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Caros colegas e amigos, 
 
É com muito prazer que, em nome da comissão organizadora, vos recebemos na Figueira da Foz para mais 
um Congresso da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria.  
É também com muito alegria que nos juntamos, presencialmente, depois deste período difícil, para 
podermos voltar às nossas discussões académicas e científicas, em que todos gostamos de participar. 
 
Este ano decidimos dedicar o congresso ao tema “Interdisciplinaridade em Neuropediatria”, convidando 
várias colegas de outras especialidades médicas com quem trabalhamos diariamente, em prol das nossas 
crianças e dos nossos jovens.  
Vários temas serão abordados, incluindo perturbações cognitivo-comportamentais, doenças genéticas e 
metabólicas, síndromes neurocutâneos, doenças oftalmológicas, cirurgia ortopédica, neurocirurgia e 
técnicas de neuroimagem.  
A conferência de encerramento irá abordar o desenvolvimento das emoções na criança, um tema tanto 
actual como importante, nos dias agitados em que vivemos... O bem-estar emocional das nossas crianças e 
o desenvolvimento de competências socioemocionais são, sem dúvida, um dos nossos objectivos clínicos. 
 
Estamos convictos que este Congresso será rico cientificamente, com a participação e a motivação de todos 
os presentes. 
 
Bem-vindos! 
 
 
 
       Mónica Vasconcelos 
       Pel’A Comissão Organizadora 
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19 de Maio, Quinta-feira 
 

09h00 – Sessão de abertura 

Mónica Vasconcelos, Isabel Luzeiro (Sociedade Portuguesa de Neurologia), Cláudia Melo (Sociedade Portuguesa 

de Pediatria), Ana Camacho (Sociedade Espanhola de Neurologia Pediátrica), Maria Luiza Manreza (Sociedade 

Brasileira de Neurologia Infantil), Christian Korff (Société Européene de Neurologie Pédiatrique) 

 

09h30 – Mesa 1: Interface com a Neurociência cognitiva 

Moderação: Mónica Vasconcelos, Filipe Palavra, Ana Camacho 

- PHDA (20’) – Boavida Fernandes (Coimbra) 

- Psicoses em crianças e jovens (20´) – Cristina Oliveira (Porto) 

- Cognição na esclerose múltipla pediátrica (20’) – María Jesús Arévalo (Barcelona, Espanha) 

 

10h45 – Coffee-break 

 

11h00 – 40 anos de reuniões multidisciplinares no Hospital Pediátrico: homenagem póstuma ao  

Dr. Francisco Faria Pais 

Intervenientes: Teresa Garcia, Luís Borges, Francisco Bento Soares 

 

11h30 – Mesa 2: Imagem e intervenção  

Moderação: Rui Pedro Pais, José Gustavo Soares 

- Neurorradiologia de intervenção em Neuropediatria (20’) – Ricardo Veiga (Coimbra) 

- Tratamento cirúrgico da epilepsia: novas perspectivas (20’) – Alexandre Campos (Lisboa) 

  

12h30 – Mini-Simpósio – Jazz Pharmaceuticals 

 

13:00 – Almoço 

 

14h15 – Comunicações orais (CO1-CO7) 

Moderação: Carla Mendonça, Catarina Magalhães 

 

15h30 – Mesa 3: Genética e Doenças Metabólicas 

Moderação: Tiago Proença dos Santos, Sofia Duarte 

- The challenges of newborn screening (30’) – Guenther Bernert (Viena, Áustria) 

- Approach to the patient with suspected leukodystrophy (30’) – Marc Engelen (Amsterdão, Holanda)  

 

16h45 – Coffee-break 

 

17h15 – Posters (P1-P16) 

Moderação: Catarina Luís, Cristina Pereira 

18h30 – Assembleia Geral Ordinária  



 

    

 

20 de Maio, Sexta-feira 
 

10h00 – Mesa 4: Olho, pele, tubo digestivo e sistema nervoso  

Moderação: Cristina Garrido, Elisabete Gonçalves, Célia Barbosa 

- Doença oftalmológica na primeira infância – Eduardo Silva (Lisboa) 

- Eixo intestino-cérebro – Manuela Grazina (Coimbra) 

- Síndromes neurocutâneos – Andreia Pereira (Lisboa) 

 

11h15 – Coffee-break 

 

11h45 – Comunicações orais (CO8-CO14) 

Moderação: João Nuno Carvalho, Teresa Moreno 

 

13h00 – Almoço 

 

14h00 – Mini-Simpósio – Roche  

 

14h30 – Mini-Simpósio – PTC BIO  

 

15h00 – Mesa 5: Ortopedia e Reabilitação  

Moderação: Isabel Fineza, Maria José Fonseca 

- Neuro-Ortopedia: quando a solução é cirúrgica (20’) – João Campagnolo (Lisboa) 

- Cirurgia ortopédica na doença neurológica: contributos actuais e perspectivas futuras (20’) – Cristina 

Alves (Coimbra) 

- Inteligência artificial, computação e reabilitação (20’) – Ana João Costa (Porto) 

 

16h15 – Coffee-break 

 

16h30 – Posters (P17-P32) 

Moderação: Margarida Henriques, Susana Rocha 

 

17h45 – Conferência: “O desenvolvimento das emoções” – Luís Borges (Coimbra) 

Moderação: Conceição Robalo  

 

18h30 – Sessão de encerramento e entrega de prémios   

 

 

 

 
 



 

    

 
COMUNICAÇÕES ORAIS 

 
CO01 – Enxaqueca em idade pediátrica – Casuística de uma consulta de Neurologia – 
Cefaleias 
 
Sofia Lopes¹, Mário Ribeiro², Inês Carvalho¹, Sara Varanda¹  
1- Serviço de Neurologia do Hospital de Braga; 2- Serviço de Pediatria do Hospital de Braga  

 
Introdução: 
A enxaqueca é uma doença crónica caracterizada por crises de cefaleias intensas, com frequência variável. 
Como tratamento existem medidas não farmacológicas e farmacológicas, com resposta e prognóstico 
influenciados por fatores clínicos e sociodemográficos. 
 
Metodologia: 
Identificação retrospetiva dos doentes com enxaqueca, segundo a ICHD-3, observados entre 2016 e 2018, 
com alta da consulta de cefaleias. Através de contacto telefónico, realizou-se avaliação clínica atual 
(frequência, intensidade de crises, utilização de medicação abortiva/preventiva e qualidade de vida pelo 
questionário MIDAS), de forma a investigar fatores preditores de agravamento. Análise descritiva e 
comparação dos grupos por regressão logística binária.  
 
Resultados: 
Identificados 30 doentes, a maioria do sexo feminino (63%). As medianas de idade no início da clínica e 
aquando da alta foram 12 e 17 anos, respetivamente. Relativamente aos subtipos de enxaqueca, 18 doentes 
(60%) apresentavam enxaqueca episódica sem aura, 10 (33%) enxaqueca episódica com aura, 1 enxaqueca 
menstrual pura e 1 enxaqueca vestibular. Verificou-se aumento das crises após a alta em 9 doentes (30%), 8 
dos quais com impacto na qualidade de vida. No grupo com agravamento após alta, 89% eram do sexo 
feminino, 44% apresentava comorbilidade psiquiátrica e dois reiniciaram fármaco profilático. No grupo com 
estabilidade/melhoria das crises após alta, a percentagem de comorbilidade psiquiátrica era menor (36%), 
sendo menos evidente a diferença entre sexos. A regressão logística não identificou fatores preditores de 
agravamento após alta.  
 
Conclusões: 
Em hospitais com resposta limitada da Neuropediatria, os doentes pediátricos são muitas vezes 
acompanhados por neurologistas de adultos. Contudo, conforme demonstrado nesta casuística, o 
agendamento limitado e consequente pressão para a alta hospitalar, contribuem para uma pior qualidade 
de vida, principalmente nos doentes do sexo feminino e com comorbilidade psiquiatrica. Seria interessante 
manter acompanhamento assíduo destes casos nos cuidados de saúde primários após a alta, prevenindo o 
reagravamento e necessidade de referenciação hospitalar. 



 

    

 
 
CO02 – Preditores  clínicos de NEDA-3 após diagnóstico de esclerose múltipla pediátrica  
 
Diogo Silva1, Catarina Fernandes2, Mónica Vasconcelos3, Carmen Costa3, Cristina Pereira3, Joana Afonso 
Ribeiro3, Joana Amaral3, Isabel Fineza3, Conceição Robalo3, Ricardo Faustino1, Filipe Palavra3,4  
1- Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; 2- Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 3- Centro de Desenvolvimento da Criança – Neuropediatria, Hospital 
Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 4- Instituto de Investigação Clínica e 
Biomédica de Coimbra (iCBR), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal  

 
Introdução:  
A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória e desmielinizante do sistema nervoso central que, em 
3-5% dos casos, é diagnosticada em idade pediátrica (<18 anos). A incidência nesta faixa etária está associada 
a uma maior taxa de surtos e a evolução mais precoce da incapacidade. 
Objetivos:  
Através do uso dos critérios NEDA-3 (No Evidence of Disease Activity–3), pretendeu-se estudar a existência 
de preditores clínicos associados à ausência de atividade da doença e a um controlo da evolução da mesma, 
12 meses após o diagnóstico. 
 
Metodologia:  
Estudo retrospetivo e unicêntrico, analisando variáveis demográficas, clínicas, laboratoriais e imagiológicas 
de doentes com EM pediátrica, aquando do diagnóstico e 12 meses depois. Aplicaram-se testes estatísticos 
de forma a comparar a distribuição das variáveis entre grupos definidos pelo estado NEDA-3 e, 
individualmente, por cada um dos 3 critérios que o definem. 
 
Resultados:  
Recrutaram-se 27 doentes com EM surto-remissão, 18 (66.7%) do género feminino, sendo a idade média de 
14.8 anos (DP=2.8) e a EDSS mediana de 1.5. Observaram-se diferenças significativas entre os grupos 
estratificados pelo estado NEDA-3 aos 12 meses: o tratamento com Natalizumab (p=0.017) e a negatividade 
para anticorpos IgG anti-vírus Epstein-Barr (EBV) (p=0.018) associaram-se a uma maior probabilidade de 
alcançar esse alvo. Doentes tratados com Natalizumab apresentaram maior probabilidade de ausência de 
atividade imagiológica da doença (p=0.006), registando-se o oposto em doentes sob Acetato de Glatirâmero, 
12 meses após o diagnóstico. 
 
Discussão/Conclusões:  
Os resultados salientam a utilidade de uma abordagem terapêutica precoce mais agressiva no controlo da 
doença e da evolução da incapacidade, o que se encontra em linha com muita da evidência publicada. 
Simultaneamente, enfatiza-se a potencial utilidade prognóstica da presença de anticorpos contra o EBV. 
Estudos futuros prospetivos e multicêntricos são necessários para confirmar a aplicabilidade destas variáveis 
como instrumentos prognósticos e de personalização terapêutica nesta entidade clínica. 
 
 



 

    

 
 
CO03 – Hipertensão Intracraniana Idiopática em Idade Pediátrica  
 
André Almeida1, Liliana Igreja2, Joana Martins3, Inês Carrilho3, Sónia Figueiroa3, Cristina Garrido3  
1- Serviço de Pediatria e Neonatologia, Centro Hospitalar de Trás Os Montes e Alto Douro, Vila Real; 2- Serviço de 
Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Porto; 3- Unidade de Neuropediatria, Centro Materno 
Infantil do Norte, Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Porto 

 
Introdução: 
A Hipertensão Intracraniana Idiopática (HII) é uma condição definida por pressão intracraniana elevada sem 
evidência de causa secundária. É rara em pediatria. O objetivo deste trabalho é analisar um grupo de 
crianças com HII seguidas na consulta de neuropediatria. 
 
Metodologia: 
Estudo retrospetivo com análise dos processos clínicos de doentes com HII entre 2015 e 2021. Variáveis 
recolhidas: idade actual; início dos sintomas; sintomas; antecedentes patológicos; exame neurológico; 
punção lombar (PL); pressão de abertura (PA); achados imagiológicos e tratamento realizado. 
 
Resultados: 
12 crianças, 58% obesas, 83% do sexo feminino. Idade mediana de diagnóstico 10 anos (5-16). Os sintomas 
foram cefaleia (83%), alterações de visão (67%), vómitos (33%), perturbação do sono (17%), fotofobia (8%), 
abdominalgia (8%) e cervicalgia (8%). Todos os doentes tinham papiledema (83% bilateral); 33% 
apresentavam parésia do VI par. Foi medida a PA em 83% dos doentes; todos fizeram imagem cerebral (6 
estudo venoso dirigido) sendo encontrado pelo menos um sinal indireto de HII em 83%. Todos fizeram 
acetazolamida (1 associado com furosemida). Uma doente teve necessidade de shunt lombo-peritoneal por 
falência terapêutica; um interrompeu o tratamento com retinoide. Não foi objetivada perda ponderal >10%. 
2 doentes apresentaram sequelas (diminuição da acuidade visual/contração do campo visual); 3 recidiva da 
sintomatologia, após suspensão do tratamento. 
 
Conclusões: 
O sexo feminino parece ser fator de risco para desenvolvimento de HII, como a obesidade em crianças mais 
velhas. Nenhum caso foi diagnosticado de forma assintomática, expectável devido às crianças terem idade 
superior a 5 anos. A cefaleia foi o sintoma mais frequente e o papiledema foi unilateral em 17% dos casos. 
Sinais indiretos na neuroimagem têm uma elevada especificidade diagnóstica. O objetivo do tratamento, 
centrado na eliminação dos fatores de risco e na acetazolamida, é eliminar os sintomas e prevenir a perda 
visual, sendo fulcral na taxa de recorrência e prognóstico. 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
C04 – Mielopatias agudas não neoplásicas em idade pediátrica: 11 anos de experiência em revisão 
 
Rita Rato1, Mafalda Mendes Pinto2, Mónica Vasconcelos3, Carmen Costa3, Cristina Pereira3, Joana Afonso 
Ribeiro3, Joana Amaral3, Isabel Fineza3, Conceição Robalo3, Ricardo Faustino1, Filipe Palavra1,3,4  
1- Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; 2- Serviço de Imagem Médica – Unidade 
Funcional de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 3- Centro de 
Desenvolvimento da Criança – Neuropediatria, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
Coimbra, Portugal; 4- Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Faculdade de Medicina, 
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal  
 

Introdução: 
As mielopatias são lesões na medula espinhal que podem ter distintas etiologias, incluindo inflamatória, 
degenerativa, infeciosa e vascular, para além de traumática e neoplásica, mesmo em idade pediátrica. 
 
