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De volta à Pediatria
Depois da extraordinária aceitação que teve a Edição Especial de Pedia-

tria que a SEMANA MÉDICA lançou em junho último, não podíamos fur-

tar-nos à responsabilidade de repetir a “fórmula”. Esta segunda edição es-

pecial traz novos temas e novos autores mas centra-se, igualmente, na

saúde da criança e do adolescente.

O sucesso e qualidade desta edição especial deve-se, sobretudo, à presti-

mosa colaboração das nossas Sociedades parceiras, que mais uma vez acei-

taram o repto para investigar, escrever e debater os mais diversos assun-

tos propostos. Agradecemos, assim, penhoradamente, à Sociedade Portu-

guesa de Reumatologia, à Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Vene-

reologia, à Sociedade Portuguesa de Diabetologia, à Fundação Portuguesa

do Pulmão, à Associação Portuguesa dos Nutricionistas e à Sociedade

Portuguesa de Ciências Cosmetológicas. Estendemos ainda o nosso muito ob-

rigado aos respetivos autores: Dra. Ana Filipa Mourão, Dra. Margarida Gonçalo

e Dra. Leonor Castendo Ramos, Dra. Rosa Pina, Dr. J. Pinto Mendes e Dr. Jorge

Pires, Dra. Carla Vasconcelos, Prof. Catarina Fialho Rosado e Dra Suzane Ribeiro.

Uma última palavra de agradecimento para o Professor António Guerra,

Presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, pela disponibilidade para

conceder à SM a entrevista que lhe trazemos nas páginas 11 e 12. A título

institucional, agradecemos, na sua pessoa, à Sociedade Portuguesa de Pe-

diatria por nos honrar com o apoio a esta edição.

Votos de uma boa leitura.

Maria Fernandes Teixeira

Diretora



 
  

 
  

 
   
    
   
   
  

   
 

 
   
  
  
   

 

     
    

 
  

 
 
  
  

 
 

 

     
     

 
    
   
   
 

 
      
    

  
  

  

 
 

 
  

    
 

  
 
 

    
  
    

  
   

  
  
   

  
    

   
   

    
    

  
    

    
       
   
   
  
   

   
   

   

  

   
  

 
  
   

     
   
  

 
   
  

 

Quando a temperatura sobe,

Brufen Suspensão, baixa rapidamente a febre(1)

05/2012/EPD/077

RESUMO DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM
NOME DO MEDICAMENTO Brufen Suspensão 20 mg/ml suspensão oral COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada 5 ml de suspensão contém 100 mg de ibuprofeno, como subs-
tância ativa. Excipiente(s): Para-hidroxibenzoato de metilo (E218) – 5 mg/5 ml; Para-hidroxibenzoato de propilo (E216) – 2,5 mg/5 ml; Sacarose – 3300 mg/5 ml; Sorbitol (E420) - 350 mg/5 ml; 
Amarelo-sol FCF (E110) – 0,5 mg/5 ml. FORMA FARMACÊUTICA Suspensão laranja com odor a laranja. Indicações terapêuticas Em reumatologia - Osteoartrose, artrite reumatoide, espondilite 
anquilosante, periartrite escápulo-umeral, reumatismo extra-articular, lesões dos tecidos moles. Como analgésico - Dismenorreia, dor pós-episiotemia, dor pós-parto, odontalgias, dor pós-

No tratamento antipirético em crianças com mais de 3 meses, num período curto de tempo. Posologia e modo de administração A posologia deve ser estabelecida pelo médico. Cada 5 ml 
de solução contém 100 mg de ibuprofeno. As doses diárias médias recomendadas são as seguintes: Crianças: A dose diária recomendada é de 20 mg-30 mg/ Kg de peso corporal, em cada 6 
a 8 horas. Ibuprofeno não é recomendado a crianças com menos de 5 Kg. Crianças dos 3 aos 6 meses (peso>  5Kg): 5 mg/Kg - 3 vezes por dia; Crianças dos 6 meses a 1 ano: 2,5 ml (50 mg) 
– 1 colher medida pequena - 3 vezes por dia; Crianças de 1 a 2 anos: 2,5 ml (50 mg) – 1 colher medida pequena - 3 a 4 vezes por dia; Crianças de 3 a 7 anos: 5 ml (100 mg) – 1 colher medida 
grande - 3 a 4 vezes por dia; Crianças de 8 a 12 anos: 10 ml (200 mg) – 2 colheres medida grande - 3 a 4 vezes por dia. No tratamento da artrite idiopática juvenil podem ser necessárias doses 
superiores, não se ultrapassando a dose de 40 mg/Kg/dia de ibuprofeno. Adultos: Embora geralmente se recorra a outras formas farmacêuticas de ibuprofeno 200, 400 ou 600 para os adul-

-

sensação transitória de queimadura na boca ou garganta; Agitar bem o frasco antes da sua utilização.  Contraindicações Hipersensibilidade ao ibuprofeno ou a qualquer um dos excipientes; 

terapêutica anterior com AINE; Colite ulcerosa, doença de Crohn, úlcera péptica ou hemorragia ativa ou história de úlcera péptica/hemorragia recorrente (dois ou mais episódios distintos de 
ulceração ou hemorragia comprovada) e Terceiro trimestre de gravidez.Efeitos indesejáveis 
período de tempo necessário para controlar os sintomas. Efeitos indesejáveis (muito raros) que podem ocorrer com a administração de ibuprofeno: Rinite, meningite asséptica; leucopenia; 
trombocitopenia; anemia aplástica; neutropénia; agranulocitose; anemia hemolítica; insónia; ansiedade; depressão; estado de confusão; cefaleias; tonturas; parestesia; sonolência; nefrite ótica; 

-

-

Consultar o Resumo das Características dos Medicamentos antes de prescrever e sempre que necessite de informações complementares. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica. 37% de 
Comparticipação. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado.
(1) J.Sidler et al. BJCP, 1991; Supplement 70:22-25

Abbott Laboratórios, Lda. 
Estrada de Alfragide, 67 - Alfrapark.
Edifício D. 2610-008 Amadora. Tel. 214 727 100 Fax. 214 714 482
Contribuinte e Matrícula na Conserv. do Reg. Com. da Amadora Nº 500 006 148. Capital Social: € 7.386.850.
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Eczema atópico na criança

O eczema atópico ou dermatite
atópica é uma doença crónica de
pele, recidivante, que ocorre em

qualquer idade, mas com expressão
clínica diferente consoante a fase da

vida. Mais de metade dos casos
inicia-se na infância, sobretudo nos

primeiros anos de vida, mas pode
persistir até à idade adulta ou surgir

apenas nessa altura. O eczema pode
apresentar-se sob formas agudas,
com pápulas ou papulo-vesículas

eritematosas, vesículas com
exsudação, escoriações ou crostas,

ou sob formas crónicas, com
liquenificação. O tratamento consiste

em aliviar o prurido, controlar a
inflamação e prevenir e combater a

xerose cutânea, como explicam as
autoras deste artigo com a chancela

da Sociedade Portuguesa de
Dermatologia e Venereologia (SPDV).

P14

Dermatologia

Diabetes na criança 
e no adolescente

Um artigo da Dra. Rosa Pina, com a
chancela da Sociedade Portuguesa de
Diabetologia (SPD), apresenta dados
sobre a diabetes na criança e no
adolescente. Apesar do crescente
número de casos de diabetes tipo 2 em
grupos etários cada vez mais jovens,
acompanhando o aumento dramático
da obesidade infantil, a diabetes tipo 1
é ainda a responsável por mais de 90
por cento dos casos de diabetes na
criança e a sua incidência tem vindo
também a aumentar. As causas não
estão ainda completamente
esclarecidas. O tratamento intensivo
das crianças e adolescentes requer uma
filosofia de cuidados que deve basear-se
numa cada vez mais exigente e
“intensiva” educação terapêutica.

P16

Diabetologia

5



A artrite idiopática juvenil (AIJ) é a artrite

crónica mais frequente nas crianças. A

principal manifestação clínica é a artri-

te, que é caracterizada por dor, tume-

facção e aumento da temperatura de

uma ou mais articulações, que dura

mais de seis semanas e começa antes dos

16 anos de idade. A etiologia da AIJ é des-

conhecida: factores genéticos e ambien-

tais parecem ter um papel relevante na

susceptibilidade e evolução da doença. 

Têm sido utilizadas diferentes classificações

para identificar os vários subtipos da doen-

ça. A classificação proposta pela Interna-

tional League of Associations for Rheuma-

tology (ILAR) é a mais recente e divide a AIJ

em sete subtipos: sistémica, oligoarticular

(que se subdivide em oligoarticular persis-

tente e estendida), poliarticular com factor

reumatóide (FR) positivo, poliarticular com

FR negativo, artrite relacionada com entesite,

artrite psoriásica e artrites indiferenciadas.

Nenhuma classificação é perfeita: alguns

doentes preenchem critérios para mais de

um subtipo de AIJ, enquanto outros não po-

dem ser classificados em nenhum dos sub-

tipos. Mesmo esta nova proposta de classi-

ficação ainda está sujeita a modificações. 

Epidemiologia
Em Portugal, a incidência da AIJ ainda não

é conhecida, mas estima-se que não seja

uma doença rara. A Sociedade Portuguesa

de Reumatologia desenvolveu um instru-

mento de registo nacional de doentes reu-

máticos, o reumaPT, onde estão incluídos

os doentes com AIJ, estando actualmente

registados 729 doentes portugueses com AIJ. 

Existe uma distribuição bimodal da doença,

com um pico de incidência entre o um e os

três anos e outro entre os oito e dez anos. 

Etiopatogenia
A etiologia da AIJ permanece desconheci-

da. A variedade de características clínicas,

imunológicas e genéticas da AIJ sugere que

os diferentes subtipos representem, na rea-

lidade, entidades clínicas distintas com me-

canismos etiopatogénicos próprios. 

Os factores ambientais possivelmente

associados ao desenvolvimento de AIJ

são os agentes infecciosos, os traumatis-

mos físicos, os factores hormonais e psi-

cológicos. Entre os vírus implicados na

etiologia da AIJ estão o vírus Epstein-

Barr, o parvovírus B19, o vírus influenzae,

o vírus da rubéola, o herpes simples, o cox-

sackie e o adenovírus. Estes estímulos am-

bientais, através de mecanismos media-

dos pelo sistema imunitário, podem de-

sencadear uma resposta inflamatória

num indivíduo geneticamente susceptível. 

Manifestações clínicas 
A criança com AIJ pode apresentar, além

da artrite crónica, manifestações extra-

-articulares variáveis, dependendo da for-

ma de início da doença. Os doentes com

os subtipos sistémico e poliarticular po-

dem apresentar anorexia, fadiga, perda de

peso e febre. São ainda exemplos de ma-

nifestações extra-articulares o eritema cu-

tâneo, adenomegálias, serosite, hepa-

toesplemegália, entesopatias e uveíte. 

