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21º Encontro de Pediatria • Prevenção em Pediatria

16 de fevereiro de 2012

17 de fevereiro de 2012

09:00 • Abertura

08:45 • Posters apresentados (discussão em sala)
Moderadores: Andrea Dias e Gustavo Januário

09:30 • Prevenção das perturbações gastrointestinais

10:00 • Para prevenir é preciso conhecer

Moderadores: António Guerra e Ricardo Ferreira

Prebióticos e probióticos - Hania Szajewska (Varsóvia)
Prevenção da gastroenterite por rotavírus 		
Edimilson Migowski (Rio de Janeiro)

A vacinação: uma história de sucesso - Paula Valente

11:30 • A prevenção das doenças infeciosas

11:30 • Prevenção na doença alérgica

Moderadores: Graça Rocha e Queimadela Baptista

Moderadores: Maria de Lourdes Chieira e José António Pinheiro

Alergia alimentar – mito ou realidade? Sónia Lemos		
Alergia respiratória – que evidências? Carla Loureiro		
Asma de esforço – medicar é preciso? Mónica Oliva
13:00 • Almoço

Moderadores: Carolina Cordinhã e Sofia Ferreira

A vigilância epidemiológica – ECDC - Paula Vasconcelos

11:00 • Intervalo

11:00 • Intervalo

14:30 • Comunicações livres			

Moderadores: Jorge Saraiva e Eugénio Cordeiro

As alterações recentes no PNV – vacinação 			
anti-meningo C e sarampo - Ana Leça
Prevenção da tosse convulsa — é preciso mudar?
Catherine Weill-Olivier (Paris)
13:00 • Almoço

:

15:45 • Prevenção da psicopatologia			
Moderadores: José Carlos Peixoto, Raquel Quelhas Lima

O urbanismo - Costa Lobo
As artes – música - Virgilio Caseiro

17:00 • Intervalo
17:30-18:30 • Prevenção das infeções congénitas e neona-

tais

Moderadores: Eulália Afonso e Carlos Rodrigues

Prevenção primária das infeções congéntias - Margarida
Fonseca, Eulália Galhano 			
Prevenção da transmissão vertical VIH - Graça Rocha

20:30 - Jantar Comemorativo - (mediante inscrição prévia) 		
Vamos dar os parabéns à ASIC pelos seus 28 anos,		
e homenagear a Drª Maria de Lourdes Chieira

14:30 • A prevenção no hospital

Moderadores: Bilhota Xavier e Maria João Mano

Cirurgia segura - Cristina Alves, Ana Pombo		
Prevenção da infeção hospitalar - Gabriela Lopes

15:30 • Intervalo
16:00 • Risco associado aos cuidados de saúde
Moderadores: Eugénia Morais e Leonor Carvalho

Risco hospitalar - Farela Neves				
Risco para os profissionais de saúde - Ana Lança

17:00 • A felicidade como objetivo 			
Moderadores: Jeni Canha e Luisa Simão

A felicidade como objetivo - José António P. da Silva
17:45 • E
 ntrega do Prémio para a melhor comunicação oral
melhor poster. 				
Conclusões e encerramento

e
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Prébióticos e probióticos

Probiotics & prebiotics in infant nutrition
Hania Szajewska
Department of Paediatrics, The Medical University of Warsaw, Poland

Probiotics are live microorganisms which, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on
the host. Currently, it is generally accepted that the efficacy and safety should be established for each probiotic.
The clinical effects and safety of any single probiotic or combination of probiotics should not be extrapolated
to other probiotics. To date, the best-documented application is the treatment of acute gastroenteritis (AGE).
Given the available evidence, the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
(ESPGHAN) and the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID) recently stated that selected
probiotics with proven clinical efficacy (e.g., Lactobacillus GG, S. boulardii) that are administered in appropriate
dosages, according to the strain and the patient population, may be used as an adjunct to rehydration therapy
for the management of AGE in children. Other probiotic strains may also be used provided their efficacy
is documented in high-quality RCTs. Other well documented applications include prevention of nosocomial
diarrhea, and prevention of antibiotic-associated diarrhea. In preterm infants, the most promising application
is the prevention of necrotizing enterocolitis, although the routine use of probiotics for this condition remains
controversial. For some other indications, there is still too little solid evidence to support their use; further
studies investigating the role of particular probiotics in clinical practice are required.
Prebiotics are defined as nondigestible food ingredients that benefits the host by selectively stimulating
the favorable growth and/or activity of 1 or more indigenous probiotic bacteria. The American Academy of
Pediatrics recently stated that there is a paucity of RCTs examining prebiotics in children. There may be some
long-term benefit of prebiotics for the prevention of atopic eczema and common infections in healthy infants.
Confirmatory well-designed clinical research studies are necessary.
With regard to infant formulae supplemented with pro- and/or prebiotics, for healthy infants, available scientific
data suggest that the administration of such formula to infants does not raise safety concerns with regard to
growth and short-term adverse effects; however, there is insufficient evidence to recommend their routine use.
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Alergia alimentar – mito ou realidade?

Sónia Lemos

Consulta de Alergologia Hospital Pediátrico de Coimbra

Durante muitos anos, a principal medida na prevenção da alergia alimentar em crianças de risco foi reduzir
a sensibilização alérgica, evitando a exposição a alimentos altamente alergénicos até que os sistemas
imunológicos e digestivo estivessem suficientemente desenvolvidos. O pensamento actual é diferente; a
exposição a alimentos nos estágios iniciais de desenvolvimento pode ser o caminho para induzir a tolerância.
Quaisquer restrições na dieta da mãe, que não a evasão de seus próprios alergenos durante a gravidez e a
amamentação, não são mais recomendados. Cada vez mais, parece não haver qualquer benefício em atrasar
a introdução de qualquer alimento além de 6 meses de idade. Embora o leite materno exclusivo durante
4-6 meses e uma fórmula hidrolisada, nos casos em que tal não é possível, sejam recomendados, não há
evidências convincentes do seu papel na prevenção da alergia alimentar. Actualmente o foco da investigação
na prevenção da alergia alimentar desviou-se para factores dietéticos com propriedades imunomoduladores.
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Prevenção da alergia respiratória – que evidências?

Carla Loureiro

Consulta de Alergologia Hospital Pediátrico de Coimbra

O aumento da incidência e prevalência da alergia nos países desenvolvidos tem gerado preocupações
sóciosanitarias e económicas que levaram à realização de estudos com vista a criação de directrizes que
promovam a prevenção da alergia.
Estes estudos incidem sobre a genética da alergia, a sensibilização prenatal e neonatal, os factores ambientais,
a interacção gene-ambiente, e a intervenção farmacológica.
O conhecimento dos factores determinantes de sensibilização /desenvolvimento de alergia podem permitir
uma intervenção preventiva: primária – identificando a predisposição alérgica e promovendo a evicção de
exposição precoce a alergenos; secundária – actuando sobre o aparecimento de manifestações de alergia
em doentes sensibilizados; e terciária – recorrendo às diversas intervenções terapêuticas existentes com
vista à diminuição e prevenção da morbilidade da doença a alérgica.
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Asma de esforço – medicar é preciso?

