóstico. Coimbra, 29 set 2017 

Discussão etiológica de epilepsia, distonia e tetraparésia – 
Clara Marecos, Sofia Duarte. Reunião de Outono da Socieda-
de Portuguesa de Neuropediatria – Casos clínicos sem diag-
nóstico. Coimbra, 29 set 2017 

Moderação de Mesa Redonda sobre Transculturalidade e de 
Sessão de apresentação de  comunicações orais—Rita  Silva. 
Congresso Multiprofissional e Comemorativo dos 140 anos 
do Hospital de Dona Estefânia . Lisboa,  28 - 29 set 2017 

Presidência da Mesa  redonda “A criança, a saúde e o ambi-
ente” e Moderação  da  Sessão “Diagnósticos a mais ou a 
menos” - Eulália Calado.  Congresso Multiprofissional e Co-
memorativo dos 140 anos do Hospital de Dona Estefânia . 
Lisboa,  28 - 29 set 2017 

Fomos convidados para fazer várias 
comunicações 

 
Apresentação e discussão de caso clínico “Cerebral Palsy: 
a motor and complex disorder through life—  Eulália Cala-
do.  III Curso “International Module on Paediatric Rehabil-
itation – Child in the Hospital”. Lisboa, 11 - 15 Set 2017 

Apresentação e discussão de caso clínico “Child with neu-
romuscular disease” – José Pedro Vieira. III Curso 
“International Module on Paediatric Rehabilitation – Child 
in the Hospital”. Lisboa, 11 - 15 Set 2017 

Highlights em Doenças Neurovasculares – Rita Lopes da 
Silva. Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de 
Neuropediatria. Coimbra, 29 set 2017   

Highlights em Doenças Neurometabólicas – Sofia Duarte. 
Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de Neuro-
pediatria. Coimbra, 29 set 2017 

“Encefalopatia hipóxico-isquémica—15º Curso formação 
pós graduada em Neuropediatria—Avanços da Imagiolo-
gia no diagnóstico em Neuropediatria. . Coimbra, 30 Set 
2017 

Recebemos internos para estágios de Formação  

  
- Sónia Gomes (S. Pediatria, HDE-CHLC) 

- Inês Candeias (S. Pediatria, H Cascais) 

- Cláudia Cano (S. Pedopsiquiatria, HDE-CHLC) 

- Carolina Pinheiro ( S Neurorradiologia CHLC) 

- Inês Marques (S. Neurologia, H Garcia de Orta) 

Participámos em Reuniões /  

Acções de Formação no CHLC 

 
Reunião Neuropediatria, 13 Julho 2017. Journal Club e apresenta-
ção de Proposta de Protocolo de S confusional agudo (Inês Mas-
carenhas) 

Journal Club Neuropediatria, 24 Ago 2017. Classificação internaci-
onal de Epilepsia ILAE (Inês Mascarenhas) 

Reunião Pediatria Médica HDE, 19 Set 2017. Insuficiência respira-
tória, oftalmoplegia e disfagia de etiologia não esclarecida - 
Desafio e abordagem diagnóstica (Clara Marecos, Sofia Duarte, 
Marta Conde, Vera Brites, Sandra Jacinto, Rita Silva, José Pedro 
Vieira, Ana Moreira, Eulália Calado) 

Sessões de Formação Internos Serv Neuropediatria: 

- 17 Jul 2017, Exame neurológico (Sofia Duarte) 

- 4 e 8 Ago 2017, Coma (Sandra Jacinto) 

- 17 Ago 2017, Epilepsia – crises e pseudocrises (Ana Isabel Dias) 

- 21 Ago 2017, Paralisia cerebral (Eulália Calado) 

- 23 Ago 2017, Fenómenos paroxísticos não epilépticos (Ana Mar-
tins) 

- 28 Ago 2017, Cefaleias (Rita Silva) 

- 11 Set 2017, Indicações para realização de EEG (Ana Isabel Dias) 

- 15 Set 2017, Cuidados paliativos pediátricos (Eulália Calado) 

- 19 Set 2017, Doenças do Movimento Pediátricas (Sofia Duarte) 
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