A forma de início oligoarticular é a for-

ma mais frequente de AIJ, representan-

do entre 25 a 56 por cento de todos os ca-

sos, na maioria das casuísticas. Os joe-

lhos são a articulações mais frequente-

mente envolvidas. Por vezes a dor na ar-

ticulação é pouco intensa, o que pode di-

ficultar o reconhecimento do problema

articular. As crianças mais pequenas têm

dificuldade em identificar o local da dor

e, muitas vezes, o problema articular é

notado devido à diminuição das activi-

dades habituais, alterações da marcha,

dificuldade ou choro à movimentação de

determinados segmentos dos membros

e rigidez matinal. 

Os médicos de família têm um papel fundamental no diagnóstico precoce destes doentes e na referenciação
para um centro de Reumatologia Pediátrica. A terapêutica destes doentes requer uma equipa multidisciplinar,
de modo a prevenir sequelas a longo prazo.
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Dra. Ana Filipa Mourão

Reumatologista



Diagnóstico
A AIJ constitui um desafio diagnóstico.

Não existem marcadores laboratoriais

diagnósticos desta patologia, tratan-

do-se de um diagnóstico de exclusão. A

investigação diagnóstica inclui hemo-

grama completo e parâmetros infla-

matórios, que podem estar elevados. O

hemograma pode revelar anemia de

doença crónica se existir inflamação de

longa duração. A contagem de leucóci-

tos habitualmente é moderadamente

elevada no diagnóstico, podendo apre-

sentar valores muito elevados nas for-

mas sistémicas de AIJ. O doseamento de

factor reumatóide deve ser solicitado

nos doentes com poliartrite, uma vez

que pode ter significado prognóstico. A

presença de anticorpos anti-nucleares

(ANA) confere risco aumentado de de-

senvolver uveíte assintomática, parti-

cularmente nos doentes com início oli-

goarticular. Os anticorpos anti-péptidos

citrulinados (CCP) não são doseados por

rotina em todos os doentes com AIJ, em-

bora possam indicar doença mais gra-

ve. O HLA B27 deve ser testado em

crianças que apresentem sinais e sin-

tomas consistentes com artrite rela-

cionada com entesite e podem indicar

susceptibilidade aumentada para de-

senvolver artrite axial. A ecografia é um

exame muito útil para confirmar derrame

articular. 

Tratamento
Os objectivos do tratamento são prevenir

a dor e destruição nas articulações ou em

outros órgãos e permitir que a criança vol-

te a ter uma vida normal. Não existe me-

dicação específica que cure a AIJ. Contudo,

pode ocorrer remissão espontânea após um

período de tempo variável e imprevisível. 

Os fármacos mais utilizados no trata-

mento da AIJ são os anti-inflamatórios

não esteróides, o metotrexato, os cor-

ticosteróides intra-articulares ou ad-

ministrados por via oral, e os diferen-

tes fármacos biológicos que foram re-

centemente introduzidos no arsenal

terapêutico. 

Se as crianças com AIJ forem tratadas

atempada e adequadamente, por médicos

especialistas em Reumatologia Pediátrica,

a maioria poderá levar uma vida dentro

da normalidade. Nos casos em que ocor-

re um grande atraso na instituição de te-

rapêutica podem ocorrer deformações e

limitações irreversíveis. 

Conclusão
A artrite idiopática juvenil é a doença reu-

mática crónica mais frequente na infân-

cia. Cerca de 50 por cento das crianças

irão apresentar doença activa na idade

adulta. Os médicos de família têm um pa-

pel fundamental no diagnóstico precoce

destes doentes e na referenciação para

um centro de Reumatologia Pediátrica. A

terapêutica destes doentes requer uma

equipa multidisciplinar, de modo a pre-

venir sequelas a longo prazo. •

(Nota: artigo escrito de acordo com a ortografia antiga

da Língua Portuguesa)

De acordo com a autora, “se as crianças com AIJ forem tratadas atempada e adequadamente, por médicos
especialistas em Reumatologia Pediátrica, a maioria poderá levar uma vida dentro da normalidade. Nos casos em
que ocorre um grande atraso na instituição de terapêutica podem ocorrer deformações e limitações irreversíveis”. 

“A artrite idiopática juvenil
constitui um desafio
diagnóstico. Não existem
marcadores laboratoriais
diagnósticos desta patologia,
tratando-se de um
diagnóstico de exclusão”,
salienta a Dra. Ana Filipa
Mourão.
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O 13.º Congresso Nacional de
Pediatria realizou-se de 11 a 13
de outubro, em Tróia. O evento
organizado pela Sociedade

Portuguesa de Pediatria foi
deveras participado e contou
com uma vasta área de
expositores.

congresso Nacional 
de Pediatria Fotos Flávio Andrade

8
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Ferring Portuguesa. Laboratórios Abbott.

Merck Serono. Expanscience.
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Num congresso vivo e animado, alta-

mente participado e com uma significa-

tiva presença de expositores (ver caixa

ao lado), as sessões científicas foram

muitas e tiveram quase sempre sala

cheia. A sessão de abertura, encetada

pelo Presidente da Sociedade Portuguesa

de Pediatria (SPP), Prof. António Guerra,

teve a participação de representantes das

ordens dos médicos, enfermeiros e farma-

cêuticos, da Direção-Geral da Saúde (DGS)

e da Câmara Municipal de Grândola.

No seu discurso, o Prof. António Guerra

assinalou as várias iniciativas da SPP

ao longo do último ano, nomeadamente

o apoio à investigação e à formação (ver

entrevista, página ao lado), aos inter-

nos, com cursos e outras ações, e as re-

lações com congéneres estrangeiras, em

particular com a Sociedade Espanhola

de Pediatria.

O dirigente deu conta da constituição,

para breve, de uma nova secção da

SPP, a Secção de Urgência e Emergên-

cia, salientando o papel destas estru-

turas. “É nossa convicção que as múl-

tiplas seções e sociedades nascidas

no seio da SPP não lhe retiram área

de intervenção, mas, pelo contrário,

reforçam e responsabilizam a SPP, na

sua ação. Reforçam a Sociedade, por-

que a enriquecem na diversidade de

áreas científicas organizadas e au-

mentam a exigência, enquanto elo

aglutinador das múltiplas áreas do

saber pediátrico”, afirmou o médico

portuense. 

A indexação da Acta Pediátrica, órgão

oficial da SPP, à Medline é outro dos tra-

balhos em perspetiva, estando a atual

Direção a preparar a modernização da

revista, que pretende assumir-se cada

vez mais como “uma importante mon-

tra da produção científica nacional, no

campo da Pediatria”. Finalmente, estão

a ser desenvolvidas diversas ações na

área da comunicação e divulgação, in-

terna e externa, das atividades da SPP,

nomeadamente através do site oficial e

de newsletters dirigidas aos sócios.

Congresso Nacional de Pediatria 

Pediatras portugueses
reuniram-se em tróia
O 13.º Congresso Nacional de Pediatria decorreu de 11 a 13 de outubro,
em Tróia, tendo juntado centenas de profissionais ligados ao cuidado dos
mais pequenos. A sessão de abertura contou com a presença de altas
individualidades e com uma preleção do Professor Sodré Borges.

Texto Maria Fernandes Teixeira Fotos Flávio Andrade

No discurso de abertura, o Presidente, Prof. António Guerra, salientou o trabalho desenvolvido pelas múltiplas
estruturas da SPP, em particular na elaboração de pareceres técnicos e na colaboração para a definição de normas
de orientação clínica. “Esperamos que o enorme potencial desta colaboração possa ser eficazmente aproveitado
pelas entidades com responsabilidade na área”, afirmou o clínico.

EXPOSIÇÃO TÉCNICA

O 13.º Congresso da Sociedade Portuguesa de
Pediatria destacou-se pela elevada participação
de congressistas, mas também pela presença
de expositores, na área de exposição técnica
dedicada à apresentação de novidades da
Indústria Farmacêutica para a área pediátrica,
em número significativo para o momento de
contenção económica vigente. 
Entre os laboratórios presentes, incluiu-se o
Abbott, com o Brufen Suspensão®; a Ferring
Portuguesa com o Eukid®; a Merck Serono com
o UL-250®; e a Expanscience com a Mustela®. 
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Risco de “balcanização” da Pediatria
Seguiu-se a intervenção do Dr. Bilhota Xa-

vier, em nome da DGS e da Comissão Na-

cional de Saúde Materna e do Adolescente,

que começou por salientar a profícua cola-

boração existente com a SPP. A intervenção

deste dirigente centrou-se no progressivo

esvaziamento de funções e “desprestígio

do pediatra geral” e no risco do que apelida

de “balcanização” da Pediatria. O orador re-

feriu-se à importância do papel do pediatra

geral, enquanto responsável pela saúde da

larga maioria das crianças, e advertiu: “A su-

perespecialização pode ser prejudicial para

a criança”. Na sua opinião, “o enorme e in-

discutível saber do especialista perder-se-á,

se não for partilhado com o pediatra geral”,

pelo que importa que os pediatras não se

deixem seduzir pela tecnologia e não per-

cam a necessária “visão holística” da

criança, mesmo em meio hospitalar.

Em defesa do SNS
De entre as intervenções dos restantes

membros da mesa destacou-se a do Bas-

tonário da Ordem dos Médicos (OM), Prof.

José Manuel Silva, que se referiu aos

“tempos muito complexos e difíceis” que

vivemos e ao seu impacto sobre o Serviço

Nacional de Saúde (SNS).