Mónica Oliva

Consulta de Pediatria Geral, Hospital Pediátrico de Coimbra

A asma de esforço ou asma induzida pelo exercício é muitas vezes subvalorizada na idade pediátrica, pelo
próprio e pelos pais, subdiagnosticada pelos profissionais de saúde e por isso subtratada. Trata-se contudo
de uma situação prevalente, estimando-se que ocorra em cerca de 12% da população pediátrica em geral e
em 80 a 90% das crianças com asma não controlada.
Nesta apresentação é feita uma abordagem sistematizada sobre o tema incluindo definição, patogénese,
diagnóstico, prevenção e tratamento.
A identificação desta doença é de extrema importância dado que quando corretamente orientadas estas
crianças/jovens podem ter uma atividade física normal, inclusivamente ser campeões olímpicos.
Bibliografia
• Weiler JM et al. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Work Group Report: Exercise-induced
asthma. J Allergy Clin Immunol. 2007; 119:1349-58.
• Randolph C. Exercise-induced Bronchospasm in Children. Clinic Rev Allerg Immunol. 2008; 34:205-216.
• Stempel DA. Asthma and the Athlete. In: Leung DY, Sampson HA, Geha R, Szefler SJ, eds. Pediatric
Allergy: Principles and Practice, 2nd ed. W B Saunders Co / Elsevier Science Health Science div; October
2010:433-440.
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O urbanismo
Costa Lobo

Professor Engº Inst. Superior Téncnico de Lisboa

Resumo

Título: A CIDADE E A SAÚDE
1. O ambiente da cidade – indicadores e qualidade – o ar, a água, a terra e o ruído.
2. Infraestruturas – drenagem, redes e estabilidade.
3. A habitação e o «stress» (ansiedade).
4. Mananciais subterrâneos, águas superficiais e equilíbrio hídrico. Funções.
5. O fenómeno da poluição.
6. Espaços insalubres. «Cortiços».
7. Cidades defeituosas e cidadãos desadaptados (marginalizados, não educados). Clima e protecção
climática.
8. Desenho da cidade e sua qualificação.
9. A cidade humanizada, amiga.
10. O tráfego e a educação da população.
11. Referência a políticas de saúde na cidade, na Dinamarca.
12. A conjugação do clima e da poluição. Orientações.
13. A cidade simpática para com as crianças, de forma integrada e não marginalizante. Educação
permanente. Fumadores passivos dos fumos dos fumadores e dos gases dos carros.
14. Planeamento do espaço humanizado e formação de profissionais urbanistas, afins e PROPON
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Prevenção das infeções congénitas
Margarida Fonseca, Eulália Galhano

Maternidade Bissaya Barreto - Coimbra

A transmissão de infecções da mãe ao feto, sobretudo as infecções do grupo TORCH, é responsável por um
amplo espectro de lesões que varia de aborto espontâneo, nado-morto, malformações, variados graus de défice
visual e auditivo, alterações do desenvolvimento, neurológicas e lesão de órgão, a curto ou longo prazo.
A vigilância serológica da grávida quanto à sífilis, toxoplasmose, rubéola, hepatite B e VIH está bem definida
nas orientações técnicas da DGS, assim como o momento de orientação para um serviço de obstetrícia de
referência.
No entanto, a prevenção primária na vertente de medidas higiénicas e de vacinação quer no período préconcepcional, quer no puerpério são por vezes relegadas para segundo plano. Não obstante serão estas as
medidas com maior impacto na prevenção destas infecções e maior custo-eficácia.
A gravidez é um período em que as mulheres, com o intuito de proteger o feto de lesões, estão mais predispostas a alterar práticas. Estas alterações são ainda mais determinantes nas infecções em que não há tratamento eficaz da grávida ou do recém-nascido, como é o caso do citomegalovírus (CMV).
A prevenção da sífilis na mãe passa pela redução do número de parceiros sexuais e utilização de preservativo.
O tratamento da mãe é fundamental porque também previne/trata o feto e o tratamento do(s) companheiro(s)
é importante para prevenir re-infecção materna.
A prevenção da rubéola faz-se actualmente através da vacinação de populações de risco (imigrantes), de mulheres que não cumpriram o plano nacional de vacinação ou em que houve potencial falha da mesma vacinação.
A principal forma de prevenir a Hepatite B é através da vacinação, das medidas de prevenção das DSTs e no
caso dos toxicodependentes da não partilha de seringas. Nos filhos de mãe com hepatite crónica faz-se imunoprofilaxia com imunoglobulina específica e vacina anti-hepatite B, num esquema adaptado, com controlo
pós-vacinal.
A prevenção da toxoplasmose e do CMV passa sobretudo por medidas higiénicas que diminuam o risco de
contágio da mãe. Na toxoplasmose a ingestão de oocistos através de comida ou utensílios de cozinha contaminados com fezes de gato ou terra previne-se com a lavagem adequada dos mesmos e por descascar
frutas e legumes. A ingestão de carne bem cozinhada previne o contágio por quistos. Nas gravidezes em
que houve seroconversão, mas a PCR no LA foi negativa a medicação da mãe com espiramicina diminui a
frequência de transmissão do toxoplasma ao feto.
As crianças pequenas são grandes excretoras de citomegalovírus pelo que a lavagem das mãos frequente
após contacto com líquidos biológicos (saliva, lágrimas, urina, fezes) é fundamental na prevenção da transmissão da infecção. De realçar ainda a não partilha de alimentos ou talheres com outras pessoas e finalmente
as regras de prevenção de DST dado que o CMV também é transmissível pelo sémen, secreções vaginais e
cervicais.
A Sociedade de Pediatria emitiu uma recomendação para a vacinação das mulheres em idade fértil, sem
história conhecida de varicela.
Resumo escrito segundo o antigo acordo ortográfico
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Prevenção da transmissão vertical VIH
Graça Rocha

Consulta Doenças Infeciosas do Hospital Pediátrico de Coimbra

Nos últimos anos assistiu-se a grandes avanços científicos na área da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (VIH).
No nosso País, a infecção da criança pelo VIH surge quase exclusivamente por transmissão materna. A
identificação das mulheres com infecção VIH, antes ou durante a gravidez, é indispensável, para que seja
iniciada terapêutica à mulher e depois à criança para prevenir a transmissão mãe-filho. De facto, o cumprimento
das regras de profilaxia da transmissão vertical do vírus pode reduzir a taxa de transmissão a menos de 2%.
Os dados recolhidos pelo Grupo de Trabalho sobre Infecção VIH na Criança nos Hospitais Nacionais
documentam que em 2010 a taxa de transmissão Vertical do VIH foi de 1,8% (5 crianças infectadas – quatro
por VIH1 e uma por VIH2). Nos últimos cinco anos na zona centro do País nas mulheres detectadas com
infecção VIH, nenhuma transmitiu a infecção ao seu filho.
A identificação das mulheres com infecção VIH antes ou durante a gravidez, a adopção de medidas de
prevenção de transmissão vertical e o seguimento das crianças por uma equipa multidisciplinar, são essenciais
no declínio da transmissão mãe – filho do VIH.
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A vigilância epidemiológica – ECDC
Paula Vasconcelos