Métodos: 
Estudo observacional retrospetivo, para o qual se recrutaram crianças com idades entre os 0 e 18 anos, com 
diagnóstico de mielopatia aguda não neoplásica e acompanhadas no nosso centro, entre 2010 e 2021. Foram 
analisadas, com base na revisão dos processos hospitalares, manifestações clínicas, resultados dos exames 
complementares de diagnóstico efetuados, tratamentos instituídos e prognóstico funcional dos doentes, 
comparando-se as diferentes etiologias. 
 
Resultados: 
Este estudo incluiu 36 casos (50% do género masculino), com idade média ao diagnóstico de 10.8±5.3 anos. 
Dezasseis tiveram etiologia desmielinizante e inflamatória, 13 vascular, 3 infeciosa e 4 idiopática. Um dos 
sintomas iniciais mais comuns foi a fraqueza muscular (68.9%), havendo queixas sensitivas em 48.3% dos 
casos. A dor, como sintoma inicial, foi reportada em 20%, estando associada a etiologia idiopática (p=0.05). 
Todos os doentes com mielopatia de origem vascular descreveram um início hiperagudo dos sintomas 
(p<0.001) e 75% dos doentes com mielopatia desmielinizante e inflamatória apresentaram um início 
subagudo. O estudo por ressonância magnética mostrou que a presença concomitante de lesões cerebrais 
está mais relacionada com a etiologia desmielinizante e inflamatória (p=0.003). O estudo da medula espinhal 
mostrou haver uma relação significativa entre a presença de lesões anteriores em corte axial e a etiologia 
vascular (p=0.018). Relativamente ao prognóstico, verificou-se a existência de uma relação entre uma pior 
evolução e um início de sintomas hiperagudo (p=0.024). 
 
Discussão:  
A coorte de 36 doentes recrutados para este estudo tem características sobreponíveis ao descrito na 
literatura. Conhecer as particularidades destas entidades, especialmente em idade pediátrica, é crucial para 
definir uma abordagem clínica eficaz, com potencial impacto positivo na qualidade de vida dos doentes e 
suas famílias. 
 
 



 

    

 
 
 
CO05 – Epilepsia  com Pontas Centro Temporais – rastreio de comorbilidades  
 
Mara Pinto1, Eulália Sousa2, Cláudia Monteiro2  
1- Serviço de Pedopsiquiatria Centro Hospitalar Tâmega e Sousa; 2- Serviço de Pediatria Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa  

 
A Epilepsia com Pontas Centro Temporais (EPCT) é a forma mais comum de epilepsia focal autolimitada em 
idade pediátrica. Apesar de por definição, o desenvolvimento e a cognição antes do início das crises serem 
considerados normais, estudos mostraram que durante o curso da epilepsia ativa, entre 15-30% das 
crianças demonstram algum grau de disfunção neurocognitiva. 
A ILAE preconiza o rastreio das comorbilidades cognitivas, comportamentais e psiquiátricas na altura do 
diagnóstico bem como a sua monitorização contínua.  
 
Objetivo:  
Avaliar a atenção, funções executivas e memória de trabalho das crianças com EPCT. 
 
Metodologia:  
Estudo transversal e observacional. Informações obtidas por consulta do processo clínico e entrevista para 
aplicação do EpiTrack® Junior, a crianças e adolescentes com o diagnóstico de EPCT seguidos em consulta de 
Pediatria no CHTS entre 01 de abril de 2019 e 1 de abril de 2021. 
Resultados: incluídos 15 doentes, predomínio (11) do sexo masculino e com mediana de idades ao 
diagnóstico de 7 anos. O tempo médio de seguimento em consulta é de 19 meses. Sete doentes medicados 
em monoterapia, com controlo de crises e 8 sem medicação antiepilética. Nenhuma das crianças apresentou 
no EEG critérios de POC. Onze doentes revelaram um desempenho no EpiTrack® Junior de incapacidade, e 
destes, 5 cotada como significativa. Não encontramos diferenças significativas no desempenho do EpiTrack® 
Junior entre os doentes tratados e não tratados (p=0,421). 
Vários estudos revelaram que o EpiTrack® Junior é um instrumento de rastreio válido e confiável, permitindo 
também avaliar efeitos laterais de fármacos antiepiléticos. 
Estes resultados realçam a importância de uma consulta multidisciplinar de epilepsia, com apoio da 
Psicologia/Pedopsiquiatria no sentido de traçar o perfil cognitivo, comportamental, emocional e pedagógico 
a todos os doentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
CO06 – Cefaleia de características migrainosas associada a quatro síndromes genéticas raras: será 
enxaqueca?  
 
Emanuel Martins1,2, Pedro Faustino1,2, Filipe Palavra1,3  
1- Centro de Desenvolvimento da Criança – Neuropediatria, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Coimbra, Portugal; 2- Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 3- Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), 
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal 
 

Introdução:  
A enxaqueca é a segunda cefaleia primária mais frequente no mundo. Apesar de ser uma cefaleia primária, 
a Classificação Internacional de Cefaleias, na sua terceira versão (ICHD-3), reconhece uma entidade clínica 
diferente, definida como “Cefaleia semelhante à da enxaqueca, secundária a outra doença (enxaqueca 
sintomática)”. Reportamos quatro casos de doentes em idade pediátrica, com uma cefaleia deste tipo 
associada a quatro síndromes genéticas raras (Síndromes de Silver-Russell, Grange, Noonan e Doença de 
acumulação densa [Delta-SPD]), sendo que a cefaleia não é tida como uma das suas manifestações clássicas. 
 
Casos Clínicos: 
Rapaz de 13 anos, com diagnóstico de síndrome de Silver-Russell, referindo cefaleia episódica, pulsátil, 
bilateral, de intensidade grave, acompanhada de fotofobia, fonofobia e agravada pela atividade física. Exame 
neurológico e estudo por RM-CE sem alterações. 
Rapaz de 17 anos, com síndrome de Grange e queixas de cefaleia episódica, pulsátil, bilateral, de intensidade 
moderada, com náuseas e fotofobia. Exame neurológico com tremor postural ligeiro dos membros 
superiores. RM-CE com oclusão bilateral das artérias carótidas internas. 
Menina de 7 anos, com síndrome de Noonan e queixas de cefaleia episódica, bilateral, de intensidade 
moderada, desencadeada por stress emocional e acompanhada de náuseas. Exame neurológico e RM-CE sem 
alterações. 
Menina de 16 anos, com Delta-SPD, referindo cefaleia episódica, pulsátil, bilateral, de intensidade moderada, 
com fotofobia e fonofobia. Tem história familiar de enxaqueca. Exame neurológico e RM-CE sem alterações. 
 
Conclusão:  
Para diagnóstico de uma cefaleia primária, as queixas não poderão ser explicadas por outra entidade contida 
na ICHD-3. A relação entre uma eventual enxaqueca e as síndromes genéticas citadas não está estabelecida, 
mas também não pode ser excluída a associação de cefaleia ao espetro clínico dessas síndromes raras. São 
necessários mais estudos que reportem a frequência de cefaleias (incluindo de características migrainosas) 
nestes doentes, para que se compreenda a sua possível relação fisiopatológica. 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
CO07 - Dieta Cetogénica na Epilepsia refratária – experiência de um centro de referência pediátrico  
 
Margarida Almendra1, Catarina Cruz2, Teresa Painho1, Sandra Jacinto1, Andreia Pereira1, Rita Silva1, Ana 
Isabel Dias1, Sofia Duarte1, Mónica Pitta Grós Dias2, José Pedro Vieira1  
1- Unidade de Neurologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE; 2- 
Unidade de Nutrição, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE  

 
Introdução: 
Em cerca de 25% dos doentes, a Epilepsia é refratária aos fármacos antiepiléticos, pelo que cirurgia e dieta 
cetogénica (DC) são opções terapêuticas. 
A DC consiste num regime alimentar rico em lípidos, normoproteico e pobre em glícidos que mimetiza a 
resposta do organismo ao jejum prolongado, levando ao controlo de convulsões por um mecanismo ainda 
não totalmente compreendido. 
 
Objetivos/Metodologia: 
Caracterização e análise retrospetiva de crianças/adolescentes com epilepsia refratária, acompanhadas em 
Consulta Neurologia Pediátrica de um Hospital nível III, submetidas a DC entre 2017-2022. 
 
Resultados: 
Identificaram-se 64 doentes submetidos a DC: ativos (n=24), em redução (n=9) e inativos (n=31); 51,6% do 
sexo feminino e idade média de início de DC 4,3 anos [1M;17A]. A maioria fez DC clássica (68,8% com rácio 
4:1) e em 14,1% (n=9) houve necessidade de alterar o rácio inicial da DC. A duração da DC variou entre 12 
dias e 9 anos, com média de 2,2 anos. Em 29,7% (n=19) verificou-se uma redução>50% do número de crises; 
em 7 (10,9%) não ocorreu qualquer melhoria; 6 (9,4%) apresentaram período de melhoria seguido de 
agravamento e 4 doentes (6,3%) agravaram o padrão de crises. Foi possível reduzir o número de 
antiepiléticos em 33 (51,6%), 4 (6,25%) mantiveram o mesmo número de fármacos e em 6 (9,4%) foi 
necessário aumentar/adicionar fármacos. Ocorreu melhoria do funcionamento cognitivo e socialização em 
43,8% (n=28). Os efeitos adversos mais frequentes foram dislipidemia (17,2% n=11), elevação das 
transaminases (3%,n=2) e nefrolitíase (3%,n=2). A DC foi suspenda em 20,3% (n=13) por dificuldades em 
cumprir a mesma e 21,9% (n=14) por ineficácia. Registaram-se 2 óbitos não relacionados com a DC. 
 
Conclusões: 
Estes resultados apoiam a utilização da DC em crianças/adolescentes com epilepsia refratária e são 
coerentes com a literatura internacional. A terapêutica com DC é exigente, desafiante e para o sucesso é 
fundamental uma abordagem multidisciplinar. 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
CO08 - Queres participar num ensaio clínico? – Guia para crianças e adolescentes  
 
Telma Luís1,2, Mónica Vieira1, Maria Luís Vieira1, Filipe Palavra1,3  
1- Centro de Desenvolvimento da Criança – Neuropediatria, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Coimbra, Portugal; 2- Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro, Portugal; 3- Instituto de 
Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra 

 
Introdução:  
O risco de incapacidade persistente na esclerose múltipla (EM) de início em idade pediátrica sofreu uma 
redução de 50 a 70% nas últimas décadas, facto explicado pela melhoria dos cuidados prestados e das 
terapêuticas disponíveis. Espera-se, nos próximos anos, um aumento do número de agentes modificadores 
de doença aprovados para utilização abaixo dos 18 anos de idade e melhoria na segurança dos medicamentos 
existentes, com impacto positivo no prognóstico desta população. Para isso, é fundamental o recrutamento 
e participação de crianças e adolescentes em ensaios clínicos. 
 
Objetivos:  
Elaborar um guia informativo, destinado a crianças, adolescentes e seus cuidadores, contendo conceitos 
fundamentais relacionados com a metodologia de ensaios clínicos e que possa funcionar como suporte ao 
recrutamento, aumentando a literacia em saúde. 
 
Metodologia:  
Identificação das questões que mais frequentemente geram dúvidas nas crianças/adolescentes e nas 
famílias, quando abordados sobre a possibilidade de participação em ensaios clínicos ou projetos de 
investigação de natureza similar; elaboração de várias perguntas candidatas a figurarem no Guia; revisão 
bibliográfica e adaptação das respostas a essas perguntas em linguagem perceptível por 
crianças/adolescentes e suas famílias; preparação do Guia. 
 
Resultados:  
Desenvolveu-se um Guia visualmente apelativo e de fácil leitura, que aborda questões como: definição de 
ensaio clínico e suas fases, necessidade e fundamento da sua realização com crianças e adolescentes, não 
obrigatoriedade de participação no mesmo sem qualquer repercussão no seguimento clínico e 
confidencialidade, enfatizando a importância do conceito de consentimento informado. 
 
Conclusões:  
O recrutamento para ensaios clínicos é muito desafiante em idade pediátrica, exigindo aos investigadores 
uma grande disponibilidade de tempo para as famílias. A utilização do Guia proposto poderá ajudar no 
esclarecimento de muitos conceitos críticos para a participação em ensaios clínicos, contribuindo para 
aumentar a literacia em saúde das crianças, dos adolescentes e dos seus cuidadores. 
 
 
 



 

    

 
 
CO09 - Displasia septo-óptica: o espectro clínico, analítico e imagiológico  
 
André Araújo1, Diana Alba2, Joana Nunes1, Marta Vila Real3, Ana Filipa Geraldo1, Fátima Santos3 
1- Serviço de Imagiologia, Unidade de Neurorradiologia Diagnóstica, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 2- 
Serviço de Pediatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa; 3- Serviço de Pediatria, Unidade de Neuropediatria, Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho  

 
Introdução: 
O diagnóstico de displasia septo-óptica (DSO), uma anomalia congénita rara com grande variabilidade 
fenotípica, pressupõe a presença de pelo menos duas características da tríade clássica: hipoplasia das vias 
ópticas, alterações morfológicas ou hormonais do eixo hipotálamo-hipofisário e defeitos malformativos da 
linha média, incluindo agenesia do septo pelúcido e/ou do corpo caloso. A DSO pode-se associar a outras 
condições neurológicas, tais como epilepsia e atraso de desenvolvimento. 
 
Objetivos e Metodologia: 
Descrever a heterogeneidade dos doentes com DSO seguidos na consulta externa de Neuropediatria do 
CHVNG/E (n=5), com descrição do espectro de alterações clínicas, analíticas e imagiológicas. 
 
Resultados: 
Os 5 doentes avaliados, 3 do género masculino, apresentam idades compreendidas entre os 5 meses e os 15 
anos de vida. Foram detectadas alterações visuais em 2 doentes, com associada hipoplasia dos nervos 
ópticos, e está documentada epilepsia também em 2 casos. Apenas 1 doente apresenta alterações hormonais 
analíticas referentes ao eixo hipotálamo-hipófise e concomitante ausência do normal hipersinal em T1 da 
neurohipófise. Todos têm agenesia do septo pelúcidos – parcial (3) ou completa (2) e apenas 1 não 
demonstra alterações morfológicas do corpo caloso. Verifica-se a presença de malformação de 
desenvolvimento cortical (com padrão polimicrogírico) em 2 casos. A maioria dos doentes (4) apresenta 
outro tipo de alterações imagiológicas associadas que variam desde quisto simples da pars intermedia a 
extensas fendas esquizencefálicas bilaterais. Relativamente à investigação genética, 1 doente não tem 
estudo realizado, 1 apresenta uma variante no gene NF1 e os restantes 3 casos apresentam estudo negativo 
– painel da displasia septo-óptica com avaliação de 17 genes (2) ou array do líquido amniótico (1). 
 
