
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49º  

Congresso  

Português  

Neonatologia 
LIVRO DE RESUMOS 

Figueira da Foz, 8 e 9 de abril de 2021 

 



 
 

  
 

1 

Organização 

Comissão Organizadora 

Carmen Carvalho 

Gabriela Mimoso 

Eurico Gaspar 

Edmundo Santos 

Abílio Oliveira 

Lourdes Mota 

Ana Dias 

Nádia Brito 

Filipa Inês Cunha 

 

Comissão Científica 

Teresa Neto 

Ana Rita Prior 

Daniel Virella 

Henrique Leitão 

Susana Pissarra 

 

Júri das Comunicações 

Israel Macedo 

Alexandra Dinis 

Adelaide Taborda 

 

Patrocínio Científico 

SPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

2 

Índice das CO 

Nº NOME Pág 

 Dia 8, 12h30 – 13h30 - AUDITÓRIO  

1 

Impacto da COVID-19 em recém-nascidos filhos de mães SARS-cov-2 positivas no 
período periparto – experiência de 11 meses numa Unidade de Neonatologia de 
nível III 

7 

2 
Nascer em Tempo de COVID: Recém-nascidos de Mãe SARS-cov2 + num hospital 
de nível II 

8 

3 
Alojamento conjunto e seguimento neonatal de 77 recém-nascidos de mãe com 
COVID-19 

9 

4 Filhos de mãe com SARS-cov-2 na gravidez: morbilidade perinatal e follow-up 10 

5 SARS-cov-2 na maternidade: decisões e suas consequências 11 

 Dia 8, 12h30 – 13h30 – SALA A  

6 
10 anos de vigilância epidemiológica de infeção hospitalar numa Unidade de 
Cuidados Intensivos nível III 

12 

7 Candidíase invasiva neonatal – a realidade de um Hospital de nível III 13 

9 Será a flucloxacilina uma abordagem segura para a sépsis estafilocócica?  14 

10 Enterocolite necrotizante - casuística de 6 anos 15 

 Dia 8, 13h30 – 14h30 – AUDITÓRIO  

30 Leite materno e citomegalovírus: consciencialização de um problema  16 

12 Perceção materna do comportamento do seu bebé 17 

13 
A minha mãe é adolescente, e agora? – Uma análise dos recém-nascidos filhos de 
mães adolescentes  

18 

14 
Recém-nascidos em tempo de pandemia - a experiência num concelho com alta 
incidência de covid-19 

19 

15 
Efeito da pandemia a sars-cov2 nas infeções nosocomiais numa unidade de 
neonatologia – estudo retrospetivo 

20 

 Dia 8, 13h30 – 14h30 – SALA A  

16 
Recém-nascidos com idade gestacional inferior a 34 semanas nascidos num 
hospital de apoio perinatal – casuística de 5 anos 

21 

17 Prematuridade Tardia – A Experiência de um Hospital de Nível II 22 

18 Internamentos numa unidade de neonatologia num hospital sem bloco de partos 23 

19 
Admissões no Serviço de Urgência no período neonatal precoce – 5 anos de 
experiência 

24 

20 
O desafio e a experiência na prestação de cuidados a prematuros num hospital 
sem bloco de partos 

25 

 Dia 9, 08h00 – 09h00 – AUDITÓRIO  

21 
Válvulas da uretra posterior com diagnóstico pré-natal: avaliação e seguimento 
pós-natal 

26 

22 Traumatismos de parto de causa mecânica – uma revisão casuística 27 

23 Sífilis congénita nos últimos 20 anos 28 

24 
Ventilação não invasiva de recém-nascidos com ventiladores do tipo domiciliário 
na transição para o domicílio – será possível? 

29 

25 
Malformações congénitas do rim e vias urinárias – casuística de um Hospital nível 
II 

30 

 Dia 9, 12h30 – 13h30 – AUDITÓRIO  

26 Hemoculturas Positivas e Sépsis Neonatal – Análise Casuística de 5 Anos 31 

27 
Infeção urinária no recém-nascido e no pequeno lactente: diferenças e 
semelhanças 

32 

28 
Sífilis congénita, uma preocupação ainda atual: experiência de 16 anos de um 
hospital nível II 

33 

29 
Infeção congénita a citomegalovírus – apresentação clínica e seguimento numa 
unidade nível III 

34 

11 Sedoanalgesia em recém-nascidos muito baixo peso sob ventilação invasiva 35 



 
 

  
 

3 

 Dia 9, 12h30 – 13h30 – SALA A  

31 
Perspetiva da mortalidade neonatal das últimas 3 décadas numa unidade de 
cuidados intensivos neonatais 

36 

32 Otimização do rastreio de hipotiroidismo congénito no recém-nascido pré-termo 37 

33 
Persistência canal arterial - experiência de 8 anos numa unidade de neonatologia 
nível III 

38 

34 Caracterização clínica e ecocardiográfica da hipertensão pulmonar neonatal 39 

35 Valorização dos índices eritrocitários no período neonatal: estudo piloto 40 

 Dia 9, 13h30 – 14h30 – SALA A  

36 Análise da mortalidade numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais nível III 41 

37 
Fatores de risco para Hemorragia Peri-intraventricular em Recém-nascidos de 
muito baixo peso e grandes prematuros  

42 

 
38 

Casuística de doentes com displasia broncopulmonar na Unidade de Neonatologia 
do Hospital Divino Espírito Santo (HDES) no período de 2010 a 2019 
 

43 

39 
A Influência da via de parto no desenvolvimento de complicações neurológicas no 
recém-nascido de muito baixo peso 

44 

40 
Marcadores celulares de processo inflamatório sistémico como biomarcadores de 
suscetibilidade para a ROP  

45 

 Dia 9, 13h30 – 14h30 – AUDITÓRIO  

41 Hipoglicemia Neonatal: Experiência de 12 anos numa Unidade Pediátrica 47 

42 Hidrópsia fetal não imune: casuística de 12 anos num centro de referência 48 

43 Leucinose neonatal – o que mudou em 30 anos 49 

44 
Interrupção da Gravidez por Anomalias Fetais: estudo retrospetivo num hospital 
terciário 

50 

45 Malformações congénitas major – casuística de 28 anos de um hospital nível II 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

4 

Índice dos Pósteres 

PO nº NOME Pág 

1 Quilotórax congénito: casuística de 6 anos 52 

2 Sépsis precoce por Streptococcus pneumoniae – a propósito de um caso clínico 53 

3 Malrotação intestinal – uma imagem a reter 54 

4 Síndrome de Refeeding - uma complicação rara de uma situação comum 55 

5 Hemorragia vaginal no período neonatal: O que se ignora? 56 

6 
Malformação adenomatóide cística volumosa com múltiplos focos de células 
mucossecretoras 

57 

7 Cardiopatia congénita - um desafio diagnóstico num PALOP 58 

9 Dermatose bolhosa no Recém-Nascido, a propósito de um caso clínico  59 

10 Apneia Neonatal. Uma etiologia improvável  60 

11 Cistite Hemorrágica por Adenovírus em Recém-Nascido 61 

12 Enfisema Subcutâneo em Recém-Nascido de Termo 62 

13 
Infeção congénita a CMV - quando a ecografia pré-natal condiciona o 
diagnóstico e prognóstico 

63 

14 Ascite fetal isolada: uma condição rara com etiologias diversas 64 

16 Arritmia neonatal com apresentação fetal 65 

17 Hemangioma da face – abordagem terapêutica 66 

18 
Recém-nascidos de muito baixo peso: casuística de 6 anos de um Hospital de 
Apoio Perinatal 

67 

19 Trombocitopenia neonatal imune: diferentes desafios 68 

20 Teratogenicidade induzida por aras – um caso clínico 69 

21 Leucemia Congénita: uma causa rara de Blueberry Muffim Rash 70 

24 Benefício da hipotermia induzida no colapso pós-natal súbito inesperado 71 

25 SARS-COV-2 positivo no recém-nascido: infecção ou contaminação? 72 

26 Galen’s vein aneurysm: prenatal diagnosis. 73 

27 Hidrópsia fetal por sequestro pulmonar – um desafio diagnóstico 74 

28 
Abordagem pré e pós-natal de malformação congénita das vias aéreas 
pulmonares 

75 

30 Uma causa rara de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico perinatal 76 

31 
Rastreio neonatal do hipotiroidismo congénito – como podemos (ainda) 
melhorar? 

77 

32 Ictiose congénita autossómica recessiva - uma nova mutação no gene TGM1 78 

34 
Risco infecioso em recém-nascidos – como prever a ocorrência de sépsis 
neonatal? 

79 

35 Uma causa rara de sépsis neonatal 80 

36 Quilotórax refratário – o papel da derivação pleuroperitoneal. 81 

37 Hipoglicémia neonatal persistente – um desafio diagnóstico 82 

38 Para além da Pneumonia Congénita 83 

39 Luxação Congénita dos Joelhos: Idiopático ou Artrogripose? 84 

40 Lúpus Neonatal com Pneumonite: Implicações Terapêuticas 85 

41 Fenda Cervical Mediana Congénita: caso clínico 86 

42 Trissomia 13 em mosaicismo – o que esperar 87 

43 Panhipopituitarismo Congénito - o outro lado da Hipoglicémia Neonatal 88 

44 Obstrução nasal no recém-nascido – uma causa rara de dificuldade respiratória 89 

45 Distrofia miotónica congénita – um desafio diagnóstico 90 

46 
Recém-nascidos filhos de mães com infeção confirmada por SARS-cov- 2: 
casuística de um hospital nível I 

91 



 
 

  
 

5 

47 Necrose gorda do tecido subcutâneo do recém-nascido - relato de dois casos 92 

48 Infeção congénita a CMV – um desafio diagnóstico  93 

49 
Patologia fetal / diagnóstico pré-natal - avaliação neonatal e seguimento - 
experiência de 2 anos de um hospital terciário 

94 

50 Lúpus Neonatal - a propósito de um caso clínico 95 

51 Malformações Ano-Rectais ou Variantes Anatómicas? 96 

52 Anemia Neonatal Grave – 2 casos raros de etiologia comum 97 

53 Atuação de Enfermagem em presença de Gastrosquise num hospital periférico 98 

54 
SÍNDROME DE MICRODUPLICAÇÃO 22q11.2 - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO 

99 

55 
Cuidados nutricionais no prematuro: 5 anos de internamento de um hospital de 
nível II 

100 

56 Agenesia da Artéria Pulmonar Direita: Caso Clínico 101 

57 Osteomielite aguda em recém-nascido  102 

58 Quando a icterícia neonatal tem duas faces 103 

59 Displasia ectodérmica, a propósito de um caso clínico  104 

60 Hamartoma da orofaringe. Causa de obstrução da via aérea no recém-nascido 105 

61 Conjuntivite neonatal – fatores preditivos para etiologia bacteriana? 106 

62 
Onfalocelo e Síndrome de Beckwith-Wiedemann: um caso de diagnóstico pré-
natal ecográfico 

107 

63 Correção laparoscópica de hérnia inguinal no ex prematuro 108 

64 
Displasia óssea letal ou compatível com a vida? Descrição de um caso com 
prognóstico prénatal reservado e evolução pósnatal inesperada 

109 

65 
Semiologia, exame físico e imagem: a import ncia de uma fratura no diagnóstico 
(diferencial) de oclusão intestinal 

110 

66 Salmonelose em recém-nascido: possível transmissão pelo leite materno? 111 

67 “ncpap: experiência de 5 anos num hospital de nível II”  112 

68 Um diagnóstico casual de Síndrome de Temple: evolução do pré ao pós-natal 113 

69 Pneumotórax neonatal -  casuística de 21 anos de um hospital de nível II 114 

70 Doença de hirschsprung – patologia conhecida, complicação inesperada  115 

71 
Dificuldade respiratória no recém-nascido por obstrução nasal: uma causa 
escondida 

116 

72 Twin Anemia Polycitemia Sequence 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

6 

Dia 8 de abril, 12h30 – 13h30, AUDITÓRIO 

Mesa de Comunicações Orais nº 1 

Moderadores: Henrique Soares e Anselmo Costa 

 

Comunicação oral nº 1 

 

Impacto da COVID-19 em recém-nascidos filhos de mães SARS-CoV-2 positivas no 
período periparto – experiência de 11 meses numa Unidade de Neonatologia de nível 
III 

 
Cristina F. Rodrigues, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Nicole Silva, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Almerinda Barroso Pereira, Diretora do Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, recém-nascido, transmissão vertical.  
 
Introdução:  
O impacto da infeção SARS-CoV-2 materna no risco de transmissão vertical ainda não é totalmente 
conhecido.  
 
Objetivos:  
Descrever as características neonatais de recém-nascidos filhos de mães SARS-CoV-2 positivas no 
período periparto.  
 
Métodos:  
Estudo observacional, retrospetivo, descritivo e analítico. A amostra incluiu recém-nascidos filhos de 
mães SARS-CoV-2 positivas no período periparto nascidos entre março 2020 e janeiro 2021.  
 
Resultados:  
Identificaram-se 29 recém-nascidos. Todos foram SARS-CoV-2 negativos (teste molecular) e nenhum 
desenvolveu sintomas no período neonatal. Idade gestacional média 39 semanas e 1 dia, com 13,8% 
(n=4) partos pré-termo. Realizaram-se 44,8% (n=13) cesarianas, sendo o motivo mais frequente 
patologia materna. O parto por cesariana e pré-termo foram mais frequentes comparativamente a 
mães SARS-CoV-2 negativas. Não houve associação estatisticamente significativa entre as duas 
amostras, χ2 (1) = 4.15, p = .059, Φ = .04 e Teste de Fisher, p = .109, Φ = .03, respetivamente. 
Fizeram aleitamento materno 96,6% (n=28) recém-nascidos, sendo que 69,0% (n=20) iniciaram no 
bloco de partos. Em 65,5% (n=19) dos casos, o alojamento conjunto foi imediato, 13,8% (n=4) 
ocorreu em menos de 24h e 17,2% (n=5) ocorreu entre 5 e 45 dias. Foram internados 10,3% (n=3) 
recém-nascidos, por prematuridade tardia e taquipneia transitória do recém-nascido. Foram adotadas 
medidas de isolamento de contacto e gotículas de acordo com a Norma de Orientação Clínica 
004/2020, com duração média de 26,8 dias antes da atualização de 14/10/2020 e de 13,3 dias após 
esta data.   
 
Conclusões:  
Na amostra estudada não houve transmissão vertical e o aleitamento materno mostrou-se seguro. O 
cumprimento das recomendações das sociedades científicas, permite o alojamento conjunto e 
promove o aleitamento materno. A implementação de Protocolos de Atuação e Normas de Orientação 
Clínica foi fundamental para melhorar os cuidados prestados aos recém-nascidos filhos de mães 
positivas para SARS-CoV-2. 
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Comunicação oral nº 2 

 

Nascer em Tempo de COVID: Recém-nascidos de Mãe SARS-CoV2 + num hospital de 
nível II 
 
Diana H. Silva 
Anaísa Afonso 
Hugo Teles 
Ana Silva 
Elsa Lima Teixeira 
Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
 
Introdução: 
A pandemia COVID-19 alterou os cuidados prestados ao binómio mãe/filho durante a gravidez e 
período neonatal. 
Pretendeu-se estudar a amostra de recém-nascidos (RN) de mãe SARS-CoV2 positivo para perceber 
complicações perinatais/neonatais e implicações nos cuidados prestados. 
 
Métodos: 
Estudo retrospetivo dos RN de mãe SARS-CoV2 positivo, entre 15/Março/2020 e 15/Fevereiro/2021, 
num hospital de nível II. 
 
Resultados: 
Foram identificados 34 RN, representando 2.5% dos nascidos neste período. A idade gestacional (IG) 
média foi de 38,4 semanas, com 14,7% prematuros (mínimo de 32 semanas IG) e 11,8% leves para 
IG. 
44,1% das mães apresentaram infeção sintomática durante a gravidez e 73,5% eram positivas à data 
do parto. 
58,8% nasceram por parto eutócico e 29,4% por cesariana (2 emergentes, uma por agravamento de 
pneumonia COVID-19). 
Todos os RN de mãe com infeção aguda à data do parto realizaram dois testes PCR SARS-CoV-2 
até às 48h de vida. Um RN teve 1º teste positivo; o 2º teste foi negativo em todos. 
73,5% foram admitidos na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, a maioria por impossibilidade 
de alojamento conjunto. A média de internamento foi de 3,9 dias (máximo 16 e mínimo 2). Não houve 
óbitos a registar.  
Metade dos RN estava sob aleitamento materno à data da alta. 
Os filhos de mãe com infeção ativa à data da alta foram acompanhados telefonicamente até aos 21 
dias de vida, havendo necessidade de reobservação em 2 deles. 
 
Conclusão: 
Apesar da amostra reduzida, não foram identificados casos de transmissão vertical de COVID-19.  
Ainda que preconizado, o alojamento conjunto de RN e mães SARS-CoV2 positivas assintomáticas 
não foi possível na maioria dos casos por indisponibilidade de infraestruturas. Conclui-se a 
necessidade crescente de adaptação dos serviços a esta nova realidade, o que poderá ter impacto na 
amamentação. 
Adicionalmente, pelo desconhecimento de possíveis sequelas a médio e longo prazo, seria desejável 
o seguimento estruturado destes RN. 
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Comunicação oral nº 3 

 

Alojamento conjunto e seguimento neonatal de 77 recém-nascidos de mãe com 
COVID-19 
 
Isabel Brito 1 
Rita Sousa 1 
Bruno Sanches 1,2 
João Franco 1,2 
Susana Marcelino 1,2 
Anselmo Costa 1,2 
1 Serviço de Pediatria HGO 
2 Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais HGO 

 

Palavras-chave: COVID-19, recém-nascido, alojamento conjunto, amamentação 
  
Introdução/objetivos 
A evidência crescente de maior benignidade da COVID-19 no recém-nascido sustentou a atualização 
das recomendações para a promoção do alojamento conjunto e da amamentação.  O principal 
objetivo do estudo foi avaliar a segurança dessa abordagem. 
 
Métodos 
Estudo observacional prospetivo em curso desde abril de 2020 sobre a abordagem hospitalar e 
seguimento após a alta dos recém-nascidos de mãe com COVID-19 num hospital com apoio perinatal 
diferenciado, onde foi proposto alojamento conjunto e advogada a amamentação, sempre que 
possível.  Os dados são recolhidos no internamento e em seguimento telefónico bissemanal durante 
o período neonatal. 
 
Resultados 
Incluíram-se 77 RN de mãe com COVID-19 (3.8% do total de RN nascidos no hospital no mesmo 
período), com medianas de idade gestacional de 39 semanas e 5 dias e peso à nascença de 3270g; 
9% nasceram prematuros (vs. 12% prematuros no total de RN nascidos no hospital no mesmo 
período).   
Todos estiveram em alojamento conjunto, com 4% admitidos transitoriamente na UCIN; 88% tiveram 
alta até ao D3 vida; 97% tiveram alta sob aleitamento materno e 90% mantinham aleitamento 
materno no fim do período neonatal.  Dos 63 RN com seguimento telefónico completo, 8 tiveram 
sintomas compatíveis com COVID-19, e 3 motivaram observação médica. Em 40% dos casos não 
houve consulta médica de vigilância após a alta. Houve 4 RN com COVID-19 (1 quadro ligeiro, 3 
assintomáticos), sem particularidades no internamento ou no seguimento. 
 
Conclusões 
Neste estudo, a infeção neonatal foi incomum, não houve infeção neonatal grave e a infeção materna 
não se associou a maior risco de prematuridade. O alojamento conjunto e a amamentação foram 
práticas seguras, devendo ser promovidas desde que a condição clínica da mãe e do recém-nascido 
o permita. Destaca-se que a vigilância de saúde após a alta necessita de ser melhorada. 
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Comunicação oral nº 4 

 

Filhos de mãe com SARS-CoV-2 na gravidez: morbilidade perinatal e follow-up 
 
Joana Valente Dias, Serviço de Pediatria, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo 
Sara Noéme Prado, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo 
Kátia Cardoso, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo 
Hugo Cavaco, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo 
Fernanda Melo, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo 
 
Palavras-chave: SARS-CoV-2; gravidez; recém-nascido; ecografia transfontanelar 
 
Introdução/Objectivos:  
Apesar do conhecimento crescente acerca da infecção por SARS-CoV-2, existe ainda pouca 
informação sobre as consequências neonatais da infecção materna durante a gravidez. Pretendeu-se 
com este estudo descrever as características dos recém-nascidos (RN) filhos de mãe com SARS-
CoV-2 e sua evolução clínica.  
 
Métodos: 
Estudo observacional, descritivo, desenho e colheita de dados prospetivos, relativo aos nascimentos 
entre 1 Abril 2020 e 31 Janeiro 2021. Procedeu-se à identificação dos filhos de mãe com SARS-CoV-
2 durante gravidez e periparto. Recolha de dados através de inquérito e consulta do processo clínico. 
Efectuada consulta de neonatologia, entre 1 e 4 meses de vida, para reavaliação clínica e ecografia 
transfontanelar.  
 
Resultados: 
No período de estudo ocorreram na nossa maternidade 1868 partos (1881 nados-vivos). 
Identificaram-se 86 RN de 86 mães com SARS-CoV-2, 22 durante a gestação e 64 periparto. Nas 
mães positivas periparto registaram-se 60,9% partos eutócicos, 17,2% ventosa/fórceps e 21,9% 
cesarianas. 
Dos 86 RN (45 do sexo feminino), 6 (7,0%) foram prematuros, 11 (12,8%) leves para idade 
gestacional e 13 (15,1%) necessitaram de internamento na neonatologia. Dos filhos de mães 
positivas periparto 81,3% permaneceram em alojamento conjunto e 81,3% mantinham aleitamento 
materno na alta. Os RN com mãe positiva periparto efectuaram duas pesquisas RNA de SARS-CoV-2 
por PCR, verificando-se resultado positivo em dois RN, clinicamente estáveis. 
À data, realizaram-se 52 consultas com ecografia transfontanelar: 52 lactentes apresentavam 
evolução ponderal adequada e 51 desenvolvimento psicomotor sem sinais de alarme. Em 15 (28,8%) 
ecografias detectaram-se quistos do plexo coroideu. 
Nenhum lactente necessitou, por COVID-19, de recorrer ao serviço de urgência ou internamento. 
 
Conclusões:  
Neste estudo a transmissão periparto por SARS-CoV-2 foi pouco frequente (2,3%) e com baixa 
morbilidade. Alojamento conjunto e aleitamento materno parecem ser seguros. O follow-up destes RN 
será importante para detectar eventuais consequências a médio e longo prazo. 
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Comunicação oral nº 5 

 

SARS-CoV-2 na maternidade: decisões e suas consequências 
 
Marta Rosário - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João. Departamento 
de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Susana Pissarra - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Lígia Peralta - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Rita Figueiredo - Serviço de Obstetrícia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Marina Moucho - Serviço de Obstetrícia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Henrique Soares - Marta Rosário. Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São 
João. Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 
 
Introdução 
A atual pandemia por SARS-CoV-2 resultou numa doença nova imprevisível, a COVID-19. Face ao 
desconhecimento epidemiológico e clínico inicial, foram os modelos de ação dos países mais 
precocemente afetados e da Organização Mundial de Saúde que mais pesaram na elaboração de 
protocolos. No CHUSJ, foi aprovado um primeiro protocolo de atuação em 19 de março de 2020 
visando aconselhar e respeitar a decisão das grávidas, face ao alojamento conjunto (AC) e à 
amamentação. 
 
Objetivos 
Análise casuística da distribuição e das condicionantes dos casos de RN inborn, filhos de mãe 
infetadas por SARS-CoV-2 no que se refere às opções tomadas e suas consequências.  
 
Métodos 
Estudo retrospetivo dos dados epidemiológicos e clínicos registados no internamento e consultas das 
grávidas e dos RN filhos de mães positivas para SARS-CoV-2.  
 
Resultados 
Das 76 grávidas positivas para SARS-CoV-2, 44 encontravam-se positivas na altura do parto. Dos 44 
RN, 23 do sexo feminino, 22 nasceram por cesariana. Após discussão individual com as gestantes, 
13 optaram pela separação e 31 pelo AC. Realizada colheita de exsudado nasofaríngeo e secreções 
brônquicas ao nascimento e às 48 horas de vida, identificou-se 1 caso de transmissão vertical e 1 
caso de transmissão horizontal, ambos em AC e assintomáticos. Dos RN em regime de separação, 5 
tiveram alta com cuidadores saudáveis, 8 com a mãe ou pai, após a cura destes. Durante a 
separação, 12/13 mães mantiveram a estimulação láctea com bomba, e 30/31 RN em AC foram 
amamentados. 
Todos os cuidadores foram acompanhados telefonicamente e os RN orientados para consulta de 
Neonatologia. 
 
Conclusões 
A decisão informada de separação por parte das mães foi característica da primeira fase. A opção 
informada pelo AC nos meses seguintes demonstra que com o decorrer da pandemia, a perceção de 
risco com o AC e com a amamentação foi diminuindo, a par do bom prognóstico globalmente 
observado. 
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Dia 8 de abril, 12h30 – 13h30, SALA A 

Mesa de Comunicações Orais nº 2 

Moderadores: Fátima Menezes e António Vinhas da Silva 

 

Comunicação oral nº 6 

 

10 anos de vigilância epidemiológica de infeção hospitalar numa Unidade de 
Cuidados Intensivos nível III 

 
Joana Figueirinha - (1) Serviço de Pediatria e Neonatologia - Centro Hospitalar do Médio Ave; (2)  
Serviço de Neonatologia - Centro Hospitalar Universitário São João 
Nélia Santos Gaspar (3) Serviço de Pediatria - Centro Hospitalar do Médio Tejo; (2) Serviço de 
Neonatologia - Centro Hospitalar Universitário São João 
Catarina Maria Almeida (4) Serviço de Cardiologia Pediátrica - Centro Hospitalar Universitário São 
João; (2) Serviço de Neonatologia - Centro Hospitalar Universitário São João 
Susana Pissarra (2) Serviço de Neonatologia - Centro Hospitalar Universitário São João 
 
Palavras-chave: infeção hospitalar; vigilância epidemiológica; suscetibilidade antibiótica 
 
Introdução 
A patologia infeciosa é uma causa importante de morbimortalidade neonatal.  A vigilância de infeção 
permite melhorar a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos recém-nascidos (RN), 
diminuindo a incidência de infeções hospitalares.  
 
Objetivo 
Analisar a infeção hospitalar e os principais agentes etiológicos numa Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais nível III. 
 
Métodos 
Foram incluídos todos os RN admitidos entre 2011 e 2020. Incluíram-se na definição de infeção as 
seguintes entidades clínicas: sepsis com e sem meningite, pneumonia e enterocolite necrotizante.  
 
Resultados 
Foram admitidos 3804 RN, 511 (13,4%) dos quais de muito baixo peso (RNMBP), totalizando 49060 
dias de internamento (DI). 609 (16%) RN foram submetidos a cirurgia. Registou-se uma razão de 
utilização de dispositivos elevada: cateter venoso central (CVC) 40,4; tubo endotraqueal 16,6. 
Ocorreram 364 episódios de infeção hospitalar em 309 RN (taxa de infeção de 8,1% [6,3 – 11,2]), 117 
dos quais RNMBP (taxa de infeção 22,9% [9,4 – 29,8]). 
A densidade de sepsis variou ao longo dos anos entre 8 e 4 episódios/1000 DI. A densidade de 
sepsis associada a linha central variou entre 17 e 5 episódios/1000 dias CVC).  
Os agentes mais frequentemente isolados foram os Staphylococcus coagulase negativos e as 
Enterobacteriaceae (E. coli e Kl. Sp). De registar a ausência de resistência entre todas as estirpes de 
Staphylococci à vancomicina; nenhuma estirpe de Enterococcus foi resistente à vancomicina. Entre 
os agentes de Gram negativo, observou-se uma diminuição da resistência à gentamicina e às 
cefalosporinas de 3ª geração. 
 
Conclusões 
Ao longo dos anos observou-se diminuição da taxa de infeção em RN hospitalizados, o que mostra 
que medidas de prevenção de infeção implementadas no serviço têm surtido efeito. Em 2020, em 
contexto de pandemia, assistiu-se a uma redução drástica da infeção, o que confirma a importância 
das medidas básicas de controlo de infeção. 
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Comunicação oral nº 7 

 

Candidíase invasiva neonatal – a realidade de um Hospital de nível III 
 
Joana Machado Morais - UCIN - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro 
Materno Infantil do Norte 
Juliana da Silva Cardoso - UCIN - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro 
Materno Infantil do Norte 
Elisa Proença - UCIN - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro Materno 
Infantil do Norte 
Alexandra Almeida - UCIN - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro 
Materno Infantil do Norte 
Liliana Pinho - UCIN - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro Materno 
Infantil do Norte 
 
Palavras-chave: Candidíase Invasiva; Prematuridade; Extremo Baixo Peso 
 
Introdução:  
As infeções por Candida spp. são causa importante de morbimortalidade nos recém-nascidos pré-
termo (RNPT), especialmente nos de extremo baixo peso (EBP). 
 
Objetivos:  
Caracterização dos casos de candidíase invasiva (CI) em RN internados numa Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais de um Hospital nível III, que iniciou profilaxia com fluconazol no EBP em 2016. 
 
Métodos:  
Estudo retrospetivo descritivo recorrendo aos processos clínicos dos doentes admitidos entre 2010-
2020 com CI (isolamento em amostra habitualmente estéril). Análise estatística: SPSS statistics, 
versão 25. 
 
Resultados:  
Registaram-se 5392 internamentos, 366 de RNEBP. Foram diagnosticados 11 casos de CI: 9 em 
RNPT (mediana de idade gestacional 26s), 6 dos quais EBP. À data do diagnóstico, as médias de 
idade/ duração de cateter central/ ventilação invasiva/ nutrição parentérica foram: 24,3±5,5/ 12,1±6,8/ 
17,8±7,6/ 22,6±7,2 dias; houve antibiótico prévio em 100% (36% cefalosporina 3ª 
geração/carbapenem) e cirurgia abdominal prévia em 2 de 3 RN PN>1500g. O isolamento foi no 
sangue em 100% dos casos e a espécie albicans, em 64%, foi a mais frequente. No EBP, 83% das 
infeções ocorreram na era pré-profilaxia; o caso único pós-profilaxia foi resistente ao fluconazol. A 
disseminação em órgão-alvo revelou-se num caso de abcesso cerebral. Houve trombocitopenia em 7. 
A mediana de dias entre hemocultura positiva e início do tratamento/ remoção do CVC foi: 1 (0;2)/ 2 
(1;3). A taxa de letalidade foi nula. 
 
Conclusões:  
A incidência global de CI foi 2/1000 RN internados, atingindo os 16/1000 no EBP. O único caso 
detetado nos RN sob profilaxia com fluconazol mostrou resistência a este fármaco. A incidência de CI 
no EBP decaiu drasticamente após início da profilaxia com fluconazol, comprovando a mais valia 
desta medida. É fundamental conhecer os fatores de risco e evolução clínica dos doentes com CI, de 
forma a uniformizar atitudes.  
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Comunicação oral nº 9 

 

Será a flucloxacilina uma abordagem segura para a sépsis estafilocócica?  
 
Joana Antunes - Unidade Funcional de Pediatria e 2Neonatologia, Departamento da Criança, Hospital 
de Cascais Dr. José de Almeida 
Margarida Roquette - Unidade Funcional de Pediatria e 2Neonatologia, Departamento da Criança, 
Hospital de Cascais Dr. José de Almeida 
Rosário Cancella de Abreu- Unidade Funcional de Pediatria e 2Neonatologia, Departamento da 
Criança, Hospital de Cascais Dr. José de Almeida 
Ana Tavares - Unidade Funcional de Pediatria e 2Neonatologia, Departamento da Criança, Hospital 
de Cascais Dr. José de Almeida 
 
Palavras-chave: Sépsis tardia neonatal, sépsis estafilocócica, vancomicina, flucloxacilina 
 
Introdução: Os estafilococos spp são o principal agente de sépsis neonatal tardia (SNT) levando ao 
uso frequente de vancomicina. Na nossa unidade, este uso é restrito, com o protocolo local iniciando 
terapêutica empírica com flucloxacilina e gentamicina. O switch terapêutico reserva-se para casos de 
agravamento clínico, identificação de MRSA ou Gram negativos. Na sépsis a estafilococos coagulase 
negativos (CoNS), raramente fulminante, mantemos flucloxacilina e gentamicina, se evolução clínica 
favorável. 
Objetivos:  Avaliar a segurança e aplicabilidade de uma estratégia poupadora de vancomicina em 
sépsis a estafilococos. 
  
Métodos: Caracterização da antibioterapia de uma unidade em relação às SNT por estafilococos 
entre 2011-2020.  
  
Resultados: Isolaram-se estafilococos em 109 hemoculturas, correspondendo a 59 episódios de SNT: 
15% de MRSA, 12% de MSSA e 73% de CoNS, com resistência à flucloxacilina 81% dos CoNS e 
78% dos MRSA. Mediana idade gestacional: 31 semanas; mediana de peso ao nascer: 1435 gramas; 
principais sinais/sintomas observados: 53% bradicardia e 51% letargia/irritabilidade. Terapêutica 
empírica com flucloxacilina e gentamicina instituída em 87% dos casos, switch antibiótico para 
vancomicina em 23% (n=14), após isolamento de MRSA (n=5), ausência de melhoria clínica (n=5), 
manutenção de hemocultura positiva (n=2), sépsis a novo agente (n=1) e switch conforme teste de 
sensibilidade a antibióticos (n=1).  Evitámos o uso de vancomicina em 62% (38) dos casos. 
Mantivemos a terapêutica inicial em 27 casos de CoNS com resistência à flucloxacilina por melhoria 
clínica inequívoca. Encontrámos 1 óbito por sépsis a MRSA, sob vancomicina e gentamicina.  
 
Conclusões: Na nossa análise, a política restritiva adotada, apresentou-se segura e eficaz, mesmo 
quando resistências in vitro à flucloxacilina. Salvaguardar a utilização de vancomicina para situações 
de agravamento clínico ou isolamento de MRSA parece uma estratégia segura para utilização mais 
seletiva, tentando travar emergência de resistências. 
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Comunicação oral nº 10 

 

Enterocolite necrotizante - casuística de 6 anos 
 
Francisca Dias de Freitas - Serviço de Pediatria, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Susana Correia de Oliveira - Serviço de Pediatria, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Bernarda Sampaio - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Georgina Monteiro - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 

 
Palavras-chave: enterocolite necrotizante; prematuridade; casuística 
 
Introdução: A enterocolite necrotizante (NEC) constitui uma das causas mais frequentes de morbi-
mortalidade em recém-nascidos pré-termo (RNPT). O diagnóstico e terapêutica precoces são 
determinantes no prognóstico. 
 
Objetivo: Caracterizar a apresentação e evolução dos doentes com critérios de NEC e otimizar o 
diagnóstico e terapêutica. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo, descritivo, através da consulta dos processos clínicos dos recém-
nascidos com critérios de NEC admitidos entre 2015 e 2020. Análise de variáveis demográficas, 
clínicas, laboratoriais, imagiológicas, terapêutica e evolução. 
 
Resultados: 13 doentes, 53,8% sexo masculino, 84,6% cesariana, 92,3% pré-termo, mediana de 
idade gestacional (IG) 30 semanas (máximo 39; mínimo 25), mediana de peso ao nascimento (PN) 
1225 gramas (mínimo 742; máximo 3450). No período prévio ao diagnóstico, 61,5% realizaram 
corticoterapia pré-natal, 30,8% transfusão de concentrado eritrocitário e 69,2% antibioterapia 
(duração mediana 3 dias). 46,1% iniciaram alimentação entérica mínima no primeiro dia de vida, 
53,8% com leite materno. Incidência de NEC em RNPT com IG inferior a 32 semanas 3,9%. Ao 
diagnóstico, mediana de 13,5 dias se IG inferior a 32 semanas e 5 dias na amostra restante. 
Instabilidade cardiorrespiratória e dejeções sanguinolentas representam 69,2% dos casos; 84,6% 
distensão abdominal; 46,1% hiperlactacidemia e hiperglicemia; 76,9% edema interansas, 38,5% 
pneumatose intestinal e 15,3% aeroportia e pneumoperitoneu. Registados 5 casos de NEC IB, 3 
casos de NEC IIIB e 2 casos de NEC IA e NEC IIA e 1 caso de NEC IIB. Destacam-se 5 doentes 
submetidos a cirurgia (mortalidade 40,0%) e 61,5% submetidos a tratamento conservador (sem 
óbitos). 
 
Conclusões: A maioria da amostra é constituída por RNPT com mediana de PN inferior a 1500 
gramas e IG inferior a 32 semanas. Conforme a literatura, o início da apresentação é inversamente 
proporcional à IG. A taxa de mortalidade associada ao tratamento cirúrgico é também compatível com 
a literatura descrita.   
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Dia 8 de abril, 13h30 – 14h30, AUDITÓRIO 

Mesa de Comunicações Orais nº 3 

Moderadores: Alexandrina Portela e Ricardo Costa 

 

Comunicação oral nº 30 

 

Leite materno e citomegalovírus: consciencialização de um problema  
 
Juliana Cardoso, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço Cuidados Intensivos Neonatais e 
Pediátricos, CMIN-CHUP 
Joana Machado Morais, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço Cuidados Intensivos 
Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHUP 
Sara Leite, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço Cuidados Intensivos Neonatais e 
Pediátricos, CMIN-CHUP 
Isabel Mendes, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço Cuidados Intensivos Neonatais e 
Pediátricos, CMIN-CHUP 
Elisa Proença, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço Cuidados Intensivos Neonatais e 
Pediátricos, CMIN-CHUP 
Cristina Godinho, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço Cuidados Intensivos Neonatais e 
Pediátricos, CMIN-CHUP 
Alexandra Almeida, Unidade Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço Cuidados Intensivos Neonatais 
e Pediátricos, CMIN-CHUP 
 
Palavras-chave: leite materno, citomegalovírus, pretermo 
 
Introdução:  
É universalmente aceite que o leite materno (LM) fresco é o alimento de eleição para a maioria dos 
recém-nascidos; quanto menor a idade gestacional, maior o benefício. O LM pode ser veículo de 
transmissão de micro-organismos. Cerca de 90% das mães citomegalovírus- seropositivas excretam-
no no LM, podendo transmitir infeção a 20-30% dos filhos amamentados <32 semanas, com 4-5% de 
sintomáticos. 
Objetivos: Análise retrospectiva das infecções pós-natais por citomegalovirus em recém-nascidos <32 
semanas, alimentados com LM, internados numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais que 
serve uma população cuja seropositividade materna conhecida ronda os 50% (40% desconhecida). 
 
Métodos:  
Colheita dos dados dos processos clínicos, complementados pelo Registo-Nacional-do-Recém-
Nascido-de-Muito-Baixo-Peso, dos recém-nascidos <32 semanas, admitidos entre 2011-2020. 
Definiu-se infeção pós-natal a diagnosticada após dia 21 de vida. Excluídos recém-nascidos com 
infeção congénita, filhos de seronegativas e aqueles que nunca ingeriram LM. 
 
Resultados:  
Diagnosticadas 9 infeções/531 incluídos (1,7%): <28 semanas: 5 /119 (4,2%); 28-31+6 semanas: 
4/412 (1%). Idade média de diagnóstico, maioritariamente por urina positiva: 77,3±19,6 dias, e do 
início do LM: 5,3±3,5 dias. Sinais de alerta para o diagnóstico: colestase (5), alterações 
hematológicas (3), ultrassonografia cerebral suspeita (3). Tratamento com valganciclovir: 3. 
Comorbilidades: displasia broncopulmonar (5), retinopatia da prematuridade grave (2); perturbação do 
desenvolvimento intelectual (2), atraso global desenvolvimento psicomotor (1); paralisia cerebral (1). 
Não houve óbitos. 
 