Numa intervenção contundente, o dirigente

assinalou que o atual sistema público de

Saúde “não exclui ninguém, tem custos

muito baixos em relação à média da OCDE

e ótimos resultados”. O Bastonário da OM re-

cordou o Código Deontológico que vincula

todos os médicos e instou os colegas a que

se recusem a aceitar racionamentos em

Saúde. “Como médicos, não podemos acei-

tar que se imponham racionamentos ou li-

mitações por idade ou de outra ordem se-

melhante”, afirmou. Segundo o Prof. José

Manuel Silva, os médicos têm “o direito e a

obrigação” de defender o SNS. •

No seu discurso de abertura do Congresso,
enfatizou a importância da formação e da
investigação em Pediatria. É possível, em
tempo de contenção orçamental, continuar
a privilegiar estas áreas?
A investigação não exige, necessariamen-
te, grandes verbas. A investigação que en-
volve todas as vertentes das ciências, das
básicas às clínicas, normalmente integrada
em projetos, tem custos; mas podemos es-
tar a falar da investigação de aspetos que
não obrigam a avultados custos e que um

interno, por exemplo, pode fazer. Devo di-
zer que agora os internos começam a es-
tar sensibilizados para esta área. De facto,
não é possível imaginar-se que a formação
de um interno, numa área como a Pediatria,
possa evoluir com a aquisição de compe-
tências apenas na área clínica, sem que haja
o envolvimento noutras vertentes que
são fundamentais para que haja um bom
desempenho clínico, como por exemplo,
as componentes de investigação e peda-
gógica. Há estudos, dos Estados Unidos,

NAQUELE TEMPO… UMA HISTÓRIA DE VIDA

“Naquele e neste tempo. Histórias…” foi o tema da conferência inaugural do
Congresso, protagonizada pelo Professor Sodré Borges. O pediatra jubilado
contou a sua história de vida, num tom bem humurado e apelativo, inerente a
um percurso profissional intenso. De Coimbra, onde nasceu, ao Porto, onde viveu
a maior parte da sua vida, passando por Angola e por Goa, esta última uma das
suas “maiores paixões”, como confessou, foram várias as aventuras e desventuras
que revelou à plateia. Entre os múltiplos feitos da sua longa carreira, inclui-se

a criação, de raíz, do Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, ao qual esteve
ligado 27 anos. Como detalhou, foi responsável pelo tratamento de cerca de 2 mil crianças, mais de metade
das quais sobreviveram. Esteve também ligado à SPP durante vários anos e em diferentes cargos, incluindo o
de Presidente, entre 1986 e 1989. Atualmente, diz o Professor, “já não sou oncologista, somente pediatra”.

À margem do Congresso, o Prof. António Guerra falou à SM de temas prementes,
como a importância da investigação e da formação em Pediatria. O Presidente
da SPP considera que a qualidade da Pediatria nacional é “excelente”, mas
acredita que pode ainda melhorar.

“O nível dos pediatras portugueses é muito bom,
o que não quer dizer que não possa vir a melhorar,
e é para isso que trabalha a SPP”, considera o dirigente.

Professor António Guerra, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria

“a investigação é que faz 
progredir a clínica”
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que demonstram que o grau de satis-
fação de um interno é muito superior
quando este é envolvido no ensino
pré-graduado. Isso é algo que ainda não
está muito enraizado entre nós e que,
por outro lado, deve ser alicerçado
numa componente de investigação. A
investigação é que faz progredir a clí-
nica; se não houver esta componente,
todo o procedimento de intervenção clí-
nica tem tendência a estagnar ou a evo-
luir pouco. É necessário que haja cu-
riosidade e interesse em desenvolver
projetos orientados para a área clínica,
epidemiológica ou outra, há muita coi-
sa que pode ser feita sem necessidade
de custos elevados. A Sociedade Por-
tuguesa de Pediatria tem cumprido,
ainda que com dificuldades acrescidas
nos tempos que correm, a sua função,
sempre consciente da importância des-
sa vertente, e procura estimulá-la, con-
cedendo bolsas, premiando trabalhos
de investigação. Tudo isso são incenti-
vos para que se interiorize a ideia de
que a prática de investigação é indis-
sociável da vertente clínica.

O País está a formar o número de pediatras
necessário, tendo em conta as previsíveis
necessidades futuras?
Provavelmente, temos um número de
pediatras aceitável, a questão atual
prende-se mais com um problema de
distribuição. Há um número aceitável de
pediatras que está a ser formado; gos-
taríamos que pudesse ser um pouco su-
perior, mas neste momento não creio
que seja esse o grande problema. Até
porque é necessário que estes pediatras
que venham a ser formados tenham saí-
das profissionais. 

Na Sessão de Abertura, falou-se no perigo
de “balcanização” da Pediatria, face à des-
valorização do papel do pediatra geral.
Considera que este risco é real?
Penso que todos os pediatras devem ter
uma sólida formação de base, de modo
a que possam ter capacidade para o de-
sempenho de todas as vertentes de aten-
dimento à criança, seja a criança com
doença ou a criança saudável. Não é
possível desenvolver formação pediátrica
em áreas mais diferenciadas sem se ter
uma sólida formação como pediatra ge-
ral. O pediatra geral é a figura fulcral e de-
pois haverá sempre necessidade de um
certo número de pediatras com capaci-
dades específicas desenvolvidas nas várias
áreas do saber pediátrico. No geral, estou
de acordo com o que foi dito, no sentido
de se colocar a tónica no papel do pe-
diatra que tem uma visão integral da
criança e que funciona como o elo aglu-
tinador de todas as outras áreas diferen-
ciadas da Pediatria. 

Como classifica a Pediatria portuguesa,
comparativamente a outras realidades
ocidentais?
A Pediatria portuguesa tem excelentes
pediatras; o grau de exigência de for-
mação e do internato é muito bom, mas
seguramente vai evoluir para melhor.
Há atualmente uma tendência, em vários
países da Europa, de evolução do perfil
do internato; isso é algo da competência
do Colégio de Pediatria da Ordem dos
Médicos, que vai ser feito com uma co-
laboração muito próxima das diferentes
secções e sociedades que integram a SPP.
Em suma, o nível dos pediatras portu-
gueses é muito bom, o que não quer di-
zer que não possa vir a melhorar, e é para
isso que trabalha a SPP; um dos seus pri-
meiros objetivos é contribuir para uma
cada vez melhor formação do interno e
também para a formação contínua do pe-
diatra, sempre em patamares de exce-
lência e de acordo com o estado da
arte da Pediatria.•

“A investigação é que faz progredir a clínica; se não houver esta componente, todo o procedimento de intervenção
clínica tem tendência a estagnar ou a evoluir pouco”, afirmou o Prof. António Guerra.

Não é possível desenvolver
formação pediátrica em áreas
mais diferenciadas sem se ter
uma sólida formação 
como pediatra geral
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Associada à DA existe, frequentemente, his-

tória pessoal e/ou familiar de atopia (DA,

asma, rinite alérgica), elevação dos valores de

IgE e eosinofilia periférica. Além dos factores

genéticos e imunitários, factores ambien-

tais podem contribuir para o agravamento das

lesões. Na DA, a barreira epidérmica sedeada

no estrato córneo é deficitária, tanto nos cor-

neócitos como nos lipídeos intercelulares, o

que torna a pele susceptível a agressores ex-

ternos, químicos (detergentes e aeroalergenos)

e biológicos (Staphylococcus aureus e vírus), e

com reduzida capacidade de reter água

(maior perda transepidérmica de água), ori-

ginando-se uma pele xerótica (seca, áspera e

com tendência a abrir fissuras). A DA tende

a melhorar no Verão (efeito benéfico dos raios

UV), agrava no Inverno (maior exposição a rou-

pa de lã e ar seco) e sob efeito de stress.

Apresentação clínica
O prurido, sempre presente, agrava tipica-

mente durante a noite e é exacerbado pelo

calor e contacto com irritantes (p. e., roupas

de lã). Se intenso, pode levar a escoriações

(com aspecto linear), à liquenificação e a in-

fecções secundárias. As crianças podem es-

tar inquietas, interferindo o prurido com o

sono ou com a aprendizagem.

O eczema pode apresentar-se sob formas

agudas, com pápulas ou papulo-vesículas eri-

tematosas, vesículas com exsudação, esco-

riações ou crostas, ou sob formas crónicas,

com liquenificação.

Cerca de 85 por cento das lesões de eczema

atópico surgem no primeiro ano de vida, após

os dois meses de idade. No lactente, estas le-

sões são mais agudas (placas eritematosas

e vesiculosas, exsudativas ou escoriadas) e

localizam-se sobretudo na face (bochechas,

fronte e mento), couro cabeludo e superfícies

extensoras dos braços, antebraços ou coxas. 

Na infância, após o primeiro ano de vida e du-

rante a idade escolar, as lesões tornam-se su-

bagudas e crónicas (placas eritematosas

com superfície seca e descamativa, liqueni-

ficadas, com hipo ou hiperpigmentação), lo-

calizando-se às flexuras (fossas antecubital

e poplítea), pálpebras, pescoço, mamilos (Fi-

gura 1), punhos, dorso dos pés e mãos e zona

auricular, sendo muito típica a dermatite in-

fra e retroauricular fissurada (Figura 2).

Além da xerose praticamente constante,

existem outras manifestações cutâneas “mi-

nor” muito características, que acompanham

a atopia e que podem contribuir para o cor-

recto diagnóstico da DA: prega infra-orbitária

dupla na pálpebra inferior (linhade Dennie-Morgan);

eczema atópico na criança:
como reconhecê-lo 
nas suas diferentes formas
O eczema atópico ou dermatite atópica (DA) é uma doença crónica de
pele, recidivante, que ocorre em qualquer idade, mas com expressão
clínica diferente consoante a fase da vida. Em mais de metade dos casos
inicia-se na infância, sobretudo nos primeiros anos de vida, mas pode
persistir até à idade adulta ou surgir apenas nessa altura.

Figura 1. Lesões de eczema subagudo dos mamilos e
flexuras em jovem de 13 anos. De notar, ainda, na
parede abdominal eczematides acromiantes e
pápulas foliculares características da queratose pilar.

Figura 2. Eczema com fissura crónica e recidivante
retroauricular em criança de seis anos.

Figura 3. Eczema dos lábios (Lip-lick cheilitis) e perioral
com algumas crostas melicéricas na comissura labial e
narinas, traduzindo sobreinfecção por Staphylococcus
aureus, em criança de sete anos.

Dra. Leonor 

Castendo Ramos

Interna Complementar 

de Dermatologia

Dra. Margarida Gonçalo

Chefe de Serviço, Serviço de

Dermatologia do Centro Hospitalar

e Universitário de Coimbra
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proeminência mais exuberante e eritemato-

sa dos folículos pilosos nas faces laterais das

coxas, braços e nádegas (queratose pilar) (Fi-

gura 1); manchas hipopigmentadas de limi-

tes imprecisos na face ou superfície de ex-

tensão dos braços ou coxas (eczematides acro-

miantes ou pitiríase alba) (Figura 1), que sur-

gem em particular no fim do Verão e não de-

vem ser confundidas com vitiligo (lesões mais

brancas e de limites mais nítidos) ou pitiría-

se versicolor (infecção fúngica rara na in-

fância e nestas localizações); queilite e ec-

zema perioral (Figura 3) são também fre-

quentes nas crianças com eczema atópico e

são exacerbadas pelo hábito constante de

“lamber” os lábios (Lip-lick cheilitis); hiperli-

nearidade das palmas.

Complicações
As crianças com DA têm maior risco de in-

fecções cutâneas, que podem, por sua vez, exa-

cerbar o eczema. O S. aureus coloniza não só

as lesões mas também a pele normal, devendo

suspeitar-se de infecção, se surgirem crostas

melicéricas (cor de mel) e pústulas. Nestes ca-

sos, é necessário recorrer a antibióticos (tópicos

ou sistémicos, consoante a gravidade).