Conclusões:  
O vasto espectro de alterações descritas nos vários domínios da DSO encontra-se demonstrado neste grupo 
de doentes, reflectindo a sua heterogeneidade e variabilidade fenotípica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
CO10 - The many faces of pediatric hydrocephalus: a pictorial review  
 
Ana Carolina Chaves1, Sílvia Carvalho1, César Nunes1, José Gustavo Soares2, José Augusto Costa2, Rui Pedro 
Pais1  
1- Unidade Funcional de Neurorradiologia, Serviço de Imagem Médica, CHUC; 2- Serviço de Neurocirurgia, Hospital 
Pediátrico, CHUC  

 
Introduction: 
Hydrocephalus is a disorder of CSF physiology resulting in abnormal expansion of cerebral ventricles. 
Advances in MRI and better understanding of the pathophysiology of hydrocephalus have organized the 
etiopathogenic concepts into obstructive (ventricular and extraventricular) and nonobstructive, as well as 
chronic and acute hydrocephalus. It is a common disorder in children. 
 
Study design: 
We present an imaging review which provides a comprehensive pathophysiologic understanding of pediatric 
hydrocephalus. A selective search of patients with the various causes of hydrocephalus was undertaken at 
neuroimage database from Hospital Pediátrico de Coimbra. 
 
Results: 
We managed to select a large number of cases representative of the broad spectrum of pediatric 
hydrocephalus. MRI was extensively used in diagnosis and showed signs of hydrocephaly in all of our cases, 
mostly acute. 
In this review the various causes of ventricular obstructive hydrocephalus are presented, including 
aqueductal stenosis and congenital brain malformations such as Chiari II malformation and Dandy-Walker 
malformation. Tumors represent a broad group of pathologies that can cause obstruction of any portion of 
the ventricular system, and we present intraventricular, brainstem, pineal region, suprasellar and posterior 
fossa tumors as causative of hydrocephalus. Bacterial meningitis, leptomeningeal metastasis and 
intraventricular hemorrhage are among other causes of obstructive pediatric hydrocephalus here presented, 
being intraventricular hemorrhage a leading cause of pediatric hydrocephalus. 
Nonobstructive hydrocephalus, defined by absence of any obstruction to CSF flow, is less common in 
children. It comprehends venous hypertension and choroid plexus papilloma, the latter here presented. 
 
Conclusion: 
Hydrocephalus is not a single disease but a manifestation of many different ones, and although is a common 
topic, developments in this field provided us with new insight. MRI can establish a diagnosis and differentiate 
obstructive from nonobstructive, as well as acute versus chronic or compensated hydrocephalus. 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
CO11 - O que é e o que não é Paralisia Cerebral. Experiência do Programa de Vigilância Nacional da 
Paralisia Cerebral (PVNPC) 
 
Alexandra Cabral, Teresa Folha, Ana Cadete, Eulália Calado  
Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral; Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral de Coimbra; 
Departamento de Epidemiologia- Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Centro de Reabilitação de 
Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian; Hospital Cuf Descobertas.  
 

Introdução:  
O diagnóstico de Paralisia Cerebral (PC) assenta essencialmente em critérios clínicos bem definidos 
(perturbação crónica motora, do movimento ou postura, provocada por distúrbios cerebrais não 
progressivos, ocorridos durante a gestação ou nos primeiros anos de vida da criança). Por vezes este 
diagnóstico é posto em causa, sobretudo nas doenças neurológicas genéticas de progressão lenta, que 
podem comportar-se como estáticas nos primeiros anos de vida. 
 
Objetivo:  
Avaliar número e características dos casos notificados como PC ao PVNPC que foram posteriormente 
excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão da SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe), no 
sentido de promover ações formativas e informativas aos notificadores e assim melhorar a acuidade 
diagnóstica. 
 
Métodos:  
Estudo descritivo e retrospetivo de coorte de casos nascidos entre 2001 e 2015 (14 anos) e notificados ao 
PVNPC como PC, através de inquérito, amplamente divulgado a nível nacional e recebido on-line ou por 
correio. O PVNPC adotou a idade de 5 anos para a notificação, habitualmente por profissionais experientes, 
dos casos com o diagnóstico de PC, confirmado nessa idade. Todos os inquéritos enviados são validados pela 
Comissão Coordenadora do PVNPC. São usados as definições e os sistemas de classificação da SCPE. 
 
Resultados: Dos 2424 casos notificados como PC, foram identificados 68 casos (2,8%) que não cumpriam 
critérios. Os grandes subgrupos foram as doenças neurológicas progressivas com 26 casos (38 %) e os atrasos 
globais de DPM/ perturbação do desenvolvimento cognitivo com 25 casos (37%); no primeiro subgrupo a 
referir 7 doenças mitocondriais e 6 síndromes genéticos. 
 
Conclusões:  
Como registo nacional o PVNPC apresenta uma baixa taxa de diagnósticos incorretos de PC, que se deve à 
elevada diferenciação dos notificadores. O envolvimento destes em debates regulares sobre o amplo e 
evolutivo espectro do diagnóstico diferencial na PC contribuirá significativamente para a redução dos falsos 
diagnósticos de PC. 
 
 
 



 

    

 
 
CO12 - Não fazer pela metade – caracterização imagiológica de síndromes hemisféricas  
 
Ricardo Gaspar Pires1, Conceição Robalo2, Daniela Jardim Pereira1  
1- Unidade Funcional de Neurorradiologia, Departamento de Imagem Médica, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Portugal; 2- Centro de Desenvolvimento Luís Borges, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, Portugal  
 
Introdução:  
Dentro das causas de epilepsia estrutural, as síndromes hemisféricas são situações raras. A sua importância 
deve-se ao facto de se associarem a quadros de epilepsia fármaco-resistente e défices neurológicos 
potencialmente progressivos. Embora a manifestação imagiológica, pela sua extensão, seja muitas vezes 
evidente com as técnicas de imagem atuais, a distinção entre estas entidades é relevante para determinar a 
sua etiologia, prognóstico, e melhorar a orientação terapêutica. 
 
Metodologia:  
Revisão dos achados imagiológicos de entidades clínicas epileptogénicas com padrão de alterações 
hemisféricas. 
 
Resultados:  
A Hemimegalencefalia é um distúrbio raro da formação cortical, caracterizando-se por assimetria da calote, 
aumento das dimensões do ventrículo lateral, espessamento cortical com perda da diferenciação cortico-
subcortical e esbatimento sulcal. A Encefalite de Rasmussen é uma doença inflamatória crónica com início 
na infância, cursando com atrofia cortical unihemisférica progressiva com 1) hipersinal da substância branca 
ou cinzenta em T2/FLAIR e/ou 2) hipersinal ou atrofia do núcleo caudado. A Síndrome de Sturge-Weber 
caracteriza-se por angiomatose leptomeníngea e hemangioma cutâneo facial congénito, habitualmente no 
território da 1ª divisão do nervo trigémio; ocorre atrofia parenquimatosa, alterações do sinal da substância 
branca, anomalias da circulação venosa, e realce com contraste e calcificações leptomeníngeas. A 
porencefalia traduz-se numa área cavitada, resultante duma lesão prévia (isquemia, trauma, infeção), que 
pode associar-se a epilepsia e perturbação do desenvolvimento cognitivo, sobretudo quando de grandes 
dimensões. Globalmente, as entidades descritas podem associar-se a degradação clínica progressiva, e a 
presença de sintomas como hemiparesia ou hemianopsia devem alertar para possíveis alterações 
hemisféricas. 
 
Conclusões:  
Uma história detalhada e avaliação cuidada dos exames imagiológicos permitem facilitar o diagnóstico e 
orientação mais correta de casos potencialmente graves, e em que a cirurgia pode ter um papel essencial na 
qualidade de vida. 
 
 
 
 



 

    

 
 
CO13 - Neurofibromatose tipo 1: estudo populacional em idade pediátrica  
 
Beatriz de Sousa, Catarina Azevedo, Cecília Gomes Pereira, Sara Nogueira Machado, Ana Luísa Lobo, Isolina 
Aguiar, Catarina Magalhães  
Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães  

 
Introdução:  
A neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma doença autossómica dominante causada por mutação no gene NF1. 
Apesar de uma das condições hereditárias mais comuns, aproximadamente 50% dos casos ocorre por 
mutação esporádica. Apresenta atingimento multissistémico, predominantemente neurocutâneo, com 
fenótipo identificável durante a infância. É uma condição crónica associada a aumento do risco de 
morbimortalidade. 
 
Objetivos:  
Caraterizar a população pediátrica com diagnóstico de NF1 com seguimento num Hospital nível II. 
 
Metodologia:  
Estudo descritivo retrospetivo de doentes seguidos atualmente em consultas de Neuropediatria, Pediatria 
Geral e Pediatria de Desenvolvimento com base na consulta de processos clínicos. 
 
Resultados:  
Incluíram-se 24 crianças e adolescentes com este diagnóstico, 58% do sexo masculino com média de idades 
atual de 10,5 anos (± 5,1). A média de idade ao diagnóstico foi de 2,2 anos (± 1,3). Está descrita história 
familiar em 66,7% com identificação de mutação com significado patológico conhecido em 54,2% dos casos. 
Mutações idênticas foram verificadas em apenas 2 doentes não relacionados. Fenotipicamente, 100% destes 
apresenta manchas café au-lait e 66,7% efélides axilares e/ou inguinais. Há descrição de, pelo menos, dois 
neurofibromas em 12,5% dos casos e, pelo menos, um neurofibroma plexiforme em 16,7%. Em 33,3% dos 
casos constatam-se alterações oftalmológicas típicas. Dos que realizaram RMN crânio-encefálica (CE) há 
alterações descritas em 91,7%, sendo que destes, 31,8% são gliomas do SNC. A patologia do 
neurodesenvolvimento verifica-se em 66,7% dos doentes, sendo a PHDA a mais prevalente. Esta população 
foi ainda caraterizada quanto a alterações de outros sistemas incluindo cardiovascular, endocrinológico e 
musculoesquelético. 
 
Conclusões:  
Os resultados obtidos são globalmente concordantes com a literatura. Em alguns casos foi possível identificar 
familiares afetados, até então sem diagnóstico, permitindo aconselhamento genético. A idade precoce de 
diagnóstico reportada e percentagem de alterações na RMN CE leva os autores a questionar a 
preponderância dos exames de imagem para a vigilância. 
 
 
 



 

    

 
 
CO14 - Modelo Multidisciplinar do CEBC no diagnóstico e tratamento da Perturbação do Espetro do 
Autismo 
 
Cristina Martins Halpern em co-autoria com equipa CEBC  
Centro de Estudos do Bebé e da Criança do Hospital Dona Estefânia  

 
Introdução:  
A abordagem neuropediátrica de patologias de fronteira, nomeadamente do neurodesenvolvimento, requer 
a construção de novos modelos de abordagem. O Centro de Estudos do Bebé e da Criança do Hospital Dona 
Estefânia desenvolveu um modelo multidisciplinar de atuação na suspeita de perturbação do espetro do 
autismo na primeira infância, aplicando a recente norma da Direção Geral da Saúde. Pretende-se a sua 
apresentação e casuística.  
 
Material e Métodos:  
Estudo retrospetivo descritivo da série de crianças (< 3 anos), observadas por suspeita de perturbação do 
espetro do autismo, entre janeiro de 2018 e setembro de 2019, segundo este modelo e a classificação DC:0-
5TM.  
 
Resultados:  
Foram observadas 178 crianças. A idade média da primeira consulta foi de 27 meses. Do total de crianças 
observadas, 116 concluíram as sessões diagnósticas (diagnóstico eixo I): perturbação do espetro do autismo/ 
perturbação do espetro do autismo atípica precoce (36%), perturbação do desenvolvimento da linguagem 
(18%), outros (19%). Em 26% dos casos, o quadro foi atribuído a fatores classificados em outros eixos.  
 
Discussão:  
O diagnóstico de perturbação do espetro do autismo foi colocado em 36%, demonstrando o desafio 
diagnóstico na primeira infância. A casuística demonstra ainda que as características da relação com o 
cuidador (eixo II), a presença de condições físicas (eixo III), fatores de stress psicossociais (eixo IV) e a 
trajetória de desenvolvimento (eixo V) têm um impacto clínico significativo. É desejável a antecipação da 
idade de sinalização pelo impacto no prognóstico.  
 
Conclusão:  
Este modelo é pioneiro em Portugal ao propor uma atuação conjunta de duas especialidades na primeira 
infância: pedopsiquiatria e neuropediatria, melhora a acuidade diagnóstica e permite a intervenção 
terapêutica precoce. A neuropediatria tem um saber nuclear para o estudo dos sistemas de construção 
cerebral, do pensamento e da relação na primeira infância, bem como para o diagnóstico e o tratamento das 
perturbações do neurodesenvolvimento. 
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PO01 - Torcicolo em idade pediátrica: uma etiologia grave sob uma manifestação clínica comum 
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Introdução:  
O torcicolo adquirido nas crianças é uma manifestação clínica com um amplo espectro etiológico, que inclui 
processos benignos e autolimitados, assim como quadros progressivos e potencialmente fatais. A 
identificação dos sinais de alarme, na colheita da história clínica e no exame objetivo, é essencial. 
 
Caso clínico:  
Doente do sexo feminino, de 16 meses, previamente saudável, referenciada ao serviço de urgência de um 
hospital de nível III por um quadro de torcicolo com um mês de evolução. Apresentava irritabilidade, 
alteração da marcha e postura, anorexia e perda ponderal de agravamento progressivo, o que já tinha 
motivado quatro observações no serviço de urgência da área de residência. Numa dessas observações, tendo 
sido constatada uma otite média aguda em concomitância com o torcicolo, foi medicada com antibioterapia, 
para tratamento em ambulatório. Regressou dias depois por agravamento clínico e recusa da marcha. Foi 
realizada uma tomografia computorizada crânio-encefálica no hospital da área de residência, descrita como 
normal. Dias depois, persistindo o quadro clínico, foi transferida para avaliação pela Neuropediatria. À 
admissão, era evidente um tilt cefálico para a direita, com contratura do músculo esternocleidomastoideu 
esquerdo. Apresentava uma tetraparésia flácida, reflexos miotáticos mais vivos nos membros inferiores e 
reflexo cutâneo-plantar equívoco bilateralmente. Foi solicitada uma ressonância magnética crânio-encefálica 
e cervical com carácter de urgência, que revelou uma volumosa lesão expansiva medular, entre a transição 
bulbomedular e o nível D5-D6. A posterior biópsia da lesão intra-axial confirmou o diagnóstico de glioma 
medular de baixo grau (astrocitoma). 
 