Conclusões:  
Como esperado, a infeção sintomática pós-natal foi mais frequente nos <28 semanas. O 
desconhecimento da serologia materna numa percentagem significativa, dificulta a comparação dos 
resultados com outras séries. Um possível sub-diagnóstico, em situações sépsis-like, alerta para 
outras formas de apresentação. Não é conhecido o peso desta infeção nas sequelas a longo prazo. 
Na Unidade do estudo, o uso de LM fresco é regra. A prevenção, implicando técnicas que podem 
alterar as propriedades do LM, controversas, tem sido tema de debate. 
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Comunicação oral nº 12 

 

Perceção materna do comportamento do seu bebé 
 
Ana Gisela Santos Oliveira - Interna de Formação Específica de Pediatria - Serviço de Pediatria, 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu  
Sónia Andrade Santos - Interna de Formação Específica de Pediatria - Serviço de Pediatria, Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu 
Sandra Soares Cardoso - Interna de Formação Específica de Pediatria - Serviço de Pediatria, Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu 
Joaquina Antunes - Assistente de Pediatria – Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Tondela-Viseu  
Cecília Figueiredo - Assistente Graduada de Pediatria – Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu 
Isabel Andrade - Assistente Graduada Sénior de Pediatria – Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu 
 
Palavras-chave: Perceção neonatal, Vinculação, Inventário de Perceção Neonatal de Broussard. 
 
Introdução: A perceção materna do comportamento do bebé é determinante na relação entre ambos, 
interferindo o distanciamento da mãe negativamente no desenvolvimento do bebé. Broussard criou o 
Inventário de Perceção Neonatal de Broussard (IPNB) para avaliar a perceção materna do seu bebé, 
explorando seis áreas, em dois momentos distintos. Um valor positivo significa uma perceção 
favorável e negativo/zero uma perceção desfavorável. Os autores consideraram importante avaliar a 
perceção materna do seu bebé e identificarem precocemente barreiras à vinculação. 
 
Métodos: Estudo transversal e descritivo, desenvolvido num hospital de nível II, através da aplicação 
do IPNB às puérperas em alojamento conjunto com os seus bebés. O IPNB foi realizado em dois 
períodos: entre as 24-72 horas de vida do bebé, coincidente com a recolha dos dados 
socioeconómicos/médicos maternos e do bebé; entre os 30-45 dias, telefonicamente. Análise 
realizada através Excel2013 e Spss®27. 
 
Resultados: Obtivemos 131 questionários validados, idade mediana 32 anos, 62% multíparas, 87% 
casadas/união de facto, 79% grau de instrução secundário ou superior e 77% empregadas. Gestação 
planeada em 92%, todas vigiadas, verificando-se intercorrências em 34%. Parto sem intercorrências 
em 78%, eutócico em 58%, de termo em 98%. IPNB revelou-se positivo na maioria das primíparas e 
multíparas, com valor médio total superior nas primeiras em ambas as fases (fase1: 3,2vs2,9; fase2: 
4,7vs4,4). O resultado foi negativo/nulo na primeira fase em 25 puérperas (19%) e em 15 na segunda 
fase (11%), nesta última fase verificou-se maior percentagem de desemprego nas com perceção 
negativa (47%vs22%), sendo essa diferença estatisticamente significativa (t(129)=-2,208; p= 0,029). 
 
Conclusões: A maioria das mães esperava menos dificuldades nos seus filhos em relação ao geral. O 
estudo demonstra que o desemprego influencia negativamente a perceção materna numa fase tardia, 
ao 1/1,5 mês de vida do bebé. Nas restantes variáveis não se obteve significância estatística, 
possivelmente pelo tamanho da amostra. 
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Comunicação oral nº 13 

 

A minha mãe é adolescente, e agora? – Uma análise dos recém-nascidos filhos de 
mães adolescentes  

 
Estela Kakoo Brioso - Unidade Funcional de Pediatria, Departamento da Criança, Hospital de Cascais 
Dr. José de Almeida 
Ana Araújo Carvalho - Hospital Dona Estefânia 
Ana Vaz - Unidade Funcional de Neonatologia, Departamento da Criança, Hospital de Cascais Dr. 
José de Almeida 
Manuel Cunha - Unidade Funcional de Neonatologia, Departamento da Criança, Hospital de Cascais 
Dr. José de Almeida 
 
Palavras-chave: gravidez, adolescência, prematuridade, risco social 
  
Introdução:  
A gravidez na adolescência, apesar da diminuição global progressiva, mantém-se um problema de 
saúde pública com implicações reconhecidas para a grávida e para o recém-nascido, destacando-se 
neste o risco aumentado de prematuridade, baixo peso ao nascer e complicações perinatais. 
 
Objetivos:  
Caracterização da morbilidade no período perinatal dos recém-nascidos filhos de mães adolescentes. 
 
Métodos:  
Análise da coorte de recém-nascidos filhos de grávidas com idade inferior a 18 anos à data do parto, 
nascidos no Hospital de Cascais no período entre janeiro de 2015 e setembro de 2020. 
 
Resultados:  
Foram incluídos 112 recém-nascidos (58% do sexo feminino), 90% de termo e com idade gestacional 
mínima de 29 semanas. O peso médio ao nascer foi 3145g (mínimo 950g) e 10.7% eram leves para a 
idade gestacional. A vigilância precoce (desde o primeiro trimestre) foi verificada em apenas 48% das 
gravidezes. 
Cinco recém-nascidos necessitaram de reanimação e identificaram-se as seguintes complicações 
neonatais: risco infecioso (n=22), hiperbilirrubinémia (n=16), dificuldade respiratória (n=3), 
necessidade de ventilação invasiva (n=3) e sépsis neonatal (n=1).  
Dos treze recém-nascidos que necessitaram de internamento neonatal, 20% tiveram vigilância da 
gestação apenas a partir do 2º trimestre e 10% a partir do 3º trimestre. Apesar da maioria dos 
internamentos ter sido em cuidados intermédios, 23% necessitaram de cuidados intensivos (n=3). Os 
motivos de internamento foram: prematuridade, risco social, baixo peso, intolerância alimentar, 
síndrome de dificuldade respiratória precoce, coartação da aorta, hidrocefalia pós hemorragia 
intraventricular e sépsis tardia. Dos recém-nascidos internados, 69% tiveram alta com os 
progenitores, 15.5% com outro familiar e 15.5% para uma instituição. À data da alta encontravam-se 
sob aleitamento materno exclusivo 46% dos recém-nascidos. 
 
Conclusões: A gravidez na adolescência comporta um importante risco clínico e social associando-se 
a complicações neonatais. A má vigilância da gravidez poderá contribuir para a presença destas 
complicações. 
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Comunicação oral nº 14 

 

Recém-nascidos em tempo de pandemia - a experiência num concelho com alta 
incidência de COVID-19 
 
Susana Correia de Oliveira - Serviço de Pediatria, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Francisca Dias de Freitas - Serviço de Pediatria, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
André C. Almeida - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Trás-Os-Montes e Alto Douro 
Francisca Calheiros Trigo - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Maria João Vieira - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Andreia A. Martins - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 

 
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, Neonatal, SARS-CoV-2, Transmissão vertical 
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: 
A informação sobre a transmissão vertical e perinatal de SARS-CoV-2 em recém-nascidos (RN) filhos 
de mãe com infeção ainda é escassa. Este estudo pretende caracterizar os RN filhos de mãe com 
infeção aguda por SARS-CoV-2 à data do parto, nascidos desde o início da pandemia até 15 de 
fevereiro de 2021, num hospital de nível II. 
 
MÉTODOS: 
Estudo observacional e descritivo dos RN filhos de mãe com infeção por SARS-CoV-2. Consultado 
processo clínico de ambos e realizada a caracterização demográfica e clínica dos RN. 
 
RESULTADOS: 
Nasceram 61 RN filhos de mãe com infeção por SARS-CoV-2, com predomínio do género masculino 
(54,1%). Em outubro de 2020 registou-se o maior número de casos (11/61). A maioria dos partos 
foram espontâneos (70,5%) e de termo (90,2%). Constatou-se que 45,9% dos partos foram por 
cesariana, predominantemente nos primeiros seis meses da pandemia (78,6% vs 36,2%). Seis RN 
nasceram com baixo peso, cinco leves para a idade, todos com boa adaptação à vida extra-uterina. 
Apesar de 27,9% das mães serem sintomáticas, apenas uma teve doença grave. Ficaram em 
alojamento conjunto com a mãe 86,9% dos RN e 77% realizaram aleitamento materno. Todos os RN 
foram submetidos a pelo menos dois testes para pesquisa de SARS-CoV-2 após o nascimento, com 
intervalo mínimo de 24 horas. Em dois RN o primeiro teste foi falsamente positivo. A mediana de 
tempo de internamento foi de três dias. Todos os RN foram encaminhados para consulta de 
Neonatologia. Nenhum RN apresentou sintomatologia atribuível a infeção por SARS-CoV-2. 
  
CONCLUSÕES: 
Não identificámos nenhum caso de transmissão vertical, corroborando a baixa taxa de infeção in 
utero descrita na literatura. Ao longo dos meses, e com o avançar do conhecimento sobre a Covid-19, 
verificou-se um menor número de cesarianas e privilegiou-se a vinculação precoce com ênfase no 
alojamento conjunto e aleitamento materno. 
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Comunicação oral nº 15 

 

Efeito da pandemia a SARS-CoV2 nas infeções nosocomiais numa unidade de 
neonatologia – estudo retrospetivo 

 
Rita Ramos; Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta 
José da Cunha; Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, Hospital Garcia de Orta 

 
Palavras-chave: infeção nosocomial, cuidados intensivos neonatais, SARS-COV2 
 
Introdução: As infeções nosocomiais são um importante problema nas unidades de cuidados 
intensivos neonatais (UCIN), associando-se a maior morbilidade, mortalidade, duração do 
internamento e custos. A adesão às precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) é essencial na 
sua prevenção. Durante o primeiro confinamento associado à pandemia a SARSCOV2 foram 
aumentadas estas medidas: uso generalizado de máscara, reforço da adesão à higienização das 
mãos e desfasamento de horários dos profissionais. 
 
Objetivo: Avaliar se o reforço das PBCI alterou a incidência de infeção nosocomial na UCIN. 
 
Métodos: Estudo observacional, retrospetivo. Incluídos os recém-nascidos (RN) com infeção 
nosocomial bacteriana a partir do primeiro confinamento (março a setembro de 2020), comparando-o 
com o período homólogo de 2019. Dados colhidos do registo nacional de vigilância de infeção na 
UCIN. Realizada estatística descritiva e comparativa (teste qui-quadrado, significância para p < 0,05) 
 
Resultados: Foram internados 118 RN em 2019 e 116 em 2020. Os dois grupos foram semelhantes 
no que diz respeito à idade gestacional, peso, internamento em cuidados intensivos e exposição a 
dispositivos invasivos: tubo endotraqueal e catéter venoso central (CVC). Foram registadas 26 
infeções em 2019 e 20 em 2020. A incidência foi, no primeiro período, de 10 sépsis / 1000 dias de 
internamento e 16 infeções / 1000 dias de CVC. No período de 2020 as respetivas incidências foram 
de 8 e 18. Não se verificou diferença estatística entre os dois períodos. 
 
Conclusões: O reforço das PBCI não diminuiu a incidência de infeção nosocomial bacteriana na 
UCIN, que se manteve elevada. É necessário rever e melhorar a adesão às outras medidas de 
controlo de infeção, nomeadamente os feixes de intervenção de colocação e manutenção dos CVC. 
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Dia 8 de abril, 13h30 – 14h30, SALA A 

Mesa de Comunicações Orais nº 4 

Moderadores: Ana Dias e Gabriela Vasconcelos  

 

Comunicação oral nº 16 

 

Recém-nascidos com idade gestacional inferior a 34 semanas nascidos num hospital 
de apoio perinatal – casuística de 5 anos 
 
Biana Moreira, Centro Hospitalar de Setúbal 
Ana Foles, Centro Hospitalar de Setúbal 
Marta Póvoas, Centro Hospitalar de Setúbal 
Cristina Figueiredo, Centro Hospitalar de Setúbal 
 
 
Introdução: 
O parto e assistência a recém-nascidos (RN) com idade gestacional (IG) <32 semanas (s) faz-se 
preferencialmente em hospitais de apoio perinatal diferenciado (HAPD). Neste Hospital de apoio 
perinatal (HAP) privilegia-se, se possível, a transferência in utero <34s pelas especificidades 
inerentes a esta IG que podem dificultar a assistência devida.   
O objetivo deste estudo foi caracterizar a população de RN com IG <34s nascidos num HAP nos 
últimos 5 anos.  
 
Métodos: 
Estudo retrospetivo através da consulta de processos informáticos referentes aos RN com IG <34s 
nos últimos 5 anos. 
 
Resultados:  
Neste período nasceram 45 RN com IG <34s, 66,7% (n=30) entre as 32s–33s+6d, 22,2% (n=10) 
entre as 28s-31s+6d e 11,1% (n=5) <28s. Em 35% dos casos (n=16) não foi possível fazer indução 
da maturação pulmonar fetal.  
Foi necessária reanimação no bloco de partos em 37,8% dos RN (n=17). Destes, 58,8% (n=10) 
necessitaram de entubação endotraqueal. O Índice de Apgar foi ≤5 ao 10º minuto em 6,7% dos RN 
(n=3). Ocorreram 2 óbitos (RN com IG<28s).  
Permaneceram no nosso hospital 65,1% dos RN (n=28 em 43) e foi necessária ventilação não 
invasiva em 60,7% (n=17) destes RN. Os diagnósticos mais frequentes foram hiperbilirrubinémia 
(89,3%; n=25), intolerância alimentar (89,3%; n=25) e síndrome de dificuldade respiratória tipo I 
(32,1%; n=9). 
Todos os RN transferidos necessitaram de suporte respiratório, havendo necessidade em ventilação 
invasiva em 80% (n=12 em 15) dos casos. A maioria dos RN transferidos (73,3%; n=11) tinha IG<32s.  
 
Conclusões: 
Os principais motivos de transferência para Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais foram 
necessidade de ventilação invasiva e prematuridade. Não houve necessidade de transferência da 
maioria dos RN com IG entre as 32 e as 34 semanas. O número de mortes ocorridas (todas em RN 
com IG<28s) evidencia a importância do transporte in utero na prevenção deste desfecho. 
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Comunicação nº 17 

 

Prematuridade Tardia – A Experiência de um Hospital de Nível II 
 
Eulália Sousa - Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Joana Soares - Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Adriana Ferreira - Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Juliana Oliveira - Unidade de Neonatologia do Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
Filipa Miranda - Unidade de Neonatologia do Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
 
Palavras-Chave: Prematuridade Tardia, Morbilidade, Neonatologia 
 
Introdução/Objetivos: Os prematuros tardios (PTTs) apresentam maior mortalidade e morbilidade 
comparativamente aos recém-nascidos de termo, devido à sua imaturidade fisiológica e metabólica. 
Este trabalho teve como objetivo caracterizar os PTTs nascidos num hospital de nível II, durante 2 
anos, a fim de melhorar os cuidados prestados nesta faixa etária.  
 
Métodos: Estudo retrospetivo dos processos clínicos dos PTTs nascidos em 2018 e 2019, com 
análise de dados relativos à gestação, parto, período neonatal e primeiro ano de vida.  
 
Resultados: Durante o período analisado nasceram 265 PTTs (80% do total de prematuros). Na 
maioria (79%) a prematuridade foi espontânea, em 21% foi decidido terminar a gravidez devido a 
patologia fetal ou materna. Foi administrada corticoterapia pré-natal em 25% dos casos. Do total, 14% 
nasceram com 34 semanas de IG, 25% com 35 semanas e 61% com 36 semanas. O parto foi 
eutócico em 60% dos casos. Em 86% dos PPTs, o peso ao nascimento era adequado, 10% eram 
leves e 4% eram grandes para a IG. A mediana do tempo de internamento foi de 4 dias (IQR: 3-8 
dias), 44% dos PTTs foram internados na Unidade de Neonatologia, 18% necessitaram de suporte 
ventilatório e 13% fizeram nutrição parentérica. Os diagnósticos mais frequentes foram: icterícia com 
necessidade de fototerapia (63%), dificuldade respiratória (26%), hipoglicemia (16%) e sépsis 
neonatal (8%). 19% foram reinternados durante o primeiro ano de vida (8% nos primeiros 28 dias de 
vida). Foram orientados para a consulta de neonatologia 52% e realizaram ecografia transfontanelar 
44%.  
 
Conclusão: Uma proporção considerável dos prematuros tardios necessita de internamento numa 
Unidade de Neonatologia e de cuidados diferenciados. A salientar a frequência de icterícia e 
morbilidade respiratória. A percentagem de prematuros seguidos em consulta de neonatologia e a 
realização da ecografia transfontanelar são aspetos que podem ser melhorados. 
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Comunicação oral nº 18 

 

Internamentos numa unidade de neonatologia num hospital sem bloco de partos 
 
Marta Carvalho, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Diana Mota Almeida, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Catarina Neves, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Filipa Inês Cunha, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Agostinho Fernandes, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz 
 
Objetivo: Caracterizar os internamentos numa unidade de Neonatologia num hospital nível II sem 
bloco de partos. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo analítico dos internamentos na unidade de Neonatologia de recém-
nascidos ou lactentes com idade corrigida inferior a 40 semanas, de janeiro de 2014 a dezembro a 
2020 e comparação com estudo do período de 2008 a 2013. 
 
Resultados: Verificaram-se 179 internamentos, 60% do sexo masculino. A mediana da idade 
gestacional (IG) foi 38 semanas e da idade cronológica à admissão foi 12 dias. Quanto à 
proveniência, 60% foram internados a partir do Serviço de Urgência, 36% transferidos de unidades de 
neonatologia e 4% de unidades de cuidados intensivos pediátricos. Os principais motivos de 
internamento foram continuação de cuidados (37%), má progressão ponderal (11%), febre (9%) e 
Brief Resolved Unexplained Event (9%). Os principais diagnósticos foram refluxo gastroesofágico 
(9%), bronquiolite (8%), pielonefrite aguda (8%), icterícia (5%) e onfalite (5%). De salientar, um caso 
de parotidite neonatal a Streptococcus do grupo B, um de síndrome de pele escaldada estafilocócica 
e um de tosse convulsa. O tempo médio de internamento foi 9 dias, 172 tiveram alta para domicílio e 
7 foram transferidos para hospitais nível III. Nos pré-termo houve maior número de casos de 
hiperbilirrubinémia (p<0,001) e onfalite (p=0,011), enquanto nos de termo verificaram-se mais 
bronquiolites (p=0,002) e pielonefrites agudas (p=0,004). No estudo anterior, a IG mediana foi 37 
semanas e os principais diagnósticos foram icterícia (16%), hipogalactia (16%) e refluxo 
gastroesofágico (10%), com tempo médio de internamento de 7 dias. 
 
Conclusões: A ausência de bloco de partos não significa inexistência de contacto com patologia 
neonatal diversificada e complexa. Em relação ao estudo prévio, verificou-se maior incidência de 
internamentos por patologia infeciosa e menor por problemas alimentares e icterícia. Este estudo 
demonstra ser fundamental manter uma equipa treinada e atualizada na abordagem desta faixa 
etária. 
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Comunicação oral nº 19 

 

Admissões no Serviço de Urgência no período neonatal precoce – 5 anos de 
experiência 
 

João Filipe Nico, Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Teresa Almeida Lopes, Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Sofia Rodrigues Almeida, Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Lourdes Mota, Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Agostinho Fernandes, Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
 
Palavras-chave: Serviço de Urgência; Recém-nascido; Período neonatal precoce 
 
Introdução: 
O período neonatal precoce caracteriza-se por um conjunto de adaptações fisiológicas do recém-
nascido (RN) à vida extra-uterina, conferindo-lhe grande vulnerabilidade. O estudo pretende 
caracterizar as admissões no Serviço de Urgência (SU) nesta idade. 
 
Métodos: 
Revisão retrospetiva dos episódios de urgência dos RN no período neonatal precoce (≤7 dias de vida) 
admitidos num hospital de nível II, entre Jan/2016-Dez/2020. 
 
Resultados: 
Foram consideradas 79 admissões, sendo 94% a primeira admissão do RN no SU. A idade mediana 
foi de 5 dias (3-7), 51% do sexo feminino. A maioria era RN de termo (96%), não referenciados ao SU 
(90%), provenientes do concelho da Figueira da Foz (82%). A prioridade VERDE (pouco urgente) foi 
atribuída em 58% dos casos, sendo o período diurno (08h00-20h00) preponderante (61%). A idade 
materna mediana foi de 32 anos (17-42), primeiro filho em 67%. Os principais motivos de vinda ao SU 
foram: alterações do cordão umbilical (22%), irritabilidade (19%) e icterícia (14%). Em 56% dos RN 
não se verificou doença. Foram realizados em 18% dos casos meios complementares de diagnóstico 
e em dois foi necessária fluidoterapia. A maioria teve alta para o domicílio sem indicação de 
reavaliação (73%). Foi necessário internar dez RN: quatro para antibioterapia endovenosa por onfalite 
(n=3) e pielonefrite aguda (n=1), quatro para fototerapia e dois para vigilância. O tempo de 
internamento mediano foi de 3,5 dias (2-7). 
 
Conclusões:  
Como esperado, as admissões no SU no período neonatal precoce foram reduzidas e a maioria não 
tinha patologia com indicação para observação no SU. A falta de informação e a inexperiência 
parental, aliadas ao desconhecimento da facilidade de acesso aos cuidados de saúde primários nesta 
idade podem justificar o recurso hospitalar indevido. Investir na prevenção e informação da 
população, isto é, melhorar a literacia em saúde revela-se uma vez mais fundamental para evitar 
estas admissões. 
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Comunicação oral nº 20 

 

O desafio e a experiência na prestação de cuidados a prematuros num hospital sem 
bloco de partos 

 
Cátia Granja, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira do Foz, EPE, Figueira da Foz 
Marta Carvalho, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira do Foz, EPE, Figueira da Foz 
Filipa Inês Cunha, Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira do Foz, EPE, Figueira da Foz 

 
Objetivo:  
Caraterizar os internamentos numa unidade de Neonatologia de um hospital sem bloco de partos, 
decorrentes da transferência de centros de apoio perinatal diferenciados (CAPD). 
Métodos: Estudo retrospetivo dos internamentos de prematuros (PT), provenientes de CAPD, de 
janeiro de 2014 a dezembro de 2020. 
 
Resultados:  
A amostra totalizou 64 PT admitidos para continuação de cuidados, 54,7% do sexo masculino. Ao 
nascimento, a idade gestacional mediana era de 32 semanas com peso médio de 1618g. À 
admissão, a idade cronológica mediana era de 9,5 dias com peso médio de 1747g. Os principais 
diagnósticos, prévios ao internamento, foram a hiperbilirrubinémia (62,5%), a dependência de 
ventilação (29,7%), a hemorragia peri-intraventricular (12,5%), a taquipneia transitória do recém-
nascido (9,4%), a persistência do canal arterial (9,4%) e a sépsis (9,4%).  Durante o internamento, os 
principais diagnósticos foram as dificuldades alimentares (84,4%), os problemas sociais (9,4%), a 
conjuntivite (6,3%), a nasofaringite aguda (6,3%), a candidíase perineal (4,7%) e as apneias (3,1%), 
estando 46,9% dos PT sob cafeína. À admissão, 44 alimentavam-se por bólus/gavagem, 10 por 
débito semi-contínuo e 7 não tinham aporte de leite materno. O tempo médio de internamento foi 16 
dias. A destacar, 1 transferido para a unidade de cuidados intensivos neonatais e 2 para unidade de 
cuidados intensivos pediátricos. 
 
Conclusões:  
Não ter bloco de partos não significa inexistência de contacto com os cuidados a recém-nascidos 
(RN) e respetiva patologia neonatal diversificada. Os hospitais de apoio perinatal têm cumprido, cada 
vez com melhor qualidade, as funções assistenciais na continuação de cuidados a RN PT, através da 
estreita coordenação com estes e da formação dos intervenientes, permitido alcançar a uniformização 
de atitudes. Aqui, a permanência diária e contínua dos pais junto dos RN permite-lhes adquirir maior 
vínculo e segurança na prestação de cuidados antes da alta para o domicílio. 
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Dia 9 de abril, 08h00 – 09h00, AUDITÓRIO 

Mesa de Comunicações Orais nº 5 

Moderadores: Abílio Oliveira e Filipa Inês Cunha 

 

Comunicação oral nº 21 

 

Válvulas da uretra posterior com diagnóstico pré-natal: avaliação e seguimento pós-
natal 
 
Ana Raquel Mendes, Serviço de Pediatria Médica, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar 
e Universitário do Porto 
Joana Soares, Serviço de Pediatria Médica, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Sara Mosca, Serviço de Pediatria Médica, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto 
Catarina Carvalho, Serviço de Cirurgia Pediátrica, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar 
e Universitário do Porto 
Liliana Rocha, Serviço de Nefrologia Pediátrica, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto 
Ribeiro de Castro, Serviço de Cirurgia Pediátrica, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar 
e Universitário do Porto 
Miguel Fonte, Serviço de Neonatologia e Cuidados Intensivos Pediátricos, Centro Materno-Infantil do 
Norte, Centro Hospitalar e Universitário do Porto 
 
 
Palavras-chave: VUP, diagnóstico pré-natal, prognóstico 
 
Introdução/Objetivos:  
As válvulas da uretra posterior (VUP) são a principal causa de uropatia obstrutiva congénita grave. Os 
autores pretendem caracterizar os casos de VUP de um hospital nível III.  
 
Métodos:  
Análise retrospetiva dos processos clínicos dos doentes internados com diagnóstico pré-natal de VUP 
submetidos a intervenção cirúrgica entre 2014 e 2020.  
 
Resultados:  
Foram identificados 13 RN com suspeita pré-natal de VUP (2/3 referenciados de outros hospitais), 
dos quais 10 com hidronefrose, 3 com megabexiga e 1 com oligoâmnios. O diagnóstico foi 
confirmado por cistouretrografia miccional seriada precoce em todos os doentes. A maioria dos 
doentes encontrava-se assintomático ao nascimento, somente 1 RN desenvolveu uma infeção do 
trato urinário com isolamento de E. coli. A mediana da creatinina inicial foi de 0,65 mg/dl. Foi detetada 
lesão renal aguda com alterações eletrolíticas em 4 doentes, 1 dos quais com necessidade de diálise 
peritoneal. Todos os doentes foram submetidos a resseção endoscópica das VUP, tendo 2 RN sido 
submetidos previamente a cistostomia descompressiva. O tempo mediano de seguimento até à data 
foi de 29 meses. A mediana do nadir da creatinina com 1 mês de idade foi de 0,33 mg/dl. Foi 
detetado hidronefrose em 9, espessamento parietal vesical em 5, quistos renais e litíase renal em 2 
doentes e refluxo vesicouretral unilateral grau V em 1 doente. Somente 1 doente desenvolveu 
comportamentos de retenção urinária. Não foi registada nenhuma complicação grave até à data.  
Conclusões: Apesar de cerca de 15% das crianças com VUP evoluírem para doença renal crónica, o 
diagnóstico e tratamento cada vez mais precoce permite um aumento da sobrevida e da qualidade de 
vida. Como tal, a comunicação e colaboração entre as várias subespecialidades, como acontece no 
presente centro, torna-se fundamental.  
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Comunicação oral nº 22 

 

Traumatismos de parto de causa mecânica – uma revisão casuística 
 
Catarina Freitas - Interna de Formação Específica, Serviço de Pediatria 
Pedro Miragaia - Interno de Formação Específica, Serviço de Pediatria 
Maria José Costa - Assistente Hospitalar Graduada, Serviço de Neonatologia 
 
Palavras Chave: Traumatismo parto; Traumatismo obstétrico; Recém-nascido; Trabalho de parto 
 
Introdução:  
O termo traumatismo de parto refere-se a qualquer lesão, hipóxico-isquémica ou mecânica, sofrida 
por um recém-nascido durante o trabalho de parto. O reconhecimento e antecipação de fatores de 
risco que habitualmente predispõem para estas lesões, poderá prevenir algumas destas 
complicações. Este trabalho teve com objetivos analisar a incidência, fatores de risco e possíveis 
sequelas dos traumatismos de parto de causa mecânica. 
 
Métodos: 
Foi realizado um estudo retrospetivo dos traumatismos mecânicos do parto que ocorreram nas 
crianças nascidas entre 1 de janeiro de 2017 e 30 de abril de 2020, num hospital distrital (nível 2). Os 
traumatismos de parto foram definidos segundo a classificação do CID10. As informações foram 
obtidas através da consulta dos processos clínicos, tendo sido estudadas as seguintes variáveis: 
paridade, idade gestacional, tipo de parto, género, peso ao nascimento, Índice de Apgar, tipo de 
traumatismo e evolução clínica. 
 
Resultados: 
Diagnosticaram-se 450 traumatismos de parto, 255 no sexo masculino e 195 no sexo feminino. Do 
total, 66 (14,7%) foram traumatismos major: 9 (2%) lesões do plexo braquial; 55 (12,2%) fraturas de 
clavícula e 2 casos de hemorragia retiniana. Relativamente à idade gestacional, 432 (96,0%) foram 
recém-nascidos de termo. Verificou-se ainda que 19 (4,2%) eram macrossómicos e que 314 (69,8%) 
foram traumatismos resultantes de aplicação de ventosa. A maioria dos traumatismos de parto foram 
autolimitados e evoluíram favoravelmente, sem registo de casos em que se mantêm défices. 
 
Conclusões: 
Para além da análise descritiva, este estudo mostra que o traumatismo de parto de causa mecânica é 
uma entidade com incidência e significado importante. Torna-se assim essencial conhecer a 
associação a possíveis fatores de risco, para que perante a sua presença sejam feitas as melhores 
opções, nomeadamente o tipo de parto. 
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Comunicação oral nº 23 

 

Sífilis congénita nos últimos 20 anos 
 
Ana Sofia Figueiredo, Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás os Montes e 
Alto Douro (CHTMAD) 
Carolina Quintela, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD 
Mafalda Cascais, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD  
Marisa Carvalho, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD  
Susana Sousa, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD  
Juan Calviño, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD  
Marisa Sousa, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD  
António Pereira, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD  
Isabel Soares, Serviço de Pediatria e Neonatologia, CHTMAD 
 
Palavras Chave: Sífilis Congénita; Incidência; Recém-nascido. 
 
Introdução/Objetivos:  
A sífilis congénita é uma infeção provocada pelo Treponema pallidum, transmitida ao feto pela 
placenta de mães com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente. Tem um largo espectro de 
manifestações, no entanto, 60% dos recém-nascidos são assintomáticos. Como não gera imunidade, 
a grávida pode ser reinfectada na mesma gestação, sendo imprescindível o tratamento do parceiro. 
Este estudo pretende avaliar a incidência e evolução temporal dos casos de sífilis congénita no 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).  
 
Métodos:  
Estudo retrospetivo descritivo dos processos de recém-nascidos internados por suspeita de sífilis 
congénita, durante um período de 20 anos (2001-2020) na Unidade de Cuidados Especiais ao 
Recém-Nascido do CHTMAD.  
 
Resultados:  
Foram incluídos 22 casos com igual distribuição nos dois géneros. 36% das gestações não foram 
vigiadas ou foram mal vigiadas.  Nos casos detetados na gravidez, o tratamento foi inadequado em 
68% dos casos (59% não tiveram comprovativo de cura materna e 9% foram tratadas menos de 1 
mês antes do parto). O companheiro não foi tratado em 50% dos casos. Relativamente aos fatores de 
risco, verificou-se que 41% dos casos apresentavam risco social e em 1 caso a mãe tinha infeção por 
VIH e consumo de drogas. Atualmente, 4 crianças estão institucionalizadas e 3 casos são 
acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A incidência de internamentos por 
suspeita de sífilis congénita aumentou nos últimos 2 anos do estudo. 
 
Conclusões:  
Apesar de a amostra estudada incluir poucos casos, verificou-se um aumento da incidência de 
internamentos por suspeita de sífilis congénita nos últimos anos, provável repercussão do aumento 
dos casos em idade fértil, reportado na literatura. No nosso estudo associou-se a vulnerabilidade 
social. É fundamental a vigilância gestacional e a motivação da grávida e do parceiro para o 
tratamento adequado. 
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Comunicação oral nº 24 

 

Ventilação não invasiva de recém-nascidos com ventiladores do tipo domiciliário na 
transição para o domicílio – será possível? 

 
Vanessa Costa, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar e Universitário do Porto 
Luís Salazar, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
José Miguel Freitas, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Ana Cristina Freitas, Unidade de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Manuel Ferreira-Magalhães, Unidade de Pneumologia Pediátrica, Centro Hospitalar Universitário do 
Porto 
Ana Ramos, Unidade de Pneumologia Pediátrica, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Lurdes Morais, Unidade de Pneumologia Pediátrica, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 
Introdução 
A doença pulmonar crónica em recém-nascidos (RN) com necessidade de suporte ventilatório é um 
dos principais motivos para internamento prolongado em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 
(UCIN). O avanço tecnológico em ventiladores do tipo domiciliário poderá responder a este problema, 
permitindo uma transição para os cuidados mais precoce. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
adaptação destes RN a ventilador de tipo domiciliário, analisando também a sobrevida e transição de 
cuidados. 
 
Métodos 
Estudo retrospetivo e observacional com análise estatística descritiva dos dados clínicos dos RN 
adaptados a ventiladores do tipo domiciliário entre 2016 e 2020 em UCIN de hospital terciário.  
 
Resultados 
Treze RN com suporte estável de ventilação não invasiva (VNI) foram adaptados a ventilador do tipo 
domiciliário (ventiladores Stellar® e Trillogy100®). O diagnóstico mais comum foi sequência de Pierre 
Robin (31%). Outros diagnósticos foram: síndrome de Stickler, síndrome de Schaaf-Yang, distrofia 
miotónica de Steinert, paralisia diafragmática associada a lesão do plexo braquial, displasia 
broncopulmonar, trissomia 19, amioplasia congénita e síndrome de hipoventilação central congénita. 
A maioria (77%) foram RN de termo. A mediana de peso na adaptação foi de 2730g (mínimo 2258g). 
A alta da UCIN ocorreu em mediana aos 24 dias de vida (mediana de 7 dias após adaptação ao 
ventilador). Um doente, em cuidados paliativos, faleceu durante o internamento. Dos restantes, a alta 
para o domicílio ocorreu sob VNI, com mediana de idade de 50 dias e mediana de peso de 3410g.  
 
Conclusões 
Neste grupo de RN com doenças neuromusculares, neurológicas e respiratórias complexas, a VNI 
através de ventilador de tipo domiciliário ofereceu suporte ventilatório adequado e permitiu alta da 
UCIN em poucos dias. Estes resultados encorajam a progressão da investigação nesta área e 
reforçam a premência de avanços tecnológicos para responder à evolução das necessidades destes 
doentes. 
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Comunicação oral nº 25 

 

Malformações congénitas do rim e vias urinárias – casuística de um Hospital nível II 
 
Carolina Castro - Serviço de Pediatria, Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Hospital Pedro 
Hispano (ULSM-HPH) 
Ana Luísa Correia - Serviço de Pediatria, ULSM - HPH 
Paula Noites - Serviço de Neonatologia, ULSM - HPH 
Sara Peixoto - Serviço de Neonatologia, ULSM - HPH 

 
Palavras-chave: CAKUT, diagnóstico pré-natal, hidronefrose, seguimento pós-natal 
 
Introdução/Objetivos:  
As malformações congénitas do rim/vias urinárias (CAKUT) são um grupo heterogéneo de alterações 
morfológicas/funcionais presentes em 4-60/10000 nascimentos. Correspondem a 20-30%das 
malformações no período pré-natal apresentando um amplo espectro de fenótipos, desde curso 
benigno de hidronefrose transitória até agenesia renal bilateral, incompatível com a vida. O objetivo 
deste estudo foi identificar e analisar a evolução clínica das CAKUT com diagnóstico pré-natal (DPN) 
num hospital nível II. 
 
Métodos:  
Estudo retrospetivo observacional de recém-nascidos com diagnóstico de CAKUT nascidos num 
hospital nível II entre 2013-2020. Consultados o Registo Nacional de Anomalias Congénitas, consulta 
externa e processos clínicos das crianças e progenitoras. A amostra foi caracterizada tendo em conta 
os dados demográficos, gestação, parto e comorbilidades perinatais. A ausência de DPN e perda de 
seguimento foram critérios de exclusão. 
 
Resultados: 
Foram identificados 98 casos de CAKUT (prevalência0.8%), a maioria do sexo masculino(72.4%) e 
raça caucasiana(95.9%). Em 39.8% dos casos havia patologia renal na família. 
Hidronefrose isolada foi identificada em 62.3% das crianças, das quais 29.5% tinha hidronefrose 
grave e em 37.7%foram diagnosticadas outras CAKUT. A agenesia renal (7.1%), refluxo 
vesicoureteral(7.1%), displasia renal multiquística(6.1%) e obstrução pielo-ureteral (6.1%) foram as 
mais prevalentes. A associação de duas malformações observou-se em9.2%. 
Após o nascimento, 94.9% iniciou profilaxia antibiótica e em 14.3% foi feito diagnóstico de infeção do 
trato urinário(ITU) no primeiro ano. Foram intervencionadas cirurgicamente 12 crianças(12.2%) e 
nenhuma evoluiu para doença renal crónica. A maioria(73.5%) mantém seguimento em consulta. 
 
Discussão/Conclusão: 
O estudo ecográfico pré-natal cuidado é essencial para a identificação e orientação pós-natal 
adequada das CAKUT. Apesar do curso maioritariamente benigno e transitório destas malformações, 
14.3% das crianças teve ITU e 12.2% foi submetida a intervenção cirúrgica corretiva. Estas 
malformações são também responsáveis por 40-50%dos casos de doença renal crónica com início na 
infância, o que torna o seguimento destes doentes de extrema importância com vista a um melhor 
prognóstico a longo prazo. 
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Dia 9 de abril, 12h30 – 13h30, AUDITÓRIO 

Mesa de Comunicações Orais nº 6 

Moderadores: Fátima Negrão e João Rosa  

Comunicação oral nº 26 

Hemoculturas Positivas e Sépsis Neonatal – Análise Casuística de 5 Anos 
 
Adriana Ferreira - Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Eulália Sousa - Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Joaquim Freitas - Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Mariana Viana - Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
Filipa Miranda - Unidade de Neonatologia do Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
Francisco Pereira da Silva - Unidade de Neonatologia do Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa 
 
Palavras-chave: sépsis, hemoculturas, recém-nascidos, resistências aos antibióticos 
 
Introdução/Objetivos: A sépsis neonatal mantém-se uma das principais causas de mortalidade e 
morbilidade neonatal. Os agentes microbianos envolvidos variam entre diferentes regiões e ao longo 
do tempo, tornando-se essencial conhecer a epidemiologia local. O objetivo foi caracterizar os 
doentes com hemoculturas positivas e clínica compatível com sépsis internados numa Unidade de 
Neonatologia, e identificar possíveis fatores de risco, agentes microbianos envolvidos e respetivas 
sensibilidades. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo descritivo dos processos clínicos dos doentes internados na Unidade de 
Neonatologia de um hospital de nível II, ao longo de 5 anos (2014-2018), com hemoculturas positivas 
e clínica compatível com sépsis.  
 
Resultados: Identificaram-se 73 episódios de sépsis comprovados por hemocultura, 69,9 % 
ocorreram em recém-nascidos com baixo peso e 71,2% em recém-nascidos pré-termo. A maioria 
correspondeu a sépsis tardia (82,2%). Os microrganismos mais frequentes foram os Sthapylococcus 
coagulase negativos (SCN) (75,3%) principalmente associados à sépsis tardia. Os principais 
responsáveis pela sépsis precoce foram o Streptococcus do Grupo B e a Escherichia coli. Não foi 
isolado nenhum Staphylococcus aureus meticilino-resistente. Os SCN apresentaram elevadas taxas 
de resistência aos antibióticos beta-lactâmicos. 
 