Direção Geral de Saúde Lisboa

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)tem um mandato para identificar, avaliar e
comunicar ameaças actuais e emergentes para a saúde humana decorrentes das doenças transmissíveis na
União Europeia (UE), de acordo com o Regulamento 851 de 24 Abril de 2004.
A identificação de ameaças de Saúde Pública é realizada através do uso de Epidemic Intelligence (EI),
vigilância baseada na recolha sistemática e compilação de informações de uma variedade de fontes,
geralmente em tempo real, que depois é verificada e analisada desencadeando ou não uma resposta. A EI
integra a monitorização sistematizada de eventos com potencial significado para a saúde e complementa a
vigilância clássica baseada na notificação de situações com base em indicadores conhecidos.
Abordam-se questões específicas da EI, quer na sua componente de monitorização de eventos, quer na
componente de vigilância epidemiológica. Dará também enfoque como esta abordagem foi aplicada na
detecção precoce de surtos e epidemias a nível europeu e mundial como no caso da pandemia 2009.
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A vacinação: uma história de sucesso
Paula Valente

Pediatra – Lisboa

Desde a sua descoberta, em 1798, a vacina da varíola salvou milhares de vidas e em 1980,duzentos anos após
o início da era da vacinação, a varíola foi declarada erradicada. Pela primeira vez na história da humanidade,
uma doença foi eliminada pela intervenção directa do homem, no que constitui até hoje o maior feito da
história da Medicina. Nos últimos cento e vinte anos assistimos à descoberta e desenvolvimento de dezenas
de vacinas, com um efeito notável na morbilidade e na mortalidade em geral e sobretudo na mortalidade
infantil, contribuindo em larga medida para o aumento da esperança de vida.
A eliminação da poliomielite das Américas, da Europa e do Pacífico Ocidental permitem-nos esperar que esta
doença seja também erradicada.
E as expectativas não ficam por aqui. O objectivo seguinte será o de eliminar o sarampo e a rubéola, que se
prevê possa vir a ser atingido durante esta década.
Falamos aqui de doenças que a maior parte dos médicos mais jovens nunca viu, mas que, há pouco menos
de trinta anos, constituíam uma pesada carga de morbilidade e mortalidade.
Graças às vacinas, a incidência de uma parte importante das doenças transmissíveis diminuiu substancialmente
e nalguns casos chegou mesmo a desaparecer, exemplificando a afirmação de que as vacinas são a medida
de maior impacte teve na saúde pública, só superada pelo fornecimento de água potável.
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As alterações recentes no PNV – vacinação anti-meningo C e sarampo
Ana Leça

FALTA!!!!!
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Prevenção da tosse convulsa – é preciso mudar?
Pertussis: where are we in 2012 ?
Catherine Weill Olivier

Professor of paediatrics, University Paris VII, France

In Europe, the incidence of the disease is characterized by the highest rate in infants, a strong decline in
children and increasing numbers of cases in teens and young adults. Though the objective of the vaccination
strategy is achieved: to lessen the global burden of the disease (globally by up to 90%) several aspects remain
1) high incidence and severity of cases in infants < 6 months of age, especially the too young to be vaccinated;
2) an underestimated reservoir in adolescents and adults, source of circulation of B.pertussis.
Surveillance, a cornerstone of any vaccination program has yet to be improved for pertussis. An active
surveillance is the only way to know at best the situation in a country. The PCR, now the gold standard, specific
and sensitive, is more and more utilized for diagnosis. It must be emphasized its possible over-estimation of
its positivity (and thus of the incidence of the disease) with regards to transcient carriage of B.pertussis, the
non-negligible role of B.parapertussis and the existence of B.holmesii, not responsible for wooping cough.
Vaccination strategies are the only prevention. Going further now, they target now the decrease of the burden
in the youngest infants and the diminution of the reservoir in adolescents and adults. Several countries have
selected an adolescent booster with a combined aP or ap vaccine. Some are going forward adding an adult
booster with an «ap» combined vaccine (containing fewer amounts of pertussis antigens) once in a life time.
The cocooning strategy includes all the household’s close contacts during the pregnancy of a woman and
vaccination of the mother in the immediate post-partum period. Those two targeted strategies encounter
difficulties.
Recently, in October 2011, the ACIP (US) has recommended dTap dose to be administered from 20 weeks
of gestation to any pregnant woman not yet vaccinated. This strategy promotes the idea that the vaccinated
mother will thus be protected – creating a «crown» of protection around the newborn who will also be protected
by transmitted transplacental antibodies without most probably impeding the priming of the usual primary
series from 2 months of age.
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Cirurgia segura
Cristina Alves1; Ana Pombo2

1 – Serviço de Ortopedia; 2 – Bloco Operatório – Hospital Pediátrico de Coimbra

O Protocolo Cirurgia Segura, criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), resulta de um consenso internacional e estabelece um conjunto padrão de regras (lista de verificação ou checklist) que visam tornar as
intervenções cirúrgicas mais seguras para doentes de todo o Mundo. A ‘lista de verificação’ (checklist) deve
ser seguida pela equipa cirúrgica (anestesista, cirurgião, equipa de enfermagem) e foi adoptada pelo Hospital
Pediátrico.
Embora o Protocolo Cirurgia Segura esteja a ser aplicado, existe o sentimento de que muito poderá ainda ser
melhorado, nomeadamente no que se refere à eficácia do sistema informático de suporte, à sensibilização
dos profissionais que integram a equipa cirúrgica para a importância e aplicabilidade do Protocolo, à comunicação entre os profissionais da equipa cirúrgica e à implementação de atitudes e procedimentos como a
marcação do local a operar.
O Protocolo Cirurgia Segura pressupõe a verificação de procedimentos em 3 momentos: 1°) antes da indução
anestésica, já com o doente na sala de cirurgia; 2°) antes da incisão cirúrgica; 3°) no final do procedimento e
antes que o doente deixe a sala operatória.
Em 2008, e Segundo a OMS, foram realizadas 234 milhões de cirurgias no Mundo, ou seja 1 em cada 25 pessoas foi operada. Morreram 2 milhões de doentes nesses procedimentos e cerca de 7 milhões apresentaram
complicações, sendo que 50% das mesmas foram consideradas evitáveis. Estima-se que morre 1 em cada
300 doentes admitidos nos Hospitais. Mais de 50% destes doentes são cirúrgicos e têm complicações que
podem ser prevenidas.
Está demonstrado que o Protocolo Cirurgia Segura reduz em 37% as complicações perioperatórias e em 42%
a mortalidade decorrente de complicações da cirurgia. A sua implementação universal levaria e cerca de 420
mil mortes a menos por ano no Mundo. As orientações para a segurança em cirurgias e a lista de verificação
de segurança cirúrgica, desenvolvidas pela OMS, são aplicáveis em qualquer país ou realidade de Saúde.
A iniciativa “Cirurgia Segura Salva Vidas” envolve mais de 200 Ministérios de Saúde, sociedades médicas
nacionais e internacionais e organizações profissionais, que partilham o objectivo comum de reduzir a mortalidade e as complicações no tratamento cirúrgico.
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Prevenção da infeção hospitalar
Gabriela Lopes

Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar do Hospital Pediátrico

A Infeção Associada aos Cuidados de Saúde (IACS) é uma infeção adquirida pelos doentes em consequência
dos cuidados e procedimentos de saúde prestados e que pode, também, afectar os profissionais de saúde
durante o exercício da sua actividade.
A IACS, não sendo um problema novo, assume cada vez maior importância em Portugal e no mundo,
constituindo actualmente, uma das maiores preocupações dos gestores dos sistemas de saúde, uma vez que
a sua prevalência oscila entre os 5 e os 10% na maioria dos países da Europa. Estudos internacionais revelam
que cerca de um terço das infeções adquiridas no decurso da prestação de cuidados são seguramente
evitáveis.
A OMS reconhece que a IACS dificulta o tratamento adequado de doentes em todo o mundo, sendo também
reconhecida como uma causa importante de morbilidade e mortalidade, bem como do consumo acrescido de
recursos quer hospitalares, quer da comunidade. No sentido de tornar a prestação de cuidados de saúde mais
segura e aceitando o desafio da OMS, o Ministério da Saúde reformulou o Programa Nacional de Prevenção
e Controlo da Infecção Associada aos Cuidados de Saúde (PNCI).
A Direcção-Geral da Saúde, consciente do esforço concertado que é necessário desenvolver em Portugal para
minimizar e controlar o risco da Infeção a IACS, determina a constituição/operacionalização das Comissões
de Controlo da Infeção (CCI) em todas as unidades de saúde públicas e privadas, dotadas de recursos
humanos e logísticos necessários ao cumprimento das vertentes essenciais de um Plano Operacional de
Prevenção e Controlo de Infeção, nomeadamente:
• Vigilância epidemiológica (de processo, de estrutura e de resultado);
• Elaboração e monitorização do cumprimento de normas e recomendações de boas práticas;
• Formação e informação a profissionais de saúde, utentes e visitantes;
• Consultadoria e apoio.
De acordo com a legislação vigente, todas as unidades de saúde são obrigadas a nomear e operacionalizar
as CCI, as quais deverão ter um forte apoio institucional para que possam cumprir os seus objetivos na
implementação do Programa Operacional de Prevenção e Controlo da IACS.
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Risco hospitalar
Farela Neves

Unidade Cuidados Intensivos - Hospital Pediátrico de Coimbra

O risco hospitalar define-se por qualquer acontecimento (incidente, acidente, falha, erro), individual ou da
organização, que tem um efeito negativo, directo ou indirecto sobre a qualidade dos cuidados com ameaça
à segurança ou à vida das pessoas que estão num hospital (doentes, funcionários, visitas). Estes riscos
começaram a ser estudados no final do século passado, comprovando-se a sua significativa incidência, muitas vezes com consequências negativas. A cada vez maior complexidade dos cuidados de saúde agrava o
risco hospitalar. Uma cultura de segurança deve estar na primeira linha de atenção. Para optimizar a segurança é essencial melhorar a organização do sistema, identificar e corrigir os problemas e, implementar padrões,
“guidelines” e protocolos para uma prática segura. A monitorização dos incidentes críticos deve fazer parte
da cultura organizativa dos serviços e dos hospitais. Identificar e analisar os incidentes/erros constitui uma
oportunidade ímpar de aprendizagem para uma melhoria organizacional progressiva, contínua, procurando
debelar as causas das disfunções, optimizar a capacidade de reacção aos acontecimentos imprevistos e prevenir acidentes e incidentes adversos. Assim, deve ser implantada uma cultura para o seu registo voluntário e
anónimo, com uma perspectiva não punitiva ou de exacerbação de sentimentos de culpa, permitindo a identificação do maior número possível de incidentes, a partir dos quais será possível encontrar os mecanismos
organizativos que os evitem. Os erros ou outros incidentes não devem ser vistos como falhas humanas mas
sim, como uma oportunidade para melhorar a organização do sistema e a qualidade dos cuidados prestados.
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Risco para os profissionais de saúde
Ana Lança

CHUC / CHC

A adesão de Portugal à União Europeia foi o impulso para a prevenção de riscos profissionais e para a melhoria das condições de prestação de trabalho. Actualmente, dispomos de uma “Lei de Bases” que estabelece o
regime jurídico do enquadramento da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) – a Lei n.º 102/2009,
de 10 de Setembro, transposto da Directiva Quadro 89/391/CEE, de 12 de Junho, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho.
Com este diploma, tornou-se indispensável uma maior interligação entre a actividade de SHST e outras áreas
de gestão. Por conseguinte, os diferentes departamentos da empresa ou estabelecimento, deverão colaborar
para, em conjunto, assegurar que a actividade de identificação de perigos, avaliação de riscos e estabelecimento de prioridades e acções adequadas alcancem os resultados desejados.
A organização de meios necessários à execução da Lei-Quadro e do funcionamento das actividades de
SHST, traduz-se na obrigação de assegurar e manter em funcionamento estes serviços, cujo regime foi regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho, que dá nova redacção aos Decreto-Lei n.º 26/94,
de 1 de Fevereiro e Lei n.º 7/95, de 29 de Março.
Em termos de ambiente de exposição e trabalho, o hospital é uma fonte inesgotável de riscos para a saúde
dos trabalhadores, doentes, acompanhantes e visitantes. Genericamente, num hospital existe exposição a
factores de risco inespecíficos (queda duma escada ou num pavimento escorregadio, a exposição ao ozono
e aos raios UV duma fotocopiadora), passíveis de surgir em qualquer outro ambiente de trabalho e factores
de risco mais específicos (picadas, cortes ou perfurações com material corto-perfurante, exposição a gases
anestésicos hepatotóxicos, radiações ionizantes e não ionizantes, exposição a agentes biológicos e factores
de risco de natureza mecânica, relacionados com questões ergonómicas, nomeadamente movimentação
manual continuada de doentes dependentes).
Os hospitais, pela natureza da actividade a que se dedicam (prestação de cuidados de saúde), são concebidos, no essencial, em função dos utilizadores e raramente em função dos que aí desempenham funções.
De facto, a natureza dos serviços prestados é de tal modo importante que monopoliza, de forma sistémica,
as preocupações de quem tem a tarefa de conceber e projectar uma unidade de saúde (SOUSA UVA, 1999).
Acresce a circunstância dos hospitais serem verdadeiros “complexos empresariais” que incluem não só a
parte visível da prestação de cuidados de saúde, mas ainda uma série de serviços de apoio à prestação de
cuidados, como o Serviço de Alimentação e Dietética, Serviço de Instalações e Equipamentos, Transportes,
Jardinagem ou Recolha Intra-Hospitalar de Resíduos, cujos profissionais (carpinteiros, electricistas, cozinheiras, motoristas, jardineiros, costureiras, etc.) se encontram expostos a riscos não menos importantes.
Quanto aos profissionais que desempenham funções directamente relacionadas com a prestação de cuidados de saúde, embora com algumas diferenças entre os grupos expostos, nenhum se encontra ausente de
exposição: médicos em stress permanente, enfermeiros alvos de picadas com agulhas ou com lombalgias
decorrentes de esforços excessivos, técnicos de laboratório em contacto com materiais infectados e a manusearem cortantes micrótomos, broncoscopistas com conjuntivites, administrativos a trabalharem em locais
mal iluminados e em escritórios de ergonomia duvidosa. É esta interacção ambiente-doentes-profissionais
que temos de ter em consideração quando queremos analisar o ambiente no interior dos hospitais (GOMES,
1999).
Os factores de risco de natureza profissional subdividem-se, de acordo com a respectiva origem, em factores
de risco de natureza física, química, biológica e psicossocial (SOUSA UVA, 1999). Estes agentes podem
causar acidentes de trabalho, doenças profissionais, doenças relacionadas com o trabalho ou doenças agravadas pelo trabalho.
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A felicidade como objetivo
José António P. da Silva