Conclusão:  
Este caso clínico mostra quão grave pode ser a etiologia de um achado clínico relativamente comum. Todavia, 
a persistência e agravamento progressivo das queixas, assim como as alterações identificadas ao exame 
neurológico, são importantes sinais de alarme, que tornam obrigatória a avaliação interdisciplinar das 
crianças com este tipo de manifestação e, naturalmente, a sua investigação complementar. 
 



 

    

 
 
PO02 - Alice no País da COVID-19 
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Introdução: 
A Síndrome “Alice no País das Maravilhas” (SAPM) caracteriza-se por episódios de perceções distorcidas ou 
alterações da perceção temporal/espacial. O mecanismo fisiopatológico não está bem definido. Contudo, 
alguns autores defendem que é um distúrbio percetivo raro, que afeta principalmente os mecanismos de 
integração do córtex associativo sensorial, envolvidos no desenvolvimento da relação interno-externo. Foi 
descrita inicialmente em doentes com enxaqueca e/ou epilepsia. Considera-se a etiologia infeciosa como a 
principal causa de SAPM em crianças, podendo ocorrer antes, durante ou após a infeção. A COVID-19 é a 
doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, à qual podem estar associadas manifestações neurológicas. 
 
Casos clínicos: 
Três crianças, com idades entre os 6 e os 11 anos, previamente saudáveis e sem antecedentes pessoais ou 
familiares de epilepsia e/ou enxaqueca, foram observadas em consulta de Neuropediatria por alterações 
visuais do tipo macrópsia, micrópsia, telópsia e pelópsia. Em duas das situações, os sintomas surgiram 
durante a infeção por SARS-CoV-2, sendo que na outra ocorreram uma semana após a doença. Todos os 
episódios duraram poucos minutos e resolveram espontaneamente em alguns dias. 
 
Discussão: 
Para o diagnóstico da SAPM não são necessários exames complementares. No entanto, a presença de 
alterações visuais paroxísticas leva a que, frequentemente, haja necessidade de excluir outras etiologias. 
Habitualmente, os episódios são autolimitados e os sintomas resolvem na totalidade, com bom prognóstico 
a longo prazo. Até ao momento, a SAPM ainda não foi associada à COVID-19. No entanto, nos casos clínicos 
descritos a infeção por SARS-CoV-2 foi o único trigger identificado. À semelhança do que acontece com outros 
vírus, como o EBV ou o H1N1, colocam-se como possíveis mecanismos fisiopatológicos subjacentes a 
hipoperfusão cerebral por hipoxémia e/ou pela ação de citocinas pró-inflamatórias associadas à resposta ao 
SARS-CoV-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO03 – A propósito de um caso de Esclerose Tuberosa em mosaico: apresentação de caso clínico e 
revisão da literatura  
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Introdução:  
A Esclerosa Tuberosa (ET) é uma síndrome neurocutânea com apresentação multissistémica e expressão 
clínica variável. O diagnóstico é estabelecido de acordo com critérios clínicos ou através da identificação de 
uma variante patogénica em heterozigotia no gene TSC1 ou TSC2. Em cerca de 10-15% dos doentes com 
diagnóstico clínico de ET não é obtida confirmação molecular pelos métodos convencionais, sendo que 
metade desses casos podem resultar de mosaicismo. 
 
Caso clínico:  
Descreve-se o caso de N.S., atualmente com 7 anos, primeira filha de casal não consanguíneo, sem 
antecedentes familiares relevantes. Observada aos 9 meses por achado incidental de tuberos corticais, linha 
de migração radiária e nódulo subependimário em RM-CE, durante internamento por meningite viral. Após 
a alta, iniciou acompanhamento multidisciplinar. Apresentou vários episódios de convulsões febris até ao 
primeiro ano de idade, uma crise de ausência aos 4 anos e o EEG mostrava ligeira atividade paroxística focal. 
Mais recentemente, surgiram pequenos angiofibromas faciais e uma mancha hipopigmentada na derme e 
na RM abdominal foram identificados com quistos e angiomiolipomas renais, inferiores a 4 mm. 
Foi realizado estudo molecular dos genes TSC1 e TSC2, no qual não foram identificadas alterações. Por 
manutenção da suspeita clínica foi pedido painel para síndromes neurocutâneas com elevada cobertura 
vertical, no qual foi identificada a variante em aparente heterozigotia (~10%) c.2272_2273del 
(p.(Ser758Glnfs*3) no gene TSC2, classificada como patogénica. Este resultado explica o fenótipo da N.S. e 
suporta o diagnóstico de ET em mosaico. 
 
Conclusão:  
Este caso ilustra a importância da multidisciplinaridade, suspeição clínica e novas tecnologias, na confirmação 
de mosaicismo na ET, permitindo vigilância e aconselhamento genético mais apropriado ao doente e à sua 
família. 
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Introdução:  
O gene GRIN2B, localizado no braço curto do cromossoma 12, codifica a subunidade GluN2B da família de 
receptores N-metil D-aspartato (NMDA) e é responsável pela neurogénese e processos cognitivos. O 
distúrbio do neurodesenvolvimento relacionado com o gene GRIN2B é caracterizado por atraso no 
desenvolvimento/deficiência intelectual ligeiro a grave. Associa alterações do tónus (espasticidade e/ou 
hipotonia), assim como epilepsia e perturbação do espectro do autismo. Outros achados menos frequentes 
incluem microcefalia e/ou deficiência visual cortical. A prevalência é desconhecida; apenas cerca de 100 
casos foram reportados até à data. O relato de casos tem como objetivo permitir conhecer os fenótipos 
associados a alterações no gene GRIN2B.  
 
Relato de caso:  
Os autores descrevem os casos de duas crianças acompanhadas na consulta de Neuropediatria com distúrbio 
do neurodesenvolvimento relacionado com o gene GRIN2B com base nas características clínicas e 
identificação de variantes patogénicas de novo, em heterozigotia, no gene GRIN2B. As variantes patogénicas 
descritas foram c.1935C>G e c.2459G>C, sendo a última mutação associada a perda de função. Os dois 
doentes apresentaram hipotonia e atraso do desenvolvimento constatado desde os primeiros meses de vida 
com posterior quadro de epilepsia. É descrita a evolução clínica, os exames complementares de diagnóstico 
realizados assim como a terapêutica instituída. 
 
Conclusão:  
Os fenótipos dos distúrbios do neurodesenvolvimento relacionados com o gene GRIN2B em idade pediátrica 
são diversos, com um espectro que varia desde o défice intelectual ligeiro sem epilepsia a encefalopatia 
epilética grave. Doentes com fenótipo epilético geralmente iniciam a sintomatologia na infância sendo que 
os espasmos e crises focais são os tipos de crises mais comuns. De ressalvar a importância do conhecimento 
e a compreensão das alterações relacionados com este gene de forma a permitir o diagnóstico precoce e a 
instituição de medidas de suporte e terapêuticas adequadas. 
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Introdução:  
A síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS) pediátrica pode ser caraterizada por sintomas crónicos 
de intolerância ao ortostatismo e aumento da frequência cardíaca (FC) ≥ 40 batimentos por minuto (bpm) 
até 5-10 minutos após levante, na ausência de critérios de hipotensão ortostática. Esta entidade tem 
(re)surgido no diagnóstico diferencial das complicações pós-COVID-19. Apresenta-se um caso clínico 
ilustrativo desta condição. 
 
Caso Clínico:  
Adolescente de 13 anos de idade, do sexo feminino, que recorreu ao serviço de urgência por disestesias, 
cianose e poiquilotermia distais e simétricas de ambos membros inferiores, com 2 dias de evolução. As 
queixas agravavam em ortostatismo e melhoravam com o decúbito. Teve infeção por SARS-Cov-2 um mês 
antes e influenza A 2 semanas antes. Ao exame neurológico apresentava sub-cianose dos pés com cianose 
dos dedos e dor com a verticalização dos membros, disestesia do 1/3 distal das pernas e hiporreflexia 
aquiliana. Sem outras alterações, nomeadamente défices de força segmentar. A prova de ortostatismo 
mostrou aumento da FC em 42 bpm, sem queda da pressão arterial e reprodutibilidade dos sintomas. 
Realizou estudo de causas secundárias de taquicardia ortostática, incluindo iatrogenia medicamentosa, 
anemia, hipertiroidismo, défice de vitamina B12, doença celíaca, cardiopatia, pandisautonomia aguda 
(síndrome de Guillain-Barré), feocromocitoma e estudo de gota seca para doença de Fabry. Foi assim feito o 
diagnóstico de POTS provável, tendo iniciado tratamento com reforço hídrico e salino, midodrina e programa 
de reabilitação na enfermaria. Agravou com a introdução de propranolol. Por exantema generalizado 
pruriginoso após introdução de midodrina foi feita substituição por fludrocortisona. Apresenta neste 
momento 1 mês de evolução, com melhoria insidiosa, mas ainda sem resolução clínica. 
 
Conclusões:  
O diagnóstico de POTS deve ser equacionado na intolerância ao ortostatismo, em particular em contexto 
pós-infecioso, estando esta entidade provavelmente subdiagnosticada. Porém, importa excluir outras 
causas, que tenham abordagem e tratamento específicos. 
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Introdução:  
As Paraparésias Espásticas Hereditárias (SPG) são um grupo heterogéneo de doenças genéticas 
neurodegenerativas com mais de 75 loci identificados, com padrão de transmissibilidade variável. 
Clinicamente, dividem-se em duas formas: formas puras, com espasticidade progressiva dos membros 
inferiores e aumento dos reflexos osteotendinosos (ROTs), sem défices neurológicos adicionais; formas 
complexas, que podem surgir com ataxia, perturbação do desenvolvimento intelectual ou neuropatia 
periférica. A SPG49 caracteriza-se por hipotonia precoce com evolução para paraparésia espástica com 
arreflexia, e perturbação do desenvolvimento intelectual. Dismorfias faciais estão frequentemente 
associadas. As principais complicações da doença são as infecções respiratórias e apneias, potencialmente 
fatais. Descrevemos um caso de SPG49 diagnosticado vários anos após o início da sintomatologia. 
 
Caso Clínico:  
Rapaz, pais consanguíneos. Seguimento multidisciplinar desde o primeiro ano de vida, por hipotonia axial e 
atraso global do desenvolvimento psicomotor, com evolução para perturbação do desenvolvimento 
intelectual, com comprometimento grave da linguagem expressiva, e perturbação do comportamento 
(agitação psicomotora e hetero-agressividade). Ao exame neurológico salienta-se hipotonia global, fraqueza 
dos músculos da face, sialorreia, palato em ogiva e ptose bilateral de agravamento progressivo. Marcha de 
base alargada, com genu flexum de instalação gradual. ROTs abolidos. Episódios de depressão do estado de 
consciência (maioria em contexto de infeções respiratórias com suspeita de engasgamento/aspiração), com 
múltiplos internamentos em cuidados intensivos, falecendo aos 17 anos na sequência de um desses 
episódios. A investigação efectuada ao longo do tempo foi inconclusiva, sendo identificada, aos 16 anos, 
através de mendelioma, uma variante em homozigotia no gene TECPR2, responsável por SPG49. 
 
Conclusões:  
A SPG é uma entidade com grande variabilidade na clínica, início de sintomas, progressão e gravidade, sendo 
ainda mais complexo o diagnóstico na ausência de história familiar. A sequenciação do genoma é cada vez 
mais uma ferramenta de diagnóstico essencial na etiologia destas patologias, permitindo a identificação de 
mutações causadoras de doença. 
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Introdução:  
A Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM) e a Esclerose Múltipla (EM) são doenças desmielinizantes 
inflamatórias imunomediadas do sistema nervoso central. Embora sejam duas entidades distintas, a 
apresentação clínica inicial pode ser semelhante ocasionando dificuldades no diagnóstico.  
 
Caso Clínico:  
Adolescente do sexo feminino de 14 anos, previamente saudável, observada no Serviço de Urgência por 
cefaleia hemicraniana esquerda e parestesias da hemiface esquerda. Apresentava lentificação, sonolência, 
hemiparesia esquerda de predomínio braquial, hipostesia álgica braquiofacial esquerda e marcha de base 
alargada com desequilíbrio. A RM revelou extensas lesões confluentes da substância branca, supra e 
infratentoriais, com um padrão sugestivo de ADEM. O líquido cefalorraquidiano não apresentava pleocitose, 
nem proteinorraquia. O estudo imunológico e serologias infeciosas foram negativos. Iniciou pulsos de 
Metilprednisolona 1g/dia com melhoria progressiva, seguido de corticoterapia oral. A pesquisa de bandas 
oligoclonais revelou-se posteriormente positiva e a pesquisa de anticorpos antiaquaporina 4 e anti-MOG foi 
negativa. Quatro meses depois verificou-se novo agravamento com limitação da abdução do olho esquerdo, 
diplopia na levoversão e marcha atáxica. A RM do neuroeixo evidenciou nova lesão captante de contraste na 
corona radiata esquerda. Confirmou-se o diagnóstico de EM pelo que iniciou terapêutica com Natalizumab.  
 
Conclusão:  
O caso apresentado revelou um desafio diagnóstico pois, por vezes, o primeiro surto de EM é diagnosticado 
como uma ADEM. Embora a apresentação inicial fosse sugestiva de ADEM, a existência de um novo surto 
associado a novas lesões captantes de contraste permitiram estabelecer o diagnóstico final de EM. A EM em 
idade pediátrica apresenta características particulares, como o atingimento de uma fase mais avançada da 
doença em idade mais precoce, sendo por isso o diagnóstico atempado importante. 
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Introdução: 
A síndrome de Sturge-Weber é um distúrbio neurocutâneo congénito e esporádico causado por uma 
mutação somática no gene GNAQ. A incidência é de 1 a cada 20 000 – 50 000 nascimentos e manifesta-se 
por malformações capilares faciais, angiomatose leptomeníngea e glaucoma. A apresentação clínica mais 
comum inclui crises convulsivas, com início, geralmente, nos primeiros meses de vida. A investigação 
etiológica inclui realização de RM crânio-encefálica para documentação de angiomatose leptomeníngea e 
respetiva extensão cerebral. 
Neste trabalho, apresentamos dois casos pediátricos de Sturge-Weber, ilustrando a heterogeneidade 
clínica e imagiológica. 
 
Casos Clínicos: 
Caso 1: sexo masculino, quatorze anos, quadro clínico inaugural de estado de mal convulsivo focal esquerdo 
aos 4 meses, em contexto de Angioma facial extenso bilateral no território trigeminal. RM Encefálica com 
extenso angioma leptomeníngeo bilateral, mas de predomínio direito, extensas calcificações corticais, PET 
com hipoperfusão difusa do hemisfério direito. Medicado com dose baixa de aspirina, evoluiu com atraso 
significativo do desenvolvimento, microcefalia, glaucoma, hemiparesia esquerda, episódios recorrentes de 
défice motor agudo e epilepsia relativamente controlada com cabarmazepina e levetiracetam. 
 