Conclusões: Os resultados obtidos mostram a epidemiologia local da sépsis neonatal, caracterizada 
pela elevada frequência de sépsis tardia associada a microrganismos nosocomiais. Os SCN são 
resistentes à maioria dos antibióticos mais utilizados diariamente, sendo necessário recorrer à 
vancomicina. Assim, é importante rever e aperfeiçoar os protocolos de prevenção e controlo de 
infeção, na tentativa de diminuir a utilização de antibióticos de largo espectro e minimizar a duração 
do tratamento sempre que possível.  
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Comunicação oral nº 27 

 

Infeção urinária no recém-nascido e no pequeno lactente: diferenças e semelhanças 
 
Teresa Almeida Lopes 
João Filipe Nico 
Sofia Rodrigues Almeida 
Catarina Neves 
Serviço de Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz 

 
Palavras-chave: Infeção urinária, recém-nascido, pequeno lactente 
 
A infeção urinária (IU) é uma das infeções bacterianas mais frequentes em idade pediátrica. No 
recém-nascido (RN) e pequeno lactente (PL) pode apresentar-se por quadros sistémicos graves e 
levar à identificação de malformações nefro-urológicas desconhecidas. 
 
Estudo retrospetivo das IU em RN (0-28 dias) e PL (29-90 dias) num hospital nível II, entre 
janeiro/2010-dezembro/2020. 
 
Registaram-se 56 IU (20 RN e 36 PL), 73% do sexo masculino e 14% prematuros. A idade mediana 
foi 46 dias e 7% tinha diagnóstico pré-natal de malformações nefro-urológicas. Os sintomas mais 
frequentes foram febre (77%), irritabilidade (34%) e recusa alimentar (29%). Os métodos utilizados 
para colheita de urina foram punção vesical e algaliação (50%/50%). O microorganismo mais 
frequentemente isolado em urocultura foi a E. coli (84%). Houve uma hemocultura positiva ao mesmo 
agente. A antibioterapia mais usada no RN foi ampicilina e gentamicina (RN:90% vs PL:14%) e no PL 
cefuroxime (RN:0% vs PL:69%) (p<0,001). A via mais utilizada no RN foi a endovenosa exclusiva 
(RN:50% vs PL:8%) e no PL a endovenosa completada com oral (PL:75% vs RN:50%) (p=0,001). Em 
5 casos foi necessário ajuste terapêutico por resistência ao antibiótico empírico (4 ao cefuroxime e 1 
à gentamicina). Todos os casos tiveram boa evolução clínica. No episódio agudo, 96% realizaram 
ecografia renal e vesical que revelou alterações em 28% (dilatação piélica). No seguimento, 57% 
realizaram cintigrama renal com DMSA (9% com alterações), 25% cistografia (29% com alterações) e 
4% cintigrama com MAG3 (todos com alterações). 
 
Como descrito na literatura, verificou-se um predomínio do sexo masculino e do isolamento de E. coli. 
O antibiótico e a via de administração foram adequados à faixa etária. Verificou-se uma evolução 
favorável em todos os casos, apesar das resistências aos antibióticos empíricos. A ampla realização 
de ecografia no episódio agudo permitiu a identificação precoce de malformações não identificadas 
no período pré-natal. 
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Comunicação oral nº 28 

 

Sífilis congénita, uma preocupação ainda atual: experiência de 16 anos de um hospital 
nível II 
 
Sandra Soares Cardoso - Interna de Formação Específica de Pediatria 
Sónia Andrade Santos - Interna de Formação Específica de Pediatria  
Ana Gisela Oliveira - Interna de Formação Específica de Pediatria 
Pedro Maneira Sousa - Assistente de Pediatria  
Sofia Reis - Assistente de Pediatria 
Clara Diogo - Assistente de Pediatria  
Cecília Figueiredo - Assistente Graduada de Pediatria 
Fátima Simões - Assistente Graduada de Pediatria 
Vítor Bastos - Assistente Graduado de Pediatria 
Isabel Andrade - Assistente Graduada Sénior de Pediatria 
Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
 
Palavras-chave: sífilis congénita, Treponema pallidum, vigilância pré-natal 
 
Introdução:  
As infeções sexualmente transmissíveis são um importante problema de saúde pública. A sífilis 
congénita é uma doença infeciosa, longe de poder ser considerada uma patologia do passado, com 
possíveis implicações na morbilidade e mortalidade neonatal. 
 
Métodos:  
Revisão retrospetiva, descritiva e analítica dos processos médicos de recém-nascidos (RN) com 
diagnóstico serológico provável/confirmado de sífilis congénita, entre 2004 e 2020, num hospital nível 
II. Foram analisadas características demográficas, dados da história clínica, exames complementares 
de diagnóstico, terapêutica instituída e morbilidades. 
Os critérios laboratoriais para caso confirmado foram uma análise não treponémica reativa e deteção 
de IgM específico para Treponema pallidum no soro do RN e, para caso provável, análises 
serológicas treponémicas e não treponémicas reativas no soro da mãe.  
 
Resultados:  
Em 16 anos, houve 32 RN com suspeita de sífilis congénita, 4 em 2020. Da amostra total, 44% 
apresentaram critérios laboratoriais para caso confirmado e os restantes para caso provável. 
Em 9% a gravidez não foi vigiada e em 25% foi mal vigiada; 25% das mães não foram tratadas e das 
submetidas a tratamento, em 83% foi subótimo. Verificou-se reinfeção em 16% das mães.  
Dos RN, 28% eram pré-termo, 16% baixo/muito baixo peso e 62,5% do sexo feminino. Foram 
assintomáticos em 81% dos casos. Um apresentou VDRL positivo no liquor, 6 alterações na ecografia 
transfontanelar (3 destes com corioretinite e 3 com trombocitopenia).  
A mediana de internamento foi de 15 dias e 94% completaram terapêutica com penincilina G aquosa 
ao nascimento. Foram reinternados 2 casos sem indicação para terapêutica ao nascimento por 
aumento dos títulos em consulta de seguimento. Foram registadas sequelas em 9%. 
 
Conclusões:  
A investigação da história de infeção materna, com rastreio de sífilis e adequados cuidados pré-
natais, com tratamento e seguimento da mãe, é essencial na redução do risco para o RN. 
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Comunicação oral nº 29 

 

Infeção congénita a citomegalovírus – apresentação clínica e seguimento numa 
unidade nível III 
 
Mariana Oliveira Pereira - Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Ivo Neves - Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Joana Vilaça - Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Gabriela Reis - Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Luís Albuquerque - Serviço de Patologia Clínica, Hospital de Braga 
Clara Machado - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Almerinda Pereira - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria e Diretora de 
Serviço, Hospital de Braga 

 
PALAVRAS-CHAVE: Citomegalovírus, infeção congénita, surdez neurossensorial. 
 
INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 
A infeção congénita por citomegalovírus(CMV) é a infeção vertical mais frequente nos países 
desenvolvidos. Pode causar várias sequelas, sendo a principal causa infeciosa de surdez 
neurossensorial. Procuramos identificar os motivos pelos quais foi pedida a pesquisa de DNA de 
CMV na urina dos recém-nascidos (RN) e caraterizar a apresentação clínica e seguimento das 
infeções congénitas por CMV. 
 
MÉTODOS 
Estudo retrospetivo, através da pesquisa de DNA de CMV na urina de RN até aos 21 dias, entre 1 de 
janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019.  
 
RESULTADOS 
Em 196 RN, (n=9;4,6%) apresentaram CMV na urina positivo.  
Os principais motivos da pesquisa do CMV foram a presença de restrição do crescimento fetal (RCF) 
e/ou peso leve para a idade gestacional(n=127;64,8%), seroconversão materna na 
gravidez(n=27;13,8%), alterações ecográficas fetais(n=9;4,6%), microcefalia(n=9;4,6%), 
trombocitopenia neonatal(n=8;4,1%), colestase(n=5;2,6%) ou outros (n=11; 5,6%).  
Nos 9 RN com infeção, os motivos da pesquisa de CMV foram seroconversão materna (n=5;55,6%), 
RCF(n=2;22,2%), microcefalia(n=1;11,1%) e pneumonia(n=1;11,1%).  
Dos 9 RN com infeção, (n=6;66,7%) apresentaram-se sintomáticos, dos quais (n=5;83,3%) com 
doença grave, por atingimento do sistema nervoso central ou doença sistémica, e (n=1;16,7%) 
doença ligeira. Dos 6 RN sintomáticos, (n=3;50,0%) necessitaram de internamento na Unidade de 
Cuidados Neonatais, por icterícia, pneumonia e convulsões.  
Foram tratados com valganciclovir (n=3;50%) dos RN sintomáticos, pela presença de alterações 
imagiológicas cerebrais. No seguimento, 1 destes doentes apresentou surdez neurossensorial com 
atraso do desenvolvimento e 1 outro doente atraso global do desenvolvimento.  
Permanecem sem sequelas (n=7;77,8%) RN. 
 
CONCLUSÃO 
Apesar do elevado número de pesquisas de CMV, verificou-se uma baixa taxa de infeção congénita, 
que pode ser justificada pela falta de critérios de investigação padronizados e pela ausência de um 
programa de rastreio de CMV na gravidez ou no período neonatal. 
Isto conduz a uma subestimativa da prevalência da infeção por CMV, assim como das suas possíveis 
sequelas. 
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Comunicação oral nº 11 

 

Sedoanalgesia em recém-nascidos muito baixo peso sob ventilação invasiva 
 
Sofia Pimenta - UCIN- Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro Materno 
Infantil do Norte 
Filipa Martins - UCIN- Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro Materno 
Infantil do Norte 
Sara Domingues - UCIN-Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro Materno 
Infantil do Norte 
Elisa Proença - UCIN-Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro Materno 
Infantil do Norte  
Catarina Liz - UCIN-Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Centro Materno 
Infantil do Norte  
 
Palavras chave: sedoanalgesia, ventilação invasiva, muito baixo peso 
 
Introdução: 
A sedoanalgesia tem um papel essencial nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), 
permitindo o controlo da dor e stress associados a ventilação mecânica (VM). Por outro lado, os seus 
efeitos laterais, incluindo potencial neurotoxicidade, requerem uma utilização criteriosa.  
 
Objetivos: 
Caracterizar a utilização de sedoanalgesia nos recém-nascidos (RN) muito baixo peso (MBP) 
ventilados numa UCIN nível III. 
 
Métodos:  
Estudo retrospetivo descritivo dos RNMBP (< 32 semanas ou <1500g) internados na UCIN entre 2013 
e 2020 e sob VM por mais de 48 horas. Os dados foram recolhidos dos registos clínicos e a análise 
estatística foi realizada no SPSS®. 
 
Resultados: 
Nestes 7 anos nasceram 647 RNMBP, 218 necessitaram de VM. 
A amostra foi constituída por 139 RN e 153 episódios de ventilação. A média da idade gestacional 
(IG) foi 27 semanas e 913 g de peso.  
Foi efetuada sedoanalgesia em 86% dos episódios, 23% em perfusão. Verificou-se um aumento da 
sua utilização de 70% para 94% (p=0,000), após a implementação de protocolo de controlo da dor.  
A mediana da dose cumulativa total (DCT) foi 0,82 mg/kg, sendo a morfina o primeiro fármaco 
utilizado em 99% dos casos.  
RN com pneumotórax (p<0,01) ou necessidade de suporte aminérgico (p=0,01) necessitaram mais 
frequentemente de sedoanalgesia em perfusão, os primeiros com necessidade de maior DCT 
(p=0,042). A DCT correlaciona-se de uma forma independente da IG com os dias de tolerância oral 
total (TOT) (p=0,05), constatando-se uma aquisição mais tardia de TOT com maiores doses. 
 
Conclusão: 
Apesar da dificuldade de avaliação da dor neste grupo de RN, evidencia-se uma preocupação 
crescente, com aumento significativo de sedoanalgesia guiada por protocolo nos últimos anos.   
A utilização da DCT mínima eficaz, evitando o uso de perfusão, vai de encontro às recomendações 
atuais, atendendo aos riscos associados, como o atraso na aquisição de TOT. 
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Dia 9 de abril, 12h30 – 13h30, SALA A 

Mesa de Comunicações Orais nº 7 

Moderadores: Clara Paz Dias e Lucinda Mendonça 

 

Comunicação oral nº 31 

 

Perspetiva da mortalidade neonatal das últimas 3 décadas numa unidade de cuidados 
intensivos neonatais 

 
Rita Ramos, Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta 
Inês Carneiro, Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta 
Pedro Fonseca, Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica, Instituto Superior 
de Economia e Gestão, Lisboa 
Bruno Sanches, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, Hospital Garcia de Orta 
Margarida Cabral,Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, Hospital Garcia de Orta 
António Gomes, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, Hospital Garcia de Orta 
 
PALAVRAS-CHAVE: mortalidade neonatal, causas de morte, cuidados intensivos neonatais, 
prematuridade  
 
INTRODUÇÃO: A mortalidade neonatal resulta de uma complexa relação entre variáveis biológicas, 
sociais e de assistência à saúde. Constitui um excelente indicador, espelhando não só o nível de 
cuidados perinatais e neonatais, mas também o grau de diferenciação das Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatais (UCIN) 
 
Objetivo: determinar as causas de morte e a sua tendência nos últimos 29 anos num hospital com 
cuidados perinatais diferenciados. 
 
MÉTODOS: Estudo retrospetivo. Incluídos recém-nascidos que faleceram na UCIN entre 1 de janeiro 
de 1992 e 31 de dezembro de 2020. A tendência anual das causas de morte foi avaliada pelo teste 
qui-quadrado. Significância estatística para p<0,05. 
 
RESULTADOS: No período de estudo foram admitidos 6816 recém-nascidos, verificando-se uma 
taxa de mortalidade de 5,7%(n=390). Cinquenta por cento das mortes ocorreram no período neonatal 
precoce;77% em prematuros. A taxa de mortalidade neonatal apresentou uma tendência decrescente 
ao longo dos anos (p<0,01). As principais causas de morte foram complicações da prematuridade 
(39%,n=154), infeções(24%,n=93) e malformações congénitas(16%,n=64). As complicações da 
prematuridade e infeções predominaram nas idades gestacionais mais baixas. Com o aumento da 
idade gestacional aumentaram as mortes por asfixia perinatal e anomalias congénitas. No período de 
estudo a proporção de mortes por malformações congénitas diminuiu(p=0,045), sobretudo as 
cardiopatias congénitas(p=0,035). Contrariamente, as mortes por infeção aumentaram(p=0,01), 
particularmente nos últimos dez anos(p=0,002).  
 
CONCLUSÕES: A diminuição da taxa de mortalidade neonatal e da proporção de mortes por 
malformações congénitas nas últimas três décadas reflete os progressos alcançados a nível de 
diagnóstico pré-natal e de cuidados pós-natais diferenciados. Por outro lado, as mortes por infeção 
relevaram-se um grande desafio na última década na nossa UCIN. Conhecer e interpretar os dados 
relativos à mortalidade neonatal tem o potencial de permitir uma prática clínica mais direcionada. É 
necessário rever estratégias de prevenção e intervenção para um controlo local mais efetivo das 
infeções. 
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Comunicação oral nº 32 

 

Otimização do rastreio de hipotiroidismo congénito no recém-nascido pré-termo 
 
Pedro Marinho, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Centro Materno-Infantil do Norte 
Sara Leite, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Centro Materno-Infantil do Norte 
Céu Mota, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Centro Materno-Infantil do Norte 
Hugo Rocha, Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, Departamento de Genética 
Humana – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
Laura Vilarinho, Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, Departamento de Genética 
Humana – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
Luís Ribeiro, Unidade de Endocrinologia Pediátrica, Centro Materno-Infantil do Norte 
Teresa Borges, Unidade de Endocrinologia Pediátrica, Centro Materno-Infantil do Norte 
Elisa Proença, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Centro Materno-Infantil do Norte 

 

 
No Rastreio Neonatal de Hipotiroidismo Congénito (HC), para os recém-nascidos pré-termo (RNPT) 

com ≤1500g ou ≤30 semanas, devido à imaturidade do eixo hipotálamo-hipofisário, está definida 

desde 2014, a colheita de 3 amostras. Contudo, nos RNPT, a imaturidade extrema, a complexidade 

das co-morbilidades e terapêuticas a que frequentemente são sujeitos, podem interferir nos 

resultados e levar à ocorrência de falsos negativos. Através de um estudo observacional retrospetivo 

entre 2016-2020, foram diagnosticados 10 casos de HC em RNPT com idade gestacional (IG) <35S: 

4 com IG <28 semanas e 6 com IG 28-35 semanas. No grupo com <28 semanas, 3 RN apresentaram 

elevação da tirotropina (TSH) apenas na 3ª colheita e 1 RN apresentou redução de TSH e de tiroxina 

total (T4) em todas as amostras. No grupo 28-35 semanas, 3 RN apresentaram elevação da TSH 

apenas na 3ª amostra, 1 RN na 2ª amostra, 1 RN (pré-termo tardio) foi diagnosticado na 1ª amostra e 

1 RN com TSH normal em duas amostras, só apresentou TSH elevado após o termo. Nos RN com 

imaturidade extrema, a 3ª colheita é realizada antes das 32 semanas e pode ser insuficiente para 

excluir HC. Poderão também “escapar” RN com IG >30 semanas, atendendo a um carácter pouco 

consistente dos resultados obtidos. Diferentes estudos têm tentado estabelecer o protocolo ideal para 

o rastreio do HC, não existindo contudo consenso. Por este motivo, está em curso um estudo piloto 

prospectivo multicêntrico com o objetivo de otimizar o atual rastreio de HC nos RNPT. Esta avaliação 

inclui todos os RN <34 semanas, aos quais, de acordo com a IG, é aplicado o protocolo atual 

expandido até ao termo, com repetição das colheitas após as 32 semanas e às 36 semanas de idade 

pós-menstrual ou alta. 
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Comunicação oral nº 33 

 

Persistência canal arterial - experiência de 8 anos numa unidade de neonatologia nível 
III 

 
Joana Vilaça, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Ivo Neves, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Gabriela Reis, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Mariana Pereira, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Rita Dias, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Albina Silva,Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Nicole Silva,Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Almerinda Pereira,Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Diretora de Serviço, Serviço de 
Pediatria, Hospital de Braga 
Miguel Costa, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
 
Palavras chave: persistência canal arterial, recém-nascidos, muito baixo peso, tratamento cirúrgico 
 
Introdução  
A persistência do canal arterial (PCA) está fortemente associada à prematuridade e é considerado um 
evento fisiológico multifatorial e complexo, resultante da atuação sinérgica de diferentes fatores sobre 
o sistema cardiovascular. São frequentes as dúvidas relacionadas com a sua abordagem terapêutica.  
 
Objetivos:  
Avaliação da eficácia do tratamento médico na PCA e de fatores de risco que influenciem a 
necessidade de tratamento cirúrgico.  
 
Métodos  
Estudo retrospetivo, transversal e observacional.  Análise estatística descritiva e aplicação dos testes 
χ2 e t-test. Recém-nascidos (RN) de extremo/muito baixo peso ao nascer e ou <32 semanas idade 
gestacional (IG) nascidos entre 1/Jan/2013 e 31/Dezembro/2020 num hospital de apoio perinatal 
diferenciado. 
 
Resultados  
Numa amostra total de 446 RN, 117(26,2%) foram diagnosticados com PCA, dos quais 49/117 
(41,9%) tinham significado hemodinâmico. A eficácia do tratamento médico foi de 30/49(61,2%). 
Houve encerramento do canal arterial com 1 ciclo terapêutico em 21/30 (70%), com 2 ciclos em 
5/30(16,7%) e com 3 ciclos em 4/30(13,3%). Interromperam o tratamento médico 8/49(16.3%). 
Destes, 4/8(50%) por suspeita de enterocolite necrotizante. 
O tratamento cirúrgico correspondeu a 19/49 (38,8%), sendo que 10/19 (52,6%) dos submetidos a 
cirurgia completaram 3 ciclos de tratamento médico.  
De todos os fatores de risco analisados, só a IG se correlacionou estatisticamente com a necessidade 
de tratamento cirúrgico (p=0.02), com uma média de 28 semanas de IG nos que encerraram com 
tratamento médico vs média de 26 semanas de IG nos que necessitaram de tratamento cirúrgico.   
 
Conclusão  
Apesar da PCA ser uma situação complexa, o tratamento médico permitiu o encerramento numa 
percentagem considerável, 61,2% dos RN e sem complicações associadas. A IG foi o único fator que 
se correlacionou com a necessidade de tratamento cirúrgico.  
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Comunicação oral nº 34 

 

Caracterização clínica e ecocardiográfica da hipertensão pulmonar neonatal 
 
João Oliveira Dias – Serviço de Cardiologia Pediátrica, Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC 
Francisca Cardoso – Centro Hospitalar de Leiria  
Rui Castelo – Unidade de Cuidados Intensivos do Recém-Nascido, Maternidade Daniel 
de Matos, CHUC 
Joaquim Tiago – Unidade de Cuidados Intensivos do Recém-Nascido, Maternidade Daniel de Matos, 
CHUC 
 
Palavras-chave: Hipertensão pulmonar neonatal; Shunts cardíacos; Terapêutica; Complicações 
 
Introdução  
A hipertensão pulmonar (HTP) neonatal afeta até 10% dos recém-nascidos (RN) com dificuldade 
respiratória. A gravidade define-se através de critérios clínicos, não estando estabelecidos critérios 
ecocardiográficos de pior prognóstico. 
Este trabalho tem como objetivo caracterizar a população de RN com HTP. 
 
Métodos 
Estudo observacional, retrospetivo. Incluídos os casos de HTP entre 2010-2020 numa maternidade 
terciária. Colhidos parâmetros demográficos, clínicos e ecocardiográficos. 
 
Resultados 
Foram diagnosticados 88 casos de HTP (0,3%), 21 com idade gestacional (IG) <28semanas. 
As complicações pré-natais foram frequentes (65,9%), sendo mais comuns a ameaça de parto pré-
termo (26,1%) e as alterações dos dopplers fetais (18,2%). 
A maioria teve outro diagnóstico associado, 52,2% doença das membranas hialinas, 9,1% 
cardiopatia, 6,8% síndrome da aspiração meconial e 5,7% síndromes polimalformativas. 
A PSAP foi >35mmHg em 80,6% dos RN, e o rácio PA pulmonar/sistémica>2/3 em 93,4%. Um shunt 
estava presente em 90,1%, sendo o fluxo em 45,7% D-E ou bidirecional. 
Os diuréticos foram mais usados nos RN com IG<28s (61,9% vs 26,9%), à semelhança dos 
inotrópicos (85,7% vs 35,8%). Utilizou-se sildenafil em 18,2% e iNO em 1,1%.  
As complicações mais frequentes nos RN com IG<28s foram cerebrais (47,6%), pulmonares (38,1%) 
e infeciosas (38,1%), nos RN com IG≥28s infeciosas (31,3%) e pulmonares (25,4%). A mortalidade 
global foi 25%, e nos RN com IG<28s 66,7%. A evolução para HTP crónica ocorreu em 5%, sendo 
superior nos RN com cardiopatia (25%). 
A presença de shunt, PSAP>35mmHg ou rácio PA pulmonar/sistémica>2/3 não tiveram associação 
com complicações ou evolução para HTP crónica. A presença de shunt D-E ou bidirecional associou-
se a maior mortalidade e evolução para HTP crónica. 
 
Conclusões 
Nesta série, a HTP teve uma incidência semelhante ao descrito na literatura. A maioria dos RN 
apresentou algum tipo de complicação e a taxa de mortalidade foi elevada. Descrevemos a direção 
do shunt como um novo indicador de mau prognóstico. 
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Comunicação oral nº 35 

 

Valorização dos índices eritrocitários no período neonatal: estudo piloto 
 
Sara Fonseca 1,2 
Sofia Ferreira 1 
Maria José Teles 3 
Maria Fátima Ferreira 4 
Manuela Rodrigues 1 
Henrique Soares 1,2 
Gorett Silva 1 
1 Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
2 Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria da Faculdade de Medicina do Porto 
3 Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar Universitário de São João 
4 Serviço de Hematologia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
 
Introdução 
A alteração dos índices eritrocitários (IE) pode ser um indicador precoce de deficiência de ferro, 
hemoglobinopatia ou outra alteração intrínseca do eritrócito. No recém-nascido (RN), a sua deteção 
no hemograma nem sempre é valorizada. Este estudo tem como objetivo analisar os RN 
referenciados à Consulta de Hematologia Pediátrica (CHP) que apresentavam alteração dos IE e 
foram rastreados para patologia eritrocitária. Pretende ainda inferir sobre a valorização dos IE no 
período neonatal. 
 
Métodos 
Foram recolhidos os valores da concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), volume 
corpuscular médio (VCM) e calculado o rácio CHCM/VCM de todos os RN que realizaram 
hemograma no Berçário, de um hospital terciário durante 2 anos (2015-2016), por vários motivos 
clínicos. Destes, alguns dos que apresentavam alterações dos IE suspeitas de patologia eritrocitária, 
foram referenciados à CHP, analisando-se as características demográficas e laboratoriais, bem como 
a história pessoal e familiar. 
 
Resultados 
Dos 1084 hemogramas, correspondentes a 930 RN, 68 tinham VCM <94 fL, 280 tinham MCHC >36.5 
g/dL e 29 tinham ambas as alterações. Em 514, o rácio CHCM/VCM foi >0.36, e destes, 31 RN foram 
referenciados à CHP, tendo sido confirmados 2 casos de esferocitose hereditária e 3 casos de traço 
alfa-talassémico. Em 11 RN foi diagnosticada ferropenia. 
 
Conclusões 
Tendo por base a alteração dos IE encontrada, foi desenvolvida investigação com deteção mais 
precoce de condições patológicas. Pretendemos com este estudo contribuir para o reconhecimento 
da importância de valorizar estes índices no período neonatal, contribuindo para o diagnóstico 
precoce destas doenças e seu acompanhamento.  
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Dia 9 de abril, 13h30 – 14h30, AUDITÓRIO 

Mesa de Comunicações Orais nº 8 

Moderadores: André Graça e Ana Vilan  

Comunicação oral nº 36 

 

Análise da mortalidade numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais nível III 

 
Isabel Mendes - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Cuidados Intensivos 
Neonatais e Pediátricos - Centro Materno Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
(CMIN-CHP) 
Juliana da Silva Cardoso - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Cuidados 
Intensivos Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHP 
Joana Amorim - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Cuidados Intensivos 
Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHP 
Céu Mota - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e 
Pediátricos, CMIN-CHP 
Alexandra Almeida -Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Cuidados Intensivos 
Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHP 
Carmen Carvalho - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Cuidados Intensivos 
Neonatais e Pediátricos,  CMIN-CHP 
Elisa Proença - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Cuidados Intensivos 
Neonatais e Pediátricos,  CMIN-CHP 
 
PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, mortalidade, causas de morte 
 
INTRODUÇÃO:  
A mortalidade infantil é um indicador fiável da saúde global da população, com a maioria das mortes 
ocorrendo no período neonatal. Nos últimos anos, a par da redução da mortalidade neonatal, verifica-
se uma crescente sensibilidade relativamente à adoção de cuidados de qualidade em fim-de-vida. 
 
OBJECTIVOS:  
Determinar a taxa de mortalidade na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), identificar 
causas de morte e analisar os tipos de intervenção em fim-de-vida.  
 
MÉTODOS:  
Estudo retrospetivo descritivo baseado nos registos clínicos. Analisados os óbitos ocorridos numa 
UCIN terciária, entre Janeiro de 2015 e Dezembro de 2019 (5 anos). Recém-nascidos (RN) 
categorizados em 3 grupos: grande prematuridade (GPT), anomalias congénitas e “outros”, sendo 
identificada a principal causa de morte. O tipo de intervenção em fim-de-vida foi classificado como 
reanimação, limitação (“withholding”) ou retirada de tratamento (“withdrawal”). 
 
RESULTADOS:  
Realizaram-se 16567 partos, correspondendo a 16931 nados-vivos (NV). Foram registadas 2518 
admissões na UCIN, 11.2% transferências doutras instituições. Do total de 86 óbitos na UCIN 
(3,4/100 internamentos), 17.4% eram outborn, 63% ocorreram na primeira semana e 35% destes nas 
primeiras 24 horas. A maioria (72%) era GPT, dos quais 81% PT extrema. Anomalias congénitas 12% 
e grupo “outros” 16%. 
No grupo GPT as causas de morte mais frequentes foram hemorragia intraperiventricular (29%), 
hemorragia pulmonar (23%) e sépsis (21%). No grupo “outros” 71% corresponderam a RN termo com 
encefalopatia hipóxico-isquémica (EHI). Em fim-de-vida, 30% receberam reanimação, 54% limitação 
do tratamento e 16% retirada do suporte de vida. 
 
CONCLUSÕES:  
A taxa de mortalidade e causas encontradas estão de acordo com o descrito na literatura. A maioria 
dos óbitos ocorreu precocemente em RN com prematuridade extrema, constituindo a EHI a causa 
mais frequente nos RN de termo. 
A atitude mais vezes adotada foi a limitação do tratamento, traduzindo uma posição menos 
interventiva quando o prognóstico se prevê muito desfavorável. 
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Comunicação oral nº 37 

 

Fatores de risco para Hemorragia Peri-intraventricular em Recém-nascidos de muito 
baixo peso e grandes prematuros  

 
Gabriela Reis - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Ivo Neves - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Joana Vilaça - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Mariana Pereira - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Cátia Leitão- Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Nicole Silva - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Filipa Raposo - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Carla Sá - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Dinis Sousa - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Almerinda Pereira - Diretora de Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, 
Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
 
Palavras-chave: Hemorragia Inter-periventricular, prematuridade, fatores de risco 
 
Introdução: A Hemorragia Peri-intraventricular (HPIV) é uma patologia frequente nos recém-nascidos 
(RN) pré-termo e de muito baixo peso (RNMBP). A identificação dos fatores de risco associados à 
HPIV é importante, para os prevenir e tratar atempadamente, minorar sequelas e melhorar o 
prognóstico. 
  
Objetivos: Análise e comparação dos fatores de risco para HPIV em RNMBP e grande prematuridade. 
 
Métodos: Estudo retrospetivo, longitudinal, caso-controlo, dos RNMBP (≤1500g) e/ou Idade 
Gestacional (IG) < 32 semanas, internados numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, 
nascidos num período de 5 anos (2013-2017). Exclusão dos óbitos. Análise estatística realizada 
através do SPPS Statistics®. 
 
Resultados: Foram incluídos 232 RN, dos quais 159 integrando o grupo A (sem diagnóstico de HPIV) 
e 73 integrando o Grupo B (com diagnóstico de HPIV). O peso ao nascimento foi, em média, 1354g 
no grupo A e 1210g no grupo B. A mediana de idade gestacional foi 31,2 semanas no grupo A e 28,8 
semanas no grupo B. Os RN do grupo B, tiveram HIPV grau I (58,9%), grau IV (17,8%), grau II 
(16,4%) e grau III (6,9%). Verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre HPIV e 
rotura prematura de membranas (RPM) (p<0.001), corioamnionite (p=0.002), sépsis tardia (p<0.001), 
persistência do canal arterial (PCA) (p<0.001), idade gestacional ≤28S (p<0.001), índice de APGAR 
<7 ao 5º minuto (p=0.044) e ausência/ciclo incompleto de maturação pulmonar fetal (p<0.001). Neste 
estudo, a RPM e a PCA constituíram fatores de risco independentes para HPIV.  
 
Conclusões: Este estudo corrobora os fatores de risco para HPIV descritos na literatura. Os autores 
pretendem demonstrar a importância da prevenção e tratamento atempado da PCA e controlo da 
RPM, que nesta amostra foram fatores de risco independentes para HPIV. 
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Comunicação oral nº 38 

 

Casuística de doentes com displasia broncopulmonar na Unidade de Neonatologia do 
Hospital Divino Espírito Santo (HDES) no período de 2010 a 2019 

 
Sara Gonçalves Dias, Serviço de Pediatria do Hospital Divino Espirito Santo 
Ana Moutinho, Serviço de Pediatria do Hospital Divino Espirito Santo 
Isabel Monteiro, Serviço de Pediatria do Hospital Divino Espirito Santo 
Lucinda Pacheco, Serviço de Pediatria do Hospital Divino Espirito Santo 
Fernanda Gomes, Serviço de Pediatria do Hospital Divino Espirito Santo 
 
Palavras-chave: displasia broncopulmonar; prematuridade. 
 
Introdução: A displasia broncopulmonar (DBP) é considerada uma doença pulmonar crónica neonatal, 
mais frequente quanto menor o peso ao nascimento (PN) e a idade gestacional (IG).  
Objetivos: identificar os recém-nascidos diagnosticados com DBP na Unidade de Neonatologia (UN) 
do HDES entre 2010 e 2019 e correlacionar a presença de fatores de risco e terapêutica da DBP. 
  
Metodologia: foi realizada uma análise retrospetiva dos processos clínicos dos doentes 
diagnosticados com DBP admitidos na UN do HDES entre 2010 e 2019. A definição de DBP incluiu a 
necessidade de tratamento com O2 > 21% durante 28 ou mais dias. Consideraram-se critérios de 
exclusão: doentes com outra patologia que justificasse o uso de O2 suplementar; doentes oriundos 
de outros hospitais admitidos para manutenção de cuidados; doentes do HDES transferidos para 
outros hospitais para cuidados mais diferenciados.  
 
Resultados: obteve-se uma amostra de 25 casos, com predomínio do sexo masculino (72%), com IG 
média de 28 semanas e 3 dias e PN médio de 997.5g. A incidência de DBP nos doentes admitidos no 
HDES entre 2010 e 2019 com PN <2500g foi de 10.6% e de 21.5% para doentes com PN <1000g. 
64% realizaram um ciclo completo de maturação pulmonar. A maioria necessitou de ventilação 
invasiva e de pelo menos uma dose de surfactante (80%). A necessidade de O2 suplementar foi em 
média de 67.4 dias. 20% realizou tratamento com corticoide sistémico e 56% recebeu terapêutica 
diurética.  
 
Discussão: Concordância com a literatura, observando-se como fatores de risco a prematuridade e 
um baixo PN. A incidência de DBP na UN do HDES é relativamente baixa, no entanto, a definição de 
DBP é pouco consensual podendo originar disparidades nas incidências.  
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Comunicação oral nº 39 

 

A Influência da via de parto no desenvolvimento de complicações neurológicas no 
recém-nascido de muito baixo peso 

 
Sara Todo Bom Costa 1 
Paula Costa 1 
André Graça 1 
Margarida Abrantes 1 
Grupo do Registo Nacional do recém-nascido de muito baixo peso ao nascer (RNMBP) 
1- Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte;  
 
Palavras-chave: recém-nascido prematuro, hemorragia cerebral peri-intraventricular, leucomalácia 
periventricular, via de parto 
 
Introdução/objetivos: 
 A hemorragia peri-intraventricular (HPIV) e a leucomalácia periventricular quística (LPVQ) estão 
diretamente relacionadas o grau de prematuridade. O parto por cesariana (CS) pode reduzir o risco 
de HPIV, embora a literatura tenha mostrado resultados discordantes. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a influência da via de parto no desenvolvimento de HPIV e LPVQ.  
 
Métodos:  
Foi analisada a base de dados do registo nacional do recém-nascido (RN) de muito baixo peso ao 
nascer (RNMBP) relativa ao período de janeiro 2010 a dezembro 2019. Foram excluídos RN com 
malformações major e idade gestacional ≥32 semanas. Foi feita a comparação de entre 2 grupos: CS 
e partos vaginais (PV). Análise estatística feita com qui-quadrado admitindo-se significado estatístico 
p<0.05.  
 
Resultados:  
De um total de 11023 RN, foram analisados 8251: 54,3% do sexo masculino, 67,2% parto CS 6,2% 
outborns, 32,7% gemelares. As medianas de idade gestacional, peso ao nascer e idade materna 
foram 29 semanas (AIQ 3,3), 1160g (AIQ 555) e 32 anos (AIQ 9), respetivamente. Relativamente aos 
graus de HPIV constatou-se ausência de HPIV em 5335 RN (58,9% PV vs 70,8% CS, p<0.01), HPIV 
grau 1 em 1144 (16,0% PV vs 13,6% CS, p<0.01), HPIV grau 2 em 706 (11,5% PV vs  7,6% CS, 
p<0.01) e HPIV grau 3 em 777 ( 13,6% PV vs 7,9% CS, p<0.01). O enfarte venoso hemorrágico 
periventricular ocorreu em 456 RN (8,4% PV vs 4,5% CS, p<0.01) e a dilatação ventricular pós-
hemorrágica em 457 (8,3% PV vs  4,6% CS, p<0.01). Não houve associação entre via de parto e 
LPVQ (p>0,05). 
 
Conclusão:  
Neste trabalho constatou-se uma associação entre via de parto e HPIV no grupo de RNMBP. A opção 
por cesariana no grande prematuro poderá ser eventualmente considerada na prevenção da HPIV. 
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Comunicação oral nº 40 

 

Marcadores celulares de processo inflamatório sistémico como biomarcadores de 
suscetibilidade para a ROP  
 
Mariza Martins - Departamento de Oftalmologia, Hospital Cuf Descobertas; Laboratório de Genética, 
Instituto de Saúde Ambiental, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa; Instituto de 
Investigação Científico Bento da Rocha Cabral 
Ana Carolina Santos - Laboratório de Genética, Instituto de Saúde Ambiental, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa; Instituto de Investigação Científico Bento da Rocha Cabral. Rita Espírito-
Santo- UCIN do Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria do Hospital de Santa-Maria, 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte 
Benvinda Morais- Unidade de Cuidados Intensivos e Especiais Neonatais do Hospital Prof. Doutor 
Fernando Fonseca.  
Joana Teixeira- Unidade de Cuidados Especiais Neonatais do Serviço de Pediatria do Hospital de 
Braga.  
Alice Freitas- UCIN do Serviço de Neonatologia do Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães. Luísa 
Neiva- Unidade de Neonatologia do Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do 
Centro Materno Infantil do Norte.  
Sandra Pereira- Unidade de Neonatologia do Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos 
do Centro Materno Infantil do Norte.  
Sofia Aires- Unidade de Neonatologia do Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do 
Centro Materno Infantil do Norte.  
Muriel Ferreira- UCIN da Maternidade Bissaya Barreto, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.  
Patrícia Lapa- UCIN da Maternidade Daniel de Matos, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.  
Marta Rosário- UCIN do Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João. C. 
Marques-Neves- Clínica Universitária de Oftalmologia, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa.  
Manuel Bicho- Laboratório de Genética, Instituto de Saúde Ambiental, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa; Instituto de Investigação Científico Bento da Rocha Cabral.  
Hercília Guimarães- Departamento de Ginecologia- Obstetrícia e Pediatria da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto. 
 
Palavras-chave: retinopatia da prematuridade; recém-nascido pré-termo; índice neutrófilo/linfócito. 
 
Introdução/Objetivo:  
Determinados marcadores celulares obtidos a partir do hemograma (H) e seus índices, como o índice 
neutrófilos/linfócitos (INL), têm sido associados a algumas patologias e seus prognósticos. Estando a 
retinopatia da prematuridade (ROP) ligada ao processo inflamatório, o objetivo foi avaliar a 
associação entre marcadores celulares de inflamação do H, a bilirrubina total (BT) e o 
desenvolvimento de ROP.  
 
Métodos:  
Estudo multicêntrico, observacional e prospetivo. Critérios de inclusão: nascimento<32ª semana de 
idade gestacional (IG) ou peso à nascença (PN)<1500 gramas. Recolheram-se dados 
sociodemográficos, clínicos e laboratoriais da primeira semana de vida (1ªSV). Na análise estatística 
foi considerado valor significativo para p<0,05 com o programa SPSS. 
 
