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COMUNICAÇÕES ORAIS 

10MDA-26379	 -QUALIDADE	 DE	 VIDA	 EM	
ADOLESCENTES	COM	NARCOLEPSIA	TIPO	1	-	
UM	ESTUDO	TRANSVERSAL	NUM	HOSPITAL	
TERCIÁRIO	
Luıś	 Salazar	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	Centro	
Hospitalar	Universitário	do	Porto	
Paula	 Manuel	 Vieira	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Centro	Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	
Centro	Hospitalar	Universitário	do	Porto	
Inês	 Cascais	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	Centro	
Hospitalar	Universitário	do	Porto	
Sónia	 Figueiroa	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	Centro	
Hospitalar	Universitário	do	Porto	
Marta	 Rios	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	Centro	
Hospitalar	Universitário	do	Porto	
	
Comunicação	Oral	

Introdução	 e	 ObjetivosA	 narcolepsia	 tipo	 1	 é	
uma	 doença	 crónica	 rara	 caracterizada	 por	
sonolência	diurna	excessiva	(SDE)	e	cataplexia,	
que	 tipicamente	 se	 manifesta	 durante	 a	
adolescência/inıćio	 da	 idade	 adulta.	 	 Entre	
outras	 complicações,	 associa-se	 a	 maior	 risco	
de	 depressão,	 comportamentos	 agressivos,	
problemas	 sociais	 e	 menor	 rendimento	
escolar.Os	 autores	 pretendem	 avaliar	 a	
qualidade	de	vida	relacionada	com	a	saúde	em	
adolescentes	 com	 narcolepsia	 e	 compará-la	
com	 controlos	 saudáveis.MétodosEstudo	
transversal,	 descritivo.	 Aplicação	 da	 versão	
portuguesa	 dos	 questionários	 "Pediatric	
Daytime	Sleepiness	Scale"	e	"KIDSCREEN-27"	a	
doentes	 com	narcolepsia	 tipo	1,	 seguidos	num	
hospital	 nı́vel	 III,	 e	 a	 uma	 amostra	 de	
conveniência	 de	 controlos	 saudáveis,	 com	
idades	 entre	 11	 	 e	 18	 anos.ResultadosForam	
incluıd́os	22	adolescentes	com	narcolepsia	(13	
-	 sexo	 feminino,	 9	 -	 sexo	 masculino),	 com	

mediana	de	idades	15,0	anos	(IIQ	13,0-16,0).	A	
mediana	 de	 idades	 ao	 diagnóstico	 foi	 11	 anos	
(IIQ	 9,8-13,5).	 Para	 além	 da	 	 SDE,	 todos	
apresentavam	cataplexia	à	data	de	diagnóstico,	
sendo	que	atualmente	14	(63,6%)	apresentam	
mais	 do	 que	 um	 episódio/mês.	 Vinte	 dos	 22	
doentes	 (90,9%)	 adirmam	 tomar	 medicação	
para	 controlo	 sintomático	 e	 19	 (86,4%)	
tiveram/têm	 acompanhamento	 psicológico.	 O	
grupo	 controlo	 incluiu	 23	 adolescentes	 (13	 -	
sexo	 feminino,	 10	 -	 sexo	 masculino),	 com	
mediana	 de	 idades	 de	 15,0	 anos	 (IIQ	
13,0-17,0).	A	qualidade	de	sono	auto-reportada	
foi	 semelhante	 nos	 dois	 grupos.	 O	 grau	 de	
sonolência	 diurna	 foi	 signidicativamente	
superior	 (p=0,032)	 nos	 doentes	 com	
narcolepsia	 (mediana	 16;	 IIQ	 11-20,3),	
comparativamente	 aos	 controlos	 (mediana	13;	
IIQ	13-16).	 Foi	 identidicada	SDE	em	7	 (31,8%)	
dos	 adolescentes	 com	 narcolepsia	 e	 em	
nenhum	 dos	 controlos.	 Relativamente	 às	
dimensões	 de	 qualidade	 de	 vida	 avaliadas	
(bem-estar	 fı́sico,	 bem-estar	 psicológico,	
autonomia	 e	 relação	 com	 os	 pais,	 suporte	
social,	 grupo	 de	 pares	 e	 ambiente	 escolar),	 os	
resultados	 foram	 inferiores	 nos	 doentes	 com	
narcolepsia,	 exceto	 no	 domıńio	 do	 grupo	 de	
pares	 e	 ambiente	 escolar,	 registando-se	
diferença	 estatisticamente	 signidicativa	 na	
a v a l i a ç ã o	 d o	 b e m - e s t a r	 f ı́ s i c o	
(p=0,001).Quando	 questionados	 face	 às	
perspetivas	 de	 vida	 futura,	 os	 doentes	 com	
narcoleps ia	 apresentaram	 resul tados	
sobreponıv́eis,	 exceto	 na	menor	 probabilidade	
de	 poderem	 vir	 a	 tirar	 carta	 de	 condução,	
embora	 sem	 s igni d i c ânc ia	 estat ı́ s t i ca	
(p=0,104).ConclusõesOs	 resultados	 de	
qualidade	 de	 vida	 nos	 diferentes	 domıńios	
foram	 inferiores	 nos	 doentes	 com	narcolepsia,	
ainda	 que	 a	 diferença	 tenha	 sido	 signidicativa	
apenas	 relativamente	 ao	 bem-estar	 fı́sico.	
Devemos,	 por	 isso,	 estar	 atentos	 a	 todos	 os	
aspetos	 que	 integram	 a	 qualidade	 de	 vida	
destes	 doentes,	 numa	 idade	 tão	 importante	
como	 é	 a	 adolescência.	 Dado	 o	 número	
reduzido	 de	 doentes	 pela	 raridade	 da	 doença,	
seria	importante	alargar	a	amostra	num	estudo	
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multicêntrico.	