Caso 2: sexo masculino, sete anos, quadro clínico caracterizado por epilepsia focal controlada com valproato, 
com início aos dois anos, cefaleias intensas e incapacitantes, défice atencional e extinção visual sensitiva 
direita. Sem angioma facial, sem hemiparesia, sem envolvimento ocular e sem atraso de desenvolvimento. 
Realizou RM encefálica que revelou angioma temporo-occipital esquerdo e calcificações discretas corticais 
occipitais bilaterais.  
 
Conclusão: 
Os autores pretendem destacar através de dois casos, o amplo espectro de manifestações clínicas e 
imagiológicas da Síndrome de Sturge-Weber e sua correlação com o prognóstico. Pretende-se ainda alertar 
para a possibilidade desta síndrome, apesar da ausência de angiomas faciais. 
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Introdução:  
A epilepsia parcial contínua (EPC) é uma entidade rara em idade pediátrica, que pode ser 
secundária a alterações estruturais, vasculares ou imunomediadas. Caso-Clínico:Rapaz de 15 
anos, iniciou em fevereiro de 2021 crises focais motoras da hemiface e membro superior 
esquerdos. Apresentava RM cerebral e EEG na instituição de origem descritos como normais. 
Por refratariedade das crises, repetida RM cerebral 3 meses depois, a qual revelou hipersinal em 
T2 na circunvolução frontal média direita, com aumento do pico de colina, a evocar hipótese de 
glioma. Internado em setembro de 2021 por crises focais, que se tornaram contínuas, disartria 
e hemiparésia esquerda com face. Foi submetido a resseção subtotal da lesão cerebral com 
electrocorticografia intra-operatória a revelar descargas epileptiformes rítmicas contínuas na 
região cortical exposta (circunvoluções frontais superior, média e inferior), mais extensas do que 
a área lesional visível em RM. O estudo anatomopatológico revelou lesões de encefalite com 
infiltrado mononuclear perivascular e neuronofagia. No pós-operatório persistiram clonias da 
mão esquerda com AE frontocentral direita e atividade lenta contínua fronto-temporal, 
compatível com EPC. Identificados anticorpos anti-Hu no soro pelo que iniciou corticoterapia, 
IgIV e, posteriormente, rituximab e azatioprina. O estudo de neoplasias ocultas revelou massa 
mediastínica anterior. Submetido a timectomia por toracoscopia, obtendo-se resseção 
completa da lesão e diagnóstico anatomopatológico de tumor de células germinativas 
seminomatoso. Verificada redução significativa de crises e recuperação quase total dos défices 
motores. Atualmente, apresenta sequelas cognitivas ligeiras e clonias diárias, intermitentes, da 
mão esquerda, com generalização cerca de 1 vez por mês, sob múltiplos fármacos anti-crise 
epilética e terapêutica imunomoduladora.  
 
Conclusões: 
O diagnóstico de EPC associado à identificação de anticorpos anti-Hu e seminoma mediastínico 
configuram uma síndrome paraneoplásica, contribuindo o presente caso para a compreensão 
do espectro desta entidade. Apesar da estabilidade clínica, mantém-se um caso muito 
desafiante em termos de abordagem terapêutica e de prognóstico. 
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Introdução:  
A Coreia hereditária benigna é um distúrbio hipercinético do movimento raro, de causa genética autossómica 
dominante, causado maioritariamente por mutações pontuais no gene NKX2-1. Caracteriza-se classicamente 
por hipotonia de início precoce, seguida por coreia generalizada de progressão lenta, sendo frequente a sua 
melhoria na idade adulta. Associa-se a atraso do desenvolvimento motor, na maioria dos casos, podendo 
apresentar também distonia, mioclonias, tiques e alterações do desenvolvimento ou comportamento. É 
frequente a coexistência de patologia tiroideia e/ou pulmonar. 
 
Caso Clínico:  
Criança de 4 anos, sexo feminino, seguida por hipotonia generalizada e dificuldade alimentar desde o 1º mês 
de vida. Verificou-se melhoria da hipotonia, notando-se, no entanto, atraso no desenvolvimento motor, 
particularmente da marcha, com ataxia de predomínio axial e ligeiros movimentos coreicos do tronco e 
membros. Dismorfias faciais minor. A nível extra-neurológico a destacar infeções respiratórias baixas de 
repetição no 1º ano de vida e hipotiroidismo subclínico. Realizou RM-CE que revelou posição baixa das 
amígdalas cerebelosas. Estudo genético com arrayCGH demonstrou deleção em 14q13.1q21 de 2885 Mbp, 
envolvendo múltiplos genes, destacando-se o NKX2-1, como causador do quadro clínico. Tem havido 
melhoria da ataxia axial mas com movimentos coreico-distónicos mais expressivos. 
 
Conclusões:  
O presente caso trata-se de uma coreia hereditária benigna associada a alteração estrutural cromossómica. 
A presença de dismorfismos e de um quadro neurológico inicial menos específico levou-nos a iniciar o estudo 
por arrayCGH, o que permitiu o diagnóstico etiológico. A monitorização clínica em consulta multidisciplinar 
é essencial para vigilância do fenótipo futuro, particularmente importante nesta doente, atendendo ao fato 
da deleção incluir genes adicionais. 
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Introdução:  
Variantes patogénicas no gene GRIN2B associam-se a uma perturbação do neurodesenvolvimento de 
gravidade variável, com ou sem epilepsia, de hereditariedade autossómica dominante. Alteração do tónus, 
microcefalia, distúrbios do movimento e cegueira cortical são também frequentes. Mais raras são as 
malformações do SNC. 
 
Caso Clínico:  
Menina seguida em contexto multidisciplinar desde os 6 meses por atraso global do desenvolvimento (AGD) 
grave, hipotonia e discinésias. Filha de casal não consanguíneo. A RM-CE realizada aos 6 meses mostrou 
discreta hipoplasia da protuberância e redução da espessura dos nervos óticos e da substância branca 
temporo-parietal. Aos 12 meses iniciou crises mioatónicas, EEG com poliponta onda generalizada, 
controladas com levetiracetam. A investigação metabólica extensa e o array-CGH foram normais. Um painel 
NGS com análise de CNVs (Copy Number Variants) de genes associados a epilepsia identificou a variante 
missense c.1645G>A, p.(Ala549Thr) no gene GRIN2B, em heterozigotia, classificada como tendo significado 
clínico incerto. O estudo de segregação mostrou tratar-se de uma variante de novo, o que, aliado à 
compatibilidade do fenótipo, permitiu reclassificá-la como provavelmente patogénica. Por referência na 
literatura aos benefícios terapêuticos da memantina em doentes com variantes com ganho de função no 
gene GRIN2B, foi iniciada terapêutica adjuvante com memantina. Até ao momento, não há registo de efeitos 
adversos e assinalam-se pequenos progressos, ainda que difíceis de quantificar, mantendo um AGD grave. 
 
Conclusão:  
Este caso realça os desafios e a importância de estabelecer um diagnóstico molecular, permitindo definir um 
risco de recorrência (neste caso inferior a 1%) e a realização de diagnóstico pré-natal invasivo em futuras 
gestações do casal. Alerta-nos também para a necessidade de estudos funcionais que permitam a adequada 
implementação de maior número de terapêuticas personalizadas nas epilepsias e encefalopatias epiléticas 
genéticas. 
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Introdução: 
A trombose venosa cerebral (TVC) recorre em 1-2% dos casos, o que se associa a diferentes fatores de 
risco, como coagulopatias, doenças hematológicas, oncológicas, imunes e genéticas. 
 
Caso clínico: 
Adolescente de 12 anos, sexo feminino, com antecedentes de TVC aos 10 anos (cumpriu hipocoagulação 
durante 21 meses), e de episódios febris recorrentes autolimitados, acompanhados de faringite e 
adenopatias cervicais, com estudo molecular para síndromes auto-inflamatórios negativo. 
Admitida por cefaleia fronto-orbitária direita, com despertar noturno, foto/fonofobia e náuseas com 5 dias 
de evolução. Apresentava febre e rigidez da nuca; sem alterações na oculomotricidade; fundoscopia sem 
edema da papila. Analiticamente, leucocitose, elevação da PCR, LCR sem alterações. A neuroimagem mostrou 
trombose parcial aguda do seio cavernoso direito, com sinais indiretos de hipertensão intracraniana. Iniciou 
hipocoagulação e acetazolamida. Durante o internamento, objetivadas úlceras orais, tendo sido apurados 
episódios pregressos recorrentes de úlceras orais e um episódio de úlcera genital. Colocada a hipótese de 
Doença de Behçet/Neuro-Behçet (NBD). Realizada avaliação oftalmológica (excluída uveíte), teste patergia 
(negativo) e HLA-B51 (positivo). Face ao cumprimento dos critérios de NBD, foi associada terapêutica com 
colchicina e infliximab e a doente encontra-se atualmente assintomática.  
 
Discussão: 
Destacamos a raridade do caso clínico e salientamos a importância das manifestações não neurológicas para 
o diagnóstico e adequada orientação terapêutica. A TVC é a manifestação neurológica mais frequente no 
NBD e a terapêutica anti-TNF-α é fulcral, dado que a disfunção endotelial é o mecanismo primário envolvido 
na formação dos trombos. 
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A síndrome de Alagille (SALG) é uma doença autossómica dominante associada a variantes patogénicas em 
genes implicados na via de sinalização do Notch, JAG1 e NOTCH2, resultando numa multitude de 
apresentações com grau variável de gravidade intra e inter-familiar, incluindo mortalidade infantil. A SALG é 
caracterizada clinicamente por pelo menos três de cinco critérios major, incluindo colestase, malformações 
cardíacas congénitas, alterações oculares, fácies peculiar e dismorfias esqueléticas. Malformações renais ou 
vasculares, nomeadamente aneurismas cerebrais ou síndrome de Moyamoya, embora não constituindo 
critérios diagnósticos, podem coexistir e condicionar significativamente o prognóstico dos doentes. 
Propomos a revisão de achados neuroimagiológicos de dois casos de SALG em idade pediátrica avaliados 
num centro hospitalar terciário. Identificámos duas crianças com SALG do sexo masculino, com 22 meses e 4 
anos, portadores de variantes patogénica e provavelmente patogénica no gene JAG1 em heterozigotia, 
respectivamente. Ambas foram referenciadas para estudos neuroimagiológicos por macrocefalia, atraso 
global do desenvolvimento psicomotor e fronte proeminente com olhos profundos. A ressonância magnética 
cerebral revelou macrocerebelia relativa nos dois casos, sem alterações do sinal ou da foliação cerebelosa, 
associada a aplasia dos canais semi-circulares posteriores bilateralmente e inversão/aplanamento das 
bainhas óticas. Um dos examinados demonstrou adicionalmente canais semicirculares superiores e 
vestíbulos displásicos, bem como displasia da artéria comunicante anterior e múltiplas vértebras cervico-
dorsais em borboleta. 
A complexidade multisistémica de apresentações da SALG requer uma avaliação neuroimagiológica completa 
para estudo da base do crânio, parênquima encefálico, ráquis e vasculatura cerebral, com importante papel 
no diagnóstico, estratificação de risco, orientação terapêutica e seguimento adequado. 
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Introdução:  
Durante a pandemia por SARS-CoV-2 existiu um aumento dos casos de tiques e suspeitas de síndromes de 
Tourette(ST) nas consultas de Neuropediatria/Neurologia. Este aumento ocorreu concomitantemente com 
o aumento de número de influencers que partilham vídeos dos seus tiques na plataforma social TikTok. Os 
tiques do TikTok possuem muitas características presentes nos tiques funcionais, e surgem sobretudo em 
adolescentes do sexo feminino, com início rápido e mais tardio face ao ST.  
 
Caso Clínico:  
Adolescente, 15 anos, com uma gravidez e parto sem intercorrências e desenvolvimento psicomotor 
adequado durante a infância. Sem história familiar de tiques ou doença neurológica. Inicia quadro 2 anos 
antes de ataques de ansiedade após a morte da avó e 4 meses antes da vinda à consulta inicia quadro de 
movimentos involuntários, com ansiedade premonitória, não suprimíveis associados a ofensas verbais, 
acompanhados de pensamentos obsessivos. Ao EN apresenta movimentos involuntários, tipo-tique, motores 
e vocais complexos associados a copropraxia e coprolália. Pela apresentação súbita realizou RM-CE e 
avaliação analítica sem alterações, incluindo Ac anti-NMDA negativos. Realizou terapêutica sequencial com 
clonidina, aripiprazol, risperidona, unisedil e sertralina sem resposta e com agravamento dos pensamentos 
obsessivos. Iniciou terapia cognitivo-comportamental e mudou a terapêutica para topiramato 37,5mg bid e 
escitalopram 5mg com significativa melhoria dos tiques e pensamentos obsessivos. Atualmente tem períodos 
sem tiques e outros muito intensos, persistindo a coprolalila e copropraxia. Revisão de literatura: Recorreu-
se à Pubmed com os termos de pesquisa “TikTok Tics”, “Tics Social Media” e “TikTok Functional”, tendo-se 
obtido 8 artigos relativos ao tema, todos associando este fenómeno a uma perturbação funcional.  
 
Conclusão:  
Este caso ilustra uma nova forma de doença sociogénica de massas, apresentando movimentos funcionais 
Tourette-like e influenciada pela partilha de vídeos de tiques no TikTok. O diagnóstico de tiques funcionais 
deve orientar para terapêutica dirigida, evitando terapêuticas supérfluas que levem a consolidação das 
queixas. 
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Introdução:  
Citopatias mitocondriais são doenças raras e destacam-se pela sua variabilidade fenotípica e 
heterogeneidade genética. Imagiologicamente pode existir um espetro de achados, desde exames sem 
alterações a características patognomónicas. Os testes genéticos fornecem informação importante, 
sobretudo no prognóstico da doença. 
 
Caso clínico:  
Menino de 5 anos, 1º filho de casal consanguíneo. Gestação e parto sem intercorrências. Por atraso global 
do desenvolvimento psicomotor associado a hipotonia global, iniciou seguimento em consulta de 
Neuropediatria aos 12 meses. Evolução com hipertonia dos membros, com aumento dos ROTs, ataxia da 
marcha e progressivamente evidente perturbação do desenvolvimento intelectual. Na RM-CE (20 meses) 
apresentava hipersinal da substância branca bilateral, simétrico, sobretudo supratentorial, e cavitações 
periventriculares. Da restante investigação etiológica realizou-se painel NGS para leucodistrofias/ 
leucoencefalopatias (LD/LE); estudos bioquímicos lisossomal/peroxissomal; pesquisa de sulfito-oxidase e 
cromatografias de ácidos gordos de cadeia muito longa e aminoácidos que foram normais; potencial redox 
mostrou aumento do lactato sérico (3,2mM). O exoma em trio identificou uma variante patogénica, em 
homozigotia, no gene LYRM7, compatível com o diagnóstico de citopatia mitocondrial por deficiência nuclear 
do complexo-III da cadeia respiratória mitocondrial tipo 8 (DNC3-CRM8). Iniciou-se suplementação com 
coenzima-Q10 e vitamina C.  
 