Resultados:  
169 recém-nascidos pré-termo (RNPT), IG média 29,63[29,42-30,01] semanas, PN médio 
1197,52[1151,83-1243,21] gramas. O desenvolvimento de ROP associou-se a IG e PN inferiores 
comparativamente aos RNPT sem ROP (p<0,001). Analisando a relação dos valores médios do H, 
verificaram-se diferenças para o desenvolvimento de ROP comparativamente aos sem ROP nos 
valores de: INL (1,99[1,58-2,41]; 1,17[0,99-1,35], respetivamente, p=0,012), amplitude de variação do 
tamanho das plaquetas (PDW) (49,16[42,81-55,51]; 26,21[20,77-31,65], respetivamente, p=0,01), 
linfócitos (3,61[3,09-4,13]; 4,24[3,84-4,65], respetivamente, p=0,003) e BT (5,85[5,39-6,31]; 7,68[7,10-
8,26], respetivamente, p=0,001). 
Comparando entre ROP grau≥2, ROP grau 1 e ausência de ROP, observaram-se diferenças em: INL 
(2,17[1,55-2,79]; 1,81[1,24-2,40]; 1,17[0,99-1,35], respetivamente, p=0,005), PDW (51,09[42,31-
59,87]; 46,73[36,90-56,57]; 26,21[20,77-31,65], respetivamente, p<0,001), linfócitos (3,52[2,67-4,38]; 
3,69[3,05-4,34]; 4,24[3,84-4,65], respetivamente p=0,008), BT (5,64[4,95-6,33]; 6,13[5,51-6,75]; 
7,68[7,10-8,26], respetivamente, p<0,001). 
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Conclusão:  
Este estudo evidencia pela primeira vez que o aumento do INL e PDW e a redução de linfócitos 
parecem constituir biomarcadores precoces do risco de desenvolvimento de ROP. Os resultados 
podem refletir o processo oxidante e inflamatório sistémico na 1ªSV e contribuir para identificar 
biomarcadores precoces de baixo custo para ROP. A BT pode ter um papel antioxidante, devendo ser 
tidos em consideração tanto os seus limites superiores como inferiores. 
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Dia 9 de abril, 13h30 – 14h30, SALA A 

Mesa de Comunicações Orais nº 9 

Moderadores: Rui Castelo e Nadia Brito 

 

Comunicação oral nº 41 

 

Hipoglicemia Neonatal: Experiência de 12 anos numa Unidade Pediátrica 
 
Beatriz Simões Vala, Centro Hospitalar de Leiria 
Rita Valério Cunha, Centro Hospitalar de Leiria 
João do Agro, Centro Hospitalar de Leiria 
 
Palavras-chave: hipoglicemia neonatal, neonatologia, glicose 
 
Introdução e objetivos:  
A hipoglicemia neonatal é o distúrbio metabólico mais comum em recém-nascidos (RN). Pretendemos 
analisar os internamentos de RN com hipoglicemia no nosso hospital. 
 
Métodos:  
Estudo retrospetivo e descritivo com recurso aos processos dos RN com diagnóstico de hipoglicemia 
e necessidade de internamento, entre 2008 e 2020. Análise estatística com SPSS 25® (α=0,050). 
 
Resultados:  
Incluíram-se 110 RN, 60% do sexo masculino e com idade gestacional (IG) média de 36±2 semanas. 
53% tinham peso adequado à IG e 60% baixo peso (BP). Sobre fatores de risco (FR), 93% 
apresentava pelo menos um, sendo que 16% era filho de mãe diabética. A glicose sérica média nos 
leves para a IG (LIG) foi de 39±18,7 vs. 27±15,9 mg/dL (p=0,005), não havendo significado estatístico 
para os RN filhos de mãe diabética. 46% dos RN foram assintomáticos. Dos sintomáticos, 25% eram 
LIG (vs. não-LIG, p=0,021) e 48% BP (vs. não-BP, p=0,006). De todos os RN, 31% teve apenas um 
episódio de hipoglicemia e todos os grandes para a IG registaram mais do que um. De toda a 
amostra, 73% resolveu em 24h e 93% em 72h. Destes, 58% tinham BP (vs. não-BP, p=0,040). A 
mediana do aporte de glicose endovenosa foi de 4[3–5] mg/kg/min e 96% foram consideradas 
hipoglicemias neonatais transitórias. 
 
Conclusões:  
A maioria dos RN apresentava FR. Os nossos dados mostram valores médios de glicose sérica 
superiores nos LIG e uma menor percentagem de sintomáticos, apesar de ser um FR para 
hipoglicemia. A vigilância mais precoce e protocolada deste grupo pode explicar estes resultados. 
Uma percentagem significativa de toda a amostra teve apenas um episódio de hipoglicemia e a 
maioria resolveu nas primeiras 24h de internamento. Dos que tiveram uma resolução superior a 72h, 
mais de metade tinham BP.  
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Comunicação oral nº 42 

 

Hidrópsia fetal não imune: casuística de 12 anos num centro de referência 
 
Filipa Isabel da Costa Martins - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos – Unidade de 
Cuidados Intensivos Neonatais, Centro Materno-Infantil do Norte - Centro Hospitalar Universitário do 
Porto (CMIN-CHUP). 
Sofia Pimenta - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos – Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais, CMIN-CHUP 
Rudi Carvalho - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos – Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais, CMIN-CHUP 
Miguel Fonte - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos – Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais, CMIN-CHUP 
Céu Mota - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos – Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais, CMIN-CHUP 
Carmen Carvalho - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos – Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais, CMIN-CHUP 
Elisa Proença - Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos – Unidade de Cuidados 
Intensivos Neonatais, CMIN-CHUP 
 
Palavras-chave: hidrópsia fetal não-imune, diagnóstico pré-natal, transfusão feto-materna/feto-fetal. 
 
Introdução:  
A hidrópsia fetal não imune (HFNI) é uma condição rara, com etiologias diversas e, apesar dos 
progressos, apresenta morbimortalidade ainda elevada.  
 
Objetivos:  
Caracterizar os casos de HFNI admitidos na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) de 
um hospital nível III nos últimos 12 anos. 
 
Material e Métodos:  
Estudo retrospetivo descritivo baseado nos registos clínicos dos RN com HFNI admitidos entre 2009 
e 2020. Foram analisados dados relativos à gestação, abordagem perinatal, estudo etiológico e 
evolução pós-natal. 
 
Resultados:  
Foram identificados sete RN (5F/2M), com idade gestacional média de 32 semanas (30-36) e peso 
médio ao nascimento de 1850 g (1715 - 3220). Em todos os casos o diagnóstico foi pré-natal e 
nenhum efetuou tratamento in útero. Todos os RN nasceram por cesariana motivada pela HFNI e 
todos necessitaram de medidas de reanimação ao nascimento, três com intubação (TET) e um com 
adrenalina no TET. Realizada paracentese em três RN e toracocentese em dois. Cinco RN fizeram 
transfusão de concentrado eritrocitário (Hb média ao nascimento 4.7 g/dL – mínimo 2.2 g/dL, máximo 
10.4 g/dL), 4 necessitaram de perfusão de albumina, 3 de ventilação invasiva (2 dos quais com óxido 
nítrico) e 2 de suporte aminérgico. Efetuado diagnóstico etiológico em cinco casos (71%): transfusão 
feto-materna (n=3), transfusão feto-fetal e feto-materna (n=1) e síndrome genético (n=1). Duração 
média de internamento 31 dias (4 - 82 dias). Dois RN (29%) faleceram, um com síndrome 
polimalformativo e um com transfusão feto-materna. Um caso complicou-se com acidente vascular 
cerebral e os restantes tiveram evolução favorável.  
  
Conclusões:  
A HFNI confirmou-se ser uma situação rara. As alterações hematológicas constituíram o diagnóstico 
etiológico mais frequente. Apesar dos dois óbitos registados, a taxa de mortalidade registada foi 
inferior à descrita na literatura e a maioria apresentou evolução favorável.  
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Comunicação oral nº 43 

 

Leucinose neonatal – o que mudou em 30 anos 
 
Mariana Flórido - Hospital Distrital da Figueira da Foz e Centro de Referência de Doenças 
Hereditárias do Metabolismo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
Nanci Baptista - Centro de Referência de Doenças Hereditárias do Metabolismo do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra; 
Fátima Martins - Centro de Referência de Doenças Hereditárias do Metabolismo do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra;  
Joana Almeida - Centro de Referência de Doenças Hereditárias do Metabolismo do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra;  
Paula Garcia - Centro de Referência de Doenças Hereditárias do Metabolismo do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra;  
Luísa Diogo - Centro de Referência de Doenças Hereditárias do Metabolismo do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra 
 

 
INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: 
A Leucinose é um erro inato do catabolismo dos aminoácidos ramificados, muito raro e 
potencialmente fatal. Integrou o Programa Nacional de Rastreio Neonatal (PNRN) em 2006, 
identificando 16 casos da forma neonatal (LN), a mais frequente, até 2019. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a evolução na abordagem clínica da LN no nosso Hospital. 
 
MÉTODOS: 
Consultaram-se os processos de LN do Hospital Pediátrico nos últimos 30 anos. Analisaram-se: 
quadro clínico inaugural, diagnóstico e prognóstico. 
 
RESULTADOS: 
Foram identificados 11 doentes: 6 nascidos entre 1990 e 1996 (grupo A) e 5 nascidos entre 2007 e 
2019 (grupo B). Pertenciam a 8 famílias, duas de etnia cigana (com 3 e 1 caso). Havia história de 
irmãos falecidos no período neonatal em 2 famílias. 
A clínica de apresentação foi homogénea, com recusa alimentar, letargia, alterações do tónus e 
cetonúria, entre o 3º e 9º dias de vida. 
O primeiro grupo apresentava alterações neurológicas mais profundas e hipoglicémia, com 
diagnóstico estabelecido em média 8 dias após o início dos sintomas.  
No grupo B, não foi registada hipoglicémia e todos foram diagnosticados nos primeiros três dias. 
Não houve diferença significativa na média/mediana dos valores máximos de leucina (µmol/L): 
2548/2186 no grupo A; 2654/2850 no grupo B.  
Verificaram-se 3 óbitos (16; 21 dias e 10 meses de idade), todos no grupo A. Três doentes (grupo B) 
foram submetidos a transplante hepático, com bom controlo metabólico. 
Dois dos sobreviventes do grupo A têm perturbação do desenvolvimento intelectual. No grupo B, um 
tem alterações do comportamento e outro, atraso do desenvolvimento psicomotor. 
 
CONCLUSÕES: 
A LN, que faz diagnóstico diferencial com sépsis tardia, deve ser suspeitada em qualquer recém-
nascido doente com alterações neurológicas e cetonúria. Neste contexto, é importante conhecer o 
resultado do “teste do pezinho”. Os progressos no conhecimento da doença e na abordagem 
diagnóstica e terapêutica traduziram-se em franca melhoria do prognóstico. 
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Comunicação oral nº 44 

 

Interrupção da Gravidez por Anomalias Fetais: estudo retrospetivo num hospital 
terciário 

 
Tiago André de Meneses Lessa Alves 1, 2 
Ana Cunha 1, 2 
Luís Guedes-Martins 1, 2, 3 
Jorge Braga 2, 3  
 
1) Centro de Medicina Fetal (Medicina Fetal Porto), Serviço de Obstetrícia, Departamento da Mulher e 
da Medicina Reprodutiva, Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), Centro Hospitalar Universitário do 
Porto, Portugal 
2) Serviço de Obstetrícia, Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva, Centro Materno 
Infantil do Norte (CMIN), Centro Hospitalar Universitário do Porto, Portugal 
3)Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – ICBAS, Universidade do Porto, Portugal 
 
Palavras-chave: malformação congénita; interrupção da gravidez; trissomia 21; mifepristone 
 
Introdução 
A interrupção médica da gravidez (IMG) por anomalias fetais fundamenta-se numa prática clínica 
multidisciplinar adaptada individualmente. 
 
Objetivos 
Este estudo consistiu em analisar os motivos de IMG, a idade gestacional, os parâmetros obstétricos, 
o impacto da referenciação externa e a eficácia do protocolo de IMG instituído. 
Métodos 
Foi realizado um estudo descritivo retrospetivo que incluiu todos os casos de IMG efetuados no CMIN 
devido à presença de anomalias fetais entre janeiro e dezembro de 2020. Os critérios avaliados 
foram: idade materna, método de conceção, antecedentes obstétricos, idade gestacional na data da 
decisão da Comissão Técnica de Certificação de Interrupção da Gravidez (CTCIG), categorização da 
anomalia fetal, método e tempo decorrido durante o processo de IMG e complicações. 
Foram realizadas 59 IMGs por anomalias fetais. A idade materna média foi 34,42 anos. 93,22% das 
gestações resultaram de conceção espontânea e 23,73% apresentavam maus antecedentes 
obstétricos. A idade gestacional média no momento da reunião da CTCIG foi de 19 semanas com 
97,96% dos casos antes das 25 semanas.  Aproximadamente 38,98% dos casos suspeitos foram 
referenciados do exterior. 
Os distúrbios genéticos foram a causa mais registada (49,15%), sendo a trissomia 21 a 
cromossomopatia mais frequente (48,27%). Defeitos do sistema nervoso central e cardíaco foram as 
outras anomalias mais comuns (22,03% e 6,78%, respetivamente).  
O tempo médio compreendido entre o pedido do casal e a decisão da CTCIG foi 1,63 dias úteis e 
2,89 dias entre esta decisão e o início do processo de IMG. 
Após protocolo medicamentoso, 12,5% dos casos precisaram de abordagem cirúrgica e 1 (1,79%) 
necessitou de reinternamento por endometrite. 
 
Conclusões 
A avaliação retrospetiva regular desta atividade clínica representa uma fonte de informação muito 
relevante para auditoria dos procedimentos gerais, eficácia, recomendações e gestão de 
complicações inerentes à prática de IMG. 
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Comunicação oral nº 45 

 

Malformações congénitas major – casuística de 28 anos dum hospital nível II 
 
Biana Moreira, Centro Hospitalar de Setúbal 
Diana Silva, Centro Hospitalar de Setúbal 
Denise Banganho, Centro Hospitalar de Setúbal 
Teresa Gouveia, Centro Hospitalar de Setúbal 
 
Introdução: 
As malformações congénitas (MC) constituem a principal causa de morte perinatal nos países 
desenvolvidos e são, ainda, responsáveis por doença crónica e incapacidade. Estima-se que 
compliquem cerca de 3-5% das gestações.  
A melhoria progressiva da vigilância da gravidez e evolução técnica dos exames complementares, 
tem vindo a aumentar a acuidade do diagnóstico pré-natal (DPN).  
 
Métodos: 
Estudo retrospetivo observacional e descritivo dos recém-nascidos (RN) com MC major entre 1992-
2019 num Hospital nível II, a partir de registos médicos.  
 
Resultados:  
Registaram-se um total de 556 RN com malformações no período estudado. Observou-se uma 
diminuição dos casos ao longo do tempo, correspondendo 44,1% ao período entre 1992-2000 
(N=245), 32,9% entre 2001-2010 (N=183) e 23% entre 2011-2019 (N=128).  
As malformações mais prevalentes foram as músculo-esqueléticas (19,8%, N=110) e as cardíacas 
(19,2%, N=107). Importa ainda destacar 11,7% de cromossomopatias (N=65) e 11,5% de síndromas 
polimalformativos (N=64). A prevalência das MC neurológicas foi 5,2% (N=29). 
Na maioria dos casos (66,9%) a idade materna encontrava-se compreendida entre 18-34 anos, sendo 
as cromossomopatias o subgrupo de MC com maior prevalência de idade materna >35 anos (36.9%; 
N= 24).  
Nesta amostra, não foi identificada associação entre os vários tipos de malformações e antecedentes 
familiares das respetivas anomalias congénitas. A maioria tem um peso ao nascer adequado (67,6%; 
N=376). Não parece haver relação entre a incidência de malformações e partos pré-termo. 
16,5% (N=92) das MC tinham DPN, que estava presente em 7,8% das MC entre 1992-2000 (N=19 
em 245), em 20,8% entre 2001-2010 (N=38 em 183) e em 27,3% entre 20011-2019 (N=35 em 128).  
 
Conclusões: 
Na amostra de partos ocorridos nos últimos 28 anos num Hospital nível II, verificou-se uma 
diminuição progressiva do número de malformações congénitas.  
Verificou-se uma melhoria da acuidade diagnóstica pré-natal ao longo do tempo, o que permite a 
otimização dos cuidados ao RN com MC. 
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Pósteres – resumos 

 
Poderá aceder aos pósteres através do site do Congresso 

 
Póster nº 1 

 

Quilotórax congénito: casuística de 6 anos 
 
Joana Antunes, Hospital de Cascais Dr. José de Almeida 
Madalena Borges, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE 
José Nona, Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 
 
Palavras-Chave: quilotórax congénito, octreótido, derrame pleural 
 
Introdução/ Objetivos: O quilotórax congénito define-se pela acumulação de linfa no espaço pleural, 
podendo resultar de anomalias no desenvolvimento estrutural ou função dos vasos linfáticos. Revisão 
dos casos que QC dos últimos 6 anos. 
 
Métodos: Análise retrospetiva dos processos clínicos de recém-nascidos diagnosticados com 
quilotórax congénito, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2020, numa unidade de cuidados 
intensivos neonatais. 
 
Resultados: Identificados oito casos de quilotórax congénito, todos com diagnóstico pré-natal. A idade 
gestacional mediana para o parto foi 35 semanas (mín 30, máx 40) e metade dos recém-nascidos 
precisou de reanimação imediata. Seis casos estiveram sob ventilação mecânica, um efetuou 
surfactante e outro teve critérios para óxido nítrico inalado. 3 necessitaram de suporte cardiovascular 
com aminas e 1 caso teve indicação para ECMO. Todos os casos realizaram drenagem pleural e 
iniciaram medidas conservadoras com nutrição parentérica total. Cinco dos recém-nascidos não 
responderam ao tratamento conservador inicial, sendo eficazmente tratados com associação com 
octreótido. Este foi administrado em perfusão contínua (duração média de 38 dias), obtendo-se 
resposta favorável na dose de 2,5-12 μg/ kg/hora, sem efeitos adversos. A nutrição entérica exclusiva 
foi conseguida, em média aos 38 dias de vida. Registou-se um óbito, num caso de hidrópsia fetal.  
 
Discussão: O quilotórax congénito acarreta elevada morbi-mortalidade, sendo o prognóstico 
dependente de múltiplos fatores pré e pós-natais. O tratamento médico das situações mais graves 
assenta numa reanimação neonatal organizada, suporte respiratório e cardiovascular, correção 
endócrino-metabólica e drenagem torácica. A gravidade das co-morbilidades implicará a utilização de 
terapêuticas específicas. O tratamento do quilotórax propriamente dito, exige um suporte nutricional 
com nutrição parentérica total e, se necessário, octreótido. A fórmula com TCM foi iniciada após 
estabilização/melhoria do derrame pleural.  Apesar do uso extensivo do octreótido, existe uma grande 
variabilidade descrita na dose necessária, duração e eficácia do tratamento. 
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Póster nº 2 

 

Sépsis precoce por Streptococcus pneumoniae – a propósito de um caso clínico 
 
Joana Sousa Martins, Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
Bruno Sanches, Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
António Gomes, Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
Anselmo Costa, Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
 
 
Palavras-chave: sépsis neonatal precoce, meningite, Streptococcus pneumoniae 
 
Introdução: O Streptococcus pneumoniae é uma causa rara de sépsis neonatal, mas associa-se 
frequentemente a uma evolução clínica muito agressiva. A bacteriémia materna concomitante é 
incomum nos casos de sépsis neonatal por este agente, estando associado a pior prognóstico no 
recém-nascido.  
 
Descrição do caso clínico: Um recém-nascido de termo, fruto de uma gravidez sem intercorrências, 
iniciou nas primeiras horas de vida agravamento do estado geral e convulsões. A avaliação 
laboratorial foi sugestiva de um quadro infecioso e o exame citoquímico do líquor foi compatível com 
meningite. Assistiu-se a agravamento progressivo com hipotensão refratária, coagulação 
intravascular disseminada e oligúria, acabando por falecer ao sexto dia de vida. Na hemocultura foi 
isolado Streptococus pneumoniae. A mãe iniciou no pós-parto quadro compatível com sépsis, com 
isolamento do mesmo agente nas hemoculturas. A serotipagem identificou o serotipo 3 nas amostras 
da mãe e do recém-nascido.  
 
Discussão/Conclusões: O caso apresentado sublinha a necessidade de considerar um vasto leque de 
microrganismos no diagnóstico diferencial da sépsis neonatal precoce. Apesar de pouco frequente, o 
Streptococcus pneumoniae pode causar doença clinicamente significativa no recém-nascido, com 
maior gravidade e mortalidade relativamente aos agentes mais habituais de sépsis precoce. A 
presença de bacteriémia materna está associada a pior prognóstico. Na ausência de evidência 
científica suficiente para implementação de medidas de prevenção especificas da sépsis precoce a 
este agente, o tratamento precoce e agressivo dos recém-nascidos mantém-se a melhor opção 
terapêutica.  
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Póster nº 3 

Malrotação intestinal – uma imagem a reter 
 

Mariana Poppe, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo, Loures, Portugal 
Joana Faustino, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo, Loures, Portugal 
Inês Martins, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo, Loures, Portugal 
Ana Fernandes, Departamento de Pediatria, Hospital Beatriz Ângelo, Loures, Portugal 

 

Introdução: 
No período neonatal, a presença de vómitos biliosos deve fazer suspeitar de malrotação intestinal. 
Pretende-se salientar a importância do elevado grau de suspeição para um diagnóstico e intervenção 
cirúrgica precoces. 
 
Descrição: 
Recém-nascido, sexo masculino, 5 dias, saudável. Recorre ao serviço de urgência (SU) por vómitos 
intermitentes e irritabilidade com 24 horas de evolução. À observação, identificada perda ponderal de 
11%, sem outras alterações.  
Analiticamente: ureia 10 mg/dL (9-41 mg/dL), creatinina 0,35 mg/dL, sódio 141 mmol/L (136-145 
mmol/L); cloro 102 mmol/L (98-107 mmol/L) e potássio 4,5 mmol/L (3,8-5,9 mmol/L). Ecografia 
abdominal sem alterações. Durante o período em vigilância no serviço de observação constatou-se 
tolerância oral mantida, tendo alta com medidas anti-refluxo.  
Após três dias, por manutenção das queixas, recorre novamente ao SU. Realizada radiografia 
simples do abdómen com evidência de níveis hidroaéreos na região gástrica e duodeno proximal, 
optando-se por internamento para investigação etiológica. 
Durante o internamento manteve vómitos intermitentes, por vezes biliosos. Repetiu ecografia 
abdominal, constatando-se distensão gástrica e do duodeno proximal, com redução do calibre do 
duodeno condicionada por rotação dos vasos mesentéricos, compatível com malrotação intermitente, 
diagnóstico corroborado pela radiografia contrastada do trato gastrointestinal. 
Ao 14º dia de doença foi submetido a correção cirúrgica, sem intercorrências intra-operatórias. Iniciou 
dieta entérica no 4º dia pós-operatório, com tolerância. O período pós-operatório foi complicado de 
pneumonia, com isolamento, em hemoculturas, de Klebsiella variicola, tendo cumprido terapêutica 
com meropnem e gentamicina durante 14 dias. Teve alta ao 19º dia pós-operatório sem 
sintomatologia. 
Atualmente, com 4 meses, encontra-se clinicamente bem, a tolerar dieta oral e com transito intestinal 
mantido. 
 
Conclusão: 
Através deste caso clínico pretende-se salientar a importância do elevado grau de suspeição 
necessário ao diagnóstico de malrotação intestinal perante um recém-nascido com vómitos 
intermitentes. A intervenção cirúrgica atempada conduz à redução da morbimortalidade. 
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Póster nº 4 

 

Síndrome de Refeeding - uma complicação rara de uma situação comum 
 
Maria Limbert, Unidade Funcional de Pediatria, Departamento da Criança, Hospital de Cascais Dr. 
José de Almeida 
Luzia Condessa, Unidade Funcional de Pediatria, Departamento da Criança, Hospital de Cascais Dr. 
José de Almeida 
Sofia Moura Antunes, Unidade Funcional de Pediatria, Departamento da Criança, Hospital de Cascais 
Dr. José de Almeida  
 
 
Palavras chave: Refeeding, hipofosfatémia, desnutrição 
 
Introdução: 
A síndrome de refeeding é definida como a depleção de eletrólitos, retenção hídrica e alteração da 
homeostasia da glucose que ocorre em doentes desnutridos após iniciarem alimentação oral, entérica 
ou parentérica. O sinal mais característico é a hipofosfatémia.  
 
Descrição: 
Lactente com 1,5 meses, referenciado ao SU por perda de 13% do peso ao nascimento.  
Antecedentes de gravidez de termo, sem intercorrências, peso ao nascimento de 2879g e 
recuperação ao 8º dia de vida. Sob aleitamento materno exclusivo, mas com dificuldades na 
amamentação. Sem outras queixas, micções e dejeções mantidas. À observação: emagrecido, 
praticamente sem massas musculares, fontanela anterior deprimida e bradicardia de 96 bpm mas boa 
vitalidade e reflexos vivos. Da avaliação inicial destaca-se ureia 11 mg/dL, AST 120 UI/L, ALT 114 
UI/L. Admitiu-se má progressão ponderal e desnutrição por falta de aporte, e decidiu-se internamento 
para otimização da alimentação e vigilância clínica. Alta em D6 de internamento, após aumento de 
80g/dia, com FC normalizada, sem alterações iónicas, ureia e creatinina diminuídas e valores de 
transaminases normalizados. 
 
Discussão: 
A síndrome de refeeding é frequentemente subdiagnosticada, uma vez que, além de rara, pode ser 
assintomática. No entanto, as manifestações clínicas são potencialmente fatais, incluindo arritmia e 
paragem cardio-respiratória. Resultam da passagem de um estado catabólico para anabólico, após 
aporte energético e subsequente libertação de insulina, condicionando o movimento intracelular de 
iões como fósforo, potássio e magnésio.  
O passo mais importante na abordagem é a identificação atempada de situações de risco, como 
desnutrição grave, anorexia nervosa, doença inflamatória intestinal e recém-nascidos pré-termo. 
O tratamento inclui uma realimentação gradual, eventual suplementação de vitaminas e ferro, 
vigilância clínica e monitorização iónica.  
Pretendemos chamar a atenção para esta síndrome, rara em Pediatria e em Portugal, mas 
potencialmente fatal, sendo necessária mais informação para estabelecer um melhor protocolo de 
atuação. 
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Póster nº 5 

 

Hemorragia vaginal no período neonatal: O que se ignora? 
 
Mariana Pedro 
Marta Caldas 
Fabiana Fortunato 
Jorge Penas 
Anabela Bicho  
Centro Hospitalar do Oeste - Unidade Caldas da Rainha 
 
 
Palavras Chave: recém-nascido; menstruação; endometriose 
 
Introdução: A menstruação neonatal é considerada a hemorragia uterina mais negligenciada, no 
entanto, concluíram tratar-se de um marcador de stress fetal. Esta é mais frequente na pré-
eclâmpsia, na restrição do crescimento fetal e na isoimunização. Apresenta uma prevalência em 
recém-nascidos (RN) saudáveis de 5%, sendo esta menor em RN prematuros e maior em RN com 
baixo peso. 
 
Descrição do caso: RN com 6 dias de idade, do sexo feminino. GIPI, gravidez vigiada sem 
intercorrências. Parto eutócico às 41 semanas e 2 dias, índice de apgar de 9 ao 1ºminuto e 10 ao 
5ºminuto, com peso ao nascer de 2530g. RN sob fórmula, com boa progressão ponderal. Ao 3º dia de 
vida iniciou perda de sangue pela vagina em moderada quantidade, o que motivou ida ao Serviço de 
Urgência Pediátrico, negava outra sintomatologia associada. Mãe negava história de traumatismo. Ao 
exame objetivo constatou-se a presença de hemorragia vaginal, sem lesões externas visíveis. 
Manteve seguimento em consulta não presencial, resolvendo as perdas hemorrágicas vaginais ao 10º 
dia de vida, totalizando uma duração de 7 dias.  
 
Discussão: A hemorragia vaginal no período neonatal ocorre devido à descamação endometrial 
desencadeada pela diminuição de hormonas esteroides circulantes. Frequentemente tem início 3 a 5 
dias após o nascimento e apresenta tipicamente uma duração até 10 dias - cronologia semelhante ao 
caso apresentado. Em alguns RN com menstruação neonatal ocorre uma menstruação retrógrada, 
causando uma implantação de células endometriais na cavidade abdominal, o que pode conduzir a 
um aumento do risco de endometriose precoce. Deste modo é importante sinalizar e registar no 
Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, os RN que apresentam esta intercorrência, de forma a que no 
futuro se possa realizar um diagnóstico precoce de endometriose em crianças que iniciem dor pélvica 
ou dores menstruais intensas.  
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Póster nº 6 

 

Malformação adenomatóide cística volumosa com múltiplos focos de células 
mucossecretoras 
 
Tiago Magalhães - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Neonatologia do CHUSJ; 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Rita Costa - Serviço de Cirurgia Cardiotorácia do CHUSJ; Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto 
Gustavo Rocha - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Neonatologia do CHUSJ 
Carla Ramalho - Grupo de Diagnóstico Pré-Natal do CHUSJ; Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto 
Helena Barroca - Serviço de Anatomia Patológica do CHUSJ; Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 
Maria Bom-Sucesso - Serviço de Oncologia Pediátrica do CHUSJ; Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 
Sónia Silva - Unidade de Pneumologia Pediátrica, Serviço de Pediatria do CHUSJ; Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
Pedro Fernandes - Serviço de Cirurgia Cardiotorácia do CHUSJ; Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 
Jorge Casanova - Serviço de Cirurgia Cardiotorácia do CHUSJ; Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 
Elson Salgueiro - Serviço de Cirurgia Cardiotorácia do CHUSJ; Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 
Henrique Soares - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Serviço de Neonatologia do CHUSJ; 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 
A malformação adenomatóide cística pulmonar congénita (MACPC) é a anomalia pulmonar congénita 
mais comum.  Durante a gestação, embora a maioria sejam assintomáticas dado o seu pequeno 
volume, podem causar quadros severos e potencialmente fatais quando volumosas. 
 
Grávida de 27 anos, saudável, com diagnóstico de MACPC fetal às 20 semanas de gestação por 
ecografia obstétrica. Às 34 semanas, a lesão ocupava a maioria do hemitórax esquerdo 
condicionando dextrocardia e desvio do mediastino. O parto ocorreu às 38 semanas, o índice de 
Apgar foi 9/10/10 e a antropometria adequada à idade gestacional. O recém-nascido foi admitido na 
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais por dificuldade respiratória com necessidade de 
oxigenoterapia. A radiografia torácica mostrou uma massa cística volumosa ocupando a maioria do 
hemitórax esquerdo com desvio do mediastino. O ecocardiograma-2D revelou um coração 
estruturalmente normal com boa função. A angiografia por tomografia computadorizada (angio-TC) 
revelou uma massa cística heterogénea cujo suprimento vascular não foi possível de determinar, 
levantando a suspeita de sequestro pulmonar. A hipótese de pleuro-blastoma pulmonar foi também 
colocada. A ecografia transfontanelar, catecolaminas urinárias e cintigrafia óssea foram normais. A 
repetição da Angio-TC reforçou a hipótese de MACPC. Aos 21 dias de vida o recém-nascido foi 
submetido a lobectomia (LIE) e o período pós-operatório decorreu sem intercorrências. A análise 
histopatológica revelou múltiplos focos de células mucossecretoras (mucinous cell clusters) com 
potencial neoplásico. No follow-up aos seis meses pós-alta apresentava bom estado clínico e o TC 
não mostrou sinais de lesão residual. 
 
Lesões císticas pulmonares diagnosticadas no período pré-natal devem ser investigadas pela 
dificuldade em diferenciar MACPC de lesões malignas, assim como pelo potencial pré-maligno das 
MACPC. As lesões volumosas sintomáticas devem ser removidas precocemente e os doentes devem 
manter acompanhamento por um longo período de tempo. 
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Póster nº 7 

 

Cardiopatia congénita - um desafio diagnóstico num PALOP 
 
Sofia Brandão de Miranda - Serviço de Pediatria do Hospital de Braga 
Joana Vilaça - Serviço de Pediatria do Hospital de Braga 
Fábia Carvalho - Serviço de Pediatria do Hospital de Braga 
 
 
O Centro de Saúde Reprodutiva de Fazenda (CSRF) em Cabo Verde dedica-se à prestação de 
cuidados de saúde materno-infantis. Neste centro, a observação dos recém-nascidos (RN) é crucial, 
pois o grande número de partos domiciliários e a escassez de profissionais de saúde hospitalares 
impossibilita a avaliação do RN nos primeiros dias de vida, atrasando muitas vezes diagnósticos 
urgentes. 
RN observado no CSRF em D7 de vida, filho de mãe saudável, 38 anos, sem antecedentes de relevo. 
Terceira gestação, de termo, vigiada, sem intercorrências, antecedentes de um abortamento 
espontâneo e um nado vivo saudável. Sem registo das ecografias pré-natais. Parto eutócico 
institucional. IA 9/10. Peso adequado à idade gestacional. Desde o nascimento, noção de dificuldades 
alimentares por cansaço e sucção débil com necessidade de alimentação por seringa. 
Quando observado apresentava choro débil, fácies peculiar, epicanto, prega palmar única, hipotonia 
global marcada, cianose perioral, tiragem subcostal ligeira e foi objetivado um sopro holossistólico 
grau III/VI. 
Pela impossibilidade de avaliação hospitalar, foi pedido ecocardiograma que realizou em D21 de vida 
que revelou a presença de aurícula única e defeito no septo auriculoventricular. Pela suspeita de 
trissomia 21 e dada a gravidade das malformações cardíacas e impossibilidade de tratamento no país 
de origem, foi iniciado o processo de evacuação para Portugal, mantendo-se o RN no domicílio até à 
sua conclusão. 
Num país em que os cuidados de saúde são escassos, o diagnóstico de patologias potencialmente 
graves é particularmente desafiante. A escassez de meios complementares de diagnóstico e a falta 
de profissionais de saúde diferenciados comprometem o diagnóstico e o tratamento, o que, aliado às 
dificuldades burocráticas dos processos de evacuação, compromete o prognóstico destes doentes. 
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Póster nº 9 

 

Dermatose bolhosa no Recém-Nascido, a propósito de um caso clínico  
 
Catarina M. Francisco - Hospital Sousa Martins, ULS Guarda  
Cristina Granado - Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães  
Íris Silva - Hospital Sousa Martins, ULS Guarda  
Sónia Santos - Hospital Sousa Martins, ULS Guarda  
Glória Silva - Hospital Sousa Martins, ULS Guarda  
Natália Oviedo - Hospital Sousa Martins, ULS Guarda  

 
Introdução:  
A Síndrome de Pele Escaldada Estafilocócica (SPEE) é um distúrbio que afeta maioritariamente 
crianças < 6 anos e é uma causa importante de hospitalização no Recém-Nascido (RN).  
É mediado por uma exotoxina produzida por Staphylococcus aureus, caracterizando-se por dor e 
eritema, bem como formação de bolhas e pode até passar por descamação de toda a pele.  
 
Descrição:  
RN, 9 dias de vida, sexo feminino, sem antecedentes pessoais e familiares de relevo e sob 
aleitamento materno exclusivo. 
Recorre ao SU por aparecimento de 2 lesões tipo flictena ao nível do membro inferior esquerdo, com 
5 dias de evolução. Sem febre ou outra sintomatologia  
Inicialmente apresentava 2 lesões bolhosas com 1 e 2cm, na face anterior da coxa esquerda. 
Assistiu-se a rápida progressão até à região peri-genital, com sinal de Nikolsky positivo. 
Realizou avaliação analítica, a destacar Leucocitose 20.62 10^3cel/L; N:47%, PCR 0.12mg/dL.  
Dado agravamento clínico, foram colhidas Hemoculturas e iniciada antibioterapia.  
Admitindo-se o diagnóstico de SPEE, foi transferido para a UCI do Hospital de referência.  
Nessa Unidade completou Antibioterapia sistémica com Clindamicina + Flucloxacilina e Mupirocina 
tópica.  
A D9 de Internamento, optou-se por transferir para o Hospital de área de residência para continuação 
de antibioterapia sistémica e vigilância; houve evolução favorável das lesões, com a restituição 
completa da integridade da pele. 
 
Discussão / Conclusão:  
O SPEE é uma patologia com relativa prevalência em idade pediátrica, sobretudo no período 
Neonatal. Se não for tratada atempadamente, pode ter consequências graves, como por exemplo 
desidratação, choque hipovolémico e sépsis, pelo que pode necessitar de internamento em Unidade 
de Cuidados Intensivos.  
O seu diagnóstico e tratamento atempados conferem um bom prognóstico, com resolução total das 
lesões após 2-3 semanas, sem sequelas. 
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Póster nº 10 

 

Apneia Neonatal. Uma etiologia improvável  
 
Catarina M. Francisco, Hospital Sousa Martins, ULS Guarda 
Íris Silva, Hospital Sousa Martins, ULS Guarda   
Pedro Carvalho, Hospital Sousa Martins, ULS Guarda   
Pedro Guerra, Hospital Sousa Martins, ULS Guarda  

 
Introdução: A Atresia das Coanas, oclusão das aberturas nasais posteriores, ocorre em cerca de 
1/7000 nados vivos e está associada a malformações dos ossos da linha média da face. Pode ocorrer 
isoladamente, ou como parte integrante de síndromes. 
 
Descrição: Recém-Nascido (RN), sexo masculino, fruto de 5ª gesta não vigiada. Mãe AgHBs positivo, 
com antecedentes de Doença de Graves's não controlada, tendo feito Metimazol durante o primeiro 
trimestre.  
Parto de termo, eutócico, sem necessidade de reanimação. 
Cerca de 30 min após o parto, iniciou sinais de dificuldade respiratória, com apneias e cianose, com 
saturações de oxigénio de 60% em ar ambiente.  
Foi colocado sob cPAP com máscara facial FiO2 100%, para saturações de oxigénio de 90%. 
Fez radiografia de tórax, que demonstrou Pneumotórax à direita, e foi colocado dreno torácico, com 
consequente expansão do parênquima pulmonar. No entanto, assistiu-se a sucessivas descidas de 
saturação, que não resolveram após novas drenagens.  
Analiticamente, a destacar na gasimetria venosa: pH:7.182; pCO2: 66mm/Hg; pO2: 29.4mm/Hg; 
HCO3-: 24.7mmol/L. 
Por necessidade de Internamento em Unidade de Cuidados Intensivos, foi transferido para o Hospital 
de referência. Durante o transporte, houve necessidade de ventilação invasiva. 
No Hospital de referência, realizou TC craniana, que documentou atresia bilateral das Coanas, 
diagnóstico que foi confirmado por RMN. 
Foi então submetido a duas intervenções cirúrgicas por ORL para permeabilização bilateral das 
coanas. 
Desde então manteve-se sempre hemodinamicamente estável, e sem necessidade de ventilação. Foi 
transferido para o Hospital de origem para continuação de cuidados, com boa evolução. 
 