Palavras-chave:	 Narcolepsia;	 Sono;	 Qualidade	
de	Vida;	Adolescente	

10MDA-12712	 -PERFIL	 NUTRICIONAL	 EM	
ADOLESCENTES	 COM	 ANOREXIA	 NERVOSA:	
QUE	RELAÇÃO	COM	A	CLÍNICA?	
Beatriz	 Sá	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 –	 Centro	
Hospitalar	de	Leiria	
Beatriz	 Vala	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 –	 Centro	
Hospitalar	de	Leiria	
Catarina	Coelho	-	Serviço	de	Pediatria	–	Centro	
Hospitalar	de	Leiria	
Joana	 Moutinho	 -	 Unidade	 de	 Nutrição	 e	
Dietética	–	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Raquel	 Oliveira	 -	 Unidade	 de	 Nutrição	 e	
Dietética	–	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Patrıćia	 Rocha	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 –	 Centro	
Hospitalar	de	Leiria	
Marco	 Fernandes	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 –	
Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Pascoal	Moleiro	-	Serviço	de	Pediatria	–	Centro	
Hospitalar	de	Leiria	
	
Comunicação	Oral	

Introdução/Objetivos:	 Poucos	 estudos	
caracterizaram	 a	 restrição	 de	 macro	 e	
micronutrientes	na	Anorexia	Nervosa	(AN)	e	a	
correlacionaram	 com	 a	 clıńica.	 Assim,	 temos	
como	 objectivos	 caracterizar	 o	 perdi l	
nutricional	em	adolescentes	com	AN	 à	data	do	
diagnóstico,	 e	 correlacionar	 o	 impacto	 da	
restrição	 alimentar	 (energética	 e	 nutricional)	
com	 s ina is	 v i ta i s ,	 perda	 pondera l	 e	
clı́nica.Metodologia:	 Estudo	 retrospetivo	 e	
descritivo.	 Incluıŕam-se	 adolescentes	 com	 AN	
seguidos	 em	 ambulatório	 entre	 dezembro	 de	
2015	 e	 fevereiro	 de	 2021.	 Analisámos	 dados	
demográdicos,	 perda	 ponderal	 e	 parâmetros	
clıńicos	 e	 laboratoriais.	 O	 aporte	 de	 macro	 e	
micronutrientes	 foi	 calculado	 com	 base	 no	