Das infecções virusais, destacam-se as ver-

rugas vulgares, plantares e planas por HPV,

o molluscum contagiosum (Figura 4) e as in-

fecções por HSV (herpes simples recidivan-

te) que pode atingir grandes superfícies cu-

tâneas e causar o eczema herpeticum (lesões

vesiculosas e crostosas nas áreas eczemati-

zadas e, posteriormente, no restante tegu-

mento, com temperaturas febris) (Figura 5).

A utilização diária de corticóides tópicos pode

provocar atrofia cutânea (pele fina, equimoses,

estrias, telangiectasias, dificuldade na cicatri-

zação), rosácea e dermatite perioral ou, mais re-

motamente, síndrome de Cushing iatrogénico.

Tratamento
O tratamento consiste em aliviar o prurido,

controlar a inflamação e prevenir e com-

bater a xerose cutânea.

Os emolientes são uma pedra angular no

tratamento, devendo ser aplicados após o

banho. Os banhos devem ser curtos, com

água tépida, utilizando loções de limpeza

menos desengordurantes da pele e even-

tualmente loções anti-sépticas, em fases de

sobreinfecção bacteriana. Deve ser preferida

roupa de algodão.

Os testes cutâneos de leitura imediata ra-

ramente são úteis na DA, mas em doentes

sensíveis a ácaros, pólens e pêlos de animais

pode ser útil a evicção destes aeroalergenos. 

Os corticóides tópicos são a primeira linha no

tratamento farmacológico na DA, devendo

ser escolhidos de acordo com a idade da crian-

ça e numa formulação e potência adequadas

ao tipo de eczema e à sua localização. Na face

e zonas intertriginosas (axilas, virilhas), deverão

utilizar-se corticóides menos potentes (hidro-

cortisona) e, em especial, em creme, enquanto

nas lesões mais secas e liquenificadas, nas mãos

e pés, devem utilizar-se pomadas e moléculas

mais potentes (aceponato de metilprednisolo-

na, furoato de mometasona, propionato de flu-

ticasona, butirato de hidrocortisona, valerato de

betametasona, etc…). Devem ser aplicados até

à resolução das lesões (7 a 15 dias) e depois efec-

tuado o seu desmame progressivo.

Os inibidores da calcineurina (tacrolimus e pi-

rolimus) estão aprovados para o tratamento

do eczema atópico em crianças com mais de

dois anos de idade. Têm a vantagem de não

causarem atrofia cutânea. São particular-

mente indicados na DA das pálpebras, face

e áreas intertriginosas (onde a atrofia cutânea

após dermocorticóides é mais problemática)

e nos doentes com agudizações frequentes.

Os anti-histamínicos orais sedativos (hidroxi-
zina, oxatomida, p. e.), usados ao deitar, redu-
zem o prurido, o acto de coçar e escoriações
secundárias. 

Prognóstico
A DA é uma doença com exacerbações e re-
missões cuja evolução é difícil de prever. A
maioria das crianças melhora com a idade e
tem a DA controlada na adolescência. A ten-
dência para a xerose cutânea permanece,
pelo que a utilização de emolientes é essen-
cial. Cerca de um terço dos doentes desen-
volve rinite alérgica e/ou asma, num período
mais tardio da infância ou na idade adulta
(“Marcha atópica”). •

(Nota: artigo escrito de acordo com a ortografia antiga

da Língua Portuguesa)

Figura 4. Moluscos contagiosos na axila em criança de
quatro anos com eczema atópico.

Figura 5. Eczema herpeticum da face em jovem com
eczema atópico. 

ECZEMA ATÓPICO 
– PONTOS CHAVE:

• Prevenir e tratar a xerose cutânea; 

• Banhos tépidos rápidos, com loções 
de limpeza apropriada e sem fricção;

• Usar roupa de algodão;

• Evitar irritantes (detergentes, lã, pós e poeiras);

• Usar corticóides ou outros imunossupressores
quando há lesões;

• Reduzir o prurido. 
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Apesar do crescente número de casos

de diabetes tipo 2 em grupos etários

cada vez mais jovens, acompanhando o

aumento dramático da obesidade infan-

til, a diabetes tipo 1 é ainda a responsá-

vel por mais de 90 por cento dos casos de

diabetes na criança e a sua incidência

tem vindo também a aumentar.

As suas causas não estão ainda com-

pletamente esclarecidas. Em crianças

geneticamente susceptíveis, ocorre um

processo imunológico de destruição

progressiva das células pancreáticas

produtoras de insulina. Quando surgem

os sintomas e se faz o diagnóstico,

cerca de 80 por cento dessas células

deixou já de produzir insulina.

Não foram, até agora, encontrados

meios seguramente eficazes de preve-

nir ou atrasar o início das manifesta-

ções clínicas e a cura é ainda uma

perspetiva em investigação. A admi-

nistração de insulina imediatamente

aquando do diagnóstico é urgente e

obrigatória.

Em 2011, estimava-se que, da popula-

ção mundial de crianças e adolescen-

tes dos 0-14 anos de idade (1,9 biliões),

490 mil tivessem diabetes, correspon-

dendo à média de 77,8 mil novos casos

por ano ou cerca de 200 por dia.

Sabe-se que nem todas estas crianças

terão acesso a insulina e, mesmo em

países em que este é garantido, nem to-

das terão acesso a cuidados adequados.

Em Portugal, estimava-se, em 2003,

uma incidência de 11,5/100 000 dos 0

aos 14 anos. Em 2010, foi criado um re-

gisto nacional de diabetes em crianças

e jovens até aos 21 anos de idade

(DOCE), inserido no Programa Nacional

de Prevenção e Controlo da Diabetes,

com o objectivo de conhecer, de facto, a

realidade nacional, de modo a definir

estratégias de tratamento e acompa-

nhamento. Até Outubro de 2011, foram

registados 4182 casos.

A incidência da diabetes tipo 1, muito

variável, mesmo entre os países da Eu-

ropa, tem vindo a aumentar significati-

vamente (3 por cento ao ano), sobretudo

no grupo etário abaixo dos cinco anos (5

por cento), o que coloca questões em re-

lação a possíveis factores determinan-

tes e também dificuldades e desafios

especiais no acompanhamento de crian-

ças em fases tão precoces de desenvol-

vimento e crescimento. Nestes casos,

associa-se ao risco de acumular anos

para o aparecimento de possíveis com-

plicações tardias da diabetes um risco

acrescido de complicações agudas, no-

meadamente hipoglicemia.

Desde que, nos anos 90, o DCCT (Dia-

betes Control and Complications

Trial) demonstrou que o bom con-

trolo, quantificado pela determinação

de hemoglobina glicosilada (A1c), se

relacionava com a prevenção de com-

plicações tardias da diabetes, que a

intensificação do tratamento se tor-

nou um objectivo central. 

Nas crianças (não incluídas neste

estudo), o tratamento intensivo, so-

bretudo nas mais pequenas, associa-

se a um maior risco de hipoglicemia.

O aparecimento de novas insulinas

com perfis de acção cada vez mais

perto do fisiológico, novos meios

de administração, novas tecnolo-

g ias  de  moni tor ização  da  g l i ce-

Diabetes na criança 
e no adolescente

“É necessário estar atento, para que a criança aprenda a viver com a diabetes e, mais do que tudo, aprenda
uma atitude positiva face à vida”, defende a autora.

Dra. Rosa Pina

Médica da Associação  Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP)
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mia e, finalmente, a disponibilidade de

sistemas de infusão subcutânea contí-

nua de insulina vieram permitir con-

tornar, em grande parte, esta dificul-

dade, mas, sem dúvida, aumentaram

também as solicitações e exigências

dos pais, das crianças e adolescentes e

das equipas de saúde para uma verda-

deira intensificação da autovigilância,

do controlo e dos cuidados.

Torna-se cada vez mais premente a

existência de centros de referência

com monitorização de resultados, in-

seridos em projectos multicêntricos,

como o projecto europeu SWEET (“Bet-

ter control in pediatric and adolescent

diabetes working to create centers of

reference”).

O adolescente
Cuidados de qualidade devem, neces-

sariamente, incluir a intervenção ao

nível social, garantir uma rede de su-

porte às famílias, promover a normal

integração da criança em todos os as-

pectos da sua vida social, nomeada-

mente na escola. Ao nível institucio-

nal, a definição de objectivos claros

de controlo, a detecção de barreiras à

adesão terapêutica e a disponibilidade

para contacto e apoio emocional as-

sumem importância especial com os

adolescentes. A equipa multidiscipli-

nar de cuidados deve ser capaz de mo-

tivar e estimular o adolescente para

assumir, de forma gradual, a gestão

da diabetes; estimular  e apoiar o en-

volvimento parental de modo a man-

ter, ao longo desta fase, um grau ade-

quado de supervisão; e assegurar o

acesso a aconselhamento por profis-

sionais com treino nesta área, sempre

que necessário. A continuidade do se-

guimento pode colocar dificuldades

adicionais na transição para a clínica

de adultos, que deve ser cuidadosa-

mente planeada para cada adoles-

cente e organizada em cada centro. 

Constantemente são divulgados possí-

veis avanços a caminho da cura e o

pâncreas inteligente é já uma perspec-

tiva promissora. A implementação de

investigação deve fazer parte inte-

grante dos cuidados, mantendo sempre

expectativas bem fundamentadas em

relação a novos tratamentos, sua apli-

cação e acesso, sem deslocar o foco de

atenção da relação terapêutica, apoio

psicossocial, bem-estar e qualidade de

vida da criança.

O tratamento intensivo das crianças e

adolescentes requer uma filosofia de

cuidados que deve basear-se numa

cada vez mais exigente e “intensiva”

educação terapêutica.

“Desde que, nos anos 90, o DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) demonstrou que o bom controlo, quantificado
pela determinação de hemoglobina glicosilada (A1c), se relacionava com a prevenção de complicações tardias
da diabetes, que a intensificação do tratamento se tornou um objectivo central”, salienta a Dra. Rosa Pina.

“A equipa multidisciplinar 
de cuidados deve ser capaz 
de motivar e estimular 
o adolescente para assumir,
de forma gradual, a gestão 
da diabetes” 
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Os esforços de todos aqueles que têm a

seu cargo o tratamento destas crianças

concentram-se, de facto, actualmente, na

optimização dos cuidados com o objec-

tivo de conseguir um bom controlo da dia-

betes, de modo a prevenir complicações

futuras e, simultaneamente, educar a

criança e a sua família para viver com a

diabetes ao longo das várias etapas do

seu crescimento e desenvolvimento. É ne-

cessário aprender a fazer pelo menos 4 a

6 vezes por dia injecções de insulina, de-

terminar o valor glicemia, calcular e ajus-

tar as doses de insulina de acordo com a

glicemia e a quantidade de hidratos de

carbono ingeridos, ter noção do valor dos

alimentos, elaborar refeições equilibradas

e saudáveis e ser ainda capaz de adaptar

o tratamento à rotina diária da escola, da

actividade física ou de dias especiais de

festa, férias ou de desporto mais intenso.