Discussão/Conclusão: O hipertiroidismo na gravidez deve ser rigorosamente controlado. As drogas 
anti-tiroideias têm potencial teratogénico conhecido, e há casos descritos que comprovam a relação 
entre Metimazol e malformações otorrinolaringológicas, incluindo Atresia das Coanas, que apesar de 
rara, é causa de apneia no RN. 
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Póster nº 11 

 

Cistite Hemorrágica por Adenovírus em Recém-Nascido 
 
Susana Alexandre - Serviço de Pediatria - Centro Hospitalar do Oeste, Caldas da Rainha; 
Carolina Ochôa Matos - Unidade de Nefrologia e Transplantação Renal Pediátrica, Departamento de 
Pediatria, Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 
Fabiana Fortunato - Serviço de Pediatria - Centro Hospitalar do Oeste, Caldas da Rainha; 
Ana Rita Sandes - Unidade de Nefrologia e Transplantação Renal Pediátrica, Departamento de 
Pediatria, Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 

 
Palavras-chave: hematúria, cistite, adenovírus 
 
Introdução:  
O adenovírus é um conhecido patógeno respiratório, ocasionalmente também condicionante de 
infeções gastrointestinais, oftalmológicas e geniturinárias. No período neonatal, os relatos de infeção 
por adenovírus são muito limitados. A cistite hemorrágica aguda tem sido associada ao adenovírus, 
sendo no entanto muito rara no recém-nascido. 
 
Descrição:  
Recém-nascido do sexo masculino, de termo, sem intercorrências durante a gestação. Internado por 
suspeita de sépsis precoce, medicado desde D2 com ampicilina e gentamicina. Apresentou evolução 
clínica e laboratorial favorável, com hemocultura negativa. Em D7 (D5 de antibioticoterapia) inicia 
hematúria macroscópica. Avaliação analítica sem aumento dos parâmetros de inflamação, 
apresentando na urina eritrócitos, proteínas e leucócitos. Por suspeita de infeção do trato urinário 
(ITU) associou-se cefotaxime, após colheita de urocultura e hemocultura que se revelaram, 
posteriormente, negativas. Sem história de traumatismos nem alteração na coagulação. A ecografia 
renal e vesical com doppler evidenciou assimetria renal e sedimento vesical, sem sinais de trombose 
venosa renal. Verificou-se melhoria progressiva da hematúria macroscópica com resolução aparente 
em D16, sem outras intercorrências até à atualidade. Foi assumido o diagnóstico de cistite 
hemorrágica de provável etiologia viral, tendo sido identificado na urina adenovírus (técnica de PCR). 
 
Discussão/Conclusão:  
A hematúria macroscópica neonatal é rara e requer uma avaliação imediata. As ITU podem 
manifestar-se com hematúria embora não seja o sintoma mais comum de apresentação. Têm sido 
reportados casos de hematúria por adenovírus em crianças imunocompetentes, embora seja muito 
raro este diagnóstico no recém-nascido. A importância do diagnóstico está em diferenciar cistite 
hemorrágica aguda de outras doenças mais graves que se apresentam com hematúria. Assim, o 
adenovírus deve ser considerado como potencial etiologia se os sintomas e a avaliação da urina 
forem sugestivos de infeção, mas a urocultura for negativa. No entanto é um diagnóstico de exclusão, 
sendo obrigatório a avaliação de outras causas, nomeadamente alterações vasculares e/ou da 
coagulação. 
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Póster nº 12 

 

Enfisema Subcutâneo em Recém-Nascido de Termo 
 
Raquel Gonçalves - Hospital Pediátrico de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
Cláudia Gomes - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Leiria, Hospital de Santo André 
Margarida Agostinho - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Leiria, Hospital de Santo André 
Pascoal Moleiro - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Leiria, Hospital de Santo André 

 
Palavras-chave: Neonatal; Enfisema; Pneumotórax 
 
Introdução: O extravasamento de ar pulmonar para o espaço extra-alveolar ocorre mais 
frequentemente no período neonatal e pode ser consequência de traumatismo periparto. O 
pneumotórax é uma causa comum de ar ectópico nos recém-nascidos, mas o enfisema subcutâneo é 
raro. 
 
Descrição: Recém-nascido do sexo feminino fruto de gravidez de termo, vigiada, sem intercorrências. 
Líquido amniótico não meconial. Parto distócico (ventosa e fórceps), com extração difícil e 
prolongada. Índice de Apgar 8/10/10. Peso de nascimento adequado à idade gestacional. Ao exame 
objetivo, apresentava cefalohematoma occipital, marcas/escoriações de fórceps a nível da região 
malar direita e periorbitária esquerda, diminuição da mobilidade do membro superior esquerdo e Moro 
assimétrico. Sem crepitação clavicular. Sem outras alterações ao exame objetivo. 
Às 6 horas de vida, notado aumento do volume supraclavicular e cervical bilateralmente com 
crepitação à palpação de toda esta região e do couro cabeludo. Associadamente, apresentava adejo 
nasal, taquipneia e tiragem global, SatO2 89-91% (FiO2 21%), auscultação pulmonar com diminuição 
do murmúrio vesicular à direita.  
Realizada radiografia torácica que revelou pneumotórax à direita e enfisema subcutâneo a nível 
cervical e craniano. Sem sinais de fratura da clavícula esquerda. Feita toracocentese e drenagem do 
pneumotórax. Houve melhoria clínica progressiva sob oxigenoterapia suplementar durante 7 dias 
(FiO2 máximo 30%), sem necessidade de suporte ventilatório.  
À data da alta, com 8 dias de vida, a radiografia torácica não apresentava alterações e o enfisema 
subcutâneo era mínimo. Sem limitação da mobilidade do membro superior esquerdo. 
 
Discussão/Conclusão: A extração difícil e prolongada parece ter sido a causa de extravasamento de 
ar pulmonar, com a formação de pneumotórax e enfisema subcutâneo.  
O enfisema subcutâneo é uma complicação rara em recém-nascidos. Tipicamente ocorre a nível da 
face, pescoço e região supraclavicular e é detetado pela presença de crepitação à palpação. Por 
norma, o ar subcutâneo é reabsorvido espontaneamente. 
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Póster nº 13 

 

Infeção congénita a CMV - quando a ecografia pré-natal condiciona o diagnóstico e 
prognóstico 

 
Teresa Almeida Lopes1 
Miguel Branco2 
Margarida Fonseca1 
Sofia Morais1 
1-Serviço de Neonatologia, Maternidade Bissaya Barreto, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra 
2-Serviço de Obstetrícia, Maternidade Bissaya Barreto, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
Palavras-chave: Citomegalovírus, Infeção congénita, Ecografia pré-natal 
 
Introdução: 
O citomegalovírus (CMV) é causa mais frequente de infeção congénita nos países desenvolvidos. 
Apesar de 90% dos casos serem assintomáticos, esta infeção pode ser responsável por  sequelas 
importantes. A serologia materna não está recomendada por rotina, no entanto existem sinais 
ecográficos pré-natais que são sugestivos de infeção fetal. 
Descrição: 
Apresentam-se dois casos clínicos: 
1 – Gravidez vigiada, sem intercorrências. Às 36 semanas, a ecografia pré-natal, realizada para 
avaliar fluxometria, revela “vasculopatia lenticulo-estriada e quisto subependimário”. Serologias 
maternas para CMV (1º e 3ºtrimestre) – IgG+/IgM-. Nasce às 36 semanas. Ao nascimento com 
petéquias dispersas e esplenomegália, analiticamente com trombocitopenia e hepatite colestática. 
Virúria para CMV positiva. 
2 - Gravidez vigiada, complicada de rotura prematura pré-termo de membranas às 32 semanas. 
Ecografia pré-natal às 33 semanas com “hipoecogenicidade do núcleo caudado” pelo que foi 
realizada serologia materna para CMV que revelou seroconversão na gravidez (IgG e IgM positivas; 
IgG com avidez forte). Nasce às 34 semanas. Ecografia cerebral em D2 revelou "hiperecogenicidade 
ovalada a nível dos núcleos caudados”. Uma vez que as alterações imagiológicas encontradas são 
pouco frequentes na infeção congénita por CMV, foi realizada RM-CE que revelou quistos temporais 
bilaterais – compatíveis com infeção por CMV. Virúria para CMV positiva. 
Ambos os casos realizaram terapêutica com valganciclovir durante 6 meses, com boa evolução 
clínica e redução das cargas virais. Atualmente (com 10 e 16 meses), apresentam boa evolução 
estato-ponderal, sem alterações auditivas ou visuais, com desenvolvimento psicomotor adequado à 
idade. 
 
Discussão/conclusão: 
Os casos descritos realçam a importância de valorizar os achados ecográficos pré-natais que sejam 
sugestivos de infeção congénita por CMV, mesmo nas ecografias realizadas fora da avaliação 
protocolada e independentemente do estado serológico. O elevado índice de suspeição de infeção, 
que levou à investigação pós-natal, permitiu a instituição de terapêutica precoce com valganciclovir, 
com o objetivo de minorar as sequelas. 
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Póster nº 14 

 

Ascite fetal isolada: uma condição rara com etiologias diversas 
 
Joana Soares (Serviço de neonatologia e cuidados intensivos, CMIN, CHUP) 
Filipa Miranda (Serviço de neonatologia e cuidados intensivos, CMIN, CHUP) 
Catarina Carvalho (Serviço de cirurgia pediátrica, CMIN, CHUP) 
Sara Rolim (Serviço de neonatologia e cuidados intensivos, CMIN, CHUP) 
Susana Oliveira (Serviço de ginecologia e obstetrícia, CMIN, CHUP) 
Fátima Carvalho (Serviço de cirurgia pediátrica, CMIN, CHUP) 
Carmen Carvalho (Serviço de neonatologia e cuidados intensivos, CMIN, CHUP) 
Elisa Proença (Serviço de neonatologia e cuidados intensivos, CMIN, CHUP) 
 
Palavras-chave: Ascite neonatal, atrésia duodenal, ascite quilosa. 
 
Introdução: A ascite fetal isolada (AFI) é uma condição rara definida pela acumulação de líquido 
exclusivamente na cavidade peritoneal. As obstruções urinárias e gastrointestinais são as causas 
mais frequentes. Apresentam-se os casos de AFI internados numa Unidade de Cuidados Intensivos 
Neonatais nível 3 durante 6 anos. 
 
Descrição: 
Caso 1: Recém-nascido (RN), sexo feminino, com AFI associada a ligeira hiperecogenicidade 
intestinal desde as 27 semanas de gestação com agravamento progressivo. Cesariana eletiva às 29 
semanas, peso ao nascimento de 1510 g (P92), sem edema subcutâneo ou outros derrames. 
Ecografia abdominal com ascite de grande volume e paracentese compatível com transudado. Em D5 
por ausência de dejeção meconial realizou radiografia abdominal constando-se pneumoperitoneu. A 
laparotomia exploradora revelou atresia intestinal tipo IIIb, sendo realizada jejunostomia em topos 
separados com posterior reconstrução.  
 
Caso 2: RN, sexo masculino, com diagnóstico de AFI e hepatomegalia às 35 semanas e 2 dias. 
Cesariana eletiva às 37 semanas por apresentação pélvica. Ecografia abdominal pós-natal com 
ascite de pequeno volume. O estudo etiológico não revelou alterações e a ascite resolveu 
espontaneamente. 
  
Caso 3: RN, sexo masculino, antecedentes pré-natais de AFI às 39 semanas e 4 dias, decidida 
cesariana urgente. Peso ao nascimento 5590 g (> P 99). Ecografia abdominal em D1 com 
hepatomegalia e ligeira lâmina de líquido peritoneal. Em D12 por distensão abdominal repetiu 
ecografia abdominal, revelando ascite quilosa de grande volume confirmada por paracentese 
evacuadora. Após estudo exaustivo, a linfangiografia mostrou contaminação pélvica a favor de 
pequena perda linfática. Por necessidade de paracenteses repetidas, fez octreótico, com diminuição 
da produção. Após laparotomia exploradora e laqueação de área de extravasamento na raiz do 
mesentério, drenagem abdominal gradualmente menor.  
 
Conclusão: A AFI é uma condição clínica rara, com etiologias variadas, cujo diagnóstico pode exigir 
uma investigação exaustiva, com casos não esclarecidos e de remissão espontânea. O prognóstico 
depende da etiologia, sendo geralmente favorável.   
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Póster nº 16 

 

Arritmia neonatal com apresentação fetal 
 
Sara Mosca - UCIN, Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, Centro Materno-Infantil 
do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto (CMIN-CHUP) 
Juliana Cardoso - UCIN, Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHUP 
Joana Soares - UCIN, Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHUP 
Ana Raquel Mendes - UCIN, Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHUP 
Teresa Pena - UCIN, Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHUP 
António Pinheiro Vieira, Serviço de Cardiologia, CHUP 
Mariana Magalhães, Serviço de Cardiologia Pediátrica, CMIN-CHUP 
Sílvia Álvares, Serviço de Cardiologia Pediátrica, CMIN-CHUP 
Elisa Proença, UCIN, Serviço de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, CMIN-CHUP 
 
Palavras-chave: Arritmia, extrassístole supraventricular, taquicardia fetal, taquicardia juncional 
recíproca 
 
Introdução: No período neonatal podem ocorrer diversos tipos de arritmia, no entanto compreender e 
identificar os diferentes quadros pode ser um desafio. A frequência cardíaca (FC) que comprometa o 
débito cardíaco, a longa duração ou associação a cardiopatia, podem condicionar insuficiência 
cardíaca (IC). O objetivo é salientar taquicardias de apresentação fetal com manifestações neonatais 
incomuns. 
 
Descrição:  
Caso 1: Recém-nascido (RN) pré-termo de 33S, cardiotocografia com desacelerações, e diagnóstico 
de taquicardia fetal desde as 24 semanas, sem sinais de IC congestiva ou cardiopatia estrutural. 
Tentativa de controlo da taquicardia com múltiplos fármacos sem sucesso. Desde o nascimento, 
apresentava episódios recorrentes de taquicardia paroxística supraventricular (TPSV), FC em média 
210 batimentos/minutos, sem resposta a manobras vagais e resposta transitória à adenosina. 
Eletrocardiograma (ECG) com intervalo RP variável e RP > PR e onda P invertida em DII, DIII, aVF e 
V3-V6, sugestivo de taquicardia juncional recíproca permanente (TJRP). A reversão foi conseguida 
com a associação de propranolol em doses elevadas e flecainida. Atualmente com 3 anos, mantém 
propranolol em redução, clinicamente bem e sem registo de TSV.  
Caso 2: RN de 37S, com extrassístoles supraventriculares (ESV) no ecocardiograma fetal às 35 
semanas, sem IC ou cardiopatia estrutural. O Holter em D1, descrevia ectopia supraventricular muito 
frequente e episódios de TPSV autolimitados, iniciando tratamento com β-bloqueador, com boa 
resposta. Atualmente, 3 meses, mantém propranolol, sem extrassistolia no Holter.  
 
Discussão/Conclusão: Estes casos são formas de taquicardia menos comuns no RN. A TJRP é uma 
forma rara de TSV e geralmente de difícil diagnóstico; os achados característicos do ECG, a resposta 
parcial à adenosina e a persistência/recorrência podem ser orientadores. As ESV, frequentes e 
geralmente benignas, quando em elevada percentagem ou associadas a TSV podem ter indicação 
terapêutica. Nestes casos a estreita colaboração da Cardiologia Pediátrica é fundamental.   
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Póster nº 17 

 

Hemangioma da face – abordagem terapêutica 
 
Catarina Freitas - Interna de Formação Específica, Serviço de Pediatria, Hospital Pedro Hispano 
Mariana Meneses - Interna de Formação Específica, Serviço de Pediatria, Hospital Pedro Hispano 
Joana Machado Morais - Interna de Formação Específica, Serviço de Pediatria, Hospital Pedro 
Hispano 
Cláudia Ferraz - Assistente Hospitalar, Serviço de Neonatologia, Hospital Pedro Hispano 
 
Palavras-chave: Hemangioma; Recém-nascido; Propranolol; Face 
 
Introdução: 
Os Hemangiomas da Infância (HI) constituem os tumores benignos mais comuns da infância, 
ocorrendo em aproximadamente 5% dos lactentes, com predomínio no sexo feminino. Geralmente 
caracterizam-se por uma fase de crescimento rápido, seguida de involução natural e por vezes 
regressão completa. Na maioria dos casos é possível optar por uma atitude conservadora. No 
entanto, situações particulares definidas pelo tamanho, localização (facial, hepático, via aérea) e 
possíveis complicações funcionais (localização peri-orbitária) são consideradas de alto risco, 
necessitando de uma intervenção específica. 
 
Descrição: 
Recém-nascida, sexo feminino, apresenta ao nascimento telangiectasias na hemiface direita, 
associadas a angioma plano do couro cabeludo e região frontal. Gestação de termo, sem 
intercorrências, com parto eutócico e Índice de Apgar 9/10. Somatometria ao nascimento adequada à 
idade gestacional. Teve alta ao 2º dia de vida, orientada para a consulta de Neonatologia. Aos 14 dias 
de vida recorre aos cuidados de saúde por noção materna de aumento das dimensões da mancha 
vascular, com atingimento peri-orificial importante (orbitário, nasal e oral), apresentando dificuldade 
na alimentação e respiração. Dado tratar-se de um hemangioma com agravamento exuberante foi 
orientada para avaliação por Cirurgia Pediátrica, Cardiologia e Oftalmologia, tendo iniciado tratamento 
com Propranolol. Em apenas 15 dias verificou-se uma melhoria significativa da lesão e ao fim de 6 
meses, resolução quase completa. 
 
Discussão/Conclusão: 
É fundamental identificar as situações de alto risco e de maior preocupação. Quando indicado 
tratamento sistémico, o Propranolol (na dose 2-3 mg/kg/dia) tem vindo a ser o fármaco de eleição. 
Embora o seu mecanismo de ação ainda permaneça pouco conhecido, tem eficácia tanto na fase 
proliferativa como involutiva, realçando-se uma janela de oportunidade para a sua introdução. A 
vigilância apertada, referenciação precoce e intervenção específica são determinantes para optimizar 
o “outcome” e minimizar danos permanentes. 
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Póster nº 18 

 

Recém-nascidos de muito baixo peso: casuística de 6 anos de um Hospital de Apoio 
Perinatal 

 
Ana Isabel Foles - Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Biana Moreira - Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Ana Cristina Figueiredo - Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Ana Silva - Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
 
Palavras-chave: Recém-nascidos de muito baixo peso, Hospital de Apoio Perinatal  
 
Introdução:  
Recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP), peso ao nascer (PN) ≤1500g, apresentam 
morbilidades que requerem frequentemente internamento em unidade de cuidados intensivos 
neonatais (UCIN). Quando o nível de cuidados o permite, estes poderão ser internados em Hospital 
de Apoio Perinatal (HAP). O objetivo deste trabalho é caracterizar esta população. 
 
Métodos:  
Estudo retrospetivo de RNMBP internados na unidade de cuidados especiais neonatais (UCEN) de 
um HAP entre 2015 e 2020. 
 
Resultados:  
Internados 58 RNMBP, 62% do sexo masculino, 24% gestação gemelar, 84% com idade gestacional 
(IG) <34 semanas. Identificaram-se 14 casos de gravidez mal-vigiada e intercorrências na gravidez 
em 62%. 
Foram transferidos de UCIN para aftercare 43 doentes (74%), com IG <32 semanas em 79% e PN 
médio de 1162g. Os restantes 15 doentes (26%) foram internados na UCEN imediatamente após 
nascimento, PN médio de 1372g e IG >32 semanas em 93%. 
Nos RNMBP transferidos de UCIN (n=43) destacam-se os diagnósticos de doença de membranas 
hialinas (DMH) grau I-IV (58%), anemia (56%) e sepsis (precoce 19%, tardia 26%). Dos internados 
diretamente na UCEN (n=15) destaque para DMH grau I-II (40%) e foramen ovale patente (33%). 
Na UCIN (n=43), recurso a assistência ventilatória em 36 doentes, por ventilação invasiva em 64%. 
Dos RNMBP internados diretamente na UCEN, apenas 33% com suporte ventilatória, por ventilação 
não invasiva. 
Os RNMBP transferidos de UCIN tiveram alta, em média aos 52 dias de vida (26 dias de 
internamento na UCEN) versus os 22 dias de vida dos internados diretamente na UCEN. 
Referenciação para consulta de neonatologia neste hospital em 98% dos casos. 
 
Conclusões: 
Identificaram-se dois grupos internados num HAP: RNMBP com morbilidades inerentes a IG <32 
semanas, seguidos em regime de aftercare, e RNMBP com IG >32 semanas, com patologia menos 
grave, cujo cuidado e seguimento pode ser realizado com internamento direto na UCEN. 
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Póster nº 19 
 

Trombocitopenia neonatal imune: diferentes desafios 
 
Ana Isabel Foles - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Anaísa Afonso - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Sofia Peças - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Victor Neves - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Conceição Malcata - Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. 
 
Palavras-chave: Trombocitopenia, plaquetas, aloimune, autoimune 
 
Introdução: A trombocitopenia fetal/neonatal aloimune (TFNA) é a causa mais frequente de 
trombocitopenia isolada no feto e no recém-nascido de termo (RNT). É um processo em que as 
plaquetas fetais são destruídas por anticorpos circulantes maternos contra antigénios plaquetários 
herdados do pai, que atravessam a placenta. 
A trombocitopenia neonatal (TN) autoimune é mediada por autoanticorpos antiplaquetários maternos 
contra plaquetas maternas e fetais. 
 
Descrição: Apresentamos três casos de trombocitopenia precoce em RNT. 
Caso 1: Recém-nascido que realizou avaliação analítica por icterícia a D3, revelando trombocitopenia 
moderada (86000/μL) com agravamento até D4 (51000/μL) e melhoria espontânea progressiva até 
D8. O estudo etiológico identificou anticorpos antiplaquetários e incompatibilidade mãe/recém-nascido 
no antigénio plaquetário HPA-1, e mãe/pai nos antigénios HPA-1 e HPA-5, confirmando TFNA. 
Caso 2: Recém-nascido (filho de mãe com trombocitopenia imune) com trombocitopenia grave 
diagnosticada em D1 (47000/μL), com agravamento progressivo até D8 (17000/μL) apesar de IgIV e 
transfusão de plaquetas. Verificou-se melhoria após administração de metilprednisolona (151000/μL). 
O estudo realizado confirmou trombocitopenia autoimune, mas também aloimune (incompatibilidade 
mãe/recém-nascido nos antigénios HPA-3 e HPA-15). 
Caso 3:  Recém-nascido com antecedentes maternos de trombocitopenia gestacional, com 
trombocitopenia grave (35000/μL) em D1 e agravamento até D4 (13000/μL). Foi administrada IgIV e 
transfusão plaquetária, com melhoria após 3ª administração de IgIV (117000μL). Não foram 
identificados anticorpos nas amostras maternas, embora tenham sido identificados anticorpos ligados 
às plaquetas do recém-nascido e incompatibilidade mãe/ recém-nascido no antigénio HPA-1, não se 
podendo excluir TNAI. 
Todos os recém-nascidos evoluíram sem sinais de diátese hemorrágica. 
 
Discussão: Os casos descritos ilustram a diversidade de evolução e exigência terapêutica da TNI. No 
segundo caso, a presença de mecanismos autoimunes e aloimunes condicionou a gravidade e 
necessidade de escalada terapêutica. O terceiro caso constituiu um desafio sobretudo pela 
dificuldade no diagnóstico, uma vez que não foi possível confirmar a presença de anticorpos no 
sangue materno. 
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Póster nº 20 
 

Teratogenicidade induzida por ARAs – um caso clínico 
 
Mafalda Matias - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE 
Marta Martins - Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta, EPE  
José da Cunha - Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta, EPE  
Margarida Cabral - Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta, EPE  
António Gomes - Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta, EPE  
Anselmo Costa - Serviço de Pediatria, Hospital Garcia de Orta, EPE 
 
Palavras-chave: Insuficiência renal, ARA, toxicidade fetal 
 
Introdução: Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) e os antagonistas dos 
receptores da angiotensina (ARAs) são fármacos anti-hipertensores com benefícios cardio e 
renoprotetores comprovados. No entanto, a sua utilização na gravidez está associada a várias 
complicações fetais e neonatais com efeitos adversos potencialmente graves. Apresentamos o caso 
de um recém-nascido (RN) admitido em unidade de cuidados intensivos neonatais (UCIN) com 
suspeita de insuficiência renal fetal induzida por ARA. 
 
Descrição: RN sexo feminino, 3ª gestação de 33 semanas e 5 dias, não conhecida e apenas vigiada a 
partir do 3º trimestre. Mãe com obesidade mórbida, hipotiroidismo, medicada com levotiroxina, e HTA 
crónica medicada com telmisartan. Admitida às 33 semanas por anidramnios, com fluxometria 
normal, tendo sido feita substituição do ARA por metildopa no contexto de gravidez. Serologias sem 
alterações e ecografia fetal evidenciando hiperecogenicidade renal e bexiga pouco preenchida. Parto 
por cesariana por hiporeactividade fetal, com boa adaptação inicial (IA:8/9/9, PN:2040g). 
Internamento na UCIN com desenvolvimento de insuficiência renal (IR) oligoanúrica e acidose 
metabólica de difícil controlo, motivando início de diálise peritoneal em D4 de vida. Agravamento 
clínico progressivo, traduzido por instabilidade hemodinâmica, com hipotensão refratária à terapêutica 
instituída, com consequente falência multiorgânica e óbito em D25 de vida. 
 
Discussão/Conclusão: Com este caso pretendemos alertar para o risco da utilização deste tipo de 
fármacos durante a gravidez. Para além da IR, oligoamnios/anidramnios, foram também descritas 
outras complicações com a sua utilização, nomeadamente hipoplasia pulmonar e craniana, 
contraturas dos membros, hipotensão e morte fetal ou neonatal. Deste modo, a substituição de ARAs 
por um antihipertensor de outra classe deve ser feita o mais atempadamente possível, idealmente 
antes das 10 semanas de gestação. 
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Póster nº 21 
 

Leucemia congénita: uma causa rara de Blueberry Muffin Rash 
 
Ana Dias Curado - Serviço de Pediatria Médica, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE 
Maria João Palha - Serviço de Pediatria Médica, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria 
- Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE 
Carolina Amaro Gonçalves - Serviço de Pediatria Médica, Departamento de Pediatria, Hospital de 
Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE 
Alberto Berenguer - Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE; Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa 
André Graça - Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE; Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
Margarida Abrantes - Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - 
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE; Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa 

 
PALAVRAS-CHAVE: recém-nascido, blueberry muffin rash, leucemia congénita 
 
INTRODUÇÃO:  
A leucemia congénita é uma doença extremamente rara, manifestando-se até aos 28 dias de vida. De 
prognóstico reservado, a abordagem terapêutica mantém-se controversa pela mortalidade elevada. 
 
DESCRIÇÃO:  
Recém-nascido filho de mãe jovem, 0Rh negativo, imune à rubéola, serologias VIH, sífilis e 
toxoplasmose negativas, herpes genital no início da gestação, diabetes gestacional controlada com 
insulina. Sem exposição a radiação ou outros tóxicos. Ecografias obstétricas normais até às 34 
semanas, altura em que é detetado hidrâmnios e macrossomia fetal. Cesariana urgente por baixa 
variabilidade na cardiotocografia nesse dia. Índice de Apgar 3/2/4 necessitando de reanimação 
avançada e ventilação invasiva. Apresentava, à nascença, 2795g, hepatomegália, exantema 
purpúrico generalizado, discrasia hemorrágica com hemorragia da naso e orofaringe, hemorragia 
peri-interventricular extensa com dilatação ventricular, hemorragia cerebelosa esquerda. 
Analiticamente: grupo 0Rh positivo, teste de Coombs direto negativo; hemoglobina 7.4g/dL, leucócitos 
58.160/mcL (72% monócitos), coagulopatia, CK, ALT e AST elevadas, ferritina >2000ng/mL, 
parâmetros de infeção e hemocultura negativos; sem evidência de infeções TORCH; achados 
sugestivos de síndrome de lise tumoral (hipercaliémia, hiperfosfatémia, creatinina e LDH elevadas). 
Do estudo metabólico, o exame lisossomal foi compatível com mucolipidose tipo II/III, sem variantes 
genéticas identificadas. Clinicamente apresentava hipotensão com necessidade de volume e suporte 
inotrópico, hipoglicémia, discrasia hemorrágica com necessidade de suporte transfusional intensivo, 
acidémia mista requerendo correção de bicarbonato e coma. Faleceu com 28 horas de vida. Realizou 
biópsia hepática post-mortem relevando infiltração hepática maciça por leucemia mieloide aguda de 
linhagem monocítica. Autópsia com infiltração difusa multiorgânica. 
 
DISCUSSÃO:  
A leucemia neonatal tem apresentações clínicas muito distintas, sendo um desafio diagnóstico e 
terapêutico. Alertamos para esta patologia rara e o seu diagnóstico diferencial com outras causas 
mais comuns de blueberry muffin baby rash associado a organomegálias e leucocitose, como 
infeções TORCH, neoplasias neonatais e doenças não malignas associadas a hematopoiese extra-
medular. 
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Póster nº 24 

 

Benefício da hipotermia induzida no colapso pós-natal súbito inesperado 
 
Daniel Martins Tiago, Serviço de Pediatria / Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal – 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro, Portugal 
Luísa Gaspar, Serviço de Pediatria / Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal – Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro, Portugal 
Vera Santos, Serviço de Pediatria / Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal – Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro, Portugal 
Cláudia Calado, Serviço de Pediatria / Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal – Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro, Portugal 
João Rosa, Serviço de Pediatria / Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal – Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro, Portugal 
Maria José Castro, Serviço de Pediatria / Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal – 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Faro, Portugal 
 
Introdução: O colapso pós-natal súbito inesperado (CPSI) corresponde a um evento ameaçador de 
vida grave ou morte súbita inesperada, que ocorrem na primeira semana de vida dos recém-nascidos 
(RN), sendo raras, mas potencialmente graves (morte em 50%, sequelas neurológicas em 50% dos 
sobreviventes). As recomendações para a prevenção e tratamento CPSI não estão bem definidas. 
Apresentamos um caso clínico ilustrativo dessa situação. 
 
Descrição do caso clínico: RN, masculino, gestação 38 semanas, sem intercorrências. Período peri-
parto com febre materna. Parto eutócico, IA 9/10, 2745g, exame normal. Teve paragem cardio-
respiratória aos 15-25 minutos, procedendo-se a reanimação com entubação, massagem cardíaca e 
adrenalina, com recuperação aos 3 minutos. Nessa altura tinha uma gasimetria com pH 6.86, bases -
14.6 e lactatos 12.7mmol/L. Iniciou hipotermia passiva aos 40 minutos, sob sedação e iniciou 
antibioterapia. Transferido para a Maternidade Alfredo da Costa onde chegou às 7 horas, tendo 
completado 72 horas de hipotermia. Apresentou discreta elevação do parâmetros inflamatórios e 
hemoculturas negativas. Manteve-se neurologicamente bem, com aEEG normal. Iniciou sucção em 
D4 e alimentação entérica exclusiva em D8. A ecografia-transfontanelar (D2) foi normal e a RM (D7) 
revelou pequenas áreas de enfarte parietal e temporo-parieto-occipital esquerdos. Atualmente, com 4 
anos, é seguido no centro de neuro-desenvolvimento, com boa evolução clínica. 
 
Discussão: A elevada percentagem de RNs com CPSI que desenvolvem sequelas neurológicas leva 
a considerar a hipotermia como opção terapêutica, embora sem indicação formal (NICE-2010). 
Recentemente verificou-se que a hipotermia em RNs com CPSI produz outcomes semelhantes aos 
RN sujeitos a hipotermia com indicação terapêutica formal. Reforça-se assim a necessidade de 
realizar estudos para um eventual ajuste das recomendações internacionais. Por último, a morte por 
CPSI está em 58% dos casos associado a infeções, malformações cardíacas e defeitos metabólicos, 
salientando-se a necessidade de exclusão dessas condições. 
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Póster nº 25 

 

SARS-COV-2 positivo no recém-nascido: infecção ou contaminação? 
 
André C. Almeida, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Susana Correia de Oliveira, Serviço de Pediatria, Hospital da Senhora da Oliveira 
Alexandra Pinto, Serviço de Neonatologia, Hospital da Senhora da Oliveira 
Andreia Martins, Serviço de Neonatologia, Hospital da Senhora da Oliveira 
Joana Neves, Serviço de Neonatologia, Hospital da Senhora da Oliveira 
Maria João Vieira, Serviço de Neonatologia, Hospital da Senhora da Oliveira 
 
Introdução: 
A real incidência da infecção neonatal por SARS-CoV-2 é difícil de estimar, bem como o timing da 
sua ocorrência. Apesar da grande maioria dos recém-nascidos (RN) filhos de mães infectadas 
apresentar um resultado negativo, têm surgido relatos de testes positivos nos primeiros dias de vida. 
 
Descrição dos casos: 
Caso 1 - RN, sexo feminino, cesariana às 37 semanas por estado fetal não tranquilizador; mãe com 
astenia e tosse no dia do parto, teste PCR SARS-CoV-2 positivo. Recém-nascido com teste PCR 
SARS-CoV-2 no exsudado orofaríngeo e nasofaríngeo (EONF) positivo na 1ª hora de vida. Internado 
após o nascimento no Serviço de Neonatologia por dificuldade materna na prestação de cuidados. 
Repetiu PCR SARS-CoV-2 no EONF, às 46h e D3, negativos. PCR SARS-CoV-2 no sangue e 
serologias IgM e IgG negativos colhidos às 24h de vida. Manteve-se assintomático. Alta em D5. 
 
Caso 2 - RN, sexo feminino, parto eutócico às 39 semanas; mãe com anosmia e diagnóstico 
COVID19 dez dias antes do parto. RN com teste positivo (EONF) na 1ª hora de vida. Repetiu teste às 
21h e 41h, ambos negativos. Alojamento conjunto com a mãe, sempre assintomático; alta em D3. Em 
D6 de vida foi internado por recusa alimentar que resolveu rapidamente; sem outra sintomatologia. 
Teste EONF em D6 e D7 negativos, com serologias, em D9, IgM negativa e IgG positiva. 
 
Discussão / Conclusão: 
O teste PCR detecta a presença de fragmentos genéticos do vírus, podendo não corresponder a uma 
verdadeira infecção activa. 
Um teste PCR SARS-CoV-2 positivo numa amostra do tracto respiratório do recém-nascido nas 
primeiras 24h de vida pode traduzir replicação viral ou apenas uma contaminação transitória 
decorrente da passagem no canal vaginal ou do meio ambiente. 
Os casos apresentados demonstram a importância da repetição do teste. A infecção neonatal implica 
persistência de teste positivo em amostras subsequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

72 

Póster nº 26 

 

Galen’s vein aneurysm: prenatal diagnosis. 
 
Cristiana Isabel Pereira Moreira - Centro Materno Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do 
Porto 
Luís Guedes-Martins - Centro Materno Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto; 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto 

 
Keywords: aneurysm, prenatal, neurology, obstetrics 
 
Introduction 
Galen’s vein aneurysm is a rare vascular anomaly, with an incidence estimated by Sood et al around 
1:25 0000 deliveries. 
It is a rare cause of foetal heart failure and accounts for 1% of intracranial malformations. 
Its diagnose is most frequently post-natal, but antenatal diagnosis is possible, particularly in the third 
trimester, corresponding to an anechoic supratentorial tubular structure, above quadrigeminal cistern. 
High-velocity vascular turbulence is observed in Color Doppler evaluation and confirms the diagnosis. 
 
Description 
A 32-year-old healthy woman, G3P2 (2 healthy children), presented to our department at 29 weeks 
and 5 days of gestation looking for a second opinion about a foetal brain anomaly detected in 
ultrasound evaluation performed in other medical facility. Previous medical and obstetric history was 
not relevant. Routine blood analysis, ultrasound evaluation and aneuploidy screening (combined first 
trimester aneuploidy test) were normal. At 28 weeks of gestation significant tricuspid regurgitation and 
an abnormal flow in ductus arteriosus were detected. An extensive morphologic ultrasound evaluation, 
foetal echocardiography and neurossonography were performed in our department, showing high 
degree cardiac failure and a Galen’s vein large aneurysm. 
The parents requested medical termination of pregnancy and feticide was performed at 30 weeks and 
4 days. Delivery occurred by caesarean section (history of caesarean sections), with no complications. 
She was discharged home at day 2 after delivery. Foetal karyotype and postnatal microarray were 
normal (46,XX). 
 
Discussion 
When detected in neonatal period, infants frequently have heart failure and pulmonary hypertension. 
Later in infancy, neurological sequela are common. 
Prognosis of this rare condition is poor when left untreated. Nowadays, endovascular techniques allow 
in utero treatment and significantly improve prognosis. However, these procedures are not widely 
performed and demand highly differentiated teams. In fact, there is no experience of such 
interventions in our country. 
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Póster nº 27 

 

Hidrópsia fetal por sequestro pulmonar – um desafio diagnóstico 
 
Sara Madureira Gomes (1) 
Paulo Soares (2) 
Manuela Rodrigues (2) 
Susana Guimarães (3,4) 
Sandra Costa (2,4)  
 
1 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto  
2 - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto 
3 - Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto 
4 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 
PALAVRAS-CHAVE: sequestro pulmonar, hidrópsia fetal, prematuridade, quilotorax 
 
INTRODUÇÃO 
O sequestro pulmonar é uma malformação rara do trato respiratório, caracterizada por tecido 
pulmonar imaturo não funcionante, sem comunicação com a árvore traqueobrônquica e com 
vascularização arterial sistémica. Existem poucos casos relatados de hidrópsia associados a esta 
entidade. 
 
DESCRIÇÃO DO CASO 
Gestação vigiada com diagnóstico pré-natal, às 30 semanas e 5 dias, de hidrópsia fetal, sequestro 
pulmonar esquerdo e suspeita de fístula aorto-cava. Referenciada para hospital terciário, com apoio 
de Cardiologia Pediátrica. 
Parto por cesariana às 30 semanas e 6 dias, com Apgar 1/2/3 e peso ao nascimento de 2000g. 
Manteve bradicardia nos primeiros 20 minutos de vida, com necessidade de intubação endotraqueal 
no 1º minuto, toracocentese, paracentese, administração de surfactante e reanimação mecânica e 
química. 
Na UCIN, manteve-se em ventilação mecânica com necessidade de escalada progressiva do suporte 
ventilatório, apresentando hipotensão com necessidade de suporte inotrópico. O exame citoquímico 
do líquido pleural foi compatível com quilotórax. A ecografia confirmou sequestro pulmonar esquerdo 
e demonstrou um shunt de grandes dimensões, entre o terço distal da aorta e a veia cava inferior. O 
ecocardiograma mostrou baixo fluxo intra-cardíaco, sem cardiopatia estrutural. O recém-nascido 
progrediu para hipoxemia e instabilidade hemodinâmica refratárias, com evolução para paragem 
cardiorrespiratória às 24h de vida. 
A autópsia revelou sequestro pulmonar extralobar esquerdo, de grandes dimensões, com artéria 
elástica independente a ligar o sequestro à artéria aorta torácica descendente, associado a hipoplasia 
pulmonar e dilatação proeminente dos vasos linfáticos pulmonares. 
 
 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO 
A combinação de sequestro pulmonar e hidrópsia fetal é rara e está universalmente associada a um 
mau prognóstico fetal ou neonatal. Neste caso, a compressão dos sistemas venoso e linfático, assim 
como da drenagem venosa cardíaca condicionadas pelo sequestro, parecem ser a causa da 
hidrópsia fetal. 
Os autores realçam a raridade da associação que constitui um desafio diagnóstico pré e pós-natal, 
tendo sido a autópsia determinante para o diagnóstico definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

74 

Póster nº 28 

 

Abordagem pré e pós-natal de malformação congénita das vias aéreas pulmonares 
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Isabel Mendes, serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 
Vanessa Costa, serviço de Pediatria, Centro Materno Infantil do Norte, CHUP 
Céu Mota, serviço de Pediatria, Centro Materno Infantil do Norte, CHUP 
Jorge Braga, serviço de Obstetrícia, Centro Materno Infantil do Norte, CHUP 
Luís Guedes-Martins, Centro de Medicina Fetal, Centro Materno Infantil do Norte, CHUP 

 
Palavras-chave: MCVA, medicina fetal, ecografia obstétrica, resolução pós-natal 
 
INTRODUÇÃO 
A malformação congénita das vias aéreas pulmonares (MCVA) é um defeito congénito raro, 
frequentemente diagnosticado no período pré-natal, permitindo documentar a progressão da lesão. 
Apresenta um espectro clínico variável, desde morte fetal, a recém-nascidos com distúrbios 
respiratórios graves a lesões assintomáticas. A completa resolução espontânea documentada apenas 
no período pós-natal é infrequente. 
 