diário	alimentar	 relatado	na	primeira	consulta	
de	Dietética.	Análise	estatıśtica	com	SPSS	25®	
(α=0.05) .Resul tados:	 Inc luı́ ram-se	 54	
adolescentes	com	média	15.1±1.62	anos,	sendo	
88.9%	do	 sexo	 feminino.	O	percentil	de	 Inndice	
de	Massa	Corporal	(IMC)	médio	foi	16.7±18.57,	
correspondendo	 a	 uma	 perda	 ponderal	média	
foi	 de	 12.2±5.63	 kg.	 Os	 sintomas	 mais	
frequentes	 foram	 amenorreia	 secundária	
(79.5%),	 intolerância	 ao	 frio	 (51.9%),	
acrocianose	 (35.2%),	 alopécia	 (31.4%)	 e	
lanugo	(25.9%).	A	restrição	calórica	(RC)	média	
(comparativamente	 com	 o	 aporte	 para	 o	 peso	
ideal)	 foi	de	1077±560.9	kcal,	correspondendo	
a	43.7±20.4%.	A	restrição	 foi	principalmente	 à	
custa	 dos	 lı́pidos	 (ingestão	 média	 de	
38.6±21.60%	 da	 Dose	 Diária	 Recomendada	
(DDR)	 para	 a	 idade	 e	 sexo),	 com	 aumento	 do	
consumo	 de	 proteıńas	 e	 hidratos	 de	 carbono	
( H C )	 ( 1 8 1 . 6 [ 1 2 5 . 3 - 2 3 4 . 7 ] %	 e	
140.2[89.4-169.3]%	 da	 DDR,	 respetivamente).	
Observámos	 uma	 ingestão	 superior	 à	 DDR	 de	
sódio,	 vitamina	 C	 e	 vitamina	 B6	 (148±70.0%;	
1 4 7 ± 8 9 . 6% ;	 1 1 9 . 5 [ 8 9 . 6 - 1 5 5 . 5 ] % ,	
respet ivamente) .	 Todos	 os	 res tantes	
micronutrientes	 estavam	 diminuıd́os,	 sendo	 a	
vitamina	 D	 o	 que	 apresentou	menor	 consumo	
(mediana	 6.2%	 da	 DDR).	 Observámos	 uma	
correlação	negativa	entre	a	FC	e	a	RC	(r=-0.27;	
p=0.048).	 Não	 observámos	 correlação	
estatisticamente	 signidicativa	 entre	 a	 RC	 e	 a	
pressão	 arterial	 (PA)	 ou	 a	 presença	 de	
amenorre ia	 secund ár ia	 (p=0 .149) .	 A	
amenorreia	 secundária	 correlacionou-se	 com	
maior	 ingestão	 de	 HC	 (p=0.004)	 e	 vitamina	 E	
(p=0.016);	 a	 alopécia	 com	menor	 ingestão	 de	
vitamina	B12	 (p=0,028)	 e	 fosfato	 (p=0,026);	 a	
intolerância	 ao	 frio	 com	 menor	 ingestão	 de	
lıṕidos	 (p=0.037),	 fosfato	 (p=0.038)	 e	 zinco	
(p=0 .048) .Conc lus ões :	 A	 RC	 ocorreu	
essencialmente	 à	 custa	de	 lıṕidos,	mantendo	a	
maioria	 aporte	 proteico	 e	 de	 HC	 adequados.	
Concordantemente,	 a	 presença	 de	 amenorreia	
secundária	não	 se	correlacionou	com	a	RC	
mas	 sim	 com	 a	maior	 ingestão	 de	 HC.	 Ao	
invés	 dos	 macronutrientes,	 houve	 uma	
diminuição	 global	 dos	 micronutrientes	
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ingeridos ,	 correlacionando-se	 d é d ices	
nutricionais	 especıd́icos	 com	sintomas	 clıńicos.	
Estes	 resultados	 podem	 ter	 impacto	 na	
individualização	 da	 abordagem	 médico-
nutricional	dos	adolescentes	com	AN.	

Palavras-chave:	 Anorexia	 Nervosa;	 Perdil	
Nutricional;	Adolescência	

	
10MDA-17656	 -IMPORTÂNCIA	 ATRIBUÍDA	
PELOS	ADOLESCENTES	À	EDUCAÇÃO	SEXUAL	
E	SUA	RELAÇÃO	COM	COMPORTAMENTOS	DE	
RISCO	
Raquel	 Gonçalves	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Hospital	 Pediátrico	 de	 Coimbra,	 Centro	
Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra	
Carolina	 Folques	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santo	André,	Centro	Hospitalar	de	
Leiria	
Alexandra	 Luz	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Hospital	
de	Santo	André,	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Teresa	 Kraus	 -	 Centro	 de	 Inovação	 em	
Tecnologias	e	Cuidados	em	Saúde,	Leiria	
Maria	 Dixe	 -	 Centro	 de	 Inovação	 em	
Tecnologias	e	Cuidados	em	Saúde,	Leiria	
Pascoal	Moleiro	-	Serviço	de	Pediatria,	Hospital	
de	Santo	André,	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
	
Comunicação	Oral	

Introdução	 e	 objetivos:	 Os	 adolescentes	 têm	
fácil	 acesso	 a	 informação	 sobre	 sexualidade.	A	
educação	 sexual	 (ES)	 é	 importante	na	 triagem	
desta	 informação	 e	 na	 prevenção	 de	
comportamentos	 de	 risco.	 Objetivo:	 avaliar	 a	
importância	atribuıd́a	pelos	adolescentes	 à	ES,	
correlacionando-a	 com	 a	 avaliação	 que	 fazem	
dos	seus	conhecimentos	e	com	as	suas	atitudes	
em	relação	à	sexualidade.Metodologia:	O	grupo	
de	 estudo	 foram	 adolescentes	 (≤19	 anos)	 do	
ensino	básico/secundário	(8º-12º	ano)	de	duas	
escolas	 do	 Centro	 de	 Portugal .	 Após	
consentimento	informado,	foi	aplicada	a	Escala	