A par com esta aprendizagem, é indis-

pensável que a criança esteja activamente

envolvida nas actividades escolares e lú-

dicas com as outras crianças do seu grupo

etário. É inquestionável que as tarefas exi-

gidas pelo tratamento, diárias e “constan-

tes”, vão ter impacto em todos os aspectos

do desenvolvimento da criança. Recipro-

camente, constata-se que um bom ajuste

emocional, em qualquer destas etapas, se

associa a um bom controlo da diabetes.

Todos aqueles que têm a seu cargo a edu-

cação destas crianças precisam de ter no-

ção das principais características de cada

etapa do desenvolvimento para, de forma

programada e paciente, ir adaptando a in-

tervenção educativa à medida das novas

capacidades e aquisições da criança,

acompanhando-a de forma sempre dinâ-

mica e equilibrada.

Aprender a gerir e viver com a diabetes é

o objectivo central da educação de todas

as pessoas com diabetes. As crianças e

adolescentes precisam ainda de, simul-

taneamente, ir percorrendo as várias eta-

pas do seu crescimento físico e emocional

de forma ajustada. Ter a seu cargo a edu-

cação de uma criança é sempre tarefa ár-

dua – as crianças aprendem com os adul-

tos muito mais do que aquilo que

programamos ensinar-lhes. É o modelo

que para elas se estabelece, mais do que

aquilo que especificamente lhes ensina-

mos, que terá nelas o maior impacto. Tra-

tando-se de uma criança com diabetes,

cujo tratamento exige atenção constante,

facilmente pode tornar-se exagerada a

concentração dos pais e educadores sobre

a criança, com o risco de limitar as suas

áreas de actividade e de interesses e trans-

mitir ansiedade. É necessário estar atento,

para que a criança aprenda a viver com a

diabetes e, mais do que tudo, aprenda

uma atitude positiva face à vida.•

(Nota: artigo escrito de acordo com a ortografia antiga

da Língua Portuguesa)
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“A administração de insulina imediatamente aquando do diagnóstico é urgente e obrigatória”,
afirma a autora.

A incidência da diabetes 
tipo 1, muito variável, 
mesmo entre os países 
da Europa, tem vindo 
a aumentar
significativamente 
(3 por cento ao ano),
sobretudo no grupo etário
abaixo dos cinco anos
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A asma é uma doença inflamatória crónica

dos brônquios. Resulta do estreitamento

dos brônquios, que pode ocorrer em várias

circunstâncias. As crises de asma são ge-

ralmente provocadas por desencadeantes,

que podem ser alergénios, exercício físico,

o riso, o frio, certos alimentos ou os seus

aditivos. Entre os alergénios mais comuns

destacam-se o pólen de flores, árvores e ar-

bustos, ácaros do pó da casa, pelo de ani-

mais, etc. É importante saber reconhecer

o que causa o aparecimento dos sintomas

e das crises. Assim, pode evitar-se o apa-

recimento. O Dr. Jorge Pires, pneumologista

da Fundação Portuguesa do Pulmão, refe-

re que “a asma é hoje uma das mais fre-

quentes doenças do foro respiratório, atin-

gindo em Portugal mais de 10 por cento dos

jovens até aos 14 anos e entre 5 e 6 por cen-

to da população adulta; daí a imperiosa ne-

cessidade de uma terapêutica adequada,

feita à medida; este será, aliás, um dos as-

petos mais importantes a considerar na

hora de instituir um tratamento, já que

cada caso é um caso”. A asma é uma doen-

ça heterogénea e dinâmica, implicando

que “o tratamento da doença possa variar

de doente para doente e no mesmo doen-

te, de acordo com a frequência e intensi-

dade dos sintomas; é importante que o mé-

dico, o doente e os seus familiares com-

preendam isso mesmo, adaptando cada es-

quema terapêutico às necessidades de

cada momento; na realidade, hoje é esta-

belecido de acordo com o grau de gravi-

dade da asma; por isso se compreende que

alguns doentes com asmas ligeiras só

ocasionalmente façam uso de medicação

e outros tenham de recorrer diariamente

a vários tipos de medicação para ter qua-

lidade de vida aceitável; é possível, tam-

bém, que cada doente atravesse, ao longo

da sua vida, períodos de diferente gravi-

dade, condicionados por vários fatores

inerentes ao doente ou externos, facil-

mente evidenciáveis ou não. O objetivo do

tratamento da asma consiste basicamen-

te em alcançar e manter o controlo clíni-

co da doença”, acrescenta o clínico.

Processo de educação contínuo
A asma é hoje, por todos, entendida como

uma doença inflamatória crónica que, por

essa razão, implica tratamento prolongado

ou até para sempre; na criança é mesmo a

doença inflamatória crónica mais frequen-

te. Torna-se complicado passar esta men-

sagem aos doentes e aos pais; é preciso lem-

brar-lhes que não é por o doente estar as-

sintomático que está curado e fazê-los acre-

ditar em tal. O processo de educação, de pri-

mordial importância nesta doença, inicia-se

na primeira consulta e prossegue ao longo

da vida do doente. O Dr. J. Pinto Mendes, pneu-

mologista e imunoalergologista aposentado

do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-

bra (CHUC) e membro da Fundação Portuguesa

do Pulmão, sublinha que “a asma brônquica é

uma das patologias que mais tem motivado a

capacidade criativa dos investigadores

Afeção crónica mais comum em crianças e adolescentes

asma: controlo é essencial
para uma boa qualidade de vida
Na criança é a doença inflamatória crónica mais frequente. Não tem cura,
mas pode ser controlada com alguns cuidados e a medicação correta.
Hoje em dia, a maior parte dos doentes pode fazer uma vida normal desde
que cumpra as indicações do médico, dizem os especialistas.

Por Aida Borges Com a colaboração de:

A má adesão às terapêuticas
permanentes é a grande
causa do mau controlo 
da asma nestas idades: 
“A medicação oral é melhor
cumprida do que a inalada 
e quanto menor o número 
de administrações e de carga
medicamentosa maior 
a adesão”, sublinha 
o Dr. J. Pinto Mendes

Fo
to

Pa
ve

l  
Lo

se
vs

ky
 l 
Dr

ea
m

st
im

e

21
semana

A asma é hoje uma das mais frequentes doenças do foro respiratório, atingindo em Portugal mais de 10 por cento
dos jovens até aos 14 anos.



22

e que maior perplexidade tem trazido a clí-

nicos, confrontados com a sua intrigante evo-

lução e as diferentes matizes com que se apre-

senta. E também é motivo de preocupação

pela sua elevada prevalência na comunidade,

já que é a afeção crónica mais comum em

crianças e adolescentes. Aparecendo, em 80

por cento dos casos, antes dos cinco anos, a

sua prevalência aumentou, na criança, mais

de 160 por cento durante as duas últimas dé-

cadas, particularmente na idade pré-escolar”.

“Os enormes avanços no conhecimento dos

mecanismos íntimos da asma brônquica e, não

ao mesmo ritmo, na síntese de novos agentes

terapêuticos, têm trazido renovados desafios

às estratégias da sua abordagem e levado a no-

vos paradigmas do seu controlo. Parece evi-

dente, em múltiplos estudos, que uma das

maiores causas do atual panorama de mau

controlo da asma resulta de médico e asmá-

tico não conseguirem entrar no mesmo ‘com-

primento de onda’”, frisa o especialista.

Adolescente asmático: um doente difícil 
O médico refere que “o adolescente é motivo

de particular preocupação por quem, no

quotidiano, tem dificuldades em lidar com

doentes crónicos neste grupo etário. E isto por-

que é nesta idade que a asma é difícil de con-

trolar e, como tal, leva a uma maior frequência

de exacerbações graves (hospitalizações, in-

tubação e ressuscitação cardiovascular) e

maiores probabilidades de episódios fatais do

que em outros grupos etários”. A adolescên-

cia “é um período tumultuoso, envolvendo pro-

fundas alterações biológicas, cognitivas e so-

ciais, no qual é difícil de se aceitar uma doen-

ça crónica porque é precisamente a altura de

se desenvolver o autoconceito, de começar a

ser constituída a identidade, no confronto com

os outros, e de se testarem as forças e fra-

quezas”. Estes doentes “não gostam de ir à con-

sulta porque não concebem serem jovens e

com doença que não se resolva rapidamente,

e são avessos às terapêuticas de longo prazo,

por isso mesmo e porque têm uma cultura de

imediatismo, traduzida na popularidade do

broncodilatador inalado”. 

Má adesão à terapêutica
A má adesão às terapêuticas permanentes é

a grande causa do mau controlo da asma nes-

tas idades: “Acontece em mais de 50 por cen-

to de asmáticos. A medicação oral é melhor

cumprida do que a inalada e quanto menor

o número de administrações e de carga me-

dicamentosa maior a adesão”, frisa o Dr. J. Pinto

Mendes, acrescentando em seguida que

“uma das grandes causas de mau cumpri-

mento das prescrições está na complexidade

dos esquemas terapêuticos, situação que se

agrava com a pletora de medicação e com a

incapacidade do médico, em explicar com lin-

guagem (ou letra) acessível às capacidades do

doente”. Para concluir, o clínico esclarece que

“nesta longa caminhada do controlo do as-

mático, nenhum auxílio pode ser negado.

Conscientes da impossibilidade de uma cabal

atualização científica, venha daí a Medicina

Baseada na Evidência e todas as recomen-

dações, como as do GINA (Global Initiative for

Asthma), que têm de ser entendidas como si-

nais de orientação e não mais do que isso. A

avaliação clínica individual não deixa de ter

em conta as estatísticas, mas atende sobre-

tudo às particularidades do doente. Com to-

das estas armas é possível inverter o atual pa-

norama de descontrolo clínico de uma gran-

de percentagem destes doentes”. •

A asma é uma doença heterogénea e dinâmica, implicando que “o tratamento da doença possa variar de doente
para doente e no mesmo doente, de acordo com a frequência e intensidade dos sintomas”, refere o Dr. Jorge Pires.

EspEciaL

pEdiatria
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– Em Portugal a asma atinge mais de 10 por cento dos jovens até aos 14 anos; 

– Esta patologia afeta cerca de 300 milhões de indivíduos em todo o Mundo; 

– Em 2025, estima-se que haja mais 100 milhões de asmáticos, a nível mundial;

– A prevalência da asma aumentou mais de 160 por cento, na criança, 
durante as últimas duas décadas.
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O rápido desenvolvimento e crescimento

físico e social caracterizam os dois pri-

meiros anos da vida de uma criança. Du-

rante este período, muitas mudanças

ocorrem, afetando a alimentação e a in-

gestão de nutrientes. 