DESCRIÇÃO 
Primigesta, 35 anos, gestação após indução de ovulação. Às 22 semanas documentou-se a presença 
de formação quística ocupando cerca de 60% do correspondente anatómico do pulmão esquerdo, 
condicionando desvio direito do mediastino. Foi efetuada vigilância ecográfica seriada com posterior 
desenvolvimento de polihidrâmnios. Colocada como hipótese diagnóstica MCVA tipo I com quisto 
único. Efetuada amniocentese, determinação de cariotipo 46,XX e array-CGH com identificação de 
deleção da região 16p11.2 e aconselhamento genético dirigido. 
Efetuou corticoterapia pré-natal. Cesariana eletiva às 38 semanas. Recém-nascido feminino, 3280g, 
Índice Apgar 8/9. Achados imagiológicos após o nascimento, compatíveis com os da avaliação pré-
natal, colocando-se como diagnósticos diferenciais quisto pleuro-pericárdico, linfangioma, quisto 
broncogénico ou MCVA. Necessidade de ventilação mecânica inicialmente, com melhoria progressiva 
da insuficiência respiratória. Realizou ecocardiograma que não revelou anomalias cardíacas, bem 
como ecografias abdominal e reno-pélvica, também, sem alterações. Repetiu TC aos 6 meses, sem 
identificação de imagens quísticas pulmonares ou adjacentes ao pericárdio, sugerindo involução do 
quisto previamente visualizado. Atualmente com crescimento e desenvolvimento adequados à idade 
e exame dismorfológico sem alterações. Mantém seguimento em consultas de Pediatria, Cirurgia, 
Nutrição e Pneumologia Pediátrica. 
 
CONCLUSÃO 
Apresentação da abordagem pré e pós-natal de uma MCVA, com efeito de massa sobre o mediastino 
que permaneceu estável em tamanho até ao termo, e com resolução espontânea e completa aos 6 
meses de vida. No conhecimento científico atual, não existe relação entre a ocorrência de 
malformação das vias aéreas e variante genética descrita (deleção 16p11.2). 
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Uma causa rara de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico perinatal 
 
Flávia Belinha - Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC 
Ana Isabel Martins - Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC 
Raquel Henriques - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Maternidade Daniel de Matos, CHUC 
Eulália Afonso - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Maternidade Daniel de Matos, CHUC 
 
Palavras-chave: AVC hemorrágico, convulsões, hemofilia, estenose hipertrófica do piloro(EHP). 
 
Introdução: 
O AVC perinatal afeta um em cada 1600-4000 recém-nascidos(RN)/ano. A apresentação mais 
comum é a convulsão 12-72h após o parto. Até 90% dos casos de AVC hemorrágico possuem pelo 
menos um fator de risco identificável.  
 
Descrição: 
Gesta IV, vigiada e sem intercorrências; serologias maternas e ecografias pré-natais descritas como 
normais. Pais não consanguíneos; sem antecedentes familiares de relevo.  
Nasceu RN de termo, género feminino, por parto eutócico, com boa adaptação extrauterina.  
Às 22h de vida iniciou crise clónica multifocal do hemicorpo esquerdo (~3minutos) e dessaturação, 
com necessidade de oxigenoterapia. Referência materna a dois episódios prévios semelhantes, o 
primeiro às 12h de vida. Transferida para a UCIN, onde manteve episódios convulsivos de menor 
duração até à introdução de fenitoína. Ecografias transfontanelares seriadas e RM-Ce compatíveis 
com AVC hemorrágico parietal anterior direito. EEG com atividade paroxística bilateral de predomínio 
direito. Do estudo efetuado constatou-se défice de fator XI, com aPTT prolongado mas tempos de 
protrombina e trombina normais, tendo feito terapêutica com plasma fresco congelado. 
Na terceira semana de vida, aumento da frequência e intensidade dos bolçados, com episódios de 
vómito em jato, pelo que realizou ecografia abdominal que confirmou a suspeita de EHP, tendo sido 
submetida a piloromiotomia.  
Atualmente, com 14meses de idade, mantém seguimento multidisciplinar no Hospital Pediátrico de 
Coimbra e na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra por ADPM, epilepsia (com crises diárias) 
e hemiparésia esquerda de predomínio braquial. 
 
Discussão/Conclusão:  
A hemofilia C é rara, com uma prevalência de 1:1000000 na população. Não há uma associação clara 
entre os níveis séricos do fator XI e a gravidade das manifestações hemorrágicas. A identificação 
etiológica do AVC hemorrágico permite a prevenção de futuros eventos hemorrágicos em situações 
de risco programadas. 
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Rastreio neonatal do hipotiroidismo congénito – como podemos (ainda) melhorar? 
 
Andreia A. Martins - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Maria José Costeira - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Raquel Reis - Serviço de Neonatologia, Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães 
Laura Vilarinho - Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética - Departamento de Genética 
Humana - INSA Porto 
Joana Palha - Life and Health Sciences Research Institute – Universidade do Minho 
 
INTRODUÇÃO/OBJETIVOS:  
O Hipotiroidismo congénito (HC) pode ter consequências neurológicas graves e irreversíveis se o 
tratamento não for prontamente iniciado, sendo o seu diagnóstico precoce fundamental. O rastreio de 
HC é um procedimento universal bem estabelecido em Portugal. 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o cumprimento destas diretrizes, tanto a nível hospitalar - 
Unidade de Cuidados Neonatais (UCN) como a nível comunitário – Unidades de Saúde 
Familiar/Centros de Saúde (USF/CS). 
 
MÉTODOS:  
Estudo transversal, descritivo, com aplicação de um questionário a uma amostra de conveniência, 
UCN em 2011 e 2020 e USF/CS em 2020.  
 
RESULTADOS:  
Obtivemos resposta em 42% das UCN (13/31) e 48% (11/23) USF/CS. Todas as UCN possuem 
diretrizes escritas para o rastreio neonatal. A primeira colheita é realizada entre 48h-144h de vida. Em 
85% ainda se mantém o adiamento para além das 48h por ausência de alimentação entérica/ingestão 
proteica adequada à idade. Apenas 23% repete o teste perante o uso de determinados fármacos, 
31% em RN doentes e 15,4% em RN com síndrome de Down. 31% realizam o rastreio previamente à 
transfusão sanguínea ou exsanguíneotransfusão. O rastreio dos RNPT/MBPN é realizado nos tempos 
recomendados. Quando a alta hospitalar ocorre ao fim de semana o rastreio é realizado antes da alta 
em 85%. O uso de desinfetantes iodados foi relatado em 39%. 
As USF/CS têm protocolo de rastreio, realizam colheitas apenas em dias úteis, ficando em alguns 
casos o envio da amostra à responsabilidade dos pais, sem controlo de envio. 
 
DISCUSSÃO/CONCLUSÕES:  
O presente estudo, apesar de baseado numa amostra de conveniência, sugere que os procedimentos 
relacionados com o rastreio do HC melhoraram desde 2011. Mais importante, revelou que as práticas 
atuais podem ser melhoradas, nomeadamente otimização dos tempos de colheita e envio de 
amostra, repetição do teste em situações particulares e evicção de desinfetantes iodados em 
enfermarias de obstetrícia e Neonatologia. 
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Póster nº 32 

 

Ictiose congénita autossómica recessiva - uma nova mutação no gene TGM1 
 
Francisca Cardoso - Centro Hospitalar de Leiria  
Raquel Henriques, Maternidade Daniel de Matos - CHUC 
Eulália Afonso, Maternidade Daniel de Matos - CHUC 
 
Introdução:  
A ictiose congénita autossómica recessiva (ICAR) representa um grupo heterogéneo de distúrbios 
genéticos hereditários que ocorrem devido a um defeito da queratinização e consequente 
disrupção da função de barreira cutânea. Embora raras, representam um desafio clínico, dado o 
amplo espectro fenotípico e opções terapêuticas. 
 
Descrição:  
Recém-nascido do sexo feminino, filha de pais não consaguíneos, sem antecedentes familiares de 
relevo. Período pré-natal sem intercorrências. Parto por cesariana, às 33 semanas, sem 
necessidade de reanimação. Transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos na primeira hora 
de vida por apresentar eritrodermia descamativa difusa, eversão das pálpebras (ectropion) e dos 
lábios (eclabium) e tegumento coberto por uma membrana de pele espessa e brilhante, com áreas 
de fissuração dispersas compatível com fenótipo de bebé collodion. Não se objetivaram outras 
malformações. Foi mantida em incubadora humidificada com aplicação tópica contínua de 
emolientes e bacitracina nas fissuras. Durante o internamento, evolução complicada por 
desidratação hipernatrémia, candidíase perineal e conjuntivite aguda bilateral. As lesões ulceradas 
apresentaram melhoria gradual e evoluíram para um padrão de ictiose lamelar. A sequenciação de 
nova geração de DNA genómico detectou uma variante de significado clínico desconhecido, 
c.1252G>C p.(Asp418His) em provável homozigotia no gene TGM1, não descrita na literatura. 
Após a alta, manteve seguimento regular em consulta de Dermatologia e, atualmente, apresenta 
xerose com descamação do couro cabeludo e tronco.  
 
Conclusão:  
Os avanços na área da genética têm sido fundamentais para uma melhor compressão da 
fisiopatologia e evolução clínica das ictioses. Contudo, dada heterogeneidade clínica, nem sempre 
é possível estabelecer uma correlação genótipo-fenótipo. Nesta caso, a utilização de oléos de 
banho e a aplicação tópica contínua de emolientes constituíram a base do tratamento. Em 
situações mais graves, poder-se-á considerar a utilização de retinoides sistémicos que têm 
assumido um papel importante no tratamento destas doenças - aumento da sobrevida e redução 
de sequelas. 
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Póster nº 34 

 

Risco infecioso em recém-nascidos – como prever a ocorrência de sépsis neonatal? 
 
Catarina Teixeira, Centro Hospitalar de Leiria 
Catarina Cordeiro, Centro Hospitalar de Leiria 
João do Agro, Centro Hospitalar de Leiria 
Lina Winckler, Centro Hospitalar de Leiria 
 
Palavras-chave: sépsis, risco infecioso, neonatal, hemocultura 
 
Introdução/Objetivos 
A sépsis neonatal (SN) tem uma clínica inespecífica, acabando por condicionar o uso indevido de 
antibioterapia.  
Este trabalho tem como objetivos avaliar fatores de risco infecioso (RI) numa amostra de recém-
nascidos (RN), a ocorrência de SN e terapêutica realizada.   
 
Métodos 
Análise retrospetiva dos processos dos RN que realizaram hemoculturas (HC) no período de 3 anos, 
pela presença de RI. Considerou-se sépsis clínica: RN com clínica, alterações laboratoriais 
sugestivas de sépsis e HC negativa e sépsis confirmada: RN com HC positiva.  
 
Resultados 
Realizaram-se 298 HC a RN. Os fatores de RI identificados foram: febre materna em 37 (12%), 
taquicardia materna em 30 (10%), 45 (15%) das mães tinham leucocitose³15.000/uL e 9 (3%) 
corioamniotite, 48 (16%) tiveram pesquisa SGB positiva, 45 (15%) apresentaram rutura de bolsas de 
água >18h.  
Apresentaram sintomas 227 (76%) RN, com uma mediana de início às 4,5h de vida. Surgiu febre em 
26 (12%), 103 (45%) tiveram dificuldade respiratória, 92 (41%) gemido e 50 (22%) alteração do 
estado geral. 
Foram positivas 18 HC, 11 consideradas contaminação. Dos 35 RN com suspeita de sépsis, 14 
tiveram diagnóstico de sépsis clínica e 7 de sépsis confirmada. Realizaram antibioterapia 33 RN com 
suspeita de sépsis, 6 suspenderam precocemente por HC negativa. Não verificamos diferença 
estatisticamente significativa entre a presença de fatores de RI no grupo de RN que desenvolveu 
sépsis e os restantes.  
 
Conclusões 
Dos RN com suspeita de sépsis, 20% tiveram sépsis confirmada, valor semelhante ao descrito na 
literatura. Não verificamos diferença quanto à presença de fatores de RI nestes RN, o que poderá ser 
explicado por todos terem inicialmente suspeita de processo infecioso e/ou sépsis. O diagnóstico de 
SN é desafiante, baseando-se no reconhecimento de fatores de risco e meios de diagnóstico com 
fraco valor preditivo positivo. 
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Póster nº 35 

 

Uma causa rara de sépsis neonatal 
 
Ana Feio, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave 
Catarina Menezes, Serviço de Pediatria do Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto 
Susana Lopes, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave 
Filipe Oliveira, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave 
Albina Ramires, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Sónia Carvalho, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave 
 
Palavras-chave: Neisseria meningitidis, meningococcémia, recém-nascido. 
 
Introdução: 
A doença invasiva por Neisseria meningitidis é mais frequente em crianças e adolescentes, 
raramente ocorre no período neonatal. Apresenta elevada mortalidade e morbilidade, tornando fulcral 
uma intervenção atempada. 
 
Descrição do caso: 
Recém-nascida com 26 dias de vida, admitida no Serviço de Urgência por febre com 2 horas de 
evolução, associada a recusa alimentar. Sem contexto epidemiológico de doença e com rastreio 
SARS-CoV-2 negativo. Ao exame objetivo apresentava bom estado geral, palidez cutânea, sem 
exantemas ou outras particularidades. Analiticamente, apresentava anemia (8,10 g/dL), leucopenia 
(4240/uL) e PCR negativa. Sedimento urinário e radiografia torácica sem alterações. Punção lombar 
traumática. Durante a permanência no SU, apresentou novo pico febril, com surgimento de sufusões 
hemorrágicas e petéquias nos membros inferiores. Repetiu análises com aumento da PCR (7,86 
mg/dL) e alterações da coagulação (INR 1,86, D-dímeros 3365 ng/mL). Iniciou antibioterapia empírica 
e foi transferida para uma Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. À admissão, encontrava-se 
hipotensa e letárgica, com resposta favorável a 2 bólus de soro fisiológico. Por agravamento da 
anemia (6.3 g/dL) e INR 2,0 realizou transfusão de glóbulos rubros e plasma, e vitamina K. 
Isolamento nas hemoculturas e no microbiológico de LCR de Neisseria meningitidis (sem serotipagem 
conseguida). Evolução clínica favorável, sem necessidade de suporte ventilatório e sem progressão 
das lesões cutâneas, tendo cumprido 10 dias de cefotaxima e 5 dias de ampicilina. Ecografia 
transfontanelar e potenciais auditivos evocados normais. Teve alta ao 12º dia de doença, 
apresentando uma lesão ulcerada no joelho direito. Mantém seguimento em consulta de 
Neonatologia, sem evidência de sequelas e estudo imunológico sem alterações. 
 
Discussão/Conclusão: 
Apesar de rara, a possibilidade de doença meningocócica no recém-nascido não deve ser 
negligenciada. Neste caso, a evolução clínica com o aparecimento de sufusões hemorrágicas foram a 
chave para a suspeição clínica, confirmada pelos exames microbiológicos. O diagnóstico e 
tratamento precoces são fundamentais para prevenir complicações. 
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Póster nº 36 

 

Quilotórax refratário – o papel da derivação pleuroperitoneal 
 
Lígia Peralta - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto 
Marta Rosário - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto; 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto  
Andreia Teles - Unidade de Neonatologia, Serviço de Pediatria/Neonatologia, Centro Hospitalar Vila 
Nova de Gaia/ Espinho 
António Vinhas da Silva - Unidade de Neonatologia, Serviço de Pediatria/Neonatologia, Centro 
Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho 
Inês Teixeira - Serviço de Cirurgia Pediátrica, Centro Hospitalar de Gaia/Espinho  
Paulo Soares - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto 
Susana Pissarra - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto 
Gustavo Rocha - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto 
Jorge Casanova - Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, Centro Hospitalar e Universitário de São João, 
Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto  
Henrique Soares - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto; 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto  
Elson Salgueiro - Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, Centro Hospitalar e Universitário de São João, 
Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Palavras chave: quilotórax, derivação pleuroperitoneal 

 

Introdução:  

O quilotórax resulta da acumulação de linfa no espaço pleural, podendo ser, no período neonatal, de 

causa congénita ou traumática. O tratamento conservador é eficaz na maioria dos casos; contudo, 

nos casos refratários é necessária intervenção cirúrgica. 

 

Descrição:  

Recém-nascido de termo, com diagnóstico prénatal de atrésia esofágica e arco aórtico direito. 

Submetido em D2 de vida a correção de atrésia esofágica com anastomose sequencial dos topos 

esofágicos, complicada com quilotórax e insuficiência renal aguda. Iniciou tratamento conservador 

para quilotórax (pausa alimentar, nutrição parentérica total, perfusão de octreótido). Por instabilidade 

respiratória, realiza Angio-TAC que mostra a presença de anel vascular por arco aórtico direito com 

persistência do canal arterial, condicionando estenose traqueal, sendo transferido para Hospital de 

Nível III com apoio de Cirurgia Cardiotorácica. Em D22 é realizada laqueação de canal arterial e 

aortopexia anterior. Manteve drenagens torácicas volumosas de líquido linfático, com necessidade de 

reposição da volémia e administração de bicarbonato, imunoglobulinas, hormona tiroideia e plasma. 

Em D32 é realizada laqueação cirúrgica do canal torácico e alguns trajetos linfáticos, verificando-se 

redução transitória do volume do quilotórax. Em D51, por persistência do mesmo é colocada uma 

derivação pleuroperitoneal, com resolução gradual do quadro clínico. Desde D36 de vida sob fórmula 

com triglicerídeos de cadeia média associada a perfusão endovenosa de lipídeos de cadeia longa, 

que manteve até aos 5 meses. Manteve-se sob ventilação mecânica invasiva até D56, posteriormente 

em BiPAP até aos 5 meses. Atualmente no domicílio, em ventilação espontânea, sob fórmula láctea 

de alto teor energético; mantem derivação pleuroperitoneal. 

 

Discussão:  

Este caso demonstra a evolução de um quilotórax traumático refratário ao tratamento conservador e 

laqueação do canal torácico. A derivação pleuroperitoneal no recém-nascido oferece uma alternativa 

quando a terapêutica médica e cirúrgica iniciais não são eficazes, permitindo restaurar os equilíbrios 

metabólicos, nutricional e imunológico. 
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Póster nº 37 

 

Hipoglicémia neonatal persistente – um desafio diagnóstico 
 
Maria Inês Linhares 1 
Catarina Rosas 2 
Alice Mirante 3 
Ana Lopes Dias 1 
 
1) Serviço de Neonatologia, Maternidade Bissaya Barreto - Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra 
2) Serviço de Genética Médica, Hospital Pediátrico - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
3) Unidade de Endocrinologia Pediátrica, Diabetes e Crescimento, Hospital Pediátrico - Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Palavras-chave: hipoglicémia neonatal, hiperinsulinismo congénito, gene ABCC8 
 
Introdução:  
A hipoglicémia neonatal persistente apresenta uma grande variedade etiológica. A causa mais 
frequente é o hiperinsulinismo congénito que engloba um grupo heterogéneo de defeitos genéticos 
envolvidos no metabolismo da secreção de insulina. 
 
Descrição de caso:  
Recém-nascido do sexo masculino, 1ª gesta complicada por diabetes gestacional do 2º trimestre. 
Nasce às 35 semanas, por prematuridade espontânea, grande para a idade gestacional, com boa 
adaptação à vida extra-uterina. Internamento na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais em D3 
de vida por hipoglicémia assintomática, refratária ao aporte entérico crescente, tendo iniciado aporte 
de glicose endovenoso que manteve até D10. Pela persistência da hipoglicémia, foi realizada 
investigação analítica metabólica e doseamento de hormonas de contra-regulação que se revelaram 
normais, à exceção de hiperinsulinémia. Apurada história familiar de relevo: primo materno com 
hipoglicémia hiperinsulinémica neonatal grave com necessidade de terapêutica com diazóxido 
durante 2 anos, em que se identificou a variante de significado clínico desconhecido c.947 G>A p. 
(Gly316Glu) em heterozigotia no gene ABCC8; tia materna com a mesma alteração; mãe com o 
estudo molecular em curso. Após discussão multidisciplinar iniciou terapêutica com diazóxido em 
D16, com melhoria sustentada do perfil glicémico ao fim de 48h. Posteriormente conhecido o 
resultado do estudo molecular da mãe e do recém-nascido que revelou a mesma alteração genética 
familiar. Atualmente, com 4 meses de idade, mantém seguimento em Consulta de Endocrinologia e 
terapêutica com diazóxido, sem registo de novos episódios de hipoglicémia. 
 
Discussão/Conclusão: 
O diagnóstico etiológico de hipoglicémia persistente é importante para uma orientação terapêutica 
adequada. A história familiar exaustiva e o estudo molecular assumem um papel fundamental na 
antecipação, precocidade de atuação e aconselhamento genético nestes casos. A presença da 
variante em 4 familiares afetados, sugere a segregação da variante com a doença nesta família. 
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Póster nº 38 

 

Para além da Pneumonia Congénita 
 
Andreia Filipa Patinha Nogueira -Serviço de Neonatologia B, Maternidade Bissaya Barreto, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
Teresa Reis Silva, Unidade de Pneumologia Pediátrica, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra 
Sofia Morais, Serviço de Neonatologia B, Maternidade Bissaya Barreto, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra 
 
PALAVRAS-CHAVE: discinésia ciliar primária, situs inversus, pneumonia congénita 
 
INTRODUÇÃO: 
A discinesia ciliar primária (DCP) é uma doença genética caracterizada pela alteração na função 
ciliar. É uma causa rara de dificuldade respiratória neonatal e faz diagnóstico diferencial com a 
taquipneia transitória do Recém-Nascido e pneumonia congénita. Metade dos casos de DCP 
apresentam situs inversus totalis.  
 
DESCRIÇÃO: 
Recém-nascido de termo, gravidez vigiada e sem intercorrências. Parto por cesariana às 38 
semanas, com boa adaptação à vida extra-uterina. Internado em D1 por suspeita de sépsis neonatal 
precoce, tendo sido medicado com ampicilina e gentamicina. Por auscultação com diminuição do 
murmúrio vesicular e crepitações à direita, realizou radiografia de tórax sugestiva de pneumonia 
congénita e de situs inversus totalis, este último confirmado por ecografia, eletrocardiograma e 
ecografia abdominal. 
Dado o diagnóstico de pneumonia congénita num RN termo, com situs inversus totalis, tosse 
produtiva e secreções espessas abundantes e persistentes com necessidade de cinesiterapia, 
colocada a hipótese diagnóstica de Discinésia Cliar Primária. Foi aplicado PICADAR score (92,6%) e 
pediu-se estudo genético do painel NGS (Next Generation Sequencing) para ciliopatias, que 
posteriormente veio a revelar a presença de duas variantes patogénicas no gene DNAH11, a suportar 
a etiologia de DCP. 
Por hiperbilirrubinémia mantida com aumento progressivo da bilirrubina direta, fez estudo analítico 
alargado por suspeita de atrésia das vias biliares e repetiu ecografia abdominal, dada a associação 
descrita na literatura com situs inversus totalis, asplenia e DCP. Este diagnóstico foi confirmado 
posteriormente por colangiografia, sendo submetido a hepatoportoenterostomia. Confirmou-se 
também por ecografia e peri-operatoriamente a asplenia. 
Atualmente com 4 meses, sob seguimento multidisciplinar, teve vários internamentos por síndromes 
febris recorrentes com isolamento de bactérias multi-resistentes. 
 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: 
A clínica heterogénea e inespecífica da DCP favorece o seu diagnóstico tardio, com implicações 
prognósticas. Deve equacionar-se este diagnóstico perante um RN de termo, com dificuldade 
respiratória precoce, tosse produtiva, secreções espessas, obstrução nasal persistente e/ou situs 
inversus. 
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Póster nº 39 

 

Luxação Congénita dos Joelhos: Idiopático ou Artrogripose? 
 
Ricardo Mota - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Nuno Santos - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Rui Martins - Serviço de Ortopedia e Traumatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Henrique Soares - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João; 
Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria, Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto 
 
PALAVRAS-CHAVE: Luxação congénita do joelho, artrogripose 
 
INTRODUÇÃO 
A luxação congénita do joelho (LCJ) é uma malformação rara (1/100.000 partos) caracterizada pela 
hiperextensão da articulação, com deslocação anterior da tíbia proximal em relação aos côndilos 
femorais. A fisiopatologia é desconhecida, podendo ter causas extrínsecas ou intrínsecas, sendo 
necessário excluir a presença de síndromes.  
 
DESCRIÇÃO DO CASO 
Mulher de 27 anos, segunda gestação, medicada com levetiracetam por epilepsia. Pai saudável, não 
consanguíneo. Ecografia às 17 semanas com talipes equinovarus bilateral. Ecografia às 22 semanas 
com talipes equinovarus bilateral, membros inferiores em extensão permanente com posição dos 
joelhos em rotação interna, redução da mobilidade, tamanho do cerebelo no limite inferior do normal 
com dúvida acerca da presença de molar tooth sign. Líquido amniótico normal, sem outras alterações 
da ecoanatomia.  Restantes ecografias sobreponíveis. Por alterações articulares e redução da 
mobilidade colocada a hipótese diagnóstica de artrogripose. Amniocentese às 18 semanas com 
pesquisa de aneuploidias, hibridização genómica comparativa e painel de displasias esqueléticas 
sem alterações. Parto por cesariana às 39 semanas, sem necessidade de reanimação. Recém-
nascido do sexo feminino com peso adequado para a idade gestacional, hiperextensão dos joelhos e 
talipes equinovarus bilaterais, com movimentos espontâneos e normal mobilidade das restantes 
articulações, compatível com diagnóstico de LCJ idiopático. Restante exame objetivo normal. 
Ecografia transfontanelar e das ancas no segundo dia de vida normais. Realizou tenotomia do tendão 
de Aquiles no primeiro mês de vida, seguido de imobilizações gessadas em série. Perante evolução 
desfavorável na correção da LCJ foi submetida a quadricipitoplastia do joelho esquerdo aos 3 meses, 
e do direito aos 7 meses. Apresenta neurodesenvolvimento e evolução ponderal adequados. 
 
DISCUSSÃO 
A relevância do caso prende-se com a sua raridade e processo de diagnóstico diferencial pré-natal, 
nomeadamente com a exclusão de algumas síndromes. Este é um caso de LCJ idiopática, com boa 
evolução e prognóstico. 
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Póster nº 40 

 

Lúpus Neonatal com Pneumonite: Implicações Terapêuticas 
 
Ricardo Mota - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Nuno Santos - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Paulo Éden - Serviço de Cardiologia Pediátrica, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Mariana Rodrigues - Unidade de Reumatologia Pediátrica e Jovem Adulto, Centro Hospitalar 
Universitário de São João; Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria, Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
Iva Brito - Unidade de Reumatologia Pediátrica e Jovem Adulto, Centro Hospitalar Universitário de 
São João; Departamento de Reumatologia, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Henrique Soares - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João; 
Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria, Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto 

 
PALAVRAS-CHAVE: Lúpus, pneumonite, bloqueio auriculo-ventricular completo 
 
INTRODUÇÃO 
O lúpus neonatal (LN) é uma entidade rara, secundária à passagem transplacentária de auto-
anticorpos anti-SSA/Ro e/ou SSB/La. Apresentamos um caso de um recém-nascido (RN) com 
manifestações cardíacas e pulmonares desta patologia. 
 
DESCRIÇÃO DO CASO 
Mãe de 39 anos, com diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistémico (Anti-SSA e SSB positivos). 
Diagnóstico pré-natal de bloqueio auriculo-ventricular completo (BAVc) às 19 semanas de gestação. 
Evidenciada diminuição do crescimento e oligoâmnios às 33s, realizada cesariana eletiva às 34s+3d. 
RN de sexo masculino, sem necessidade de reanimação, com frequência cardíaca > 60 bpm. 
Admissão na unidade de cuidados intensivos neonatais em ventilação espontânea. Em D11 inicia 
episódios de dessaturação com necessidade progressiva de oxigenoterapia. Doseamento de 
anticorpos em D18 anti-SSa (Ro52 positivo forte) e anti-SSb positivos.  Tomografia computorizada 
torácica (TCt) de D36 com áreas de consolidação, broncograma aéreo, e alterações em vidro 
despolido dispersas. Necessidade de ventilação mecânica (VM) invasiva D39-D52 por dificuldade 
respiratória / edema agudo do pulmão. Colocado pacemaker em D50 por descompensação cardíaca 
secundária a insuficiência respiratória. Repetiu TCt que mostrou agravamento das alterações 
parenquimatosas, com densificação em vidro despolido, compatível com pneumonite lúpica. Por 
reagravamento respiratório com necessidade de VM invasiva, iniciou imunoglobulina em dose 
imunomoduladora de D69 a D72, pulsos de metilprednisolona de D74-D76 e prednisolona oral desde 
D77. Melhoria clínica, mantendo-se em ventilação espontânea desde D77 e sem oxigenoterapia 
desde D89. Alta em D92 sob corticoterapia em desmame. Aos 9 meses apresenta 
neurodesenvolvimento adequado e sem intercorrências respiratórias. 
 
DISCUSSÃO 
As manifestações clínicas do LEN habitualmente são benignas, sendo o BAVc a mais grave e 
irreversível. No entanto, o envolvimento de outros órgãos como o pulmão, embora raro pode ocorrer e 
carece de tratamento dirigido. A vigilância materno-fetal e a abordagem multidisciplinar destes RN 
são fundamentais para a prevenção e tratamento assertivo destas complicações. 
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Fenda Cervical Mediana Congénita: caso clínico 
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Manuela Rodrigues - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Tiago Tuna - Serviço de Cirurgia Pediátrica, Centro Hospitalar Universitário de São João. Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
Henrique Soares - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João. Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto  
Marta Rosário - Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário de São João. Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto  
 
Introdução 
A fenda cervical mediana é uma anomalia congénita rara, encontrando-se menos de 100 casos 
descritos na literatura. É mais prevalente no sexo feminino numa razão de 2:1, e a sua origem 
embriológica permanece incerta. É frequentemente detetada ao nascimento e caracterizada por 
quatro características principais: depressão eritematosa vertical cutânea na linha médica cervical, 
prega de pele superior, orifício caudal, e cordão fibroso subcutâneo sob a fenda. O tratamento 
cirúrgico deve ser realizado o mais precoce possível, pelo método Z-Plasties, tendo um bom 
prognóstico. 
 
Descrição 
Recém-nascido prematuro de 36 semanas, sexo masculino, observada estrutura fibrótica eritematosa 
na linha média do pescoço, vertical, limitada na porção superior por uma projeção de pele de 
pequenas dimensões e inferiormente por um orifício, sem eliminação de exsudados. Perante a 
suspeita de fenda cervical, foi observado por Cirurgia Pediátrica e realizou ecografia do pescoço que 
confirmou o diagnóstico. Sem evidência de fístulas com as estruturas da via aérea. Manteve-se 
sempre assintomático e foi submetido a intervenção cirúrgica aos 7 meses de idade, com um follow-
up favorável e sem intercorrências até à data. 
 
Discussão 
As anomalias congénitas do pescoço são condições clínicas heterogéneas. É por isso mandatório o 
diagnóstico diferencial desta condição clínica com outras patologias da linha média, algumas mais 
frequentes, como quisto do canal tireoglosso, quisto dermóide ou as anomalias dos arcos branquiais, 
a fim de programar o procedimento cirúrgico adequado, e evitar complicações futuras. 
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Trissomia 13 em mosaicismo – o que esperar 
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Miguel Costa, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Dinis Sousa, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Eduarda Abreu, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Rita Dias, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Inês Medeiros, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Marta Alves, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Nicole Silva, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Albina Silva, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Almerinda Pereira, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Joana Teixeira, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais 
Hospital de Braga 
 
INTRODUÇÃO 
A trissomia 13 é uma cromossomopatia grave, caracterizada por micro/anoftalmia, fenda 
labial/palatina e polidactilia, apresentando grande variabilidade clínica.1,3 Nos casos de mosaicismo 
a gravidade depende de alta ou baixa expressão. 
 
DESCRIÇÃO DO CASO 
Gestação de 37 semanas vigiada, rastreio combinado com risco de T21 de 1/7681 e de T18 de 1/376. 
Por deteção de anomalias fetais ecográficas: dilatação pielocalicial, polidactilia bilateral, dilatação dos 
cornos anteriores dos ventrículos cerebrais e oligoâmnios, realizada amniocentese e confirmado 
diagnóstico de Trissomia 13 tipo livre, em mosaico 47, XX,+13[26]/46,XX[4]. Ecocardiografia fetal com 
CIV apical. Por opção parental, após aconselhamento genético, não foi realizada interrupção médica 
da gravidez. 
Cesariana por pré-eclâmpsia. IA 4/7/8, sem reanimação. Internada por sinais de dificuldade 
respiratória e hipoxemia. Apresentava hipotonia, fronte proeminente, fendas palpebrais pequenas e 
lábio superior fino. Excluída fenda do palato/lábio. Ecografia transfontanelar e abdominal normais. 
Ecocardiograma com CIV muscular apical pequena, PCA pequena, regurgitação tricúspide ligeira e 
FOP/CIA. Ecografia renovesical confirmou dilatação piélica bilateral.  
Durante o internamento com melhoria do tónus. Em ventilação espontânea desde D2. Por 
hipoglicemia, necessitou de glicose endovenosa máximo 10,5mg/kg/min.. Estudo 
endocrinometabólico em hipoglicemia normal. Avaliação oftalmológica e audiológica normal.  
 
Em consulta com 1,5 meses apresenta hipotonia global ligeira, fixa e segue. Crescimento 
estaturoponderal no p3.  
 
CONCLUSÃO 
Apenas 10% dos doentes com trissomia 13 sobrevivem além do primeiro ano, apresentando défice 
intelectual grave, convulsões e atraso no crescimento, contudo, tal pode não acontecer nos casos de 
mosaicismo.1 Estão descritos mosaicismos sem malformações cerebrais graves e com sobrevivência 
até à idade adulta. O aconselhamento genético constitui um dilema pois não é possível prever quais 
os tecidos/percentagem de tecido atingido pela linhagem trissómica e euplóide2. Neste caso seria 
expectável um prognóstico reservado por se tratar de um mosaicismo de alta expressão (26/30 
células), no entanto a evolução tem sido favorável. 
 

BIBLIOGRAFIA 
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updated: Sep 27, 2019).  
2. Mustaki U, Jackson S. A patient with Trisomy 13 mosaicism: review and case report. BMC Proc. 
2015;9(Suppl 1):A51. Published 2015 Jan 14.  
3. ORPHA:3378, revisto pelo Prof. Alain Verloes, 2008. Disponível em http://www.orpha.net.  
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Panhipopituitarismo Congénito - o outro lado da Hipoglicémia Neonatal 
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Palavras-chave: Hipoglicémia; Colestase; Panhipopituitarismo; Hipófise. 
 
Introdução:  
O panhipopituitarismo congénito é uma entidade pouco frequente e clinicamente variável, 
correlacionando-se com o défice parcial/completo da secreção hormonal pituitária. Clinicamente 
podem coexistir hipoglicémia neonatal persistente, colestase neonatal e anomalias congénitas da 
linha média. A etiologia permanece desconhecida, porém, parto por cesariana, apresentação pélvica, 
hipoxia neonatal e alterações genéticas parecem aumentar o risco. 
 
Descrição: 
Apresentamos o caso de um recém-nascido de termo, gravidez vigiada sem alterações e parto 
eutócico sem complicações. Em D1 de vida apresentou hipoglicémia sintomática refratária à nutrição 
entérica, com necessidade de aporte endovenoso de dextrose até D8. A avaliação do eixo hipofisário 
em D2 não apresentava alterações. Em D4 apresentou parâmetros analíticos compatíveis com 
colestase neonatal de agravamento progressivo [valor máximo de bilirrubina total 12,6mg/dL, direta 
8,4mg/dL (66%)]. Ecografia abdominal excluiu causa obstrutiva. Em D9, Ecografia Transfontanelar 
demonstrou desvio frontal da fenda inter-hemisférica. Tem alta a D14 e mantém seguimento em 
ambulatório, onde é diagnosticado hipotiroidismo central. Aos 2 meses, por agravamento da 
colestase, é internado. Teve um episódio de hipoglicémia sintomática grave, que motivou nova 
investigação do eixo hipofisário, compatível com hipocortisolismo, colocando-se a hipótese de 
diagnóstico de panhipopituitarismo. A RMN-CE evidenciou ausência de haste hipofisária, hipoplasia 
grave da adenohipófise e ectopia da neurohipófise, com displasia cortical frontal. O início do 
tratamento de substituição hormonal levou a normalização da colestase sem novos episódios de 
hipoglicémia.  
 
Discussão/Conclusão 
A hipoglicémia persistente obriga a uma investigação etiológica aprofundada, incluindo o eixo 
hipotálamo-hipofisário. Neste caso, os achados analíticos foram compatíveis com panhipopituitarismo 
e o exame de imagem com a Síndrome da Interrupção da Haste Hipofisária. Esta patologia congénita 
rara pertencente ao espetro da holoprosencefalia caracteriza-se por haste hipofisária muito 
fina/interrompida, hipoplasia/aplasia da adenohipófise e ausência/ectopia da neurohipófise. 
A apresentação deste caso pretende alertar para a necessidade de elevada suspeição clínica, 
principalmente sem fatores perinatais relevantes.    
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Obstrução nasal no recém-nascido – uma causa rara de dificuldade respiratória 
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Palavras-chave: estenose, piriforme, recém-nascido, hipoxemia 
 
Introdução:  
Os recém-nascidos (RN) são respiradores nasais obrigatórios pelo que a obstrução nasal, 
independentemente da etiologia, pode ter consequências fatais. A estenose congénita do orifício 
piriforme (ECOP) é uma entidade rara de obstrução nasal que exige diagnóstico e intervenção 
precoces podendo surgir isoladamente ou associada a outras anomalias. 
 
Descrição:  
RN de termo, sexo masculino, sem antecedentes obstétricos e/ou familiares de relevo, parto eutócico 
decorrido em hospital privado sem intercorrências e com adequada transição para o meio 
extrauterino. Aquando da primeira mamada foi constatada dificuldade respiratória importante por uma 
evidente obstrução nasal, sem hipoxemia associada. Ao verificar-se impossibilidade na progressão de 
uma sonda nasogástrica em ambas as narinas, foi transferido para um hospital com apoio 
diferenciado de Otorrinolaringologia Pediátrica. Tendo sido admitido ainda em ventilação espontânea, 
objetivou-se rápida deterioração clínica com dificuldade respiratória de agravamento progressivo e 
hipoxemia com necessidade de intubação orotraqueal. Realizada tomografia computorizada dos seios 
perinasais com achados sugestivos de hipoplasia dos seios piriformes e dente incisivo superior único 
(Imagens). Foi realizada nasofibroscopia flexível comprovando-se impossibilidade de penetração nas 
fossas nasais por estenose quase total dos orifícios piriformes com pequena fenda remanescente 
bilateralmente. A ressonância magnética realizada em D6 de vida corroborou os achados prévios e 
não identificou outros defeitos da linha média. Submetido em D7 de vida a cirurgia de 
permeabilização dos orifícios piriformes com colocação de stents nasais, sem intercorrências peri ou 
pós-operatórias. Em D14 de vida, foram removidos os stents nasais com manutenção da 
permeabilidade dos orifícios piriformes e resolução da sintomatologia evidenciada desde o 
nascimento. 
 