de	 Atitudes	 dos	 Alunos	 Adolescentes	 em	 face	
da	 Sexualidade	 (E3AS)	 que	 avalia	 cinco	 áreas:	
F1.	 Planeamento	 familiar	 e	 ES;	 F2.	 Primeira	
relação	 sexual	 (RS);	 F3.	 Violação	 dos	 direitos	
sexuais	 e	 a	 quem	 recorrer	 na	 gravidez	 não	
planeada;	 F4.	 Expressão	 e	 identidade	 de	
género;	 F5.	 Gravidez	 não	 planeada	 e	
parentalidade;	 analisámos	 as	 questões	 “Qual	 a	
importância	 que	 atribuis	 à	 ES	 para	 uma	
sexualidade	 saudável?”	 e	 “Como	 classidicas	 a	
informação	 que	 possuis	 sobre	 sexualidade?”.	
Correlacionámos	estas	duas	questões	entre	si	e	
com	 as	 atitudes	 dos	 adolescentes.	 Estatıśtica:	
SPSS24,	 alfa	 0,05.Resultados:	 Incluıḿos	 394	
adolescentes,	 média	 14,9	 anos,	 53.3%	 sexo	
feminino.	 A	 maioria	 (60.1%)	 não	 frequentava	
consultas	 de	 planeamento	 familiar	 e/ou	 de	
adolescentes.	 Veridicou-se	 que	 quanto	maior	 a	
importância	atribuıd́a	pelos	adolescentes	 à	ES:	
maior	 a	 classidicação	 da	 informação	 que	
possuem	 sobre	 sexualidade	 (r=0,236),	 menos	
RS	 desprotegidas	 por	 falta	 de	 informação	
(r=-0,363)	 ou	 por	 estar	 sobre	 o	 efeito	 de	
á l coo l /drogas	 ( r= -0 ,365)	 e	 ma ior	 a	
classidicação	 obtida	 em	 F2	 (r=0,380),	 F5	
( r = 0 , 4 0 2 )	 e	 t o t a l i d a d e	 d a	 e s c a l a	
(r=0,531).Nesta	 amostra,	 78.8%	 não	 tinha	
iniciado	 atividade	 sexual.	 Dos	 que	 iniciaram,	
90.3%	utilizava	método	contracetivo,	30.1%	 já	
tinha	 tido	 RS	 desprotegidas	 e	 80%	 negou	
comportamentos	 sexuais	 de	 risco.	 Os	
adolescentes	que	já	tiveram	RS	classidicaram	de	
forma	 superior	 a	 informação	 que	 possuem	
sobre	 sexualidade	 (p=0,003).	 Quando	 aplicada	
a	 E3AS,	 aqueles	 que	 não	 iniciaram	 atividade	
sexual	obtiveram	uma	classidicação	superior	no	
F1	 (p=0,006)	 e	 F4	 (p=0,010).Os	 adolescentes	
que	frequentavam	as	consultas	de	planeamento	
familiar	 e/ou	de	 adolescentes	 classidicaram	de	
forma	 superior	 a	 informação	 que	 possuem	
(p=0,006)	e	tiveram	uma	classidicação	superior	
na	 totalidade	 da	 E3AS	 (p=0,038).Conclusões:	
Os	 adolescentes	 que	 atr ibuem	 maior	
importância	à	ES,	classidicam	de	forma	superior	
os	 conhecimentos	 que	 têm	 sobre	 sexualidade.	
Nos	 que	 já	 tiveram	 RS,	 a	 atribuição	 de	 maior	
importância	à	ES	parece	ser	um	efeito	protetor	
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relativamente	 a	 comportamentos	 sexuais	 de	
risco.	 Uma	 ES	 abrangente	 é	 uma	 das	medidas	
mais	edicazes	na	promoção	de	uma	sexualidade	
saudável.	

Palavras-chave:	 adolescência;	 educação	 sexual;	
conhecimentos;	atitudes	

	
10MDA-18041	 -A	 IMPORTÂNCIA	 DE	 UMA	
CONSULTA	 DE	 ATIVIDADE	 FÍSICA	 COMO	
PARTE	 INTEGRANTE	 DE	 UM	 PROGRAMA	
CLÍNICO	MULTIDISCIPLINAR	DE	GESTÃO	DO	
PESO	EM	ADOLESCENTES	
António	Videira-Silva	 -	Clıńica	Universitária	de	
Pediatria,	Faculdade	de	Medicina,	Universidade	
de	Lisboa	
Helena	 Fonseca	 -	 Departamento	 de	 Pediatria,	
HSM	
	