O conceito de “Programação metabólica”,

o qual atribui excecional importância à ali-

mentação nos primeiros anos de vida na

génese de algumas doenças, tem cada vez

mais sustentação científica, principal-

mente na associação da obesidade pe-

diátrica com o excesso proteico nos pri-

meiros meses.

O aleitamento materno apresenta van-

tagens notórias a curto e a longo prazo. As

recomendações mais recentes preconi-

zam-no de forma exclusiva até aos seis

meses de vida, altura em que se deve ini-

ciar a diversificação alimentar, introdu-

zindo outros alimentos. 

A diversificação alimentar deve orientar-se

por regras lógicas, mas não estáticas,

atendendo às características de cada

criança e às necessidades de grupos es-

pecíficos, e deverá ter em conta a matu-

ridade neurosensorial e motora e o de-

senvolvimento da capacidade de masti-

gação e deglutição.

Assim, é fundamental respeitar as regras

mas, ao mesmo tempo, oferecer os ali-

mentos recomendados de forma equili-

brada, variada e apelativa, para que se evi-

te o excesso de aporte energético e pro-

teico (por introdução de quantidades ex-

cessivas de carne, peixe, produtos lácteos),

a carência de nutrientes como ferro e zin-

co (por protelar a introdução de cereais for-

tificados, carne e peixe para além dos seis

meses e também pela introdução preco-

ce de alimentos ricos em fitatos, que são

quelantes do ferro), a introdução tardia do

glúten – após os seis meses (aumentando

o risco de desenvolver intolerância a esta

proteína), a introdução precoce de leite de

vaca em natureza – antes dos 12 meses

(pelo seu conteúdo exagerado de gorduras

saturadas, sódio e fósforo e carência de

ácidos gordos essências, ferro e vitaminas)

e a recusa na aceitação de alimentos me-

nos triturados a partir dos seis meses (por

não aproveitar o período de reflexo de

mastigação para introduzir alimentos

sob a forma menos homogénea, com

consequências nefastas na capacidade de

integração social na idade pré-escolar)  .

É neste período que se instalam os hábi-

tos alimentares e, por isso, é relevante que

o padrão alimentar a seguir seja saudável,

para que futuramente se alcance uma óti-

ma saúde, um desenvolvimento harmo-

nioso e uma maior qualidade de vida. Ex-

pôr, desde cedo, a criança aos vários pa-

ladares e texturas dos alimentos, princi-

palmente frutos e legumes, permitirá

criar um gosto mais diversificado e ten-

dência para escolhas alimentares mais

adequadas. As crianças são muito mais

abertas à novidade do que os adultos, pelo

que os gostos dos adultos não devem nun-

ca ser condicionantes da sua escolha ali-

mentar. 

A alimentação saudável não se ensina às

crianças do ponto de vista teórico, mas é

necessário pô-la em prática e vivê-la em

família. Incidir sobre os hábitos alimen-

tares neste período é um investimento a

longo prazo, em que se deve englobar tan-

to a educação como a otimização nutri-

cional de toda a população.•

(Nota: artigo escrito de acordo com a ortografia antiga

da Língua Portuguesa)
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cuidados alimentares com
bebés e crianças pequenas

A diversificação alimentar deve orientar-se por regras lógicas, mas não estáticas, atendendo às características
de cada criança e às necessidades de grupos específicos, e deverá ter em conta a maturidade neurosensorial
e motora e o desenvolvimento da capacidade de mastigação e deglutição.
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Dra. Carla Vasconcelos

Nutricionista do Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar São João
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“Pele seca” é um termo frequente-

mente usado por consumidores, der-

matologistas e investigadores para

descrever uma das patologias cutâ-

neas mais prevalentes, também de-

signada como xerose. É, erradamente,

muitas vezes referida como o oposto

de pele oleosa, uma vez que os pri-

meiros estudos na área a atribuíam a

uma redução da secreção sebácea.

Ocorre mais frequente na face, mãos

e pernas. As baixas temperaturas e

humidade ambiental podem precipi-

tar a sua ocorrência, bem como a ex-

posição à luz solar ou o contacto com

sabões ou surfactantes. Caracteriza-se

pelo seu aspecto rugoso, escamoso e

esbranquiçado, que é por vezes acom-

panhado de manifestações sensoriais,

como sensação de pele repuxada, pru-

rido ou até dor. Nas manifestações

mais intensas podem ocorrer inclusi-

vamente fendas hemorrágicas. 

Toda a epiderme está envolvida nesta

condição cutânea. Os processos com-

plexos de diferenciação e descama-

ção epidérmica deixam de estar coor-

denados, ocorrendo alterações na

espessura e dimensão dos corneóci-

tos. Há uma dimnuição da taxa de

degradação dos corneodesmossomas

nas regiões periféricas descamativas

do estrato córneo, o que faz com que

a descamação seja mais evidente,

pois soltam-se escamas constituídas

por agregados de corneócitos, em vez

da imperceptível perda individual de

células. Adicionalmente, a matriz li-

pídica do estrato córneo (SC) encon-

tra-se desorganizada, encontrando-se

níveis mais baixos de ceramidas e

mais elevados de ácidos gordos li-

vres. Por sua vez, o impacto no pro-

cessamento proteolít ico da f i la-

grina faz diminuir os níveis das

moléculas higroscópicas compo-

nentes do factor humectante natu-

ral  (FHN), o que reduz a capaci-

dade de retenção de moléculas de

água no estrato córneo. Por último,

a diminuição dos níveis de hidra-

tação afecta a elasticidade do te-

cido, tornando-o mais susceptível

a fissuras.

Como explica, a Prof. Catarina Fialho Rosado, as baixas temperaturas e humidade ambiental podem precipitar
a ocorrência de pele seca, bem como a exposição à luz solar ou o contacto com sabões ou surfactantes.

Prof. Catarina Fialho Rosado

CBIOS (Research Center for Health Sciences & Technologies) 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Pele seca, hidratantes, 
emolientes e humectantes 
– o que significam?

EspEciaL

pEdiatria
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Podem distinguir-se dois grupos

principais de ingredientes na abor-

dagem da pele seca: emolientes –

formam um filme impermeável à

superfície da pele; humectantes –

constituídos por substâncias hi-

groscópicas.

As formulações com uma natureza

mais oleosa e untuosa (as pomadas

e os cremes A/O) proporcionam me-

lhores resultados de emoliência nos

casos de xerose mais grave, no en-

tanto possuem baixa aceitação, por

deixarem um resíduo de tacto desa-

gradável e que pode manchar a

roupa. Os hidratantes mais popula-

res são formulados como cremes

O/A, que contêm ingredientes emo-

lientes na sua fase oleosa, bem como

humectantes na fase aquosa. Estes

têm menor eficácia, requerendo

maior frequência de aplicação. Exis-

tem actualmente numerosas formu-

lações do tipo A/O, utilizando ingre-

dientes lipofílicos com melhores

propriedades organolépticas, como

os óleos de silicone.

Em resumo, a pele seca é uma disfunção

cutânea muito prevalente na população,

sobretudo nas faixas etárias mais avan-

çadas, mas que actualmente já se en-

contra bem caracterizada e para a qual se

desenvolveram formulações cosméticas

de grande eficácia na sua abordagem. •

(Nota: artigo escrito de acordo com a ortografia antiga

da Língua Portuguesa)
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De acordo com a autora, podem distinguir-se dois grupos principais de ingredientes na abordagem da pele seca:
os emolientes e os humectantes.

A pele seca é uma disfunção
cutânea muito prevalente 
na população, sobretudo 
nas faixas etárias mais
avançadas, mas que
actualmente já se encontra
bem caracterizada e para 
a qual se desenvolveram
formulações cosméticas 
de grande eficácia 
na sua abordagem Fo
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A diarreia, em especial nos primeiros cin-

co anos de vida, é uma das principais cau-

sas de hospitalização e morbilidade, em

todo o Mundo, cuja incidência é depen-

dente do nível socioeconómico e cultural

do país. Apesar de se assistir a uma di-

minuição da incidência e da gravidade da

diarreia aguda, esta doença continua a ser

responsável por uma elevada taxa de mor-

talidade nos países em desenvolvimento,

o que já não acontece em Portugal. 

Diarreia define-se como o aumento da fre-

quência das dejeções ou diminuição da

consistência das fezes, em relação aos há-

bitos normais da criança. Ao avaliar estas

alterações, importa ter em conta os há-

bitos normais da criança porque existe

uma enorme variabilidade de padrões de

excreção fecal de criança para criança, po-

dendo variar na mesma com a idade e o

tipo de alimentação. A diarreia aguda in-

feciosa é a causa mais frequente de diar-

reia na idade pediátrica, sendo os vírus os

agentes etiológicos mais comuns (50-80

por cento); as bactérias causam menos fre-

quentemente diarreia aguda, estando

muitas destas situações associadas a to-

xinfeções alimentares. Apesar do fator in-

fecioso ser o mais importante na etiologia

da diarreia, há que ter presente outras

causas que, apesar de menos frequentes,

podem cursar com diarreia aguda, no-

meadamente: toxinas, alergia ou intole-

rância alimentar (ex: proteínas do leite de

vaca), doenças crónicas, patologia cirúr-

gica ou toma de antibióticos.

Importante problema de Saúde Pública
A Dra. Suzane Ribeiro, Interna do Inter-

nato Complementar de Gastrenterologia

do Hospital de São Bernardo, em Setúbal,

refere que “a diarreia representa um pro-

blema importante de Saúde Pública, sen-

do responsável por mais de dois milhões

de mortes anualmente, estando muitas ve-

zes associada a alteração no desenvolvi-

mento físico e cognitivo de crianças nos

países em vias de desenvolvimento. Para

reduzir a morbimortalidade associada a

esta patologia, os clínicos e as entidades

reguladoras de Saúde Pública devem tra-

balhar em conjunto no diagnóstico, na

identificação do agente causal, sempre

que possível, na instituição do trata-

mento adequado e na elaboração de me-

didas de prevenção”. A médica acrescen-

ta que “as principais causas de gastroen-

terite aguda são atribuídas às infeções vi-

rais (norovírus, rotavírus, adenovírus e ou-

tros), bacterianas (Salmonella, Campylo-

bacter, Shigella, E.coli enterotoxigénica,

C.difficile e outros) e aos protozoários

(Cryptosporidium, Giardia, Cyclospora, Enta-

moeba e outros)”.