Discussão/Conclusão:  
Embora constitua uma causa rara de obstrução nasal neonatal, tal como a atresia das coanas, a 
ECOP deve ser sempre equacionada como diagnóstico perante um RN com obstrução nasal grave. 
Nestes casos também é importante a avaliação global pela possibilidade de malformações 
associadas. 
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Distrofia miotónica congénita – um desafio diagnóstico 
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INTRODUÇÃO 
A distrofia miotónica tipo 1(DM1) é uma doença genética transmitida de forma autossómica 
dominante. O defeito molecular é causado por um tripleto instável de DNA (CTG) anormalmente 
repetido e localizado no gene DMPK. A maioria dos recém-nascidos (RN) apresentam >1000 CTG, 
existindo casos congénitos com 730-1000 repetições.1,2 
 
DESCRIÇÃO DO CASO 
RN de termo, com diagnóstico pré-natal de polidrâmnios. Nascida por parto eutócico induzido por 
restrição do crescimento fetal com alteração da fluxometria. Internada por sinais de dificuldade 
respiratória, hipoxemia e hipotonia.  
Ao exame objetivo era aparente uma hipotonia, hipoatividade e choro fraco. Apresentava diplegia 
facial e palato alto. Mantinha sinais de dificuldade respiratória com auscultação pulmonar normal, com 
necessidade de suporte ventilatório não invasivo. Estudo analítico normal, exceto CK-total de 237U/L. 
Estudo metabólico e rastreio endócrino-metabólico normal. Radiografia de tórax com elevação da 
hemicúpula direita e costelas finas. ECG normal e ecocardiograma com estenose pulmonar ligeira e 
FOP. RM-CE com hipersinal em T1 e hipossinal em T2 na substância branca periventricular anterior e 
peritrigonal bilateralmente, apresentando moderada restrição de difusão com atingimento das 
radiações ópticas. Mãe com história de quedas, apresentando paresia facial e ptose bilateral, rosto 
longo e fenómeno miotónico das mãos, sem diagnóstico. Perante o quadro do RN e mãe pedido 
estudo genético ao RN, DMPK positivo(600 CTG). Mãe encaminhada para consulta de Genética e 
Neurologia.   
Durante o internamento notada melhoria progressiva, em ventilação espontânea desde D14. 
Necessidade de fisioterapia sobretudo pelos pés equinos e terapia da fala até D76 por dificuldades 
alimentares.  
 
CONCLUSÃO 
A clínica habitual na DM1 é hipotonia, dificuldades alimentares e insuficiência respiratória.2,3 O 
diagnóstico foi célere (D2 de vida), sugerido pela observação da mãe. 
Este caso evidência a possibilidade da existência de casos congénitos graves com menos repetições 
do que as descritas na literatura.2 O tratamento é sintomático, envolvendo o acompanhamento 
multidisciplinar e um programa de reabilitação personalizado.3 
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Recém-nascidos filhos de mães com infeção confirmada por SARS-CoV- 2: casuística 
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INTRODUÇÃO/ OBJETIVO: 
A infeção por SARS-CoV-2 durante a gravidez parece estar associada a risco de complicações 
obstétricas, nomeadamente a prematuridade. Porém, não há evidência científica sobre a sua 
transmissão vertical ou através do leite materno. 
Estima-se que cerca de 95% dos recém-nascidos (RN) de mães infetadas por SARS-CoV-2 nasce 
assintomático ou com sintomas ligeiros e que 2-3% testam positivo ao nascimento, podendo tratar-se 
de falsos positivos ou de infeções adquiridas precocemente após o parto. Os critérios para o 
diagnóstico definitivo de infeção congénita num RN não estão ainda totalmente esclarecidos.  
Este trabalho visa descrever a realidade de uma unidade de Neonatologia de um hospital nível I, 
durante o ano de pandemia de COVID-19. 
 
MÉTODOS:  
Recolha de dados relativos aos RN de mães com pesquisa de SARS-CoV-2 positiva na altura do 
parto, desde março de 2020 até fevereiro de 2021.  
 
RESULTADOS: 
Neste período nasceram 19 RN, filhos de mães infetadas, a maioria assintomáticas, dos quais 16 de 
termo e 3 prematuros. A maioria dos RN apresentou uma boa adaptação à vida extrauterina. Durante 
o internamento, as dificuldades alimentares e a icterícia foram os diagnósticos mais frequentes. O 
alojamento conjunto foi realizado em 4 casos e a maioria dos RN fizeram leite adaptado exclusivo. 
O único RN com resultado positivo para SARS-CoV-2 ao nascimento associou-se a sintomas 
maternos no período periparto (febre e sintomas respiratórios) e a prematuridade espontânea, mas 
sem complicações de relevo no período neonatal. 
 
CONCLUSÕES:  
A maioria dos RN de mães infetadas por SARS-CoV-2 não apresentou risco aumentado de 
morbimortalidade ao nascimento. O risco de transmissão vertical parece ser baixo, pelo que o 
contacto pele a pele, a amamentação e o alojamento conjunto devem ser promovidos em situações 
de baixo risco, reforçando-se o cumprimento das medidas de prevenção de infeção.  
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Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto 
 
Introdução 
A necrose gorda do tecido subcutâneo (NGTS) do recém-nascido (RN) é uma paniculite rara do 
período neonatal. Caracteriza-se pelo aparecimento de placas ou nódulos subcutâneos duros, 
localizados no tronco, nádegas, membros superiores ou coxas.  
 
Casos clínicos  
Os autores apresentam dois casos clínicos: 
Caso 1: RN de termo que desenvolve uma lesão eritematosa (2x2cm) observada em D5 de vida, dura 
e indolor no membro superior direito. A ecografia foi compatível com NGTS. Estudo analítico sem 
alterações, exceto cálcio ionizado: 5,53 mg/dl (N: 4,8-5,52). Manteve vigilância no pediatra assistente 
com diminuição progressiva da lesão e desaparecimento completo aos 6 meses. 
Caso 2: RN de termo que ao nascimento apresentava lesão eritematosa no membro superior 
esquerdo (3x3cm), dura e indolor. A ecografia mostrou espessamento do tecido celular subcutâneo 
com duas áreas quísticas milimétricas, compatível com NGTS. Analiticamente apresentava cálcio 
elevado: 11.6 mg/dl (N 7.6-10.4) e hormona paratiroidea: 9.9 pg/mL diminuída (N 15-65). Manteve 
cálcio elevado até aos 5 meses de vida, com valor de 25-OH-vitamina D normal e diminuição da 
lesão. 
 
Discussão 
A NGTS do RN é uma condição clínica muito rara, cuja patogénese é desconhecida, ocorrendo 
geralmente em RN de termo ou pós-termo, nas primeiras 4 semanas de vida. Pode associar-se a 
trauma ou a hipóxia durante o nascimento. É uma patologia benigna e com tendência à resolução 
espontânea em menos de um ano. Pode, no entanto, ser acompanhada de alterações extracutâneas 
que, embora raras, devem ser pesquisadas, nomeadamente hipoglicemia, anemia, trombocitopenia e 
hipercalcemia. Esta última surge, em média, um a seis meses após a NGTS, sendo fundamental, em 
RN afetados, a monitorização de níveis séricos de cálcio. 
Os autores realçam, também com imagens, a importância da identificação desta rara, mas importante 
condição clínica. 
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Póster nº 48 

 

Infeção congénita a cmv – um desafio diagnóstico  
 
Ivo Miguel Neves, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Gabriela Reis, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Dinis Sousa, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Joana Teixeira, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Clara Machado, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Rita Dias, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Nicole Silva, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Eduarda Abreu, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de Braga 
Almerinda Pereira, Serviço de Pediatria, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Hospital de 
Braga 
 
Palavras-chave: Citomegalovírus  
 
INTRODUÇÃO 
A infeção por citomegalovírus (CMV) é a infeção congénita mais frequente, sendo que apenas 10% 
dos recém-nascidos (RN) apresentam sintomatologia ao nascimento. O diagnóstico é confirmado pela 
presença do vírus na urina/saliva nas primeiras 3 semanas de vida.  
 
CASO CLÍNICO 
IIG/IIP, vigiada. Na ecografia fetal morfológica (21S+3D) detetada dolicocefalia (PC<5) e intestino 
hiperecogénico. Às 25S+2D mantinha dolicocefalia, dilatação do 4º ventrículo, persistência da Bolsa 
de Blake, movimentos fetais diminuídos e fluxometria na Artéria Cerebral Média no p1. Mãe imune 
para CMV no 2ºtrimestre (IgM/IgG 0.401/29 UI). Ecocardiograma e ressonância magnética (RM) fetal 
(27S) normais. Amniocentese com cariótipo e Array-CGH normal. 
Prematuridade espontânea às 36 semanas. Ao nascimento com petéquias, equimoses e sufusões 
hemorrágicas dispersas, constatada hepatoesplenomegalia. Apresentava trombocitopenia 
(15.000/uL) e colestase (bilirrubina total/direta 9.91/5.96mg/dL).  
Ecografia transfontanelar (D2) com sinais de vasculopatia lenticuloestriada. PCR CMV na urina foi 
positiva e iniciado ganciclovir. 
CMV materno (IgM/IgG 0.242/21.9) e no RN (IgM/IgG 0.251/12.7). 
RM-Cerebral (D11) com degenerescência pseudo-cística temporal anterior, calcificações, hemorragia 
dos plexos coroideus e displasia do vérmis e dos hemisférios cerebelosos. Aparente aspecto 
polimicrogírico do córtex da circunvolução frontal e das áreas peri-rolândicas bilateralmente. 
Durante o internamento excluída coriorretinite. Potenciais Evocados Auditivos - passou só no ouvido 
esquerdo. 
Atualmente com 4 meses mantém tratamento com valganciclovir. Mantém colestase e microcefalia. 
Exame neurológico sem alterações.  
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  
Neste doente permanece a dúvida em relação ao “timming” da infeção, uma vez que os títulos das 
serologias maternas no segundo trimestre são similares aos títulos maternos após o parto e quando 
comparados aos do RN não conseguimos determinar quando ocorreu a infeção, nem esclarecer se 
se trata de uma primoinfeção ou reativação. A favor da primeira hipótese temos a gravidade clínica e 
da última as serologias maternas com títulos estáveis e uma RM fetal normal.  
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Póster nº 49 

 

Patologia fetal / diagnóstico pré natal - avaliação neonatal e seguimento - experiência 
de 2 anos de um hospital terciário 

 
Joana Vilaça, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga  
Sofia Miranda, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Alexandra Cadilhe, Unidade de Medicina Fetal - Serviço de Ginecologia-Obstetrícia, Hospital de 
Braga  
Neuza Teixeira, Unidade de Medicina Fetal - Serviço de Ginecologia-Obstetrícia, Hospital de Braga     
Miguel Costa, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Almerinda Pereira, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Diretora do Serviço de Pediatria, 
Hospital de Braga 
 
Palavras chave: Diagnóstico pré-natal (DPN), seguimento, malformação congénita 
 
Introdução: Na Consulta de DPN/Neonatologia são avaliados todos os fetos com diagnóstico de 
malformação congénita, e são informados os pais do diagnóstico e prognóstico.  
 
Objetivos: Caracterizar as anomalias fetais diagnosticadas e avaliadas na consulta de 
DPN/Neonatologia e a sua concordância com a avaliação neonatal e posterior seguimento durante o 
primeiro ano de vida.  
 
Métodos: Estudo retrospetivo, descritivo. Analisadas todas as consultas de DPN/Neonatologia 
efetuadas em 2018 e 2019 através da consulta do processo clínico. Recolha dos diagnósticos fetais e 
dos diagnósticos pós-natais. Seguimento, por um período mínimo de 12 meses, das crianças cuja 
patologia fetal foi confirmada no período neonatal, avaliando a sua evolução.   
 
Resultados: Realizadas 51 consultas de DPN. Ocorreu 1 morte fetal e 1 interrupção médica da 
gravidez. Duas grávidas foram transferidas por falta de apoio de Cardiologia Pediátrica. Dos 47 
recém-nascidos avaliados ao nascimento, em 10.6%(n=5) não foi confirmado o diagnóstico. Cerca de 
45% (n=21) dos diagnósticos correspondem a malformações nefro-urológicas, seguindo-se as 
alterações ortopédicas 12.8% (n=6). Malformações cerebrais correspondem a 10.6% (n=5).  
Malformações torácicas/pulmonares correspondem a 4,3%(n=2). No seguimento destes recém-
nascidos, 8.5%(n=4) perderam o seguimento. Dos 43 RN seguidos, a maioria teve evolução favorável 
nos primeiros 12 meses de vida. Destacam-se dois casos de pior prognóstico, um síndrome 
polimalformativo e um gastrosquisis com vólvulo associado e posterior síndrome de intestino curto.   
 
Conclusões:  
A consulta de DPN assume um papel determinante no diagnóstico e prognóstico de diversas 
patologias fetais. Permite não só o seguimento precoce e orientação adequada ao nascimento, mas 
também a instituição atempada de tratamento. Desta forma, torna-se possível a diminuição das 
complicações associadas, como verificado neste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

94 

Póster nº 50 

 

Lúpus Neonatal - a propósito de um caso clínico 
 
Catarina Schrempp Esteves - Hospital CUF Descobertas 
Sara Coelho (Maternidade Alfredo da Costa) 
Ana Rodrigues (Hospital CUF Descobertas) 
Ana Rute Ferreira (Hospital CUF Descobertas)  
Mafalda Lucas (Hospital CUF Descobertas)  
Cristina Matos (Hospital CUF Descobertas)  
Jorge Lima (Hospital CUF Descobertas)  
 
Introdução:  
O Lúpus Eritematoso Neonatal (LEN) é uma doença rara aloimune, que ocorre devido à passagem 
transplacentária de anticorpos maternos, para a circulação fetal, dirigidos aos antigénios tipo A da 
Síndrome de Sjögren (Ro/SSA), tipo B da Síndrome de Sjögren (La/SSB) e, menos frequentemente, à 
ribonucleoproteína nuclear pequena U1 (U1 RNP). Na maioria dos casos, as mães são portadoras 
assintomáticas dos anticorpos e não existe diagnóstico anterior de doença reumatológica. Apenas 1-
2% das mães com Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) têm filhos com LEN. 
O LEN poderá cursar com um rash característico, citopénias, elevação das transaminases, 
hepatoesplenomegalia e colestase. As manifestações cardíacas, como o bloqueio auriculoventricular 
(BAV), condicionam o prognóstico. 
 
Descrição:  
Recém-nascido do sexo feminino, de termo, com peso adequado para a idade gestacional. Após o 
nascimento, era notório um exantema eritematoso, maculo-papular periorbitário bilateral e lesões 
cicatriciais no couro cabeludo. Sem alterações à auscultação cardíaca e sem organomegálias à 
palpação abdominal. Mãe com antecedentes de LES, com anticorpos anti-SSA e ANA positivos. 
Ecocardiogramas fetais sem alterações. Colocada hipótese de diagnóstico de lúpus neonatal. 
Pesquisa de anti-SSA positivo. Avaliação analítica com elevação das transaminases e gama glutamil-
transferase, com evolução gradual para a normalidade. Eletrocardiograma e ecocardiograma pós-
natais sem alterações. Alta com indicação para reavaliação multidisciplinar em consulta. 
 
Discussão/Conclusão:  
Apresentamos um caso de LEN numa mãe com LES, com lesões cutâneas típicas, localizando-se 
sobretudo na área periorbitária e couro cabeludo. As manifestações extra-cardíacas resolvem 
espontaneamente entre o 6º e o 8º mês de vida, após a eliminação dos aloanticorpos. 
O feto está mais vulnerável para desenvolver BAV entre a 18ª e 24ª semana de gestação, realizando-
se ecocardiogramas seriados durante esse período. No período neonatal, o BAV surge em apenas 
2% dos casos, devendo realizar ECG após o nascimento e monitorização no 1º mês de vida. 
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Póster nº 51 

 

Malformações Ano-Rectais ou Variantes Anatómicas? 
 
Joana Pinto Oliveira - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 
Inês Patrício Rodrigues - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-
Montes e Alto Douro 
Mafalda Cascais - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
Marisa Sousa - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
Isabel Soares - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
 
Palavras-chave: malformações ano-rectais; ectopia anal anterior; obstipação crónica 
 
Introdução/Objetivos 
As malformações ano-rectais (MAR) podem apresentar diversos graus de severidade levando à 
necessidade de diferentes abordagens terapêuticas. Nas MAR clássicas, a cirurgia é necessária para 
assegurar a evacuação fecal, no entanto existem variantes em que o trânsito intestinal e o 
mecanismo esfincteriano podem estar conservados. Este trabalho pretende caracterizar as suspeitas 
de MAR referenciadas à consulta de Cirurgia Pediátrica e a sua evolução.  
 
Métodos 
Análise descritiva e retrospetiva dos casos suspeitos de MAR que foram referenciados entre 
dezembro de 2008 e maio de 2020. 
 
Resultados 
Foram referenciados 5 recém-nascidos (RN) do sexo feminino, sem antecedentes pré-natais de 
relevo, entre o 1º e o 7ª dia de vida. Verificou-se uma implantação anterior do ânus em todos os 
casos, com uma razão fúrcula-ânus/fúrcula-cóccix inferior a 0,40, sendo adjacente à fúrcula em 3 dos 
casos. O rastreio de malformações associadas revelou a presença de anomalia cardíaca num RN. 
Todos os casos apresentaram dejeção espontânea nas primeiras 24h de vida, e 3 iniciaram quadro 
de obstipação precoce com necessidade de terapêutica regular. Foi realizada dilatação anal em 3 
casos, 2 posteriormente submetidos a anorectoplastia sagital posterior. Todos os casos foram 
classificados como ectopia anal anterior e mantêm vigilância conjunta por Pediatria e Cirurgia 
Pediátrica. 
 
Conclusões 
Tal como descrito na literatura verificou-se um predomínio de ectopia anal anterior no sexo feminino. 
Não constituindo uma MAR “clássica”, mas sim uma implantação espacial alterada do ânus pode não 
constituir per se indicação para tratamento cirúrgico. No entanto quando realizado de forma precoce é 
eficaz na resolução dos sintomas, permitindo evitar as comorbilidades relacionadas a obstipação 
crónica. 
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Póster nº 52 

 

Anemia Neonatal Grave – 2 casos raros de etiologia comum 
 
Joana Pinto Oliveira - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 
Mário Andrade Moura - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro 
Osvaldo Moutinho - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 
Ana Rita Baptista - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 
Márcia Quaresma - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 
Marisa Sousa - Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
 
Palavras-chave: anemia neonatal grave; alterações cardiotocográficas; transfusão feto-materna 
 
Introdução 
A anemia neonatal grave (ANG) pode ocorrer por perda de sangue, destruição de eritrócitos ou défice 
de produção. Apresentamos 2 casos de ANG de etiologia rara. 
 
Descrição 
1. Cesariana emergente às 37 semanas por estado fetal não tranquilizador (padrão cardiotocográfico 
sinusoidal). Recém-nascido (RN) sexo masculino, arreativo, pálido, hipotónico com movimentos 
respiratórios ineficazes. Índice de Apgar (IA) 1/3/4. Necessidade de manobras de reanimação com 
intubação e ventilação mecânica, iniciada hipotermia passiva. Gasimetria do cordão: pH 7,31; pCO2 
40 mmHg; pO2 40 mmHg; HCO3- 20,1 mmol/L; BE -5,3 mmol/L; lactato 6,7 mmol/L; Hemoglobina 
(Hb) indoseável. No hemograma Hb de 4,8mg/dL. Após volemização e transfusão de concentrado de 
eritrócitos (CE) melhoria gradual e descida dos parâmetros ventilatórios e de FiO2 até 21%. 
Transferido para unidade cuidados intensivos neonatais (UCIN). A citometria no sangue materno 
comprovou transfusão feto-materna (TFM). Atualmente com 7 meses apresenta ligeira hipertonia dos 
membros superiores. 
2. Parto auxiliado por ventosa após indução às 37 semanas por pré-eclampsia, com cardiotocograma 
tranquilizador durante o trabalho de parto. RN sexo feminino, com 2 circulares cervicais, hipotónica, 
pálida, arreativa. IA 3/7/7. Necessidade de reanimação com ventilação por pressão positiva e período 
curto de oxigenoterapia suplementar tendo iniciado hipotermia passiva. Gasimetria do cordão não 
disponível. No hemograma Hb de 6,5mg/dL. Após volemização e transfusão de CE melhoria gradual 
do tónus. Foi transferida para UCIN sendo submetida a hipotermia induzida. Citometria no sangue 
materno comprovou TFM. Atualmente com 6 meses sem alterações a nível do 
neurodesenvolvimento. 
 
Discussão 
A TFM é uma entidade rara que pode apresentar-se de diversas formas e por vezes cursar com 
alterações cardiotocográficas, o que permite antecipar cuidados. Esta entidade apresenta 
prognósticos francamente díspares, em correlação com a gravidade da anemia, e fundamentalmente 
com a atuação precoce, o que se verificou nos casos apresentados. 
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Póster nº 53 

 

Atuação de Enfermagem em presença de Gastrosquise num hospital periférico 
 
Andrea Oliveira - Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica, Serviço de Pediatria, 
Unidade de Neonatologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 
 
Palavras-chave: gastrosquise, enfermagem, intervenções, neonatologia 
 
Introdução:  
A gastrosquise representa o defeito congénito mais frequente da parede abdominal anterior. Apesar 
do diagnóstico pré-natal permitir a preparação do parto num centro especializado e subsequente 
intervenção cirúrgica precoce, minimizando o risco de sequelas, ainda existem situações de 
nascimentos com gastrosquise em hospitais não diferenciados em cirurgia pediátrica, principalmente 
em caso de gestações não vigiadas. Neste sentido, é necessário um correto conhecimento da equipa 
do modo de atuação até à transferência do recém-nascido para um centro especializado. 
 
Objetivo:  
Identificar intervenções dos enfermeiros em presença de gastrosquise num hospital não diferenciado 
em cirurgia pediátrica. 
 
Método:  
Revisão integrativa da literatura nas bases de dados online MEDLINE, CINAHL, COCHRANE 
Database of Systematic Reviews, no período de 2009 a 2019. Descritores utilizados: “gastroschisis 
diagnosis” e “gastroschisis treatment”. Foram também utilizados artigos de periódicos científicos, 
teses e livros publicados nos idiomas português e inglês, bem como artigos e estudos encontrados 
através de referências bibliográficas de trabalhos publicados (disponíveis em texto integral) e fontes 
que incluíam textos oficiais da Sociedade Portuguesa de Neonatologia. 
 
Resultado:  
Elaborada proposta de intervenção pré-cirúrgica de Enfermagem em presença de Gastrosquise em 
hospital não diferenciado em cirurgia pediátrica. 
 
Conclusão:  
A gastrosquise está associada a uma elevada incidência de parto pré-termo espontâneo e, 
estatisticamente, ocorre preferencialmente em gestações de mães jovens. A elaboração de 
procedimentos standard de intervenção nestas situações, pode tornar-se uma ferramenta muito útil 
enquanto linha de orientação base de atuação, principalmente em hospitais de nível I e II, uma vez 
que se entende que a abordagem inicial ao recém-nascido, antes da correção cirúrgica propriamente 
dita, é absolutamente fundamental para garantir um bom prognóstico. É importante ressalvar que 
apesar de na proposta de atuação não estar especificamente elencada a presença e 
acompanhamento dos Pais, este é um princípio-basilar em Neonatologia, pelo que o acolhimento e a 
presença dos pais na Unidade, sempre que possível ainda antes do transporte, é altamente desejável 
e encorajada. 
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Póster nº 54 

 

Síndrome de microduplicação 22q11.2 - a propósito de um caso clínico 
 
Joana Vilaça - Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Ivo Neves- Serviço de Pediatria, Hospital de Braga  
Gabriela Reis - Serviço de Pediatria, Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo  
Albina Silva - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, Serviço de Pediatria, Hospital de Braga 
Almerinda Pereira - Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Diretora do Serviço de Pediatria, 
Hospital de Braga 
 
Palavras chave: persistência canal arterial, fenda palatina, microduplicação q22 
 
Introdução  
A síndrome de microduplicação 22q11.2 consiste na duplicação no cromossoma 22 e associa-se a 
amplo espectro clínico, caracterizando-se frequentemente por restrição de crescimento fetal, defeitos 
cardíacos e malformações palatinas. Como a alteração ocorre no mesmo cromossoma da síndrome 
de DiGeorge e síndrome velocardiofacial, partilham várias características clínicas. 
 
Descrição do caso 
Gestação de termo, vigiada. Ecografias fetais descritas como normais. Antecedentes familiares de 
fenda labial. Parto distócico por espátulas, sexo feminino, boa transição para a vida extrauterina, peso 
adequado para idade gestacional.  
Ao nascimento diagnosticada fenda palatina, fosseta sagrada, fosseta pré-auricular bilateral. Em D3 
de vida sopro sistólico associado a taquipneia ligeira e dificuldades alimentares pelo que realizou 
ecocardiograma revelando canal arterial sem significado hemodinâmico. Melhoria progressiva, teve 
alta orientada para consulta de Neonatologia.   
Ao 1 mês e meio de vida, em consulta externa, constatada perda ponderal importante e alterações 
respiratórias. Diagnóstico de bronquiolite aguda a metapneumovirus e canal arterial com repercussão 
hemodinâmica e necessidade tratamento em internamento. Após estabilização, foi submetida a 
cirurgia para encerramento do canal arterial.  
Pelas alterações ao exame objetivo associadas à má evolução estaturo-ponderal, decidido prosseguir 
estudo. Cariótipo com microduplicação 22q11.2.  
Detetado coloboma na retina do olho direito aos 16 meses, em seguimento.  
Atualmente, com 19 meses, apresenta ligeiro atraso no desenvolvimento psicomotor e crescimento 
estaturo-ponderal a evoluir no p<3. Mantém seguimento multidisciplinar com múltiplas terapias. 
 
Conclusão 
Perante a presença de múltiplas alterações no exame objetivo é fundamental suspeitar de alteração 
sindrómica. Nesta criança, o diagnóstico precoce permitiu uma intervenção atempada e agilização de 
terapias de modo a melhorar a evolução e o prognóstico. O diagnóstico permite ainda o 
aconselhamento genético aos pais numa futura gravidez.   
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Póster nº 55 

 

Cuidados nutricionais no prematuro: 5 anos de internamento de um hospital de nível 
II 

 
Diana Mota Almeida; Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Mariana Flórido; Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Catarina Oliveira Pereira; Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Nádia Brito; Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
Dulce Santos; Serviço de Pediatria do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
 
Palavras-chave: prematuridade, nutrição, aleitamento, enfermaria 
 
Introdução/objetivos 
A alimentação do prematuro (PT) é uma área desafiante e fundamental na prestação de cuidados de 
qualidade no internamento. A imaturidade gastrointestinal e motora, necessidades nutricionais 
específicas e patologias de base implicam decisões complexas e individualizadas relativamente à 
alimentação do PT. 
Pretende-se caracterizar os cuidados nutricionais oferecidos ao PT no período entre a alta da unidade 
de cuidados intensivos neonatais (UCIN) e a alta hospitalar. 
 
Métodos 
Análise retrospetiva de informações clínicas de crianças internadas na Unidade de Neonatologia do 
Serviço de Pediatria, com idade gestacional (IG) <37semanas, transferidas de  UCIN para 
manutenção de cuidados, entre Jan/2016-Dez/2020. 
 
Resultados 
Foram internadas 47 crianças, com IG 26-36semanas, 15 (32%) com peso<1500g e 11 (23%) leves 
para IG. Trinta (64%) apresentavam patologias prévias, destacando-se as cardiorrespiratórias e 
hematológicas. 
Durante o internamento, 7 crianças (15%) realizaram aleitamento materno (LM) exclusivo, 5 (11%) 
fórmula PT exclusiva e 35 (74%) aleitamento misto. Realizou-se fortificação do LM em 6 casos e 
todos realizaram suplementação com vitamina D, ferro e/ou polivitamínico. 
Foi utilizada sonda nasogástrica em 39, das quais 10 por método contínuo seguido de sonda-declive 
e 29 somente sonda-declive. A progressão ocorreu maioritariamente como esperado (débito 
contínuo>sonda-declive>tetina/peito) exceto em 8 casos. 
A duração mediana de internamento foi 15 dias (3-33). O ganho ponderal médio foi 19g/dia. À data de 
alta todos tinham autonomia alimentar, 14 (30%) sob LM exclusivo, 13 (28%) leite adaptado 
exclusivo, e 20 (43%) aleitamento misto. 
 
Conclusões 
A prestação de cuidados de qualidade a prematuros engloba a escolha do tipo de alimento (LM 
sempre que possível) e método de administração (preferindo a tetina/peito). Apesar das dificuldades 
inerentes à prematuridade, atingiram-se estes objetivos numa percentagem importante dos casos 
estudados, ensinando e capacitando os cuidadores para a manutenção dos cuidados no domicílio. 
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Póster nº 56 

 

Agenesia da Artéria Pulmonar Direita: Caso Clínico 
 
Pedro Miragaia - Serviço de Pediatria, UAG Mulher e Criança, Centro Hospitalar Universitário São 
João 
Joanna Ashworth - Serviço de Pediatria, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar do Porto 
Edite Gonçalves - Serviço de Cardiologia Pediátrica, UAG da Mulher e da Criança, Centro Hospitalar 
Universitário São João 
Alexandrina Portela - Serviço de Neonatologia, Departamento da Mulher, da Criança e do Jovem, 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
 
Introdução:  
A agenesia da artéria pulmonar unilateral é uma malformação congénita rara, resultante da falha de 
desenvolvimento do 6º arco aórtico e frequentemente associada a outras malformações cardíacas, 
podendo contudo existir isoladamente. Pode ser um achado incidental ou surgir associada a infeções 
recorrentes, hipertensão pulmonar e hemoptises. As manifestações clínicas geralmente são de 
aparecimento tardio, dificultando o diagnóstico no período neonatal e condiciona atraso na 
abordagem e tratamento.  
 
Descrição do caso:  
Recém-nascido de termo, sexo feminino, filho de mãe com trombofilia hereditária. Gestação vigiada, 
sem intercorrências à exceção de artéria umbilical única na avaliação ecográfica pré-natal. Serologias 
maternas e marcadores víricos sem evidência de infeção. Cesariana por trabalho de parto 
estacionário, com rotura prolongada de membranas e líquido amniótico impregnado de mecónio. 
Exame objetivo ao nascimento sem alterações. Sem necessidade de reanimação. Rastreio de 
cardiopatias congénitas negativo. Transferido para Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais em dia 
2 de vida por hipoxemia e aumento dos parâmetros inflamatórios, tendo cumprido 7 dias de 
antibioterapia por suspeita de sepsis neonatal precoce. Hemocultura negativa. Manteve necessidade 
de oxigenoterapia suplementar intermitente até dia 19 de vida (máximo 0,5 L/min) principalmente nos 
períodos de alimentação. Sem cianose e sem outras alterações ao exame objetivo.  Radiografia 
torácica sem alterações. Avaliado em dia 14 de vida por Cardiologia Pediátrica, ecocardiograma 
transtorácico sem visualização da artéria pulmonar direita. Realizou angiotomografia em dia 23 de 
vida, descrevendo-se agenesia da artéria pulmonar direita. Sem outras malformações cardíacas.  
 
Conclusão: 
A agenesia isolada da artéria pulmonar é uma malformação rara com apresentação clínica variável, 
frequentemente assintomática no período neonatal. Com este caso clínico os autores pretendem 
salientar a importância da avaliação cardíaca do recém-nascido com malformações vasculares e 
daqueles que apresentem sintomas cardiorrespiratórios nos primeiros dias de vida. Assim, evita-se o 
diagnóstico tardio de malformações e o consequente maior risco de morbilidade associada.  
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Póster nº 57 

 

Osteomielite aguda em recém-nascido  
 
Sónia Andrade Santos, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
Sandra Soares Cardoso, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
Joana Magalhães, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
Inês Balacó, Serviço de Ortopedia Pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra 
Clara Diogo, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
Cristina Alves, Serviço de Ortopedia Pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra 
Fernanda Rodrigues, Serviço de Urgência e Unidade de Infeciologia do Hospital Pediátrico de 
Coimbra 
Isabel Andrade, Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
 
Palavras-chave: Osteomielite aguda, recém-nascido 
 
Introdução: A osteomielite aguda (OA) é rara no período neonatal, constituindo um desafio 
diagnóstico e terapêutico. Tem maior incidência no sexo masculino, atinge mais frequentemente as 
metáfises dos ossos longos, com predomínio no joelho, e pode coexistir com artrite séptica. 
 
Descrição: RN de termo, sexo feminino, fruto de gravidez vigiada, SGB negativo, nascida por 
cesariana, IA 9/9/10 e alta em D3 de vida. Observada aos 25 dias de vida por membro superior direito 
(MSD) pendente, dor à mobilização e irritabilidade desde o próprio dia. Sem febre ou história de 
traumatismo. Ao exame objetivo sem mobilidade ativa do MSD, com dor à palpação do braço, sem 
sinais inflamatórios ou lesões traumáticas. Analiticamente PCR=1,18mg/dl e 
procalcitonina=0,03mg/dl. Radiografia do braço sem alterações. Foi internada para vigilância. Em D2 
iniciou febre, mantendo dor e pseudoparalisia no MSD, com PCR=4,1mg/dl. A ecografia sugeriu 
osteomielite do úmero direito, sem artrite séptica adjacente. Iniciou cefotaxima e vancomicina. 
Apirética em D4. Isolado Staphylococcus aureus multissensível na hemocultura colhida em D1. Em 
D11, por perda de acessos venosos, foi transferida para hospital terciário, ficando internada sob 
flucloxacilina. RM em D13 com “extensas alterações dos grupos musculares do braço direito, 
alteração de sinal medular do úmero, com reação perióstica, e múltiplas coleções adjacentes ao 
contorno ósseo, sugestivas de natureza infeciosa”. Cumpriu 6 semanas de antibioterapia 
endovenosa, com melhoria progressiva. Teve alta em D43, com sinais de remodelação óssea na 
radiografia de úmero, para consulta de Ortopedia.  
 
Discussão/Conclusão: A hipótese de OA deve ser colocada perante clínica sugestiva, mesmo em RN 
sem fatores de risco. A hemocultura permite o diagnóstico etiológico, sendo o Staphylococcus aureus 
o agente mais frequente. A exclusão de artrite sética associada tem implicação na abordagem 
terapêutica. O início precoce da antibioterapia endovenosa, posteriormente ajustada ao gérmen, é 
fundamental para evitar complicações e comorbilidades. 
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Póster nº 58 

 

Quando a icterícia neonatal tem duas faces 
 
Ana Sofia Vilardouro; Serviço de Pediatria, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
Joana Gil; Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
Rita Espírito Santo - Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
Sandra Valente - Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
Joana Saldanha - Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria - 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 
Introdução:  
Quer a isoimunização ABO como o défice de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) se podem 
associar frequentemente a hiperbilirrubinemia neonatal. 
 
Descrição:  
Apresentamos o caso de um recém-nascido do sexo masculino, de pais não consanguíneos, com 
origem Angolana, que se apresentou com hiperbilirrubinemia grave às 48 horas de vida, anemia 
hemolítica precoce, com boa resposta ao tratamento com fototerapia intensiva, sem necessidade de 
realizar exsanguíneo-transfusão ou transfusão de concentrado eritrocitário. Os sinais laboratoriais de 
hemólise eram evidentes no momento da apresentação clínica com icterícia. Na avaliação laboratorial 
no 3º dia de vida, apresentou como valor máximo de bilirrubina 29,8 g/dL, hemoglobina 12,1 g/dL 
(valor mínimo, 8,5 g/dL no 8º dia de vida), contagem de reticulócitos 10%, lactato desidrogenase 591 
U/L, aspartato aminotransferase 60 U/L, alanina aminotransferase 18 U/L, proteína C-reativa 
0,03mg/dL. Foi detetada isoimunização AB0 com teste direto de antiglobulina positivo no 6º de vida, 
sendo o inicial inesperadamente negativo. Foi realizado o estudo da atividade da enzima G6PD, que 
se encontrava reduzida. O estudo genético identificou a variante G6PD A-. Foi excluída a exposição a 
fatores desencadeantes de hemólise durante a gravidez. O recém-nascido foi diagnosticado como 
apresentando concomitantemente défice de G6PD e isoimunização AB0. 
 
Discussão/ Conclusão:  
A hemólise aguda devido ao défice de G6PD pode ocorrer na ausência de um trigger e a hemólise 
decorrente da doença hemolítica do feto e recém-nascido no contexto de isoimunização AB0 é 
geralmente pouco expressiva e a evolução da doença geralmente benigna. Este caso reflete a 
evolução da combinação de duas patologias que caracteristicamente cursam isoladamente com 
hiperbilirrubinemia e alerta para a importância de nos casos de icterícia grave e prolongada, mesmo 
que na presença de um diagnóstico suspeito de isoimunização AB0, sejam investigadas outras 
causas de hiperbilirrubinemia. 
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Póster nº 59 

 

Displasia ectodérmica, a propósito de um caso clínico  
 
João Sousa Marques, Serviço de Pediatria- Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 
Ana Gisela Oliveira, Serviço de Pediatria- Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 
Clara Gomes, Serviço de Pediatria- Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 
Clara Diogo, Serviço de Pediatria- Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 
Gabriela Laranjo, Serviço de Pediatria- Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 
Sónia Coelho, Serviço de Dermato-Venereologia- Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 
Isabel Andrade, Serviço de Pediatria- Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 
 

Palavras-Chave: Displasia ectodérmica, Fenda labiopalatina, Doenças Cutâneas, Genética 

 

Introdução:  

A síndrome AEC (Ankyloblepharon, ectodermal defects, cleft lip/palate)/ síndrome Hay-Wells, é uma 

doença rara, de transmissão autossómica dominante, resultante de mutação non-sense no domínio 

SAM da proteína p63, que codifica um fator de transcrição do desenvolvimento ectodérmico 

embrionário. Aproximadamente 70% dos casos ocorrem por mutação de novo. 

 

Descrição:  

Recém-nascido (RN) de termo, sexo masculino, fruto de 1ª gestação, pais saudáveis, não 

consanguíneos. A destacar primo materno em 4º grau com displasia ectodérmica. Diagnóstico pré-

natal de fenda labiopalatina e amniocentese, 46 XY. Apresentava à nascença áreas de 

desepidermização do couro cabeludo, dorso e escroto, eritrodermia, distrofia ungueal e fenda palatina 

posterior, sendo colocada a hipótese de síndrome AEC. A biópsia cutânea revelou erosões em 

superfície e atrofia das glândulas sebáceas. Atualmente com 2 meses, apresenta boa evolução 

clínica e adequado desenvolvimento psicomotor. Aguarda estudo genético. 

 

Discussão/Conclusão:  

A síndrome AEC caracteriza-se por um amplo espetro clínico ao nascimento. A maioria dos RN 

apresenta alguma erosão cutânea, que pode atingir praticamente toda a superfície corporal (o couro 

cabeludo é afetado com maior frequência e gravidade). Cerca de 70% têm Ankyloblepharon e todos 

apresentam alterações orais, sendo a fenda palatina mais frequente. O diagnóstico baseia-se na 

identificação de sinais característicos, numa história clínica e evolução detalhadas. A biópsia cutânea, 

inespecífica, pode demonstrar alterações características. Os testes de genética molecular confirmam 

o diagnóstico se detetarem a mutação no gene TP63. A mortalidade resulta do desequilíbrio 

hidroelectrolítico por perda de fluídos e sépsis. A abordagem deve ser multidisciplinar e a terapêutica 

orientada pela sintomatologia, corrigindo a fenda palatina/lábio leporino, promovendo a integridade da 

barreira cutânea com emolientes e evicção de traumas e na presença de erosões, evitando a 

sobreinfeção e acelerando o processo de epidermização. O aconselhamento genético e suporte 

psicológico são recomendados para o doente e família. 
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Póster nº 60 

 

Hamartoma da orofaringe. Causa de obstrução da via aérea no recém-nascido. 
 