Comunicação	Oral	

Os	 programas	multidisciplinares	 de	 gestão	 do	
peso	 são	 cruciais	 para	 combater	 o	 excesso	 de	
peso	 em	 adolescentes,	 embora	 na	maioria	 das	
vezes	 a	 atividade	 fıśica	 (AF)	 esteja	 ausente	
deste	tipo	de	programas.	A	redução	progressiva	
nos	 nıv́eis	 de	 AF	 desde	 a	 adolescência	 até	 à	
idade	 adulta,	 e	 o	 facto	 de	 a	 adolescência	
representar	um	perıódo	crıt́ico	na	aquisição	de	
hábitos	de	saúde,	torna	fundamental	a	inclusão	
do	 aconselhamento	 de	 AF	 em	 programas	 de	
gestão	do	peso.	Este	estudo	pretendeu	analisar	
o	 efeito	 de	 uma	 Consulta	 de	 AF	 (forma	
estruturada	de	aconselhamento	de	AF,	baseada	
no	 modelo	 transteórico	 e	 teoria	 da	 auto-
determinação),	 com	e	sem	 inclusão	de	sessões	
formais	de	exercıćio	fıśico,	a	6	e	12	meses,	no	z-
score	 do	 ıńdice	 de	 massa	 corporal	 (zIMC),	
c o m p o s i ç ã o	 c o r p o r a l ,	 a p t i d ã o	
cardiorrespiratória	 (ApCR),	 espessamento	
ıńtima-média	da	artéria	carótida	(EIM)	e	nıv́eis	
de	 AF	 em	 adolescentes	 com	 excesso	 de	 peso	
(IMC	 ≥p85).Os	 adolescentes	 recrutados	 foram	
alocados	 a	 um	 grupo	 controlo	 (CG-	 cuidados	

standard,	 incluindo	 consultas	 de	 Pediatria	 e	
Nutrição)	 e	 dois	 grupos	 experimentais	 (GEI	 e	
GEII).	Ambos	os	GEs	foram	expostos	à	consulta	
de	 AF	 adicionalmente	 aos	 cuidados	 standard	
durante	 12	 meses.	 As	 consultas	 decorreram	
com	 periodicidade	 de	 3	 meses	 em	 todos	 os	
grupos.	 Durante	 os	 primeiros	 6	meses,	 o	 GEII	
participou	 adicionalmente	 em	 duas	 sessões	
semanais	 de	 exercı́ c io	 f ı́ s ico .Dos	 165	
adolescentes	 recrutados,	 102	 completaram	 12	
meses	de	intervenção	(GC	n=28,	GEI	n=36,	GEII	
n=38).	 Aos	 6	meses,	 os	 GEI	 e	 GEII	mostraram	
melhorias	 signidicativas	 no	 zIMC	 (d=0.75,	
p=.002;d=0.60,	 p=.045),	 massa	 gordura	 total	
(d=1,34,	p=0,035;d=1,42,	p=0,005)	e	do	tronco	
(d=1,34,	 p=0,011;d=1,42,	 p=0,004),	 ApCR	
(d=1.48,	 p=.012;d=1.32,	 p=.022),	 e	 AF	
moderada	 (d=0.81,p=.005;d=1.39,	 p<.001),	
vigorosa	 (d=0.83,	 p=.001;d=1.04,	 p<.001)	 e	
moderada-vigorosa	 (d=0.90,	 p=.001;d=1.43,	
p<.001).	 O	 GEI	 mostrou	 ainda	 melhorias	 no	
EIM	(d=1.09,	p=.044),	bem	como	no	tempo	em	
comportamento	 sedentário	 (d=0.70,	 p=.019)	
aos	6	meses,	 comparativamente	ao	GC.	Aos	12	
meses	 foram	 observadas	 melhorias	 adicionais	
no	 zIMC	 (d=0.95,	 p<.001;d=0.86,	 p=.015)	 e	
ApCR	 (d=1.58,	 p=.033;d=1.17,	 p=.043)	 em	
ambos	 os	 GEs,	 comparativamente	 ao	 GC.De	
acordo	 com	 os	 resultados,	 a	 consulta	 de	 AF,	
como	 parte	 de	 um	 programa	 c l ı́ n ico	
multidisciplinar	de	gestão	do	peso,	 é	 edicaz	na	
melhoria	dos	nıv́eis	de	AF,	 zIMC,	massa	 gorda,	
ApCR	e	EIM,	mesmo	sem	a	inclusão	de	sessões	
formais	 de	 exercıćio	 fıśico.	 Estes	 resultados	
sublinham	a	importância	da	personalização	dos	
programas,	 bem	 como	 da	 promoção	 da	 auto-
edicácia	 e	 autonomia,	 no	 sucesso	 de	 um	
programa	 de	 alteração	 comportamental	 em	
adolescentes	com	excesso	de	peso.	