Diagnóstico e tratamento
Na avaliação diagnóstica de um doente

com diarreia aguda, a história clínica e o

exame objetivo são de extrema importância,

28

Diagnóstico, tratamento e prevenção 

Diarreia na criança
A diarreia é uma das principais causas de hospitalização e morbilidade,
em especial nos primeiros cinco anos de vida. Na avaliação diagnóstica
de um doente com diarreia aguda, a história clínica e o exame objetivo
são de extrema importância, na determinação da gravidade da doença
e da necessidade de terapêutica específica.

Por Aida Borges

A diarreia aguda infeciosa é a causa mais frequente de diarreia na idade pediátrica, sendo os vírus
os agentes etiológicos mais comuns.

Uma nutrição adequada
durante um episódio 
de diarreia aguda 
“é importante para facilitar 
a renovação dos enterócitos”,
sublinha a médica
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na determinação da gravidade da doen-

ça e da necessidade de terapêutica es-

pecífica. “O tratamento da diarreia

aguda começa com medidas gerais,

como hidratação e alteração da dieta.

A maioria dos doentes necessitará ape-

nas de terapêutica de reidratação. A an-

tibioterapia não é necessária na maio-

ria dos casos, uma vez que a doença é

geralmente autolimitada”, afirma a

Dra. Suzane Ribeiro, sublinhando ain-

da que “a pedra angular na doença diar-

reica é a hidratação, de preferência por

via oral com soluções que contêm

água, sal e açúcar. A fluidoterapia en-

dovenosa está indicada apenas nos

casos de hidratação grave, hipovolémia

e intolerância à reposição oral (vómi-

tos). Após a correção com soluções en-

dovenosas, a reidratação oral deve

ser encorajada o mais rapidamente

possível”. Uma nutrição adequada du-

rante um episódio de diarreia aguda “é

importante para facilitar a renovação

dos enterócitos. Hidratos de carbono co-

zidos e cereais (por exemplo, batatas,

macarrão, arroz, trigo e aveia) com

sal estão indicados em doentes com

diarreia aquosa, assim como bolachas

(água e sal), banana, sopa e legumes co-

zidos. Alimentos com alto teor de gor-

dura devem ser evitados até que a

função intestinal retorne ao normal,

principalmente após um surto de diar-

reia grave. A intolerância à lactose na

sequência de um evento de gastroen-

terite aguda pode durar várias semanas

ou meses. Dessa forma, pode ser be-

néfico evitar temporariamente os ali-

mentos com alto teor de lactose (leite

e derivados)”.

A clínica de Setúbal abordou também o

papel dos probióticos no tratamento da

diarreia (ver caixa).

Prevenir a disseminação
Podem adotar-se alguns comportamentos

que diminuem o risco de disseminação,

em casa ou nos infantários; são exemplos:

lavar bem as mãos após mudar a fralda

à criança, lavar bem as frutas e legumes

que se comem crus, não beber água de po-

ços, ribeiras, fontes. 

O aleitamento materno é também

muito importante porque confere fa-

tores de resistência à infeção. Se viajar

para um país onde a diarreia seja en-

démica, o viajante deve informar-se de

quais as medidas a adotar localmente.

“Uma vez que a transmissão da diar-

reia aguda infeciosa se dá através da

via oral-fecal, a maioria dos casos po-

dem ser evitados com recomendações

simples que envolvem medidas de hi-

giene pessoal e de segurança na pre-

paração dos alimentos. A lavagem das

mãos é a etapa mais importante na

prevenção da disseminação da doença

e deve ser enfatizada, principalmente

nos cuidadores de pessoas com gas-

troenterite”, sublinha a médica do

Hospital de São Bernardo. •

IDEIAS-CHAVE SOBRE A DIARREIA

– Etiologia é, na maioria dos casos, uma infeção viral; 
– É prioritário a prevenção e correção da desidratação;
– Nunca suspender o aleitamento materno;
– A diarreia aguda é uma doença autolimitada, habitualmente. 

“Os probióticos auxiliam 
na recolonização do intestino
com flora não patogénica 
e na recuperação 
dos enterócitos”, 
frisa a Dra. Suzane Ribeiro

PAPEL DOS PROBIÓTICOS

A Dra. Suzane Ribeiro referiu o papel dos
probióticos no tratamento da diarreia: “Os
probióticos são constituídos por microrganismos
não-patogénicos, como por exemplo, Lactobacillus
acidophilus e Saccharomyces boulardii, que se
multiplicam no intestino e aumentam a acidez
das fezes,  reduzindo o crescimento de
enteropatógenos. Estes auxiliam na recolonização
do intestino com flora não patogénica e na
recuperação dos enterócitos. Estes agentes têm
sido úteis no tratamento de diarreia do viajante
e diarreia aguda em crianças”.
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Um estudo observacional publicado
na JAMA Pediatrics revelou que o
tratamento comportamental foi eficaz
nas crianças com obesidade severa,
mas quase não teve efeito nos

adolescentes com a mesma patologia.
A pesquisa, que teve a duração de três
anos, centrou-se na análise de
crianças e adolescentes com idades
entre os 6 e 16 anos, que iniciaram

tratamento entre 1998 e 2006, no
Centro Nacional de Obesidade Infantil
de Estocolmo, Suécia, com a finalidade
de investigar se o grau de obesidade
prevê a eficácia do tratamento compor -
tamental de longo prazo e explorar
qualquer interação com a idade.
As crianças obesas foram divididas em
três grupos etários (6-9, 10-13 e 14-16
anos), que por sua vez foram também
divididas em dois grupos, um com
obesidade moderada e outro com
obesidade severa. Das 643 crianças
estudadas (49 por cento do sexo feminino),
apurou-se que entre as mais jovens com
obesidade moderada, 44 por cento
registaram uma redução clinicamente
significativa (0,4 unidades) no índice de

massa corporal (IMC). O tratamento
revelou-se menos eficaz nas mais velhas
com obesidade moderada: 20 por cento
das crianças com idades compreendidas
entre os 10 e 13 anos e 8 por cento das
crianças com idades entre os 14 e 16
anos tiveram uma redução no IMC de
0,5 unidades ou mais. Já 58 por cento
das crianças com obesidade severa
mostraram uma redução clinicamente
significativa de 0,7 unidades. Por outro
lado, os adolescentes com obesidade
severa não mostraram nenhuma
mudança no IMC, após os três anos, e
2 por cento registaram perda de peso
significativa. Os investigadores apuraram
que a idade é um preditor importante
da redução do IMC, que o tratamento
comportamental foi bem-sucedido
para as crianças severamente
obesas, mas quase não teve efeito
sobre os adolescentes severamente
obesos. AB

A Comissão de Nutrição da
Sociedade Por tuguesa de
Pediatria (SPP) lançou as

Normas para a Alimentação e
Nutrição do Lactente. Os
autores desta revisão

bibliográfica, que foi
publicada na Acta Pediátrica
Por tuguesa ,  de
setembro/outubro 2012,
apresentam os resultados
relativos ao conhecimento e
nutrição do lactente, tendo
por base a evidência científ ica
existente e as recomendações
dos principais comités de
nutrição pediátrica. Neste
documento é sublinhada a
importância do aleitamento
materno que, se possível,  deve
ser dado de modo exclusivo
durante os primeiros seis
meses de vida; é também
referida a evolução da
maturação fisiológica e das
preferências alimentares

associadas à diversif icação
alimentar.  Considerações
específicas em relação a
grupos especiais de nutrientes,
como é o caso dos
micronutrientes e outros
componentes com interesse
para a saúde da criança, como
os pré e probióticos, também
foram tecidas. As potenciais
repercussões na saúde
mereceram igual destaque, em
particular no que se refere à
prevenção de alergias,  r isco
cardiovascular e doença
celíaca. Dietas especiais,
nomeadamente vegetarianas e
macrobióticas,  são outros
aspetos relevantes abordados
e esclarecidos. AB

As Normas para a Alimentação e Nutrição do Lactente sublinham a importância do
aleitamento materno que, se possível, deve ser dado de modo exclusivo durante os
primeiros seis meses de vida.

NUTRIÇÃO

Normas para a alimentação
e nutrição do lactente

OBESIDADE

eficácia do tratamento comportamental 
na obesidade severa

Fo
to

En
do

st
oc

k 
I D

re
am

st
im

e

Um estudo mostrou que o tratamento comportamental foi eficaz nas crianças com
obesidade severa, mas quase não teve efeito nos adolescentes com o mesmo distúrbio.
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curso de simulação
avançada 
em Pediatria
Centrado no tema “Emergências pediátricas
usando um simulador pediátrico avançado”, o
6º Curso de Simulação Avançada em Pediatria
realiza-se no dia 15 de novembro de 2012, na
Escola de Ciências da Saúde da Universidade do
Minho, em Braga, no âmbito do Congresso da
Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada
às Ciências da Saúde. Com a chancela do Grupo de
Simulação Pediátrica Avançada de Santiago de
Compostela, Espanha, esta formação será dada com
recurso à apresentação de casos clínicos reais
desenvolvidos num simulador pediátrico avançado.
O curso de Simulação Avançada não é um curso de
reanimação cardiopulmonar nem de técnicas,
adverte a Organização. Cenários de patologia aguda
pediátrica são simulados com o objetivo de melhorar
os cuidados ao doente. Na sala de simulação, em
equipas de quatro elementos, o "doente" é assistido
em tempo real, dependendo a sua evolução
unicamente da equipa. Os casos são gravados em
vídeo para discussão posterior com moderador no
"debriefing". Para mais informações escrever
para:  miguelfonte@gmail.com •

curso avançado 
de ecografia 
Pediátrica
A Ecopediatrica realiza um novo Curso
Avançado de Ecografia Pediátrica, entre os
dias 23 e 25 de novembro de 2012, no Hotel
Durán, em Figueres, Espanha. Os cursos

intensivos avançados de Ecografia Pediátrica
Geral são de 25 horas de duração, das quais 14
práticas com modelos in-vivo . Estas for -
mações são reconhecidas pela SEECO (Socie -
dade Espanhola de Ecografía). Para participar
no curso avançado, o formando deve ter realizado
previamente um curso básico ou ter alguma
experiência mínima em ecografía. Para mais
informações contactar através do e-mail :
info@ecopediatrica.com ou consultar o site
www.ecopediatrica.com •

curso de endocrinologia Pediátrica 

O Serviço de Pediatria do
Hospital Pedro Hispano/
Unidade de Endocrinologia
Pediátrica organiza o 1º
Curso de Endocrinologia
Pediátrica, subordinado ao
tema “O desenvolvimento
sexual e suas alterações”. O
evento, que decorrerá nos
dias 15 e 16 de novembro
de 2012, terá lugar no
Anfiteatro do Hospital
Pedro Hispano – Unidade
Local de Saúde de
Matosinhos. “Avaliação da
genitália – do normal ao
patológico”, “Alterações da
puberdade”, “Tumefações
anexiais”, “Fisiopatologia
do ciclo menstrual”,
“Síndrome do ovário
poliquístico”, “Terapêutica
hormonal”, “DST –
Diagnóstico, profilaxia e
tratamento”, “Gravidez na
adolescência” e
“Ginecomastia: Indicações
cirúrgicas mais comuns”
são algumas das temáticas
em destaque. Mais
informações podem ser
obtidas através do e-mail:
curso.endopediatria@ulsm.min-saude.pt

DR
“O desenvolvimento sexual e suas alterações”  é a temática central
desta formação.