Ana Araújo Carvalho - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital Dona Estefânia, Área 
de Pediatria Médica, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
Inês Alpoim Moreira - Unidade de Otorrinolaringologia do Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Central 
Inês Soares da Cunha - Unidade de Otorrinolaringologia do Hospital Dona Estefânia, Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
Pedro Cardoso Garcia - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital Dona Estefânia, Área 
de Pediatria Médica, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
Dora Gomes - Serviço de Pediatria, Hospital do Faial 
Daniel Virella - Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital Dona Estefânia, Área de 
Pediatria Médica, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 
Palavras-chave: orofaringe, estridor, hamartoma, recém-nascido 
  
Introdução: Os tumores congénitos da orofaringe são raros e, mesmo quando histologicamente 
benignos, podem causar obstrução grave da via aérea. Os hamartomas são proliferações benignas 
pseudoneoplásicas que podem associar-se a outras malformações. 
 
Descrição: Criança nascida em hospital de apoio perinatal insular, às 38 semanas, após gestação 
sem intercorrências, por cesariana electiva, com peso 2560g e índice de Apgar 10 aos 1º e 5º 
minutos. Às 12h, iniciou estridor inspiratório, polipneia, tiragem e dificuldade alimentar; cerca de 12h 
depois, teve episódio de cianose, recuperando com oxigénio à face. A nasofaringolaringoscopia 
identificou massa arredondada (~2cm de diâmetro), pediculada e basculante, proveniente da 
orofaringe/hipofaringe esquerda. Em condições de manejo de via aérea difícil, sob laringoscopia e 
fibroscopia, conseguiu-se entubação endotraqueal, sendo transferida em ventilação assistida, para 
unidade de referência neonatal de via aérea difícil, no continente. Nova endoscopia flexível nasal e 
RMN da faringe confirmaram a massa como “provável hamartoma faríngeo”. Ao 7º dia, foi feita 
exérese da neoformação da orofaringe, sem complicações. A histologia confirmou lesão tipo 
hamartomatoso. O pós-operatório decorreu sem complicações, permitindo extubação para ar 
ambiente após 48 horas. A aquisição de autonomia alimentar foi progressiva, tendo alta domiciliar 
com 21 dias.  
 
Discussão/Conclusão: A avaliação da cavidade oral deve ser parte integrante da abordagem da 
dificuldade respiratória do recém-nascido, pois os tumores congénitos da orofaringe frequentemente 
não têm diagnóstico pré-natal. As unidades onde nascem crianças devem ter capacidade técnica de 
manejo agudo de via aérea difícil, garantindo transporte em segurança para unidade de referência; 
esta é responsável pela abordagem multidisciplinar do estudo diagnóstico anatómico e imagiológico, 
para caracterização da lesão e decisão da abordagem terapêutica adequada. O sucesso destas 
situações depende da conjugação de competências técnicas multidisciplinares entre hospitais de 
apoio perinatal e de apoio perinatal diferenciado, com o apoio do transporte inter-hospitalar neonatal 
e pediátrico. 
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Póster nº 61 

Conjuntivite neonatal – fatores preditivos para etiologia bacteriana? 

 
Ana Cristóvão Ferreira, Serviço de Pediatria Médica, Departamento de Pediatria, Hospital Santa 
Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, Portugal 
Inês Ferro, Serviço de Pediatria Médica, Departamento de Pediatria, Hospital Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, Portugal 
Rita Espírito-Santo, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Santa Maria, 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, Portugal 
Joana Gil, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, Portugal 
Sandra Valente, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, Portugal 
Joana Saldanha, Serviço de Neonatologia, Departamento de Pediatria, Hospital Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, Portugal 
 
Palavras-chave: conjuntivite, recém-nascido, exsudado ocular 
 
Introdução: Conjuntivite neonatal (CN) é a infeção neonatal mais comum (≤25%), de etiologia 
química/bacteriana/vírica. Pode levar a complicações oculares/sistémicas, sendo preconizada a sua 
profilaxia pós-parto. 
 
Objetivos: Avaliar características clínicas/bacteriológicas de conjuntivites em recém-nascidos (RN) 
observados na urgência pediátrica, a quem foi pedido exame cultural do exsudado ocular (ECEO).  
 
Métodos: Dados colhidos entre maio/2014-fevereiro/2020. Análise retrospetiva dos dados 
clínicos/ECEO. Constituídos dois grupos: G1-RN com isolamento bacteriano no ECEO e G2-sem 
isolamento. Análise estatística descritiva/inferencial em SPSS®(p-value<0,05). 
 
Resultados: Foram realizados ECEO a 50 RN no período do estudo, 23(46%) incluídos no G1 e 
27(54%) no G2.  
No G1, 51% eram do género masculino, 87% parto termo e 87% vaginal, idade média de 9,43 dias. A 
CN era bilateral em 48% dos casos, direita em 30% e esquerda em 22%. Para além do exsudado 
ocular (EO), cinco RN apresentavam outros sintomas oculares, quatro sintomas respiratórios e um 
febre. Seis RN necessitaram de internamento, quatro pela sintomatologia ocular. Apenas um 
isolamento de Neisseria gonorrhea, sendo a maioria Haemophylus influenzae e Staphylococcus 
aureus. 
Comparando com G2, 63% eram do género masculino(p=0,44), com mais RN de termo (96%;p=0,32) 
e menos partos vaginais (70%;p=0,16), idade média 13,11 dias(p=0,02). A CN foi 37% bilateral, 33% 
direita e 30% esquerda. Verificou-se menor associação a outros sintomas oculares (n=2;p=0,44) mas 
mais sintomas de outros sistemas (p=0,62). Nenhum necessitou de internamento (p=0,01). 
Foi feita antibioticoterapia tópica ou sistémica a todos os RN exceto 2 no G1 e 1 no G2. 
 
Conclusão: Na nossa amostra encontrámos no G1 maior número de RN pré-termo, nascidos de parto 
vaginal, significativamente mais novos à data dos sintomas, e maior sintomatologia ocular. Apesar de 
à data de internamento ainda não se ter acesso ao ECEO, só foram significativamente internados RN 
do G1. Dada a dificuldade em distinguir clinicamente as diferentes etiologias na CN, justifica-se a 
antibioticoterapia, muito frequentemente utilizada. 
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Póster nº 62 

 

Onfalocelo e Síndrome de Beckwith-Wiedemann: um caso de diagnóstico pré-natal 
ecográfico 

 
Ana Beatriz de Almeida, Serviço de Obstetrícia, Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva, 
Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal 
Catarina Carvalho, Serviço de Cirurgia Pediátrica, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, Porto, Portugal 
Sandra Pereira, Serviço de Neonatalogia e Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidade de 
Neonatalogia, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, 
Portugal 
Cláudia Falcão Reis, Unidade de Genética Médica, Centro de Genética Médica Jacinto de 
Magalhães, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal 
Fátima Carvalho, Serviço de Cirurgia Pediátrica, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, Porto, Portugal 
Céu R. Mota, Serviço de Neonatalogia e Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidade de Neonatalogia, 
Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal 
Luís Guedes-Martins, Centro de Medicina Fetal (Medicina Fetal Porto), Serviço de Obstetrícia, 
Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro 
Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal 
Jorge Braga, Serviço de Obstetrícia, Departamento da Mulher e da Medicina Reprodutiva, Centro 
Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal 
 
Palavras-chave: Onfalocelo; Síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW); Diagnóstico Pré-natal (DPN); 
Medicina Fetal 
 
Introdução: O onfalocelo é dos defeitos da parede abdominal mais comuns, apresentando-se 
isoladamente ou como elemento sindromático. Entres as síndromes mais conhecidas, destaca-se a 
SBW, com prevalência estimada de 1/10.300-13.700 indivíduos.  
 
Descrição: Caso de gestante de 27 anos, 2G1P, sem antecedentes relevantes, uma filha saudável, 
encaminhada para consulta de Medicina Fetal às 21 semanas por deteção de onfalocelo (2,2 cm) e 
hidrâmnios. Serologias negativas. O casal não realizou rastreio combinado de primeiro trimestre e 
recusou exame de diagnóstico invasivo. Internamento às 30 semanas por ameaça de parto pré-
termo, tendo realizado ciclo de corticoterapia prévio. Vigilância ecográfica regular, com registo de 
manutenção de polidrâmnios e onfalocelo com 4 cm de diâmetro. Como novos achados destacaram-
se massa placentar proeminente, hepatomegalia e herniação extensa de ansas, este último 
motivando o internamento às 36 semanas. Cesariana eletiva às 36 semanas e 2 dias, resultando um 
recém-nascido com 3050 gramas, Índice de Apgar 7/8. Ao nascimento, onfalocelo roto com ansas 
intestinais exteriorizadas, tendo realizado encerramento primário da parede abdominal em contexto 
urgente. Boa evolução durante o internamento, com alta em D13 clinicamente estável, a notar 
macroglossia, hemangioma glabelar e palpebral ao exame objetivo. Diagnóstico de SBW confirmado 
em pós-natal por MS-MLPA do locus 11p15.5, com hipometilação da região DMR2.  
 
Conclusão: O onfalocelo constitui a única manifestação de SBW em 10-20% dos casos, aumentando 
a suspeição clínica na presença de anomalias múltiplas. No presente caso, o fenótipo pré-natal era 
sugestivo de SBW, estabelecendo-se o diagnóstico molecular no pós-natal. O DPN permite antecipar 
uma vigilância adequada destes recém-nascidos em risco de hipoglicemia ao nascimento, 
prematuridade, maior predisposição tumoral e necessidade de intervenção cirúrgica precoce. Assim, 
uma perspectiva multidisciplinar englobando Obstetrícia, Medicina Fetal, Genética, Neonatalogia e 
Cirurgia Pediátrica é essencial para o sucesso na abordagem destes pacientes. 
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Póster nº 63 

 

Correção laparoscópica de hérnia inguinal no ex prematuro 
 
Inês Braga 1,  
Catarina Barroso 1,3,4 
Almerinda Barroso Pereira 2 
Ruben Lamas-Pinheiro 1,3,4 
Jorge Correia-Pinto 1,3,4 
 
1- Serviço de Cirurgia Pediátrica, Hospital de Braga, EPE, Portugal 
2 - Serviço de Neonatologia, Hospital de Braga EPE 
3-Life and Health Sciences Research Institute (ICVS), School of Medicine, University of Minho, Braga, 
Portugal. 
4-ICVS/3B's-PT Government Associate Laboratory, Braga/Guimarães, Portugal. 
 
Palavras-chave: Prematuro, Hérnia Inguinal, Reparação Laparoscópica 
 
Introdução: A reparação laparoscópica de hérnia inguinal no recém-nascido(Ex) prematuro é 
tecnicamente exigente, mas a menor agressividade cirúrgica sobre os elementos do cordão, os 
excelentes resultados estéticos e a possibilidade de inspecionar per-operatoriamente o lado 
contralateral, tornam a técnica apelativa. Apresentamos os resultados do serviço de Cirurgia 
Pediátrica do Hospital de Braga com esta abordagem. 
 
Métodos: Entre 2012 e 2020, 64 Ex-prematuros (idade gestacional média 31,4+3,2 semanas; 
mediana de idade corrigida de 50IRQ14 semanas) foram submetidos a correção laparoscópica de 
hérnia inguinal. Colhemos informação clínica relativa ao género, peso à data da cirurgia, diagnóstico 
pré e intra-operatório, complicações intra- e pós-operatórias e recorrência (ipsilateral e metácrona).  
 
Resultados: Eram do género masculino 90,6% dos pacientes; Peso médio à data de intervenção 
5,5+1,8Kg; O diagnóstico pré-operatório foi hérnia unilateral em 76,6% dos casos; em 35,9% casos 
havia história de encarceramento recorrente, mas só um paciente necessitou de cirurgia urgente. O 
procedimento realizou-se em regime de internamento em 79,7% dos casos. Intra-operatoriamente 
constatou-se canal peritoneo-vaginal patente bilateral em 38,7% e 50% dos casos, quando o 
diagnóstico pré-operatório era de hérnia inguinal direita e esquerda, respectivamente. Entre as 
complicações intraoperatórias reporta-se um caso de punção da veia femoral (1,6%), controlada com 
compressão local. Pós-operatoriamente, ocorreu granuloma da sutura reparação em 5 casos(7,8%), 
abordados de forma conservadora. No pós-operatório houve um caso de recorrência ipsilateral(1,6%), 
re-intervencionado laparoscopicamente e um caso de hidrocelo ipsilateral(1,6%), com resolução 
espontânea. Durante o seguimento de 41,3+26,7meses não se documentou nenhum caso de hérnia 
metácrona. 
 
Conclusão: A correção laparoscópica de hérnia inguinal no Ex-prematuro é um procedimento seguro, 
com excelentes resultados estéticos, com rara probabilidade de recidiva e/ou hérnia metácrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

108 

Póster nº 64 

 

Displasia óssea letal ou compatível com a vida? Descrição de um caso com 
prognóstico prénatal reservado e evolução pósnatal inesperada 

 
Maria Abreu; Unidade de Genética Médica, Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães / Centro 
Hospitalar Universitário do Porto (CGMJM/CHUP), Portugal 
Céu R. Mota; Serviço de Neonatologia e Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidade de Neonatologia, 
Departamento da Criança e Adolescente, Centro Materno-Infantil do Norte/Centro Hospitalar 
Universitário do Porto (CMIN/CHUP), Portugal 
Sofia Aires; Serviço de Neonatologia e Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidade de Neonatologia, 
Departamento da Criança e Adolescente, Centro Materno-Infantil do Norte/Centro Hospitalar 
Universitário do Porto (CMIN/CHUP), Portugal 
Carmen Carvalho; Serviço de Neonatologia e Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidade de 
Neonatologia, Departamento da Criança e Adolescente, Centro Materno-Infantil do Norte/Centro 
Hospitalar Universitário do Porto (CMIN/CHUP), Portugal 
Ana Maria Fortuna; Unidade de Genética Médica, Centro de Genética Médica Jacinto 
Magalhães/Centro Hospitalar Universitário do Porto (CGMJM/CHUP), Portugal e Unit for 
Multidisciplinary Research in Biomedicine (UMIB), Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 
Porto, Portugal 
Ana Cunha; Centro de Medicina Fetal, Departamento da Mulher e Medicina Reprodutiva, Centro 
Materno-Infantil do Norte/Centro Hospitalar Universitário do Porto (CMIN/CHUP), Portugal 
Cláudia Falcão Reis; Unidade de Genética Médica, Centro de Genética Médica Jacinto 
Magalhães/Centro Hospitalar Universitário do Porto (CGMJM/CHUP), Portugal; Instituto de 
Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (ICVS), Faculdade de Medicina, Universidade do 
Minho, Braga, Portugal e ICVS/3B’s -PT Government Associate Laboratory, Braga/Guimarães, 
Portugal 
 
Palavas-Chave: Displasia Esquelética; Perlecano; Diagnóstico Prénatal 
 
Introdução 
O gene HSPG2 codifica o perlecano, associado a duas displasias ósseas (DO) autossómicas 
recessivas: a Síndrome de Schwartz-Jampel tipo 1 (SJS1, MIM#255800) e a Displasia Dissegmentar 
de Silverman-Handmaker (SHDD, MIM#224410). Variantes perda-de-função (LoF) bialélicas causam 
SHDD, uma DO letal, enquanto variantes de menor impacto causam SJS1 com condrodisplasia pós-
natal e miotonia. 
 
Descrição 
Casal saudável e não-consanguíneo, observado na consulta de Genética Prénatal às 26 semanas de 
idade gestacional (SIG) por encurtamento do fémur às 21SIG em feto do sexo masculino. Optaram 
por DPN invasivo, com painel de DO baseado em sequenciação de exoma. Às 32SIG verificou-se 
encurtamento rizomesomélico severo com encurvamento dos membros (z-score femoral<-7), rácio 
tóraco/abdominal de 0,64, rácio fémur/abdominal<0,16, rácio cardio/torácico aumentado e suspeita de 
polidactilia dos pés. 
O painel detetou duas variantes patogénicas em heterozigotia composta no gene HSPG2: 
c.5788C>T-nonsense e c.9326del-frameshift, ambas previsivelmente LoF. 
Cesariana ocorreu às 40SIG com APGAR9/10/10, peso 3330g(P30), comprimento 41.5cm(P<<3) e 
PC 34,5cm(P23). Confirmaram-se encurtamento severo dos membros, polidactilia pós-axial dos pés e 
alterações ecocardiográficas inespecíficas. Houve boa adaptação à vida extra-uterina e aos 3 meses 
tem desenvolvimento psicomotor adequado. 
 
Discussão 
O fenótipo prénatal era sugestivo de DO grave, tendo a investigação etiológica prosseguido para 
adequar o parto/cuidados perinatais. O genótipo identificado sugeria SHDD, uma DO sem casos 
conhecidos com sobrevivência após os 2 meses. A evolução pós-natal é compatível com uma nova 
entidade diagnóstica associada ao perlecano, com DO menos grave. Com a apresentação deste caso 
pretende-se sublinhar a limitação da previsão prognóstica em prénatal baseada em dados 
genotípicos e fenotípicos para doenças muito raras com poucas descrições na literatura. Infere-se 
que a variante frameshift tenha função residual por um mecanismo raro que justifique ausência de 
letalidade. O diagnóstico molecular foi importante para o futuro planeamento familiar dado o risco de 
recorrência de 25%. 
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Póster nº 65 

 

Semiologia, exame físico e imagem: a importância de uma fratura no diagnóstico 
(diferencial) de oclusão intestinal 

 
Inês Braga 1,  
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Ana Sofia 2,  
Catarina Barroso 1,4,5,  
Rita Dias 3,  
Inês Medeiros 3,  
Rúben Lamas-Pinheiro 1,4,5,  
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Jorge Correia-Pinto 1,4,5,  
Almerinda Barroso 3,  
Angélica Osório 1  
 
1- Serviço de Cirurgia Pediátrica, Hospital de Braga, EPE, Portugal 
2 - Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar Médio Ave, EPE 
3- Serviço de Neonatologia, Hospital de Braga EPE 
4-Life and Health Sciences Research Institute (ICVS), School of Medicine, University of Minho, Braga, 
Portugal. 
5-ICVS/3B's-PT Government Associate Laboratory, Braga/Guimarães, Portugal. 

 
Palavras-chave: Situs ambiguous, Oclusão Intestinal 
 
Recém-nascida (RN), sem antecedentes pré-natais relevantes, realizou radiografia toraco-abdomino-
pélvico por vómitos biliares ao 2º dia de vida. Foi identificado sinal de dupla bolha e fractura da 
clavícula direita. 
No exame objectivo constatou-se crepitação clavicular esquerda; pela discordância clínico-
imagiológica repetiu radiografia. Nesta segunda imagem, a fratura clavicular identificava-se agora à 
esquerda e era evidente sinal de dupla bolha, com estômago à direita. Perante o quadro de oclusão 
intestinal no RN, foi submetida a cirurgia urgente com suspeita diagnóstica de anomalia de 
posicionamento anatómico das vísceras abdominais. Verificou-se intra-operatoriamente: fígado na 
linha média; estômago à direita; não-rotação intestinal com intestino delgado à direita e cólon à 
esquerda; web antral; atresia duodenal tipo 1 juntamente pâncreas anular; não visualização de baço. 
Procedeu-se à realização de gastrojejunostomia e anastomose duodeno-duodenal, para resolução do 
quadro obstrutivo. 
Estudos complementares posteriores revelaram achados compatíveis com Situs ambiguous/ 
Síndrome heterotáxico com poliesplenia ou também chamado de Situs Ambiguous com isomerismo 
esquerdo. Situs Ambiguos é definido pelo posicionamento anormal, ambíguo ou na linha média dos 
órgãos e vasos, tendo uma incidencia de 1:10 000 a 1:20 000 recém-nascidos, com predominância 
no sexo feminino. A má-rotação intestinal pode estar associada a este síndrome em até 70% dos 
casos, com possibilidade de web duodenal em apenas 1:10 000 a 1:40 000 nascimentos. 
A correta identificação da lateralidade da fractura da clavícula permitiu obviar um erro imagiológico e 
viabilizou o diagnóstico de uma síndrome extremamente raro. 
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Póster nº 66 

 

Salmonelose em recém-nascido: possível transmissão pelo leite materno? 
 
Sandra Soares Cardoso - Interna de Formação Específica de Pediatria 
Sónia Andrade Santos - Interna de Formação Específica de Pediatria  
Sofia Reis - Assistente de Pediatria 
Clara Diogo - Assistente de Pediatria 
Cristina Baptista - Assistente Graduada de Pediatria 
Isabel Andrade - Assistente Graduada Sénior de Pediatria 
Serviço de Pediatria - Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
 
Palavras-chave: Salmonella, leite materno, sépsis neonatal precoce 
 
Introdução:  
As vantagens do aleitamento materno estão bem estabelecidas. Contudo, existem raros casos 
documentados de infeção neonatal por Salmonella e outros agentes bacterianos veiculados, 
possivelmente, pelo leite materno (LM).  
 
Descrição:  
Recém-nascido (RN) do sexo masculino, fruto de gravidez vigiada, sem intercorrências. Pesquisa de 
Streptococcus do grupo B positiva, com profilaxia antibiótica completa. Nasce por parto eutócico às 
38 semanas de gestação, rotura de membranas <18 horas, peso ao nascimento 3900g, IA 9/10/10. 
Em D2 de vida, sob LM exclusivo, inicia dejeções com muco e sangue, febre e hipoxémia. Após 
inquérito dirigido, a mãe confirma que 15 dias antes do parto teve quadro auto-limitado de diarreia 
que não valorizou. Evocado o diagnóstico de sépsis e diarreia de causa infeciosa. Realizou estudo 
analítico com 5 400 leucócitos (62% NS) e PCR 1.77 mg/dL e hemocultura negativa. As coproculturas 
do RN e da mãe e o exame cultural do LM identificaram Salmonella não typhi grupo B. O RN foi 
medicado com gentamicina e ampicilina, substituída por cefotaxima, de acordo com antibiograma. 
Cumpriu 10 dias de terapêutica com boa evolução. Teve alta para o domicílio, clinicamente bem, sob 
fórmula infantil até 1 mês de idade, altura em que a cultura do LM foi negativa.  
 
Discussão/Conclusão:  
Apesar de assintomática, a mãe apresentava coprocultura positiva. Tendo em conta o quadro de 
sépsis clínica precoce e o tipo de parto com a possibilidade de contaminação por via vaginal ao 
nascimento, a transmissão vertical admite-se a mais provável. No entanto, a transmissão horizontal 
fecal-oral é outra possibilidade. 
Ainda assim, dada a mesma positividade na cultura de LM em RN sob LM exclusivo, a via de 
transmissão pelo mesmo deve ser considerada.  
É necessária mais investigação para definir a contribuição do LM como causa de infeção em RN e 
lactentes.  
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Póster nº 67 

 

“nCPAP: experiência de 5 anos num hospital de nível II”  
 

Mariana Lopes Costa, Interna de Formação Especializada em Pediatria 

Ana Catarina Coelho, Interna de Formação Especializada em Pediatria 

Margarida Pereira, Assistente Hospitalar em Pediatria 

Margarida Agostinho, Assistente Hospitalar Graduada em Pediatria 

Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria, EPE 

 
Palavras-chave: Continuous Positive Airway Pressure; Neonatologia; ventilação não-invasiva.  
 
Introdução/Objetivos:  
Nasal continuous positive airway pressure (nCPAP) é considerada a forma de ventilação não-invasiva 
de primeira linha na Neonatologia. O objetivo da presente casuística é caracterizar a utilização do 
nCPAP no nosso hospital.  
 
Métodos:  
Estudo retrospetivo com análise dos processos dos recém-nascidos (RN) internados entre janeiro de 
2016 e dezembro de 2020.  
 
Resultados:  
No período referido estiveram internados sob nCPAP 87 doentes (53% do sexo masculino).   
Em 15 (17%) doentes, a idade gestacional (IG) foi <32 semanas, sendo que 10 necessitaram de 
transferência para um hospital de nível III (um deles após entubação endotraqueal – diagnóstico de 
bronquiolite aguda). Neste grupo, a patologia mais frequente foi a síndrome de dificuldade respiratória 
do RN (67%), seguida da bronquiolite aguda (20%), sépsis (7%) e insuficiência respiratória (7%). Não 
foram registadas complicações decorrentes do uso de nCPAP.   
Os doentes com IG ≥32 semanas foram 72 (83%), sendo que 10 necessitaram de transferência (um 
deles após entubação endotraqueal – diagnóstico de asfixia neonatal). O diagnóstico mais comum 
(60%) foi taquipneia transitória do recém-nascido, seguido de bronquiolite aguda (14%), asfixia 
neonatal (4%) e cardiopatia (4%). Registou-se um pneumotórax na sequência do uso de nCPAP.  
 
Conclusões:  
O nCPAP, no nosso estudo, demonstrou ser uma forma ventilação não-invasiva eficaz e com poucas 
complicações. Apresenta um papel importante na abordagem da má adaptação à vida extrauterina, 
sendo este o principal motivo para o seu uso no nosso hospital. Neste grupo, também se verificou ser 
esta a forma de ventilação escolhida, nas transferências inter-hospitalares, quando os doentes se 
apresentam estáveis. 
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Póster nº 68 

 

Um diagnóstico casual de Síndrome de Temple: evolução do pré ao pós-natal 
 
Ariana Bárbara,  Centro de Medicina Fetal (Medicina Fetal Porto) - Centro Materno Infantil do Norte, 
Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Ana Miguel Capela, Unidade de Genética Médica, Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, 
Centro Hospitalar 
do Porto (CHUP), Porto, Portugal 
Ana Cristina Barros, Serviço de Neonatologia e Cuidados intensivos pediátricos, Unidade de 
Neonatologia, Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Céu R. Mota, Serviço de Neonatologia e Cuidados intensivos pediátricos, Unidade de Neonatologia, 
Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Isabel Marques, Unidade de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, 
Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Rosário Santos, Unidade de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, 
Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Cláudia Falcão-Reis, Unidade de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, 
Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Luís Guedes-Martins, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto 
 
Palavras chave: Síndrome de Temple; ecografia obstétrica; imprinting 
 
Introdução 
A Síndrome de Temple (OMIM # 616222) é causada por desregulação do centro de imprinting, 
localizado em 14q32, com incidência estimada inferior a 1/1.000.000. Clinicamente pode manifestar-
se por restrição de crescimento intrauterino (RCIU), baixa estatura, hipotonia, contracturas articulares, 
entre outras. 
 
Descrição: 
Casal saudável, não consanguíneo. Primigesta, 29 anos, com rastreio combinado do 1º trimestre de 
baixo risco. Referenciada às 21s+6d por pé boto unilateral e biometrias fetais no P5 descritos em 
ecografia morfológica. 
Realizou amniocentese às 22s+5d, com teste rápido de aneuploidias negativo e cariótipo 46,XX.  Às 
24s, em contexto laboratorial da realização de MS-MLPA UPD7-UPD14, a amostra de DNA fetal foi 
usada como controlo, verificando-se hipometilação da região 14q32.3. Pela relevância clínica do 
achado, desanonimizou-se a amostra e o resultado foi confirmado. Em consulta de Genética Pré-
natal para aconselhamento pelo diagnóstico não-intencional de Síndrome de Temple com fenótipo 
fetal concordante, o casal concordou com investigação com SNP-array em feto e gestante, não sendo 
detetado dissomia uniparental ou deleções, presumindo-se por epimutação. 
A vigilância ecográfica seriada revelou feto hiperfletido, ossos longos abaixo do P5, pé boto à direita, 
desvio medial do membro inferior esquerdo. Ecocardiografia fetal às 25s+6d normal.  
Internamento às 28s+4d por ameaça de parto pré-termo, e às 30s+3d por RCIU. Cesariana às 
33s+6d, por RCIU grave e feto em apresentação pélvica, índice de Apgar 4/7/9, PIG, notando-se 
hipotonia axial e dismorfias.  Internamento na UCIN de 14 dias, com posterior transferência para o 
hospital de residência.  
Actualmente, DPM adequado, a fazer fisioterapia e correção de pé boto com bota de gesso. 
 
Conclusão: 
Neste caso, o diagnóstico pré-natal não-intencional de síndrome de Temple, uma doença do 
imprinting rara, foi bem recebido pelo casal e teve impacto clínico importante, permitindo um melhor 
aconselhamento/seguimento gestacional e pós-natal. 
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Póster nº 69 

 

Pneumotórax neonatal - casuística de 21 anos de um hospital de nível II 
 
Inês Patrício Rodrigues, Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (CHTMAD) 
Joana Pinto Oliveira, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Mafalda Cascais, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD  
Lígia Peralta, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Joana Carvalho, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Marisa Carvalho, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Susana Sousa, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Juan Calviño, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD  
Marisa Sousa, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
António Pereira, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Isabel Soares, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
 
PALAVRAS-CHAVE: pneumotórax, toracocentese 
 
INTRODUÇÃO / OBJECTIVOS: 
Durante o período neonatal verifica-se uma maior incidência de pneumotórax. Esta patologia está 
associada a determinados fatores de risco, nomeadamente à ocorrência de outras patologias 
pulmonares e/ou a utilização de suporte ventilatório, frequentes neste período.  
 
Pretende-se caracterizar os recém-nascidos com o diagnóstico de pneumotórax, numa Unidade de 
Cuidados Especiais ao Recém-Nascido (UCERN) num hospital nível II. 
 
MÉTODOS: 
Estudo retrospetivo descritivo dos recém-nascidos com pneumotórax, internados entre janeiro de 
2000 e janeiro de 2021. Revisão da epidemiologia, clínica, abordagem e evolução.  
 
RESULTADOS: 
Foram admitidos 4778 recém-nascidos na UCERN, 58 dos quais com pneumotórax (incidência de 
1,2%). Constatou-se um predomínio do género masculino (n=42, 72%). A idade gestacional (IG) 
mediana foi de 37 semanas, sendo a maioria recém-nascidos de termo (n=39, 67%). O peso mediano 
à admissão foi de 3012 gr, adequado à IG em 55 dos casos (95%). A maioria dos partos ocorreu por 
cesariana (n=41, 71%). Em 13 recém-nascidos (22%) foram necessárias manobras de reanimação na 
sala de partos. Em 46 casos (79%), identificou-se uma patologia pulmonar subjacente, 
nomeadamente pneumonia congénita (n=21, 36%), doença da membrana hialina (n=12, 21%), 
taquipneia transitória do recém-nascido (n=9, 16%) e síndrome de aspiração meconial (n=3, 5%). 
Previamente ao diagnóstico, encontravam-se sob ventilação não invasiva 28 recém-nascidos (48%). 
A maioria dos pneumotórax ocorreu em D1 de vida (n=41, 71%). O uso de terapêutica conservadora 
com oxigenoterapia suplementar foi bem sucedido em 15 recém-nascidos (26%). Foi adotada uma 
abordagem invasiva nos restantes: toracocentese em 26 casos (45%), colocação de dreno torácico 
em 4 (7%) e ventilação mecânica (VM) em 35 (60%). Verificaram-se 32 transferências (55%) e 5 
óbitos (9%). 
 
CONCLUSÕES: 
O pneumotórax neonatal é uma patologia life-threatening, que requer um diagnóstico e abordagem 
atempados. A necessidade de manutenção da VM justifica o elevado número de transferências 
verificado no estudo.  
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Póster nº 70 

 

Doença de hirschsprung – patologia conhecida, complicação inesperada  
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e Alto Douro (CHTMAD) 
Joana Pinto Oliveira, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Filipa Correia, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Sandra Pereira, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
Miguel Campos, Serviço de Cirurgia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João 
Isabel Soares, Serviço de Pediatria e Neonatologia do CHTMAD 
 
PALAVRAS-CHAVE: Doença de Hirschsprung, Megacólon Aganglionar Congénito  
 
INTRODUÇÃO: 
A Doença de Hirschsprung (DH), também denominada Megacólon Aganglionar Congénito, 
caracteriza-se pela ausência das células ganglionares dos plexos submucoso e mioentérico, com 
afeção do recto-sigmóide e extensão proximal variável. Afeta 1 em cada 5.000 recém-nascidos, 
sendo a principal causa de obstrução intestinal funcional nesta faixa etária. 
 
DESCRIÇÃO: 
Recém-nascido do sexo masculino, fruto de gestação vigiada, sem intercorrências. Parto por 
cesariana às 37 semanas, índice de Apgar 9/10/10 e somatometria adequada à idade gestacional. Às 
2h de vida constatado gemido e polipneia, sendo admitido no Serviço de Neonatologia com 
diagnóstico de provável taquipneia transitória do recém-nascido. Rastreio séptico sem alterações. 
Sem eliminação de mecónio nas primeiras 48h de vida, inclusive após manobras de estimulação.  
Em D2 apresentou vómito de características biliares. Ao exame objetivo (EO) com progressiva 
distensão abdominal e desconforto. Radiografia abdominal com “marcada distensão das ansas 
intestinais”. Transferido para hospital de nível III, para observação por Cirurgia Pediátrica.  
Em D5 realizado clíster opaco, identificando-se “distensão do cólon transverso, com zona de 
transição a jusante”, sugestivo de DH. Diagnóstico confirmado por biópsia rectal. Alta em D16, sob 
terapêutica com enemas diários. 
Em D27 readmitido no hospital da área de residência por recusa alimentar, vómitos e diminuição do 
número de dejeções. Ao EO apresentava palidez muco-cutânea e distensão abdominal.  
Analiticamente com anemia normocítica e normocrómica (Hb 5,5 g/dL), com necessidade de suporte 
transfusional. Após transferência para hospital nível III, constatada perfuração do cólon sigmóide 
adjacente a fecaloma pétreo, com necessidade de intervenção cirúrgica e colostomia de derivação. 
 
CONCLUSÃO: 
Perante um atraso na eliminação de mecónio a DH é dos principais diagnósticos a considerar. Sendo 
uma patologia de correção cirúrgica, esta nem sempre é realizada numa fase inicial, optando-se por 
terapêutica conservadora. No caso descrito, apesar do diagnóstico e cumprimento da terapêutica 
recomendada, verificou-se complicação com perfuração intestinal. 
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Póster nº 71 

 

Dificuldade respiratória no recém-nascido por obstrução nasal: uma causa escondida 
 
Andreia Marinhas, Interna de Formação Especializada em Pediatria, Hospital Pediátrico - CHUC 
Rita Moinho, Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Pediátrico - CHUC 
Sofia Ferreira, Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira 
Leonor Carvalho, Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Pediátrico - CHUC 
 
Palavras chave: dificuldade respiratória; recém-nascido; obstrução nasal; dacriocistocelo 
 
Introdução:  
Os recém-nascidos são respiradores nasais obrigatórios pelo que qualquer obstrução nasal 
compromete o normal trabalho respiratório, sobretudo se bilateral. Quando detetada logo após o 
nascimento, devem ser rapidamente diagnosticadas as causas que possam pôr a via aérea em risco.  
 
Descrição do caso:  
Recém-nascido do sexo masculino, fruto de segunda gravidez vigiada sem intercorrências. Parto por 
cesariana às 40 semanas, com necessidade de ventilação com pressão positiva e oxigénio 
suplementar por apneia e cianose, com boa resposta (Apgar 5/10/10). Sem malformações aparentes 
no exame objetivo e auscultação pulmonar normal mas não foi possível passar sonda nasal pela 
narina esquerda e passou com dificuldade à direita. Internado para vigilância. Constatou-se 
respiração ruidosa e sinais de dificuldade respiratória após a alimentação por tetina, necessitando de 
oxigénio suplementar de forma intermitente; a gasimetria arterial apresentava acidose respiratória. No 
segundo dia de vida agravamento da dificuldade respiratória e aumento das secreções nasais com 
necessidade de aspiração frequente. Transferido para um hospital terciário para avaliação por 
possível atrésia incompleta das coanas. Além da dificuldade respiratória, mantinha exame objetivo 
normal, sem dismorfismos faciais, alterações do palato nem secreções oculares. Avaliado por ORL e 
efetuada tomografia computorizada dos seios peri-nasais que revelou um dacriocistocelo bilateral 
confirmado também por ressonância magnética, apresentando lesões quísticas com extensão às 
fossas nasais, comprometendo a permeabilidade da via aérea bilateralmente. Durante a primeira 
semana de vida verificou-se melhoria clínica gradual optando-se por tratamento conservador, sob 
vigilância em internamento. 
 
Discussão/Conclusão:  
O dacriocistocelo congénito é raro e ainda menos frequente a extensão às fossas nasais. O 
diagnóstico é habitualmente evocado pelos achados da inspeção da face. Este caso apresentou-se 
mais desafiante pela repercussão respiratória importante e ausência de sinais de dacriocistocelo, cujo 
diagnóstico só foi possível com investigação imagiológica. Esta entidade deve ser equacionada 
perante um recém-nascido que se apresenta com dificuldade respiratória por obstrução nasal após o 
nascimento.  
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Póster nº 72 

 

Twin Anemia Polycitemia Sequence 
 
Miguel Labrusco - Hospital Beatriz Ângelo 
Kátia Cardoso - Hospital Beatriz Ângelo 
Sara Noéme Prado - Hospital Beatriz Ângelo 
Hugo Cavaco - Hospital Beatriz Ângelo 
Lurdes Oliveira - Hospital Beatriz Ângelo 
Fernanda Melo - Hospital Beatriz Ângelo 
 
Introdução:  
A TAPS (Twin Anemia Polycitemia Sequence), descrita em 2007, consiste numa forma crónica de 
transfusão feto-fetal, que ocorre em gestações monocoriónicas e surge em consequência de 
pequenas anastomoses placentares que permitem um fluxo sanguíneo lento unidirecional. Este 
mecanismo origina anemia no gémeo dador e policitemia no recetor, distinguindo-se do síndrome de 
transfusão feto-fetal (STFF) clássico pelo facto de não haver discordância no volume de líquido 
amniótico. Ecograficamente o diagnóstico pré-natal baseia-se no pico de velocidade sistólica na 
artéria cerebral média (PVS-ACM). 
Surge mais frequentemente associada a iatrogenia após tratamento laser do STFF, sendo rara a sua 
ocorrência de forma espontânea.  
 
Caso clínico: 
Descreve-se o caso de dois recém-nascidos, sexo masculino. Gestação gemelar espontânea, 
monocoriónica biamniónica. Ecografias fetais com restrição do crescimento fetal, fluxometria normal; 
às 32 semanas PVS-ACM 0,38/1,22 MoM no feto recetor/dador, respetivamente, líquido amniótico 
normal. 
Cesariana eletiva às 33 semanas e 2 dias, com evidente plétora no gémeo recetor e palidez no dador. 
Analiticamente: gémeo recetor com hemoglobina 23,5 g/dL e hematócrito superior a 75%, com 
necessidade de transfusão permuta; gémeo dador com hemoglobina 5 g/dL, hematócrito 16,4%, 
tendo efectuado concentrado eritrocitário. Ambos com necessidade de ventilação invasiva e 
estabilização hemodinâmica, com evolução clínica favorável, nomeadamente normalização dos 
valores da hemoglobina e hematócrito. Ecografias cerebrais no gémeo recetor normais e no dador 
quisto do plexo coroideu e vasos transtalâmicos visíveis. 
A histopatologia da placenta revelou anastomoses vasculares sugestivas de transfusão feto-fetal.  
Atualmente com 8 meses, mantêm seguimento multidisciplinar, com evolução estaturo-ponderal e 
desenvolvimento psico-motor favoráveis e ecografias cerebrais normais. 
 
Discussão/Conclusão: 
Com este caso clínico pretende-se divulgar esta entidade de descrição recente, ocorrência rara e 
diagnóstico pré-natal difícil, alertando para a importância da sua deteção precoce e intervenção 
atempada, com implicações na mortalidade e morbilidade a curto e longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