Reumatologia – HUC / CHUC

Neste tempo de dúvida sistemática, em que a Medicina se vê invadida por uma miríade de recursos técnicos
que transformam o âmago sagrado da relação médico-doente haverá talvez, ironicamente, escassez de tempo para a pergunta essencial: qual é o objectivo do exercício?
Será a saúde um bem em si mesmo se não a conseguirmos usufruir em termos de qualidade de vida?
Será que basta ter saúde para que a vida mereça ser vivida?
Poderão os Médicos reduzir os seus objectivos à mensuração quantificada do processo patológico ou devem
tentar abarcar o doente por detrás da doença?
Poderá ou deverá a palavra felicidade encontrar um sentido no léxico da Medicina actual?
Nesta palestra reviremos alguma da abundante evidência que sugere que a felicidade afecta de forma decisiva, e desde muito cedo, não só a qualidade de vida mas também a sua duração, influenciando a incidência
de doenças, a resposta às terapêuticas e o usufruto das melhorias do processo patológico.
Argumentaremos a favor da nossa profunda convicção de que a Felicidade deve ser vista, simultaneamente,
como o objectivo último da Medicina mas também como arma terapêutica para conseguir a saúde.

20

Comunicações
orais

Títulos: Comunicações Orais
1 - Novas vacinas dos últimos 10 anos – a realidade de um Centro de Saúde
2 - O rastreio neonatal alargado de doenças hereditárias do metabolismo
– experiência do Hospital Pediátrico Carmona da Mota
3 - Pielonefrite aguda e glomerulonefrite pós-estreptocócica
4 - «Sra. Dra., a minha filha cheira a peixe!»
5 - Aleitamento Materno ou Fórmula para Lactentes em Crianças Filhas de Mães
Infetadas pelo VIH num Ambiente de Baixos Recursos?
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Novas vacinas dos últimos 10 anos – a realidade de um Centro de Saúde

Rita Moinho1, Mónica Jerónimo1, Lívia Fernandes2
1-Hospital Pediátrico Carmona da Mota
2- Centro de Saúde de São Martinho do Bispo

Objetivos
A vacinação constitui um importante exemplo de prevenção primária em Saúde. Este estudo teve como
objetivos: avaliar e comparar a cobertura de vacinas introduzidas em Portugal nos últimos 10 anos num centro de saúde de Coimbra [anti-meningocócica(MenC), anti-pneumocócica(Pn), anti-rotavírus(Rv) e anti-vírus
papiloma humano(VPH)] e comparar a cobertura antes e após introdução da MenC no Programa Nacional
de Vacinação(PNV).
Material e Métodos
Estudo longitudinal com seleção de três coortes no final dos anos de 2003, 2007 e 2010 para crianças que
nessas datas tinham entre 12 meses e 17 anos. Dados recolhidos dos registos de vacinação do centro de
saúde (SINUS®).
Resultados
Obtivemos dados de 2082 crianças. Em 2003, constatou-se que pelo menos 55% das crianças de [1-3[ anos
tinham uma dose de MenC. Em 2007, um ano após introdução da MenC no PNV, a cobertura vacinal subiu
para 98% para crianças com um ano de idade e manteve-se para crianças com mesma idade no final de 2010.
Em 2003, 41% das crianças de [1-3[ anos tinham pelo menos uma dose de Pn, verificando-se menor cobertura em relação à MenC em igual período. Ao longo dos anos, verificou-se aumento da adesão à Pn, sendo em
2010, a cobertura vacinal superior a 60% em crianças de [1-3[ anos. Em 2010, apenas metade das crianças
com 2 e 7 anos com uma primeira dose de Pn, receberam a quarta dose da mesma vacina.
Em 2007, ano após introdução da Rv, houve adesão de 1,6% para as crianças nascidas em 2006; em 2010,
esta adesão subiu até 30% para crianças nascidas em 2009.
Em 2010, dois anos após introdução da VPH no PNV, a cobertura vacinal em adolescentes de 15 anos foi na
ordem de 90% em comparação com cerca de 65% nas jovens com 17 anos.
Conclusões
Houve boa adesão às vacinas MenC e Pn dois anos após a sua introdução. Como esperado, a cobertura
vacinal após a introdução da MenC no PNV aumentou significativamente para valores de 98%. A adesão à
Pn tem vindo a aumentar, apesar do elevado custo, mostrando a sensibilização dos pais e profissionais de
saúde para a gravidade desta doença, o mesmo não se passando na Rv, tendo sido inferior a metade da Pn
em igual período.
Mesmo incluída no PNV, a cobertura para o VPH foi menor do que esperada, podendo relacionar-se com a
idade em que é administrada, de menor recurso aos centros de saúde.
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O rastreio neonatal alargado de doenças hereditárias do metabolismo
– experiência do Hospital Pediátrico Carmona da Mota

Frederico Duque, Paula Garcia, Ana Faria, Fátima Martins, Cláudia Alfaiate, Luísa Diogo
Unidade de Doenças Metabólicas – Centro de Desenvolvimento Luís Borges
Hospital Pediátrico Carmona da Mota

Introdução
O rastreio neonatal de doenças hereditárias do metabolismo, integrado (a par do do hipotiroidismo) no Programa
Nacional de Diagnóstico Precoce é um programa de saúde pública de prevenção secundária, cobrindo
actualmente mais de 95% dos recém-nascidos. Este programa, começou em 1979 com a fenilcetonúria, foi
alargado, a partir de 2005, a um grupo de 24 doenças que inclui alterações do metabolismo dos aminoácidos,
dos ácidos orgânicos, algumas doenças do ciclo da ureia e muitas das da oxidação dos ácidos gordos. O
benefício do rastreio não é consensual em todas elas, como o atesta o facto de haver diversos painéis de
rastreio nos vários países.
Objetivo
Refletir sobre os resultados dos primeiros 7 anos de diagnóstico neonatal alargado em crianças referenciadas
ao Centro de Tratamento do nosso Hospital.
Material e métodos
Análise retrospetiva dos processos das crianças detetadas no rastreio alargado.
Resultados
De 2005 a 2011 foram-nos referenciados do Programa Nacional de Rastreio Neonatal 42 recém-nascidos/
pequenos lactentes por doença hereditária do metabolismo. Tratava-se de fenilcetonúria / hiperfenilalaninémia
ou outras alterações do metabolismo dos aminoácidos e ácidos orgânicos em 8 e 14 doentes, respetivamente.
Dezasseis crianças têm o diagnóstico de défice de oxidação dos ácidos gordos, sendo a maioria dos de
cadeia média (11).
Todos os doentes, excepto seis, estavam assintomáticos aquando do conhecimento dos resultados do rastreio.
Em quatro crianças não se confirmou a doença, sendo que em três se chegou ao diagnóstico de acidúria
orgânica nas respectivas mães.
Na sequência do rastreio, foram ainda identificados dois progenitores e seis irmãos com défice da oxidação
dos ácidos gordos de cadeia média, um dos quais falecido com outro diagnóstico.
Conclusões
O rastreio neonatal de doenças hereditárias do metabolismo é importante, não só porque previne alterações
neurológicas crónicas, graves como acontece na fenilcetonúria, como permite o diagnóstico precoce das
situações sujeitas a descompensação metabólica aguda e a evicção de descompensações subsequentes.
Nos casos em que, aquando da realização do teste ou do conhecimento dos seus resultados, a criança
já se encontra sintomática, possibilita uma intervenção terapêutica rápida e orientada. Permite ainda um
aconselhamento genético adequado.
Apesar de o rastreio estar previsto entre o 3º e o 6º dia de vida, sob alimentação normal, a sua imediata
realização é muito importante em todos os recém-nascidos doentes, sem exceção.
Agradecimentos
à Profª Doutora Laura Vilarinho e ao Dr Hugo Rocha – Unidade de Rastreio Neonatal - CGM-INSA-OP e
à Profª Doutora Isabel T. Almeida - Centro de Patogénese Molecular – Faculdade de Farmácia de Lisboa
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Pielonefrite aguda e glomerulonefrite pós-estreptocócica concomitantes
– uma coincidência rara