Discussão:  
DNC3-CRM8 é uma doença rara, autossómica recessiva, neurodegenerativa progressiva. Apesar das imagens 
cavitadas da RM-CE evidenciarem um padrão de leucodistrofia mitocondrial, o painel NGS para LD/LE foi 
negativo. De acordo com a literatura, alguns dos genes associados a leucodistrofias cavitadas não foram 
estudados neste painel NGS para LD/LE. O gene LYRM7, não contemplado neste painel, foi identificado 
apenas em 2013, estando descrito em poucos casos. O exoma em trio é particularmente útil no diagnóstico 
de doenças com grande heterogeneidade clínica/genética. O diagnóstico genético assume elevada 
importância, não só pela possibilidade de prever o prognóstico e adequar a terapêutica adjuvante, mas 
também por permitir aconselhamento genético em casais jovens, que pretendam engravidar. 
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Introduction:  
Molecular genetic techniques, such as FISH (Fluorescence in situ hybridization, which detects and allocates a 
specific DNA sequence on a chromosome) or MLPA® (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, 
used for studying gene copy number variations, CNVs, associated with disease), are particularly important to 
help doctors achieve precise genetic diagnosis, especially when patients present with non-specific 
phenotypes. These are also key to ensure adequate genetic counselling when it comes to future offspring. 
 
Case Report:  
A 17 year old male patient was referred to the Medical Genetics clinic due to mild developmental 
delay/intellectual disability associated with a language disorder, epilepsy (since 3 months) and behavioral 
disorders (ADHD and aggressive behavior). Prior medical history was remarkable for acute meningitis at 18 
months, and severe head trauma causing generalized mild hemiparesis. Genetic testing revealed a 2.2 Mb 
deletion of chromosomal region 1q21.1-1q21.2, including CD160 gene. This CD160 microdeletion was 
inherited from the mother, who had a history of a language disorder and learning difficulties in school years, 
as well as 3 prior spontaneous abortions. The patient has 2 older sisters; one bears the mother’s deletion, 
only encompassing CD160 gene, and the other has the 1q21.1-1q21.2 microdeletion presented by the 
proband. Both sisters were generally healthy, with one showing a mild language disorder. Interestingly, both 
sisters had a history of multiple spontaneous abortions. 
 
Discussion: 
This familial case of chromosome 1q21.1 deletion syndrome (OMIM #612474) mirrors its incomplete 
penetrance and variable expressivity, possibly associated with mild to moderate intellectual impairment, 
psychiatric disturbances, non-specific dysmorphic features and cardiac abnormalities; unfortunately it has 
not been possible to obtain their father’s blood samples. The detection of precise cytogenomic 
microdeletions such as these described here is of utmost importance and implies the need for specialized 
genetic counseling, as the offspring of a healthy/mildly affected carrier might be more severely affected. 
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A Neurofibromatose tipo 2 (NF2) é uma síndrome neurocutânea autossómica dominante rara. Porém, 
metade dos doentes pode apresentar uma mutação de novo. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de 
tumores do sistema nervoso, sendo os schwannomas vestibulares bilaterais uma característica distintiva. Em 
idade pediátrica, a apresentação clínica é variável, o que pode levar a um atraso do diagnóstico. 
Rapaz, 11 anos, sem história familiar de NF2, seguido desde os 6 meses em consulta de Oftalmologia por alta 
miopia e maculopatia do olho direito (OD). Trazido ao Serviço de Urgência por diplopia binocular horizontal 
de início súbito e endotropia do OD de agravamento progressivo. Na observação oftalmológica a destacar 
endotropia OD, limitação da abdução, pupilas isocóricas/isoreativas, catarata em cunha no olho esquerdo e 
hamartoma da retina OD. TC e veno-TC crânio-encefálica (CE) sem alterações intracranianas ou sinais de 
trombose venosa. Punção lombar com pressão de abertura normal, exame citoquímico sem alterações, 
exames microbiológicos negativos. RM-CE e de órbitas mostrou realce e espessamento bilateral dos V e VIII 
pares, XII par esquerdo e discreto realce do VI par direito, aspetos compatíveis com schwannomas. 
Integrando os achados clínicos e imagiológicos, considerada a NF2 o diagnóstico mais provável. Durante o 
seguimento a destacar RM neuro-eixo com 2 schwannomas, a nível dorsal e lombar, de pequenas dimensões, 
sem compressão medular. Audiograma documentou diminuição da acuidade auditiva. Iniciada terapêutica 
com bevacizumab, sem intercorrências até à data. Após 4 meses de follow-up não apresenta alterações de 
novo ao exame neurológico, observada melhoria da parésia do VI par, com redução da endotropia e melhoria 
da abdução. Aguarda estudo genético. 
A NF2 mantém-se um diagnóstico desafiante em idade pediátrica, sobretudo na ausência de história familiar. 
Pode manifestar-se, tal como neste caso, apenas por alterações da motilidade ocular e lesões oftalmológicas. 
A abordagem multidisciplinar em centros especializados é essencial no acompanhamento destes doentes. 
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Introdução: 
A variante patogénica c.892C>T p.(Arg298Trp) no gene NACC1 (nucleus accumbens-associated protein 1) 
(19p13) tem sido associada a uma síndrome caracterizada por atraso no desenvolvimento, epilepsia, 
cataratas, dificuldades alimentares e atraso na mielinização cerebral (MIM#617393). Há apenas oito casos 
publicados, sendo esta a primeira descrição de um doente português. 
 
Caso clínico: 
Um lactente caucasiano de 5 meses foi referenciado à consulta de Neuropediatria por catarata congénita 
operada, atraso global do desenvolvimento, apresentando ainda apêndices pré-auriculares bilaterais. Dos 
antecedentes pré e perinatais destacava-se um parto distócico por cesariana e ventosa às 40 semanas, após 
gravidez sem intercorrências, sendo filho de pais saudáveis não consanguíneos. A transição para a vida 
extrauterina foi bem-sucedida e a somatometria adequada à idade gestacional. Na vigilância de saúde infantil 
verificou-se crescimento global no percentil 3. Aos 4 meses surgiram preocupações com o desenvolvimento 
psicomotor, por hipertonia generalizada e atraso global. Os pais descreviam eventos paroxísticos em sono, 
suspeitos de eventuais crises tónicas. Aos 5 meses, foi diagnosticada catarata bilateral, corrigida 
cirurgicamente. Aos 6 meses, o eletroencefalograma revelou atividade paroxística focal, mais evidente 
durante o sono e a ressonância magnética apenas evidenciou atrofia cerebral difusa. O estudo metabólico e 
array-CGH foram normais. A sequenciação completa do exoma permitiu o diagnóstico, identificando a 
variante supracitada no gene NACC1. Aos 15 meses, iniciou crises frequentes de irritabilidade. Na última 
avaliação, aos 17 meses, apresentava um olhar errático, uma reação inconsistente à estimulação sonora, 
movimentos estereotipados de protrusão da língua (sem dificuldades alimentares descritas) e hipertonia 
axial e apendicular. 
 
Conclusões: 
A variante c.892C>T (p.Arg298Trp) no gene NACC1 associa-se a uma perturbação do desenvolvimento com 
manifestações que definem uma síndrome muito rara. A descrição e sistematização do fenótipo destas 
crianças é fulcral, para que se possa proceder a uma caracterização clínica mais detalhada e a um 
aconselhamento e acompanhamento mais assertivos. 
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Introdução: 
A encefalite anti-recetor N-metil-D-aspartato (NMDA) é a forma autoimune mais frequente na idade 
pediátrica. O diagnóstico constitui um desafio pela sobreposição clínica entre os diferentes tipos de 
encefalites autoimunes, outras doenças inflamatórias do SNC, infeções, doenças metabólicas ou 
psiquiátricas.  
 
Caso clínico: 
Apresentamos dois casos de encefalite anti-recetor NMDA em crianças do sexo masculino, previamente 
saudáveis, com importantes diferenças em termos de sintomatologia e resposta terapêutica. 
 
Caso 1:  
Criança de 2 anos com quadro de 5 dias de evolução, alternando períodos de irritabilidade e prostração, 
movimentos orofaciais anómalos e afasia. História de pródromos infecioso. Ao exame clínico encontrava-se 
apirético, sem sinais meníngeos, marcha com desequilíbrio e mioclonias proximais. Análise de sangue, urina 
e líquor sem alterações. EEG com ritmo de base lento e assimétrico. RM-CE normal. Iniciou pulsos de 
metilprednisolona e imunoglobulina. O diagnóstico foi confirmado com deteção de anti-recetor NMDA no 
líquor e soro. Por falência terapêutica cumpriu imunoterapia de 2ª linha com Rituximab. Após agravamento 
inicial nas primeiras semanas, apresentou recuperação funcional gradual mas muito lenta. 
 
Caso 2:  
Criança de 7 anos com alterações do comportamento (sonolência, agressividade) e da linguagem, com 1 
semana de evolução, associando-se 2 crises epiléticas. Contexto de nasofaringite aguda, sem febre. Exame 
neurológico à admissão sem alterações. Análises de sangue, urina e líquor normais. EEG inicial, TC-CE e RM-
CE sem alterações. Iniciou imunoterapia de 1ª linha com pulsos de metilprednisolona (3 dias), respondendo 
rápida e favoravelmente. O diagnóstico foi confirmado pela deteção dos auto-anticorpos. Cumpriu 
corticoterapia oral durante 4 meses. Mantém vigilância em ambulatório, sem intercorrências. 
 
Conclusões: 
A suspeita clínica precoce é essencial neste diagnóstico, uma vez que atrasos no início da terapêutica têm 
implicações importantes no prognóstico, com risco de défices neurocognitivos permanentes. 
A melhoria lenta e progressiva pode ocorrer até 24 meses após o evento agudo, obrigando a decisões 
terapêuticas complexas. 
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Introdução:  
O diagnóstico de paralisia cerebral em doentes sem história de intercorrências perinatais e com RM-CE sem 
alterações requer um alto índice de suspeição perante dados da evolução clínica que apontem na direção de 
uma etiologia genética/metabólica. A Fatty acyl-CoA reductase 1 (FAR1) é uma enzima localizada na 
membrana do peroxissoma e que parece ter um papel preponderante na síntese fosfolipídica. Uma condição 
clínica autossómica dominante relacionada com uma mutação no gene FAR1 tem vindo a ser descrita e a 
apresentação clínica engloba paraparésia espástica, catarata congénita/juvenil bilateral e atraso do 
desenvolvimento psicomotor com hipotonia axial. 
 
Caso Clínico:  
Adolescente de 17 anos, sem antecedentes familiares relevantes, história de gravidez e parto sem 
intercorrências, clinicamente estável e com cumprimento de etapas de desenvolvimento até aos 6 meses de 
idade quando apresentou um episódio paroxístico caracterizado por retroversão ocular de curta duração e 
resolução espontânea. Evoluiu com atraso global do desenvolvimento/perturbação do desenvolvimento 
intelectual severa sem autonomia para as atividades da vida diária e tetraparésia espástica/discinética grave 
impedindo a marcha autónoma. Aos 2 anos de idade apresentou-se com dificuldades visuais tendo sido feito 
o diagnóstico de catarata bilateral com posterior correção cirúrgica. A investigação etiológica dirigida não 
apresentou alterações e manteve-se sempre com o diagnóstico de paralisia cerebral. A primeira análise dos 
dados da sequenciação WES-trio (CentoXome® whole exome sequencing) realizada em 2018 não evidenciou 
alterações. Dois anos depois, após análise retrospetiva dos dados, foi identificada uma variante patogénica 
em heterozigotia, de novo, no gene FAR1: c.1438C>T p.(Arg480Cys), consistente com o quadro clínico 
apresentado. 
 
Conclusões:  
O caso relatado, em conjunto com outros previamente reportados na literatura, pretende enfatizar as 
características desta patologia e a sua associação a um genótipo específico. A investigação aprofundada de 
doentes com diagnóstico de paralisia cerebral sem intercorrências perinatais e com RM-CE sem alterações 
não deve ser descurada. 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO21 – Epilepsia rolândica, perturbação do desenvolvimento intelectual e surdez – um quadro clínico, 
dois diagnósticos  
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Introdução:  
Patologias como epilepsia, perturbação do desenvolvimento intelectual (PDI) e surdez, isoladas ou em 
associação sindromática, são geneticamente heterogéneas. A sequenciação do exoma (WES), introduzida na 
rotina do diagnóstico genético, constitui uma importante ferramenta no seu estudo etiológico, 
particularmente perante fenótipos complexos incluindo alterações do neurodesenvolvimento. Embora a 
maioria dos quadros sindromáticos seja explicada por etiologia genética única, o WES pode revelar mais do 
que um diagnóstico etiológico. Apresentamos o caso de um jovem com manifestações que se pensava 
justificadas por um diagnóstico único, cujo estudo por WES concluiu duas etiologias genéticas distintas.  
 
Caso clínico:  
Rapaz, 14 anos, único filho de casal consanguíneo. Apresentou atraso global do desenvolvimento com 
maiores dificuldades na motricidade e linguagem que evoluiu para PDI ligeira. Aos 7 anos diagnosticada 
surdez neurosensorial bilateral moderada, iniciando uso de próteses auditivas com bom ganho funcional. Por 
episódios súbitos, recorrentes, de agitação psicomotora, realizou eletroencefalograma (EEG) que evidenciou 
pontas e complexos ponta-onda perirolândicos bilaterais, sem evidência de ponta-onda contínua no sono no 
registo EEG de 24h. Iniciou seguimento em pedopsiquiatria e intervenção comportamental/ farmacológica. 
Aos 9 anos iniciou crises focais motoras compatíveis com epilepsia rolândica controladas sob levetiracetam, 
que suspendeu aos 12 anos. A investigação com WES identificou uma variante provavelmente patogénica 
em heterozigotia no gene GRIN2A (c.1008-1G>C) e uma variante provavelmente patogénica em aparente 
homozigotia no gene OTOG (c.5479_5483dup, p.Ala1829Hisfs*42).  
 