Palavras-chave:	 Adolescentes;	 Gestão	 do	 peso;	
Atividade	 fı́sica;	 Alteração	 comportamental;	
Saúde	endotelial.	
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10MDA-23694	 -ADOLESCÊNCIA	 E	 CANCRO	 –	
CARACTERIZAÇÃO	 DE	 UMA	 DÉCADA	 NA	
REGIÃO	NORTE	DE	PORTUGAL	
Maria	 Inês	 Alves	 -	 Serviço	 de	 Oncologia	
Pediátrica	 do	 Centro	 Hospitalar	 Universitário	
de	São	João	
Sıĺvia	 Silva	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	 Instituto	
Português	 Oncologia	 Porto	 Francisco	 Gentil,	
EPE	
Susana	Nunes	-	Serviço	de	Oncologia	Pediátrica	
do	Centro	Hospitalar	Universitário	de	São	João	
Ana	 Maia	 Ferreira	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	
Instituto	 Português	 Oncologia	 Porto	 Francisco	
Gentil,	EPE	
Maria	 do	 Bom-Sucesso	 -	 Serviço	 de	 Oncologia	
Pediátrica	 do	 Centro	 Hospitalar	 Universitário	
de	São	João	
	
Comunicação	Oral	

Introdução:O	 cancro	 é	 um	 evento	 raro	 na	
adolescência,	 representando,	 contudo,	 a	
segunda	 principal	 causa	 de	 morte	 no	 mundo	
ocidental.	Segundo	dados	do	Instituto	Nacional	
de	 Estatı́stica,	 de	 2010-2019,	 a	 população	
residente	 em	 Portugal	 com	 idade	 entre	 10-19	
anos	engloba	1000	000	–	1050	000	indivıd́uos.	
Sendo	a	incidência	anual	actual	de	novos	casos	
de	125/1000	000	(10-14	anos)	e	de	203/1000	
000	 (15-19	 anos),	 são	 expectáveis	 165	 novos	
casos	 /	 ano.Os	 estudos	 epidemiológicos	
mostram	aumento	de	0,5-1%	na	 incidência	de	
cancro	 na	 faixa	 etária	 dos	 10-19	mas	 também	
melhoria	 da	 taxa	 de	 sobrevivência.Os	 tumores	
lıq́uidos	 são	 os	mais	 comuns	 em	 adolescentes	
(predomı́nio	 dos	 linfomas)	 seguindo-se	 os	
tumores	 do	 sistema	 nervoso	 central	 (SNC).	
Comparativamente	com	as	crianças,	nesta	faixa	
etária	veridica-se	um	aumento	da	incidência	de	
sarcomas	 e	 também	 tumores	 de	 tipo	 epitelial.	
Embora	 a	 sobrevida	 relativa	 ao	 cancro	
pediátrico	 apresente	 uma	 tendência	 favorável	
nos	 últimos	 anos,	 isso	manifesta-se	 de	menor	
forma	 nos	 adolescentes.	 Trata-se	 de	 uma	
população	 com	 necessidades	 especıd́icas	 que	
d e v e m	 s e r	 r e c o n h e c i d a s	 e	

colmatadas.Objectivos:Caracterização	 dos	
pacientes	 com	 idade	 ≥	 10	 e	 <18	 anos,	
diagnosticados	 com	 doença	 oncológica	 na	
Região	 Norte	 de	 Portugal.Metodologia:Estudo	
retrospectivo	com	avaliação	dos	dados	clıńicos	
de	 pacientes	 diagnosticados	 entre	 Janeiro	 de	
2011	 a	 Dezembro	 de	 2020,	 com	 idade	 ao	
diagnóstico	 ≥	 10	 e	 <	 18	 anos,	 na	 região	Norte	
do	 paı́s.	 Acesso	 realizado	 aos	 processos	
hospitalares	e	ao	registo	oncológico	pediátrico	
português.	Resultados:Foram	identidicados	608	
novos	 c a sos ,	 havendo	 uma	 d i s c re t a	
predominância	 do	 género	 masculino	 (F/M	
1:1.16).	 A	 idade	média	 de	 diagnóstico	 foi	 14,4	
anos	(9,5	–	18,0	anos),	havendo	predomıńio	no	
grupo	dos	10-14	anos	(329/279).		Os	grupos	de	
diagnóstico	 mais	 frequentes	 foram:	 Linfomas	
(19,7%),	Tumores	do	SNC	 (18,4%),	Leucemias	
(16,9%),	Tumores	ósseos	(12,7%),	Carcinomas	
da	Tiroide	(10,3%),	Tumores	neuroendócrinos	
(4,7%)	 e	 Tumores	 células	 germinativas	
(3,2%).Analisando	 o	 número	 de	 casos	 novos	
por	ano,	veridicou-se	estabilidade	–	média	60,8	
casos/ano,	 com	 mıńimo	 de	 51	 (em	 2019)	 e	
máximo	 70	 (em	 2011).	 Conclusões:Os	 dados	
obtidos	 vão	 de	 encontro	 aos	 descritos	 na	
literatura	referentes	aos	paıśes	ocidentais.	Este	
grupo	vulnerável	requer	apoio	diferente	dos	de	
outras	 idades	 para	 l idar	 com	 novos	
diagnósticos	 e	 com	 os	 efeitos	 do	 tratamento	
(incluindo	 os	 tardios).	 Essas	 vulnerabilidades	
podem	 ser	 abordadas	 expandindo	 o	 acesso	 a	
cuidados	 de	 saúde	 e	 suporte	 psicossocial	
especıd́ico	 para	 essa	 idade	 e	 aumentando	 a	
colaboração	 com	 colegas	 de	 oncologia	 de	
adultos.	