Rute Barreto, Luís Martins, Carolina Cordinhã, Clara Gomes

Unidade de Nefrologia - Hospital Pediátrico (HP) Carmona da Mota de Coimbra

Introdução
A pielonefrite aguda (PNA) é frequente em pediatria, sendo a E. coli o agente etiológico mais frequente. A
glomerulonefrite pós-infecciosa é uma causa frequente de hematúria glomerular em crianças, que ocorre
habitualmente após uma amigdalite estreptocócica. Estas duas entidades são distintas em termos etiológicos
e fisiopatológicos, não estando descrita nenhuma associação entre elas. A lei da parcimónia, tão usada na
prática clínica, estipula que os sinais e sintomas do doente devem ser explicados por uma única doença.
A descrição deste caso pretende realçar que podem existir excepções e que todos os sinais devem ser
valorizados em clínica.
Descrição do caso clínico
Menino de 7 anos previamente saudável, internado por febre, dor abdominal e vómitos com 48 horas
de evolução. Apresentava leucocitose e proteína C reactiva elevada. Nas horas seguintes surgiu defesa
abdominal e Blumberg positivo. A ecografia abdominal não permitiu excluir apendicite, sendo submetido
a apendicectomia. O apêndice encontrava-se apenas ligeiramente inflamado. Por persistência da febre e
agravamento do estado geral em D2, fez avaliação analítica destacando-se aumento da ureia (11mmol/l),
da creatinina (131µmol/L), hematúria microscópica e proteinúria nefrótica. Repetiu ecografia que revelou
aumento difuso da ecogenecidade do parênquima renal direito e áreas hipoecogénicas milimétricas corticais
sendo o rim esquerdo normal. Iniciou ceftriaxone e flucloxacilina. Na avaliação analítica posterior destacavase fracção C3 do complemento baixa, C4 normal, TASO 1410 UI/mL e ADNaseB 3100UI/L. Na hemocultura
foi isolada E. coli susceptível a todos antibióticos e a urocultura foi negativa. Tivera amigdalite 15 dias antes.
A evolução foi favorável com apirexia desde D5 de ceftriaxone, normalização da função renal, do sedimento
urinário e da ecografia renal, tendo alta com cefuroxime-axetil.
Foi orientado em consulta de Nefrologia, apresentando-se sempre sem queixas urinárias e tensão arterial
normal. O C3 normalizou 1 mês depois. O cintigrama renal com DMSA (6 meses depois) mostrava nefropatia
cicatricial direita. Não repetiu infecção urinária, hematúria ou proteinúria.
Conclusão
Neste caso a clínica, a ecografia e a identificação de E. coli na hemocultura, permitiram o diagnóstico de
PNA difusa com quase evolução para abcesso. Contudo, a hematúria microscópica, a proteinúria nefrótica
e a insuficiência renal aguda sugeriam o diagnóstico de glomerulonefrite. A amigdalite bacteriana 15 dias
antes, associada a C3 diminuído e TASO e ADNaseB elevados confirmaram o diagnóstico de GNA pósestreptocócica. Apesar de não estar descrita associação entre estas duas entidades, parece razoável admitir
que o processo inflamatório da glomerulonefrite possa favorecer a focalização de um processo infeccioso.
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“Sra. Dra., a minha filha cheira a peixe!”

Alexandra Oliveira, Paula Garcia, Ana Faria, Mónica Oliva

Hospital Pediátrico de Coimbra

Introdução
O mau odor corporal pode ser uma manifestação de várias doenças nomeadamente metabólicas. O seu
diagnóstico é por vezes difícil, não só porque nem sempre existem exames de diagnóstico específicos, mas
também porque são muitas vezes situações desconhecidas para o médico.
Casos clínicos
Em 2011 foram referenciadas à consulta de Pediatria Geral duas crianças por mau odor corporal: uma menina
de 5 anos com cheiro a peixe no suor e hálito desde os 12 meses, coincidente com a introdução na dieta
alimentar de peixe e, uma outra menina de 4 anos também com odor a peixe no suor, hálito e urina sempre
que ingere peixe. Foi também referenciado nesse ano à consulta de Doenças Metabólicas um lactente de
11 meses com odor corporal invulgar desde o nascimento, sobretudo quando hipersudorético. Evocada a
hipótese de Trimetilaminúria foi pedido o estudo molecular que identificou uma mutação patogénica e vários
polimorfismos do gene FMO3 (flavina mono-oxigenase 3: enzima que converte a trimetilamina no seu composto inactivo).
Comentários
A Trimetilaminúria ou Doença de Odor a Peixe é uma doença metabólica rara, que resulta de um defeito
enzimático na oxigenação da trimetilamina. A trimetilamina não é correctamente degradada, acumula-se no
organismo, sendo excretada na respiração, urina, suor e outras secreções corporais, conferindo um cheiro
característico a peixe podre. A sua principal consequência é o impacto psicológico associado à exclusão social. Não existe uma cura definitiva mas, a adopção de algumas estratégias alimentares (restrição de alguns
alimentos como peixe, ovos, vísceras, marisco …) podem permitir uma vida relativamente normal. Com este
trabalho pretende-se salientar a importância do diagnóstico destas crianças para uma correcta orientação,
minimizando os danos psicológicos.
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Aleitamento Materno ou Fórmula para Lactentes em Crianças Filhas de Mães
Infetadas pelo VIH num Ambiente de Baixos Recursos?