Organizado pelo Grupo de Simulação Pediátrica Avançada
de Santiago de Compostela, esta formação será dada
com recurso à apresentação de casos clínicos reais
desenvolvidos num simulador pediátrico avançado.

DR



V Fórum de Crianças em Risco

Datas: 19.11.2012
Local: Instituto Politécnico
Cávado e do Ave
Organização: Núcleo Hospitalar
de Crianças e Jovens em Risco (NHCJR)
do Hospital Santa Maria Maior
Contactos úteis:
E-mail: 
5forumcrisco@hbarcelos.min-saude.pt

Congresso de Neurologia 2012

Datas: 22.11.2012 a 24.11.2012
Local: Hotel Sana Lisboa
Organização: Sociedade
Portuguesa de Neurologia
Contactos úteis:
Tel: 226 199 683 | 968 900 358
E-mail:
paulanora@acropole-servicos.pt

V Jornadas de Obstetrícia: 
“Por uma vida melhor...”

Datas: 22.11.2012 e 23.11.2012
Local: Famalicão, no Auditório 
da Escola Superior de Saúde 
do Vale do Ave

Contactos úteis:
E-mail:
geral@jornadasobstetricia.com
Telm: 936 201 253
www.jornadasobstetricia.com

XI edição do Hospital 
dos Pequeninos

Datas: 26.11.2012 a 01.12.2012
Local: Refeitório I dos Serviços de
Ação Social da Universidade de
Lisboa
Organização: Associação de
Estudantes da Faculdade de
Medicina de Lisboa (AEFML)
Contactos úteis:
E-mail: hpequeninos@aefml.pt 
Tel: 217 818 890 
http://site.aefml.pt/

VIII Congresso Nacional 
de Psiquiatria 2012

Datas: 29.11.2012 a 01.12.2012
Local: Centro de Congressos do
Hotel Sheraton, Porto
Organização: Sociedade
Portuguesa de Psiquiatria e Saúde
Mental
Contactos úteis:
Telf: 225 093 241
E-mails: sppsm.psi@gmail.com
sppsm.presidente@gmail.com

XIII Curso Básico 
de Ortopedia Infantil
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http://sociedadepediatrica.blogspot.pt/

O Bebé Filósofo é um espaço livre de troca
de ideias. Promovido por pediatras, e não só,
este blogue nasceu com o objetivo de deba-
ter temas relacionados com a criança, com
lugar para a expressão de perspetivas dife-
rentes: da saúde à arte, psicologia, pedago-
gia, tempos livres, puericultura, música, lei-
tura, entre muitas outras. É um espaço de
ideias, informadas e inconformadas, sobre a
infância. Os textos, atualizados regular-
mente, são de autores convidados, mas os
comentários estão abertos a toda a comu-
nidade. Pretende-se que todos os interes-
sados nestes temas sintam abertura para
expressar a sua opinião, de modo a que a
troca de ideias seja rica e produtiva.

AGENDA

DR



EM DESTAQUE

i seminário brincar em Portugal – a Psicologia 
e a Pedagogia por detrás do brincar

http://www.spp.pt/

A Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) que, em
1998, comemorou meio século de existência, tem
tido desde sempre como objetivo primordial a pro-
moção da saúde da criança, em Portugal e no
Mundo. Reúne no seu seio pediatras e outros pro-
fissionais de saúde que lidam com o público infan-
til. É uma preocupação constante da SPP a promo-
ção de uma permanente e renovada formação
pós-graduada dos seus membros, através da orga-
nização anual de congressos, jornadas, reuniões de
casos clínicos, reuniões temáticas e outros encontros,
cuja calendarização e informações afins se encon-
tram disponíveis na área de agenda deste site. A SPP
procura ainda contribuir para o esclarecimento de as-
petos ligados à saúde da criança, disponibilizando
para o efeito uma página específica de consulta, a
que o grande público facilmente tem acesso.

Datas: 06.12.2012 e 07.12.2012
Local: Auditório da Faculdade de
Ciências e Tecnologia, na
Universidade de Coimbra
Organização: Serviço de
Ortopedia Pediátrica do Hospital
Pediátrico de Coimbra
Contactos úteis:
Email: congressos@asic.pt
Tel/Fax: 239 482 000
E-mail: congressos@asic.pt

XI Congresso Nacional 
de Doenças Infeciosas 
e Microbiologia Clínica & IX
Congresso Nacional sobre Sida
Datas: 12.12.2012 a 15.12.2012
Local: Hotel Sheraton, 
no Porto
Organização: Sociedade
Portuguesa de Doenças
Infeciosas e Microbiologia Clinica,
em colaboração com a
Associação Portuguesa para o
Estudo Clínico da Sida
Contactos úteis: 
Tel: 217 950 462
E-mail: spdimc@gmail.com

Porque é que brincamos e jogamos e até
quando o devemos fazer? Aprende-se a
brincar? Jogar é sinónimo de facilitismo? Es-
tas são algumas das temáticas a abordar no
I Seminário Brincar em Portugal, que terá lu-
gar em Leiria nos dias 23 e 24 de novembro.
Organizado pela Pimpumplay, em asso-
ciação com o Instituto de Apoio à Criança
– Setor de Atividade Lúdica e o Núcleo de
Investigação do Bebé, o encontro visa apre-
sentar e discutir as tendências que a inves-
tigação nas diversas áreas da psicologia e
pedagogia tem revelado, no que diz res-
peito a práticas promotoras do desenvol-
vimento pessoal e social em diferentes tex-
tos educativos e, de uma forma geral, nas
diversas áreas das ciências sociais e huma-
nas. O programa inclui conferências, works-
hops e apresentação de comunicações li-
vres e posters. Para mais informações
contactar a organização através do e-mail
dianacionaldobrincar@pimpumplay.pt ou
visitar o sitewww.pimpumplay.pt DR

DR
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terapia 
do amor
O reiki é uma terapia alternativa e complementar
que, pela canalização da energia universal através
das mãos, visa restabelecer o equilíbrio vital a vários
níveis (espiritual, mental, emocional e físico) e,
assim, mitigar as doenças e promover a saúde. No
entanto, o reiki é mais do que isto: de acordo com
os autores, o reiki é amor e, enquanto amor, é inato
ao ser humano. Na sociedade moderna, a
manifestação desta energia universal encontra-se
subestimada. Porém, devido a uma crescente
consciência espiritual, está em vias de ser resgatada
do esquecimento a que foi sentenciada pelos
tempos conturbados que marcaram a história da
Humanidade. A esperança da Nova Era reside nas
crianças, grandes mestres que indicam o caminho a
seguir e que são a prova maior da inerência do
amor. Adivinham-se tempos de mudança, em que
o reiki – energia universal e amor que liga as
crianças às suas famílias – desempenhará um papel

preponderante, acreditam os promotores deste
livro. Esta é a mensagem transmitida nestas
páginas pela autora, mestre de reiki 
e enfermeira de Oncologia Pediátrica.

Sobre a autora
Filipa Rodrigues é enfermeira e trabalha em
Oncologia Pediátrica desde 1995. É professora de
reiki desde 2007 e facilitadora do método Louise
Hay desde 2009. Iniciou a sua formação 
em reiki em 2001 e tornou-se mestre de Reiki
Essencial (reiki não tradicional) sob a orientação de
Kai Immig, em 2007; e de Reiki Usui Shiki Reiki
Ryoho (reiki tradicional) sob a orientação de Isabel
Leal em 2008. Criou o espaço Quinta do Sol,
direcionado para o desenvolvimento pessoal e o
acompanhamento de crianças e famílias, 
incluindo nas suas atividades: cursos de reiki para
grávidas, crianças, adolescentes e adultos; 
cursos de massagem infantil para pais; formação
sobre crianças Índigo, Cristal e Arco-íris para
educadores (pais, professores, educadores de
infância...); meditações; leituras de aura; chi-kung e
retiros para famílias.

A mãe é o primeiro modelo de conduta do
filho e todos os dias são uma oportunidade
para fazer a verdadeira diferença na sua vida.
Quer o filho tenha dois anos ou seja já
adolescente, as técnicas de treino parental
depressa desenvolverão as suas aptidões e
confiança. Dirigido sobretudo a mães ativas,
Como Ser Uma Super Mamã fornece conselhos
práticos e estratégias de desenvolvimento de
capacidades em três passos, que surtirão
efeitos duradouros e benéficos. Transformar a
vida familiar numa relação saudável, saber
como alcançar todo o potencial em conjunto
com o filho, lidar com os desafios e as
situações stressantes, disciplinar e

estabelecer limites com sucesso, ouvir o filho
e ensiná-lo a ouvir os outros, ajudá-lo a ser
autoconfiante são alguns dos conselhos
presentes nesta obra.

Sobre a autora
Lorraine Thomas é uma conceituada perita
em treino parental e Diretora da Parent
Coaching Academy, uma organização
pioneira que trabalha com pais de crianças
de todas as idades na Europa, Estados Unidos
e China. Lorraine dá aconselhamento, quer a
nível individual quer a nível organizacional,
sendo ainda presença habitual nos media e
autora de diversos livros.
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tortilha 
de cenoura

4 Pessoas

Ingredientes
Azeite ou creme vegetal para
cozinhar q.b.
1 lata pequena de cogumelos
6 fatias de paio
2 cenouras raladas
100 g de batata frita palha
6/8 ovos*
Leite magro
4 colheres de sopa de queijo ralado

*O número de ovos depende 
do seu tamanho

Confeção 
Coloque numa frigideira antiaderente um fio de azeite 
ou de creme vegetal para cozinhar. Junte os cogumelos, 
o paio cortado em tirinhas, a cenoura ralada e a batata
palha. Deixe cozinhar sobre lume brando. Bata os ovos
com uma vara de arames, junte um pouco de leite 
e o queijo ralado e deite esta mistura na frigideira. 
Reduza o calor e deixe cozinhar, agitando a frigideira 
de vez em quando. Quando a parte de baixo estiver
coagulada, volte a tortilha e deixe cozinhar do outro lado.
A frigideira antiaderente é um excelente utensílio na
cozinha, porque permite cozinhar com menos gordura.

Sabia que...
Como as batatas fritas já contêm sal, esta receita não necessita
deste ingrediente? Esteja atenta e, sempre que possível, corte
no sal que adiciona na confeção dos alimentos.
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