Discussão:  
O gene GRIN2A (OMIM#245570) associa-se a um espectro de fenótipos autossómicos dominantes de 
epilepsia e perturbação da linguagem (afasia adquirida, agnosia auditiva, disartria e dispraxia da fala), de 
gravidade variável, incluindo formas graves com regressão da linguagem e/ou desenvolvimento. O gene 
OTOG está associado a forma recessiva de surdez pré-lingual não progressiva (OMIM#614945). No presente 
caso, admite-se que a perturbação da linguagem possa ter o contributo de duas condições diferentes, 
considerando o atraso no diagnóstico da surdez. 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO22 – Supraversão tónica paroxística – os olhos apontam para o gene  
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1- Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta; 2- Unidade de Neuropediatria – Centro de Desenvolvimento da 
Criança Torrado da Silva, Hospital Garcia de Orta  

 
Introdução:  
Os episódios tónicos de supraversão do olhar (paroxysmal tonic upward gaze – PTU) são eventos motores 
oculares paroxísticos, não epiléticos, da infância. Ocorrem durante minutos a horas, tendo início entre os 6-
12 meses de idade e remissão espontânea pelos 3-4 anos. Podem preceder fenótipos mais graves de ataxia 
crónica, epilepsia ou défice cognitivo, sendo essencial o acompanhamento e investigação destes casos. 
 
Caso clínico:  
Apresentamos uma criança do sexo feminino, com antecedentes familiares de avó paterna com enxaqueca 
sem aura e tio materno com convulsões febris na infância. 
Aos 8 meses de idade iniciou, sem desencadeantes, episódios paroxísticos de desvio tónico do olhar para 
cima, com duração entre 1-30 minutos, múltiplos, diários, mais frequentes com o cansaço e ao adormecer, 
alguns acompanhados de flexão cefálica, sem alteração da consciência. Na avaliação inicial apresentava 
hipotonia axial e macrocefalia, bem como atraso de desenvolvimento, de predomínio motor. Mais tarde, 
surgiram movimentos de perseguição com intrusões sacádicas, nistagmo gaze-evoked e ataxia axial. A RM 
crânio-encefálica apenas revelou um alargamento dos espaços subaracnoideus e o EEG foi relatado como 
normal. 
Tem vindo a progredir a nível motor, mantendo atraso do desenvolvimento, e tem tido progressiva redução 
dos episódios, desde os 2 anos. Presentemente, com 3 anos, mantém episódios semanais, persistem sinais 
oculomotores cerebelosos e a marcha é autónoma, ligeiramente atáxica, com quedas ocasionais, tendo 
acompanhamento por equipa de intervenção precoce. 
Foi pedido estudo genético com sequenciação de nova geração para ataxias, identificando-se a variante 
c.2788dup, p.(His930Profs*138) no gene CACNA1A, provavelmente patogénica, em heterozigotia. 
 
Conclusões:  
O CACNA1A é um gene frequentemente associado a doenças paroxísticas. O seu espetro fenotípico é grande 
e dependente da idade. A identificação de PTU associada a sinais cerebelosos precoces deve levantar a 
suspeita para esta mutação, permitindo uma abordagem precoce, o aconselhamento genético e, 
eventualmente, abordagens terapêuticas dirigidas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO23 – Defeitos congénitos da glicosilação – a doença metabólica na neuropediatria  
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Introdução:  
Os defeitos congénitos da glicosilação traduzem doenças com atingimento multissistémico, sendo o 
sistema nervoso central o afetado de forma predominante.  
 
Caso Clínico:  
Lactente do sexo masculino com 11 meses de idade, fruto de uma gestação sem intercorrências, foi 
referenciado à consulta de neuropediatria por atraso do desenvolvimento psicomotor, com predomínio do 
componente motor. Ao exame objetivo com pobre interação social, estrabismo convergente à esquerda, 
mamilos afastados, acumulação de gordura na região supra-ilíaca, hipotonia axial e espasticidade membros 
inferiores. Foi solicitada uma ressonância cerebral que mostrou atrofia do cerebelo, envolvendo o vérmis e 
os hemisférios cerebelosos, de predomínio superior, com alargamento progressivo dos espaços entre os 
respetivos folia e do IV ventrículo. Realizou um estudo analítico com elevação do aspartato aminotransferase 
e da creatinoquinase e um array CGH sem alterações patológicas. Após discussão do caso em reunião 
multidisciplinar de genética, foi solicitado estudo metabólico com determinação da transferrina deficiente 
em carbohidratos (CDT) cujos valores se encontravam elevados. O estudo molecular do gene PMM2 revelou 
mutação em heterozigotia (c.407T>C e c.484C>T), o que permitiu realizar o diagnóstico de doença de 
glicosilação dos carbohidratos tipo1a. Posteriormente iniciou marcha atáxica ligeira, assim como alterações 
do sono com terrores noturnos. Realizou eletroencefalograma com atividade paroxística centro parietal 
bilateral no sono, pelo que iniciou terapêutica com valproato de sódio. Iniciou também acompanhamento 
em consulta de Pedopsiquiatria por dificuldades significativas a nível do processamento sensorial e regulação 
do comportamento (ansioso, opositivo, obsessivo), com manipulação genital frequente, tendo começado 
terapêutica com aripipazol. A criança realiza terapia da fala e terapia ocupacional.  
 
Conclusões:  
Este caso clínico salienta a importância do rastreio de doenças metabólicas em doentes com patologia 
neurológica, nomeadamente com hipoplasia cerebelosa, e traduz a importância da interdisciplinaridade na 
sua gestão. 
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Introdução:  
As leucodistrofias são um grupo de doenças que afectam a substância branca causado por uma grande 
diversidade de alterações genéticas. Aos fenótipos clássicos juntaram-se novas entidades com o advento da 
genética molecular. As mutações do gene IBA57 fazem parte de uma classe de doenças mitocondriais descrita 
nos últimos anos (Síndrome de Disfunção Mitocondrial Múltipla) associada a um defeito do cluster de 
biossíntese Fe/S, com um alargado espectro fenotípico que inclui a leucodistrofia. 
 
Caso clínico:  
Lactente, com pais não consanguíneos, gravidez vigiada sem intercorrências e desenvolvimento psicomotor 
adequado até aos 15 meses (controlo cefálico aos 3 meses, sentar aos 5 meses, primeiras palavras aos 7 
meses, andar aos 15 meses) quando foi notada regressão do desenvolvimento psicomotor com dificuldade 
progressiva na marcha e linguagem. Na primeira consulta de Neuropediatria (16 meses) destacava-se sinais 
piramidais dos quatro membros, hipotonia axial, ausência de equilíbrio postural na posição sentado, marcha 
em pontas possível com apoio. Nas avaliações subsequentes notado défice da acuidade visual bilateral e 
nistagmo espontâneo. A RM-CE revelou alteração difusa e simétrica do sinal da substância branca dos 
hemisférios cerebrais, abrangendo as regiões periventriculares, coroa radiada e centro oval, com restrição à 
difusão na interface substância branca/córtex e alteração do sinal do corpo caloso. O painel NGS para genes 
associados a leucodistrofias e leucoencefalopatias identificou duas variantes em heterozigotia no gene IBA57 
provavelmente patogénicas, não previamente descritas: c.478_479del, p.(Trp160Glyfs*8) e c.772G>A, 
p.(Gly258Ser). Admitiu-se o diagnóstico de defeito do cluster de biossíntese Fe/S, tendo o doente iniciado 
suplementação com idebenona, ubidecarenona e ribofavina. 
 
Conclusões:  
Descrevemos um caso de uma leucodistrofia causada por mutações em heterozigotia do gene IBA57, não 
previamente descritas. Este caso reforça a heterogeneidade fenotípica desta entidade e contribui para o 
crescente conhecimento da sua apresentação clínico-imagiológica. Salienta-se a importância da investigação 
com painéis de genes como sendo mais custo-efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO25 – Desafios e estratégias na adaptação da Ressonância Magnética Funcional na infância  
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Introdução:  
O estudo através de Ressonância Magnética Funcional (RMF) na infância pode ser importante sobretudo na 
caracterização pré-cirúrgica de casos selecionados, além de permitir a investigação do cérebro em 
desenvolvimento. Porém, crianças não são pequenos adultos, e os estudos de imagem apresentam desafios 
próprios nesta fase da vida. 
 
Métodos:  
Revisão da literatura de estratégias de adaptação técnica da RMF ao grupo etário <10 anos, com exposição 
de casos do CHUC. 
Resultados: Os paradigmas utilizados na infância seguem conceitos teóricos semelhantes aos dos adultos. 
Contudo, deve ter-se em consideração que o tempo de atenção é menor, o conteúdo da tarefa deve ser 
adequado ao grau de desenvolvimento, e a capacidade de permanecer imóvel durante um longo período de 
tempo é reduzida. Na prática, é recomendado utilizar séries funcionais curtas, com uma tarefa simples (mas 
estimulante), idealmente passível de ser explicada através de desenhos. Pode ser útil realizar uma sessão de 
treino antes do exame, e procedimentos de dessensibilização. Finalmente, para interpretação dos resultados, 
é importante reconhecer que o cérebro em desenvolvimento exibe padrões de reorganização funcional 
diversos em resposta à lesão, por exemplo com reorganização da rede cortical de linguagem para o 
hemisfério oposto. Mesmo com máxima preparação, é expectável uma taxa de falência até 50% nestes 
estudos; particularmente, em idades <5 anos, há frequentemente necessidade de anestesia geral, casos em 
que pode ser mais pertinente considerar a RMF resting state. No CHUC, foram realizadas 3 RMF adaptadas 
para crianças <10 anos, 2 demonstrando os resultados pretendidos, e 1 sem ativação significativa das áreas 
de linguagem, atribuído à fraca compreensão do paradigma e reorganização mais dispersa destas áreas. 
 
Conclusões:  
Quando é necessário realizar estudos de imagem em crianças, é importante ter em conta as diferenças 
inerentes ao grupo etário, adaptando os paradigmas utilizados e a interpretação imagiológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
PO26 – A importância da abordagem multidisciplinar nos doentes com NF1 – a propósito de um caso 
clínico  
 
Marta P. Soares1, João Passos2, Mafalda Ferreira2, Sofia Nunes3, Inês Patrocínio4, Maria Knoblich5, Filipa 
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Lisboa, Portugal 
 
A neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma patologia neurocutânea genética, com hereditariedade autossómica 
dominante, causada por variantes patogénicas no gene NF1. Caracteriza-se por lesões cutâneas 
hiperpigmentadas [manchas café-au-lait (CAL), efélides intertriginosas], nódulos de Lisch e neurofibromas 
(cutâneos/subcutâneos/plexiformes), e associa-se a predisposição tumoral. Outras manifestações incluem 
glioma do nervo óptico, epilepsia e escoliose. Os neurofibromas plexiformes (NP) podem causar deformação 
e dor, e apresentam risco de transformação maligna (~10%). O tratamento é limitado, incluindo-se cirurgia, 
com risco de recorrência. Foi recentemente aprovado o selumetinib (inibidor da via MAPK) no tratamento 
de NP inoperáveis, com eficácia demonstrada na redução do tamanho e controlo sintomático dos NP. 
Reporta-se um rapaz de 15 anos, filho de um casal não consanguíneo, com história familiar de NF1 (irmão, 
mãe, tios maternos e avô materno). Gravidez, parto e período neonatal normais. Aos 12 meses iniciou 
epilepsia, apresentando à observação CAL e efélides axilares intertriginosas. Fez pesquisa da variante 
familiar, identificando-se a variante NF1:c.6986delT, p.(lle2329Asnfs*46), em heterozigotia, classificada 
como patogénica, confirmando NF1 e iniciando seguimento multidisciplinar. Evoluiu com perturbação do 
desenvolvimento intelectual moderada e perturbação do comportamento grave, e nódulos de Lisch. A 
vigilância incluiu RMN pélvica e PET que detectou NP pré-sagrado (SUV máximo 3.2), progredindo com 
assimetria do membro inferior direito, parestesias e dor incapacitante, dificultando a marcha. Iniciou 
terapêutica com selumetinib, com melhoria no controlo da dor. Realizou PET de reavaliação e biópsia da 
lesão, compatíveis com tumor maligno da bainha do nervo periférico; e iniciou ifosfamida/doxorrubicina. O 
estudo genético em amostra tumoral (Foundation One®) identificou a fusão EML4-NTRK3, introduzindo-se 
Entrectinib. Progrediu desfavoravelmente com necessidade de cuidados paliativos, e morte aos 15 anos. 
Este caso salienta a importância do diagnóstico precoce na orientação clínica e no tratamento de 
complicações desta patologia, e a relevância da abordagem em equipa multidisciplinar desde o diagnóstico 
aos cuidados paliativos. 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
PO27 – Miastenia Gravis juvenil – um desafio terapêutico na Pediatria  
 
Margarida Almendra1, Inês Madureira2, Margarida Abranches3, Ana Casimiro4, Tiago Silva5, Mafalda Pires6, 
Catarina Santos7, João Falcão Estrada8, Teresa Painho1, Sandra Jacinto1, Andreia Pereira1, Rita Silva1, José 
Pedro Vieira1  
1- Unidade de Neurologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 2- Unidade 
de Reumatologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 3- Unidade de 
Nefrologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 4- Unidade de 
Pneumologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 5- Unidade de 
Infeciologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 6- Unidade de Medicina 
Física e Reabilitação, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 7- Unidade de 
Pedopsiquiatria, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 8- Unidade de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE  

 
Introdução:  
A Miastenia Gravis(MG) é uma doença neuromuscular autoimune, mediada por anticorpos contra os recetores da 
acetilcolina(anti-AChR). É uma patologia rara, sendo ainda menos frequente em idade pediátrica. Caracteriza-se, 
classicamente, por fraqueza muscular de caráter flutuante e fatigável, havendo frequentemente envolvimento 
bulbar. 
 
Caso Clínico: 
Adolescente, sexo masculino, 14 anos, saudável, admitido por fraqueza muscular nos membros inferiores com um 
mês de evolução. A destacar: anticorpos anti-AChR positivos(MusK e LRP4 negativos); diminuição patológica da 
amplitude e da área dos potenciais em ambos os nervos faciais, espinhais acessórios e radial direito; RM timo 
visualizável, sem evidência de timoma; alterações ventilatórias restritivas e SAOS ligeira. Iniciada piridostigmina 
com boa resposta. Posteriormente, agravamento da fraqueza muscular, sobretudo ocular, respiratória e da 
orofaringe, associada a dispneia e sintomas bulbares(disfonia e disfagia). Iniciada terapêutica imunomodeladora 
com IVIG e corticoide com fraca resposta. Completou ciclo de plasmaferese sem melhoria. Por persistência dos 
sintomas decidiu-se terapêutica com rituximab e posteriormente timectomia. Nove meses após diagnóstico, por 
ausência de melhoria clinica sustentada e dependência de IVIG foi iniciada terapêutica com eculizumab. 
Atualmente, 6 meses após o início, mantém melhoria sustentada dos sintomas MGC score 36 para 5. 
Complementarmente à Neurologia foi necessário o apoio: Nefrologia(técnica de plasmaferese), UCIP(pós-
operatório e crises miasténicas), Reumatologia(iniciou pamidronato por múltiplas fraturas dorso-lombares 
associadas à corticoterapia), Pneumologia(suporte ventilatório), Infeciologia(profilaxias por imunossupressão), 
MFR (reabilitação) e Pedopsiquitria (instabilidade do humor). 
 