Patrícia Lopes1, Flora Candeias1, Eugénia Ferreira2,3
1–
Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE2 – Hospital Pediátrico de Coimbra, Centro
Hospitalar de Coimbra, EPE; 3 – Fundação Teresa Regojo para o Desenvolvimento

Introdução
Atualmente, na África subsariana, a decisão de iniciar aleitamento materno (AM) permanece um dilema
para as mulheres infetadas pelo VIH (VIH+): a par com o risco de transmissão vertical (TV) através do leite
materno, existe igualmente o risco de ocorrência de infeções graves. Adicionalmente, na maioria dos países
de baixos recursos, a sustentabilidade, segurança, aceitação e a exequibilidade do aleitamento artificial (AA)
são reduzidas. Neste sentido, a OMS (2009) emitiu uma revisão das orientações para a nutrição dos lactentes
filhos de mães VIH+, considerando que a decisão de realizar AM deve ser tomada de acordo com a realidade
local, podendo ser dada à mãe a opção de AA ou manter terapêutica antirretrovírica (TAR) até ao final do AM.
Em 2008, várias ONG, em parceria com o Ministério da Saúde de Moçambique (MISAU), implementaram uma
consulta de aconselhamento nutricional em complementaridade com o aconselhamento pré-natal no Hospital
Geral de Marrere (Moçambique), com o intuito de fornecer AA gratuito aos lactentes expostos ao VIH.
Métodos
Estudo longitudinal retrospetivo através da recolha de informações constantes no processo clínico dos
lactentes incluídos no projeto.
Resultados
Desde Janeiro de 2008 até Junho de 2011, foram incluídas no presente estudo 440 lactentes, dos quais 172
expostos ao VIH. Foi realizado aconselhamento e diagnóstico pré-natal em 72,5% das grávidas, e 43,4%
das grávidas seropositivas realizaram profilaxia da TV no período perinatal, tendo esta sido incompleta ou
realizada incorretamente em 29,6%. O parto decorreu em meio hospitalar em 32,1%, com peso ao nascer
médio de 2607g ± 538g, sem diferenças significativas entre o grupo dos lactentes expostos e não expostos
ao VIH. A sobrevida global até à data de conclusão do estudo foi de 98%, tendo 70% dos óbitos ocorrido
em lactentes < 3 meses de vida, que tinham iniciado AA por morte da mãe ou agaláctia materna. A taxa de
abandono do apoio nutricional foi de 8,6%, verificando-se sobretudo no grupo dos lactentes não expostos ao
VIH (71,0%). A TV global foi de 25,3% aos 18 meses, estimando-se em 6-15% a TV pós-natal global atribuível
ao AM.
Conclusão
A TV global permanece inaceitavelmente elevada na região em estudo, à semelhança de outras regiões da
África subsariana. O aleitamento artificial neste provou ser seguro neste contexto, com uma elevada aceitação
entre as mães seropositivas. O potencial benefício do AA na redução da TV, neste contexto provavelmente
excede o risco de mortalidade em crianças filhas de mães VIH+.
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3 - Prevenção de acidentes em crianças pré-esolares
4 - O sucesso das medidas de prevenção da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana
5 - VIH - Desafios à intervenção – Campo de Férias para crianças/jovens com VIH/SIDA e
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Uma causa rara de emergência hipertensiva em idade pediátrica

[com discussão]

Andreia Lopes1, Bárbara Pereira2, Teresa Mota1, Lurdes Lisboa1, Nuno Farinha1,
Tiago Coelho1, Augusto Ribeiro1

1Centro Hospitalar de São João, 2Hospital de Braga

Introdução
As emergências e urgências hipertensivas são situações graves, apesar de raras em idade pediátrica. Estão
mais frequentemente associadas a doença renovascular ou cardíaca, embora causas tumorais estejam ocasionalmente presentes.
Caso clínico
Adolescente de 11 anos, sexo feminino, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo, admitida no
serviço de urgência por cefaleias com 6 meses de evolução e agravamento progressivo, associadas a diminuição da acuidade visual nas últimas 2 semanas. Na admissão apresentava tensão arterial de 227/151
(182) mm Hg (similar nos 4 membros), edema bilateral da papila e ausência de sinais neurológicos focais. Foi
admitida no Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos por emergência hipertensiva, tendo iniciado perfusão
contínua de labetalol associado posteriormente a amilodipina.
Dos exames realizados salientam-se: hemograma, bioquímica e sedimento urinário sem alterações valorizáveis; ecografia abdominal e renal que mostrou rins normais e massa suprarrenal bilateral; tomografia computorizada cerebral normal; e ecocardiograma sem anomalias estructurais e com sinais de hipertrofia ventricular esquerda.
Do estudo subsequente destacamos a ressonância magnética abdominal, que confirmou a presença de lesões
nodulares heterogéneas em ambas as supra-renais (65x51x39 mm à direita, 35x36x28 mm à esquerda) e a
cintilografia corporal com M.I.B.G. (I-123) que mostrou fixação na supra-renal esquerda, As catecolaminas
fraccionadas no sangue e na urina, assim como o acido vanilmandélico e o acido homovanilico estavam
elevados.
Perante estes dados foi considerada a hipótese de feocromocitoma e foi iniciada frenação adrenérgica précirúrgica, com fenoxibenzamina associada a propanolol, no pré-operatório imediato. Foi realizada adrenalectomia bilateral. O exame histológico revelou a presença de feocromocitoma na glândula supra-renal direita e
um paraganglioma à esquerda, com gânglio invadido.
Após a cirurgia observou-se uma normalização da tensão arterial e a doente teve alta com terapêutica de
substituição com hidrocortisona e fludrocortisona.
Discussão
Perante uma emergência hipertensiva é de considerar o diagnóstico de tumores neuroendócrinos, que necessitam de uma abordagem terapêutica específica. Neste paciente a existência de tumores síncronos aumenta
a probabilidade de doença genética subjacente, cujo diagnóstico é fundamental para a sua orientação clínica.
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Púrpura de Henoch-Schönlein em idade pediátrica. Casuística de um
hospital de nível B2
[com discussão]

Luís V. Martins, Ricardo Costa
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE

Introdução
A púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) é a vasculite mais comum na infância, com uma incidencia estimada de
13,5 a 18 casos para 100.000 crianças. Tem habitualmente uma evolução benigna com resolução espontânea.
Objectivos: Caracterizar os casos de PHS diagnosticados num serviço de urgência pediátrica de um hospital
de nível B2 durante 1 ano
Material e Métodos: Estudo retrospectivo descritivo dos casos de PHS observados no período compreendido
entre Janeiro e Dezembro de 2011. Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, mês do diagnóstico,
situações clínicas precedentes e/ou acompanhantes, manifestações clínicas, orientação terapêutica e
evolução.
Resultados
No ano de 2011 registaram-se 7 casos de PHS no Serviço de Urgência do CHCB, 4 (57%) dos quais em
crianças do sexo masculino. A idade média foi 7 anos e 3 meses. Num dos casos não foi possível identificar
um pródromo infeccioso, sendo que a infecção respiratória prévia estava registada em 4 (57%). A púrpura foi
o critério universal de diagnóstico, sendo a manifestação inicial em 4 doentes (57%). Duas crianças (28%)
necessitaram de internamento. Uma delas foi internada por envolvimento gastrointestinal e outra por dor
articular. 2 crianças (28%) tiveram envolvimento gastrointestinal tendo feito corticoterapia. Estas mesmas 2
crianças foram posteriormente transferidas para o Hospital Pediátrico de Coimbra por hemorragia digestiva
baixa. A criança com envolvimento renal manteve hematúria microscópica persistente (actualmente com 8
meses de evolução) mantendo seguimento na consulta de Pediatria do CHCB e na consulta de Nefrologia do
HPC.
Conclusões/Discussão
Tendo em conta a população pediátrica servida pelo CHCB, o número de casos diagnosticados foi superior ao
que seria de esperar (incidência estimada de 50/100.000). Também de salientar o número de crianças (duas)
com hemorragia digestiva e com necessidade de transferência para um centro especializado.
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Prevenção de acidentes em crianças pré-escolares