Palavras-chave:	 Adolescentes,	 Cancro,	
Epidemiologia,	Tratamento	

10MDA-33873	-ADOLESCÊNCIA	ATÉ…?	
Mariana	 Lopes	 Costa	 -	 Centro	 Hospitalar	 de	
Leira,	EPE	
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Ana	 Rita	 Cunha	 -	 Centro	 Hospitalar	 de	 Leira,	
EPE	
Ariana	 Marques	 -	 Centro	 Hospitalar	 de	 Leira,	
EPE	
Pascoal	 Moleiro	 -	 Centro	 Hospitalar	 de	 Leira,	
EPE	
	
Comunicação	Oral	

Introdução/Objetivos:	 A	 adolescência	 é	 um	
perıódo	crucial	no	crescimento	biopsicossocial	
do	 indivıd́uo,	 nomeadamente	 na	 maturação	
cerebral	 e	 desenvolvimento	 da	 personalidade.	
Baseados	 nestes	 argumentos,	 alguns	 peritos	
propõe	o	 alargamento	da	 adolescência	 até	 aos	
24	anos.	Neste	estudo,	procuramos	caracterizar	
a	 posição	 de	 diferentes	 prodissionais	 de	 saúde	
(PS),	 a	 nı́vel	 internacional.Metodologia:	
Questionário	 online	 (em	 português,	 inglês	 e	
castelhano)	 para	 PS,	 divulgado	 em	 rede	
internacional,	 entre	 março-maio	 de	 2018.	 Os	
dados	 foram	analisados	 recorrendo	 ao	 SPSS®,	
versão	 27.0.Resultados:	 Foram	 incluıd́os	 379	
questionários	de	PS,	31.4%	do	sexo	masculino	
e	com	idade	mediana	de	37	[30-45]	anos.	Cerca	
de	 11.1%	 viviam	 na	 Penıńsula	 Ibérica,	 63.7%	
em	 paıśes	 da	 América	 Central	 ou	 México,	 e	
25.1%	na	América	do	Sul.	Dos	 inquiridos,	 289	
(76.3%)	moravam	em	zonas	urbanas.	Para	248	
(65.4%)	PS,	a	adolescência	deve	manter-se	até	
aos	 19	 anos	 (grupo	 A),	 enquanto	 que	 92	
(24.3%)	 advogam	 os	 24	 anos	 como	 limite	
(grupo	 B).	 Houve	 ainda	 62	 (16.4%)	 PS	 que	
sugeriram	 outros	 limites.	 Não	 se	 veridicaram	
diferenças	 entre	 os	 grupos	 A	 e	 B,	 no	 que	 se	
refere	 ao	 sexo	 (feminino	 67.7%	 vs.70.7%)	 e	
idade	 mediana	 (36[30-45]	 vs.37[29-45]	
anos).Houve	 diferenças	 estatisticamente	
signidicativas	entre	o	grupo	A	vs.	B:	 residência	
em	 áreas	 urbanas	 (72.2%	 vs.89.1%,	 p=0.001),	
trabalhar	 em	 vários	 locais	 (11.7%	 vs.21.7%,	
p=0.019);	 em	 hospital	 (12.1%	 vs.22.8%,	
p=0.014),	 no	 privado	 (10.5%	 vs.18.5%,	
p=0.049)	 e	 em	 Centros	 de	 Saúde	 (61.3%	
vs.47.8%,	 p=0.026).	 Não	 se	 veridicaram	
diferenças	 entre	 os	 grupos	 A	 e	 B,	 no	 que	 se	