Conclusão: 
Apesar da maioria dos doentes apresentar doença controlada sob imunossupressão, um subgrupo distinto 
apresenta sintomas graves refratários associado a elevada morbimortalidade, surgindo a necessidade de 
complementar a terapêutica standard com novos agentes biológicos. Eculizumab demonstrou melhor outcome e 
diminuição do score de gravidade, encontrando-se aprovado na MG refratária com anticorpos anti-AChR positivos 
em adultos. No entanto, as guidelines de abordagem em pediatria são escassas. A abordagem destes doentes 
apenas é bem-sucedida quando feita de forma multidisciplinar. 
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Introdução:  
O óxido nitroso é utilizado na prática clínica como agente anestésico há mais de 170 anos, sendo conhecido 
o risco de lesão do sistema nervoso central (degeneração combinada subaguda, neuropatia óptica ou 
disfunção cognitiva) e periférico, por interferência no metabolismo da vitamina B12. A sua utilização como 
droga recreativa (gás hilariante) tem vindo a aumentar recentemente. 
 
Caso clínico:  
Jovem de 17 anos, sem antecedentes patológicos, que recorreu ao SU por quadro progressivo, com três 
semanas de evolução, de alteração da sensibilidade nos membros inferiores e 
posteriormente das mãos, dificuldade da marcha e desequílibro com o encerramento ocular; a mãe descrevia 
nos dias que antecederam a vinda ao SU hipersonolência e hiperfagia. Apesar de terem sido negados hábitos 
toxifílicos, apurou-se, quando questionado diretamente, consumos semanais de óxido nitroso por inalação 
de balão. Ao exame neurológico apresentava quadro sugestivo de polineuropatia sensitivo-motora distal e 
simétrica, de predomínio crural, com perda de marcha autónoma. Durante o internamento realizou estudo 
analítico, sem anemia mas com anisocitose (RDW 17.3%), diminuição da vitamina B12 (128 pg/ml), aumento 
do ácido metilmalónico (203μg/L) e da homocisteína (>50umol/L), anticorpos anti-factor intrínseco 
negativos; ressonância magnética de neuroeixo com lesão longitudinalmente extensa cervical, com 
envolvimento dos cordões posteriores; eletromiografia com evidência de grave polineuropatia axonal 
motora aguda, simétrica, de predomínio distal e crural; potenciais evocados somatossensitivos dos membros 
inferiores de acordo com lesão cordonal grave. Iniciou-se reabilitação e reposição de cianocobalamina 
intramuscular, com melhoria clínica parcial. 
 
Conclusão:  
Pretendemos sensibilizar para a existência deste quadro neurotóxico e realçar a importância de considerar a 
possibilidade do consumo recreativo de óxido nitroso em jovens que se apresentem com quadro de 
polineuropatia sub-aguda ou com manifestações de envolvimento do sistema nervoso central, atendendo ao 
aumento recente do seu consumo nesta população. O tratamento precoce é fundamental para evitar ou 
minimizar as sequelas neurológicas permanentes. 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO29 – Encefalite de Bickerstaff em idade pediátrica – um desafio diagnóstico  
 
Ana Azevedo1,2, Inês Pedrosa3, Joanna Ashworth4, Paula Ferreira4, José Manuel Alves4, Cristina Cruz5, Inês 
Carrilho4, Manuela Santos4, Cristina Garrido4, Sónia Figueiroa4  
1- Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, Portugal; 2- Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar, Universidade do Porto, Portugal; 3- Centro Hospitalar de Leiria, Portugal; 4- Centro Hospitalar Universitário do 
Porto, Portugal; 5 – Hospital de Braga, Portugal  

 
Introdução:  
A encefalite de Bickerstaff é uma entidade imunomediada rara em idade pediátrica, caracterizada por 
oftalmoplegia, ataxia e alteração do estado de consciência. É considerada uma variante do espectro das 
síndromes de Miller Fisher e de Guillain-Barré, diferenciando-se pela alteração do estado de consciência.  
 
Caso clínico:  
Criança do sexo masculino, 3 anos, sem antecedentes relevantes, trazido ao SU por sonolência, febre, 
vómitos e exantema com 4 dias de evolução. Inicialmente com exame neurológico descrito como normal. A 
análise do líquor mostrou pleocitose mononuclear com isolamento de Enterovírus. Admitido diagnóstico de 
meningoencefalite por Enterovírus. Por agravamento, com flutuações do estado de consciência e 
instabilidade hemodinâmica foi sedado e admitido nos Cuidados Intensivos. Na observação apresentava 
pupilas simétricas pouco reativas, ausência de reflexo oculocefálico, sem gag reflex e tetraparesia flácida 
arrefléxica ascendente progressiva. Realizou nova punção lombar que demonstrou dissociação albumino-
citológica. RM encefálica mostrou captação de contraste de múltiplos pares cranianos e raízes cervicais. EEG 
apresentava lentificação difusa da electrogénese de base. O estudo de condução nervosa evidenciou 
velocidades de condução motora e sensitiva muito reduzidas, com prolongamento da latência motora distal, 
sugerindo polirradiculoneuropatia aguda desmielinizante. 
Foi admitido o diagnóstico de encefalite de Bickerstaff, iniciadas imunoglobulinas IV durante 5 dias e 
requisitado o painel de anticorpos anti-gangliosídeos, que se mostrou negativo. Registou-se melhoria do 
estado de consciência, do envolvimento dos pares cranianos e da tetraparesia, tornando-se evidente a ataxia 
axial e apendicular.  
 
Conclusão:  
A encefalite de Bickerstaff constitui uma causa de compromisso neurológico agudo potencialmente 
reversível e com bom prognóstico. Mesmo em idade pediátrica, o seu diagnóstico deve ser equacionado no 
diferencial das alterações do estado consciência. Neste caso, a presença de Enterovírus no líquor, a RM 
atípica e a ausência de anticorpos-anti-gangliosídeos dificultaram o diagnóstico, no entanto, é a clínica que 
prevalece, pelo que é necessário um elevado grau de suspeição. 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO30 – Esclerose Tuberosa – variabilidade intrafamiliar  
 
Cláudia Monteiro1, Eulália Sousa1, Joana Meireles2, Teresa Temudo3  
1- Serviço de Pediatria; Centro Hospitalar Tâmega e Sousa; 2- Serviço de Neurologia; Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa; 3- Unidade de Neuropediatria; Centro Materno Infantil do Norte – CHUP  

 
Introdução:  
O complexo da esclerose tuberosa (TSC) é uma doença neurocutânea autossómica dominante caracterizada 
por tumores benignos em múltiplos órgãos. Embora com penetrância completa, apresenta expressão clínica 
variável e os sinais/sintomas dependem da idade, dificultando o diagnóstico em algumas famílias, 
principalmente naquelas com características subtis. 
 
Caso Clínico:  
Criança sexo feminino, aos 12 meses inicia episódios paroxísticos de olhar vago, paragem da atividade, por 
vezes com rubor facial, duração de segundos, recuperação espontânea sem sonolência após evento. 
Frequência diária, sem predomino horário. Sem dismorfias, sem manchas cutâneas, desenvolvimento 
psicomotor adequado e exame neurológico normal. EEG: “pontas, polipontas, ponta-onda, quadrante 
posterior esquerdo e frontais bilaterais predomino esquerdo”. RMN cerebral sem alterações. Iniciou 
terapêutica com levetiracetam com controlo de crises. Orientada para consulta de Neuropediatria. 
Durante o segundo ano de vida, notada perturbação do desenvolvimento mais evidente na área da linguagem 
e da socialização, orientada para intervenção. Avaliação Escala de Griffiths com nível muito inferior (QG=69). 
Aos 27 meses, reiniciou episódios paroxísticos idênticos aos anteriores. Mantinha exame normal. EEG com 
pontas hipervoltadas frontotemporais bilaterais predomino esquerdo. Painel NGS epilepsia detetou a 
variante provavelmente patogénica c.672_673del p.(Met22IIefs*17) em heterozigotia no gene TSC1. Repetiu 
RMN cerebral, que mostrou túberes corticais nas regiões frontoparietais bilaterais e displasia transmanto. 
Rastreio multidisciplinar sem alterações. 
Pai com epilepsia desde os 3 anos, controlado em monoterapia, sem crises e sem seguimento há vários anos. 
Nunca compareceu na consulta da doente. Posteriormente observado por Neurologia descritos angiomas 
cutâneos e angiofibromas. EEG normal. RMN cerebral com túberes corticais, nódulos subependimários 
calcificados e focos de displasia transmanto. 
 
Conclusão:  
Ambos os doentes tiveram uma apresentação atípica da doença. O estudo genético da filha, sem 
manifestações clínicas, permitiu o diagnóstico dado que atualmente é um critério per si. No futuro terá um 
impacto fundamental na vigilância e aconselhamento dos doentes. 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 
PO31 – Manifestações motoras de doença neurológica funcional em idade pediátrica: uma análise 
retrospectiva  
 
Madalena Rodrigues, Maria José Fonseca, José Paulo Monteiro, João Carvalho  
Hospital Dona Estefânia (1º autor) e Hospital Garcia de Orta (coautores)  

 
A doença neurológica funcional (DNF) em idade pediátrica apresenta uma prevalência significativa na prática 
clínica, motivando 5-20% das referenciações para consulta de Neuropediatria1 e recurso ao Serviço de 
Urgência. Previamente considerado diagnóstico de exclusão, a reconceptualização da DNF conduziu à 
definição de achados clínicos sugestivos (“positivos”), abreviando o período de investigação etiológica, com 
impacto no prognóstico. 
No espectro da DNF encontram-se as manifestações motoras. À semelhança da idade adulta, determinados 
achados do exame neurológico (a par de outras características do quadro clínico) apontam para este 
diagnóstico.  
 
Objectivo principal: 
Estudo descritivo de sintomatologia motora de etiologia funcional em idade pediátrica, na amostra 
selecionada.  
 
Métodos: 
Procedeu-se a pesquisa de base de dados (Consulta de Neuropediatria + Internamento em Serviço de 
Pediatria HGO) entre 2008-Fevereiro 2022. 
Considerados os diagnósticos: “somatização”, “perturbação conversiva”, manifestação clínica “de etiologia 
funcional/psicogénica”. 
Após consulta de cada processo clínico excluiu-se: a) casos sem manifestações motoras de DNF, b) casos 
com exame neurológico ausente/insuficientemente descritivo nos registos clínicos. 
 
Resultados: 
N=20, 85% sexo feminino, média idade: 12 
A apresentação do quadro, motivando recurso ao Serviço de Urgência/Consulta de Neuropediatria, foi de 
fraqueza de membros em 50%, seguida de alteração da marcha (20%) e movimentos hipercinéticos (20%). 
Identificaram-se sinais sugestivos de etiologia funcional na totalidade da amostra, com maior frequência de 
distractibilidade (50%) e fraqueza colapsante (25%). O quadro motivou pedido de exames complementares 
de diagnóstico em 95% e internamento em 65% dos casos. Em 60% verificou-se resolução da sintomatologia 
numa semana. Em 40% da amostra apurou-se funcionamento pré-mórbido perfeccionista/ansioso.  
 
Discussão: 
Os achados ao exame neurológico são congruentes com a literatura, reforçando o seu papel no diagnóstico 
e terapêutica de DNF. Apesar de 95% da amostra ter realizado ECD, a identificação de sinais clínicos 
sugestivos de origem funcional na totalidade permitiu orientar o diagnóstico precocemente, acelerando e 
potenciando a recuperação. 



 

    

 
 
PO32 - A Multidisciplinaridade da Neurofibromatose tipo 1  
 
Andreia Forno1, João Passos2, Fátima Alves3, Marta Amorim4, João Campagnolo5, Paulo Rego Sousa1  
1- Unidade de Neuropediatria, Serviço de Pediatria, Hospital Dr. Nélio Mendonça; 2- Serviço de Neurologia, Instituto 
Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; 3- Serviço de Cirurgia Pediátrica, Hospital Dr. Nélio Mendonça; 4- 
Serviço de Genética, Hospital Dona Estefânia; 5- Serviço Ortopedia Infantil, Hospital Dona Estefânia  

 
A Neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma doença com envolvimento multissistémico. As manchas café-com-
leite podem ser a primeira manifestação da doença, contudo outras manifestações de órgãos ou sistemas 
podem ocorrer mais tarde. O seguimento multidisciplinar de doentes com NF1 é fundamental para a 
identificação precoce de complicações. 
Relatamos o caso de uma doente do sexo feminino, com antecedentes familiares de NF1, e manchas café-
com-leite no primeiro ano de vida (>6 com mais de 5mm). Aos 4 anos foi documentado atraso global do 
desenvolvimento. Aos 5 anos foi detectado volumoso conglomerado de neurofibromas desde o cavum 
faríngeo até ao mediastino superior (11×4,3cm), com efeito compressivo mas não invasivo das estruturas 
vizinhas, que se manifestou com discreto estridor, tendo sido avaliada em consulta multidisciplinar com a 
presença da Neuropediatria, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Cardio-Torácica e Cirurgia Vascular, sem indicação 
cirúrgica no momento. Por manter crescimento exponencial da lesão (16×7,5cm), condicionando dismorfia 
facial, lateralização da cabeça para a direita, com massa palpável a nível cervical à esquerda, e disfonia, aos 
11 anos foi referenciada para avaliação em Centro de Referência, sendo proposto tratamento com 
Selumetinib. Actualmente, aos 15 anos, apresenta escoliose grave, aguardando decisão cirúrgica, baixo peso 
(IMC 16,3kg/m2) e perturbação do desenvolvimento intelectual, justificando apoio educativo especializado. 
Tem seguimento em consulta de Desenvolvimento, Neurologia, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, 
Oftalmologia, Genética, Ortopedia e Nutrição. 
Com este caso pretendemos demonstrar a multidisciplinaridade existente em doentes com NF1, sendo de 
extrema importância a comunicação entre serviços e articulação com Centros de Referência, para a 
existência de uma rede adequada de cuidados, de modo a responder às necessidades desafiantes deste 
grupo de doentes. 
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