[com discussão]

Fernanda Lopes
Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico da Guarda

Introdução
Assegurar a segurança das crianças é um dever dos pais e educadores. No entanto é uma área que necessita
de intervenção para se reduzir a mortalidade e morbilidade infantil. Pretendeu-se identificar as medidas
promotoras de segurança infantil adoptadas pelas famílias e pelos jardins-de-infância para prevenirem os
acidentes das crianças em idade pré-escolar e identificar as situações de risco.
Metodos
Fizeram-se dois estudos, no primeiro, fizeram-se entrevistas aos pais e educadoras de infância. Da amostra
fizeram parte educadoras de infância de todos os jardins-de-infância da Guarda e um grupo de 20 pais. No
segundo estudo aplicou-se um Inventário de Promoção de Segurança Infantil (IPSI) a 475 pais.
Resultados
Relativamente à promoção da segurança infantil, doméstica, rodoviária e de lazer, por parte dos pais e das
educadoras foram identificadas várias categorias de medidas promotoras da segurança infantil que permitiram
a construção do IPSI. Os resultados mostram que o risco está na descontinuidade na promoção da segurança
dos filhos. Observou-se uma vulnerabilidade de ocorrência de acidente de 17%. As famílias com menor nível
socioeconómico e mais funcionais (normas e regras bem definidas, mais afectivas, flexíveis, onde há menos
discussões, com tempo suficiente dedicado aos filhos e com capacidade de satisfazerem as necessidades
de higiene e alimentação), tendem a adoptar comportamentos de segurança infantil com maior frequência.
Conclusões
Os resultados deste estudo demonstram que os pais e educadoras se preocupam com a segurança das
crianças, mas as regras de segurança nem sempre são cumpridas, nos pais, a vigilância durante as
brincadeiras falha, apostam sobretudo na adopção de medidas de segurança gerais, enquanto promovem a
educação da criança para a segurança.
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O sucesso das medidas de prevenção da transmissão vertical do vírus
da imunodeficiência humana
[com discussão]
Helena Rios, Gina Rubino, Rosa Gomes, Graça Rocha

Serviço de Pediatria Ambulatória, Departamento de Pediatria, Centro Hospitalar de Coimbra, EPE

Introdução
A transmissão vertical do Vírus da Imunodeficiência Humana representa a principal via de infeção em idade
pediátrica. Pode ocorrer in útero, no período peri-parto (mais frequente) ou no pós-natal (através do leite materno). Na ausência de profilaxia adequada, o risco de transmissão varia entre 15% e 40%.
Este trabalho tem por objetivo avaliar a prevalência de infecção por VIH em crianças filhas de mães seropositivas.
Métodos
Análise retrospetiva dos processos clínicos das crianças referenciadas à Consulta de Doenças Infecciosas
por mãe seropositiva para VIH, nascidas entre janeiro/2005 e dezembro/2010. Análise das seguintes variáveis: antecedentes familiares, gravidez e parto, realização da profilaxia antirretroviral e evolução.
Resultados
Nos 6 anos de estudo foram referenciadas à consulta 102 crianças (média de 17 crianças/ano). A maioria das
mães (97%) encontrava-se infetada com VIH tipo I, apresentando como principais vias de infeção: via sexual
(73%) e uso de drogas injetáveis (30%). Um terço das mães (33%) apresentava co-infeção, sendo a hepatite
C a mais frequente (90%). O diagnóstico da infeção foi realizado previamente à gravidez em 63%, durante a
gravidez em 34% e no parto em 3%. Nasceram por cesariana eletiva 68% crianças; 25% por cesariana não
programada e 7% por via vaginal. Em 79% dos casos a rotura de membranas foi intra-operatória e em 13%
ocorreu menos de 4h antes do parto. Cumpriram profilaxia com antirretrovirais durante a gravidez 90% das
grávidas, 91% das quais com terapêutica tripla; e durante o parto 89% das parturientes. Noventa e cinco
porcento dos recém-nascidos realizaram profilaxia nas primeiras horas de vida e todos fizeram aleitamento
artificial.
No período de estudo não se verificou nenhum caso de transmissão vertical do VIH; as crianças em que ainda
não foi possível excluir infeção (avaliação analítica dos 18 meses ainda não efetuada) apresentam pesquisa
de DNA-VIH e cargas víricas negativas e encontram-se clinicamente assintomáticas.
Discussão
Estes resultados comprovam a eficácia do programa de profilaxia da transmissão vertical do VIH na zona
centro, onde desde 2005 não ocorreu nenhum caso de infeção mãe-filho(a). Não obstante, a percentagem
de diagnósticos durante a gravidez permanece elevada, o que reforça a importância de realizar o rastreio de
infeção às mulheres em idade fértil. Por outro lado, deve-se manter a qualidade das medidas profiláticas da
responsabilidade da parceria obstetrícia-neonatalogia.
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VIH - Desafios à intervenção – Campo de Férias para crianças/jovens com
VIH/SIDA e suas famílias «A Brincar também se Aprende»				
– Experiência de 10 anos
[com discussão]
Rosa Gomes1 (Assistente Social), Sofia Pereira2 (Assistente Social), Graça Rocha1 (Pediatra)
1 Centro Hospital Universitário de Coimbra, E. P. E. - Hospital Pediátrico ; 2 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. –
Hospital de Santa Maria

Introdução
Os avanços na terapêutica anti-retrovirica vieram transformar esta infecção numa doença crónica. A adesão
à terapêutica tem permitido que tenham qualidade de vida e que estejam a atingir a adolescência e a idade
adulta. Constitui uma das prioridades das estruturas de saúde implementar medidas que proporcionem a
humanização dos cuidados. A intervenção baseia-se numa abordagem holística, com base em actividades
lúdicas e formativas. Numa responsabilidade educativa partilhada, este Projecto, desde há 10 anos que é
constituído por equipa multidisciplinar e voluntários.
Material e Métodos
Os campos têm a duração de cinco dias. São organizadas actividades lúdicas, culturais, desportivas e sessões
psico-educativas. Os grupos fazem sempre uma avaliação escrita.
Objectivos: Sensibilizar/educar para a adesão ao tratamento; Reflectir sobre atitudes parentais; Promover
o bem-estar psico-afectivo proporcionando adequada inserção na escola/comunidade e articulação com a
família; Fomentar a auto-estima; Promover a criação de grupos de entreajuda.
Resultados
Participaram 297 crianças/adolescentes acompanhadas por familiares, provenientes de vários distritos, com
idades compreendidas entre os 6 meses e os 20 anos. Destacam-se como principais benefícios: promoção
da resiliência, diminuição do isolamento social/emocional, aprendizagem com a experiência entre pares,
compreensão sobre a doença e esclarecimento de dúvidas, melhor adesão à terapêutica.
Conclusão
Da avaliação ressalta a convicção de que se deve assegurar a continuidade deste projecto. Intervir é ajudar a
reduzir o estigma e a descriminação, contribuindo para a promoção da resiliência, tornando-os mais confiante
no mundo, nos outros e neles próprios.
Palavras–chave: VIH, crianças, adolescentes, família, humanização, educação
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