refere	 a	 trabalhar	 em	 órgãos	 governamentais	
( 1 2 . 5%	 v s . 1 5 . 2% ,	 p = 0 . 5 1 2 )	 o u	 em	
universidades	 (8.1%	 vs.12.0%,	 p=0.269).	 Em	
relação	à	distribuição	geográdica,	50.0%	dos	PS	
do	 grupo	 B	 viviam	 em	 paıśes	 da	 América	
Central	e	México	(vs.69.8%,	p=0.004).Os	PS	do	
grupo	 A	 referem	 a	 maioridade	 legal	 e	 a	
“infantilização”	 e	 desresponsabilização	 do	
jovem	como	argumentos	contra	o	alargamento	
da	idade	para	além	dos	19	anos.	Por	outro	lado,	
os	 do	 grupo	 B,	 apontam	 a	 crescente	
dependência	 socioeconómica	 e	 a	 maturação	
neuronal	como	razões	para	a	prolongar	até	aos	
24	 anos . Conc lu s õ e s :	 A	 ma io r i a	 do s	
prodissionais	 de	 saúde	 inquiridos	 concorda	
com	 a	 manutenção	 da	 idade	 da	 adolescência	
atualmente	 defendida	 pela	 Organização	
Mundial	de	Saúde,	argumentado	o	marco	 legal	
e	o	não	adiar	o	processo	de	autonomia.	Os	que	
sugerem	 o	 seu	 alargamento	 até	 aos	 24	 anos	
residem	 em	 áreas	 urbanas,	 trabalham	 em	
hospitais	ou	clıńicas	privadas	e	apontam	como	
justidicações	a	dependência	socioeconómica	e	a	
maturação	neuronal	mais	tardia.	

Palavras-chave:	 adolescência,	 adolescente,	
autonomia,	maioridade	

10MDA-46376	-HÁBITOS	DE	TEMPO	DE	ECRÃ	
E	 EXERCÍCIO	 FÍSICO	 NA	 ADOLESCÊNCIA	
APÓS	UM	ANO	DE	PANDEMIA	COVID-19	
Carolina	 Castro	 -	 Hospital	 Pedro	 Hispano,	
Unidade	Local	de	Saúde	de	Matosinhos	
Catarina	 Freitas	 -	 Hospital	 Pedro	 Hispano,	
Unidade	Local	de	Saúde	de	Matosinhos	
Luıś	Filipe	Cavadas	-	USF	Lagoa,	Unidade	Local	
de	Saúde	de	Matosinhos	
Ana	 Nunes	 -	 USF	 Caravela,	 Unidade	 Local	 de	
Saúde	de	Matosinhos	
Ana	Aguiar	 -	Hospital	Pedro	Hispano,	Unidade	
Local	de	Saúde	de	Matosinhos	
Sara	 Pires	 da	 Silva	 -	 Hospital	 Pedro	
Hispano,	 Unidade	 Local	 de	 Saúde	 de	
Matosinhos	
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Comunicação	Oral	

Introdução/Objetivos:Nas	 últimas	 décadas	
assistiu-se	 a	 um	 aumento	 drástico	 na	
disponibilidade	de	dispositivos	de	ecrã	com	um	
aumento	 alarmante	 da	 sua	 utilização	 pelos	
adolescentes.	 São	 preocupantes	 os	 potenciais	
e fe i tos	 negat ivos :	 o	 sedentar ismo,	 a	
deterioração	 das	 competências	 sociais,	 da	
interacção	 com	 os	 seus	 familiares	 e	 do	
desempenho	 académico.Os	 autores	 pretendem	
avaliar	 o	 impacto	 da	 pandemia	 COVID-19	 nos	
hábitos	 de	 “tempo	 de	 ecrã”	 e	 exercıćio	 fıśico	
nesta	 faixa	 et ár ia .Metodologia:Estudo	
observacional	transversal,	com	aplicação	de	um	
questionário	a	pais	de	adolescentes	com	idades	
entre	 10	 e	 14	 anos,	 utentes	 de	 duas	Unidades	
de	 Saúde	 Familiar.Amostra	 caracterizada	 por:	
fatores	sociodemográdicos,	tempo	de	exposição	
a	ecrãs	e	exercıćio	fıśico,	antes	e	após	inicio	da	
pandemia	 COVID-19.	 Dados	 analisados	 pelo	
SPSS	 versão	 26.Resultados:Amostra	 de	 180	
adolescentes	 com	 uma	 mediana	 de	 idade	 de	
12[10-14]anos,	 53.9%	 do	 sexo	 masculino.	 A	
m e d i a n a	 f r e q u e n t a v a	 o	 7 º	 a n o	 d e	
escolaridade[4-10].	 A	 tipologia	 familiar	 mais	
frequente	foi	a	nuclear	(68.3%)	e	a	maioria	dos	
pais	 completou	 o	 ensino	 superior	 ou	
secundário.O	 número	 diário	 de	 horas	 de	
exposição	a	dispositivos	eletrónicos,	aumentou	
signidicativamente	 durante	 os	 dias	 da	 semana	
após	 a	 pandemia.	 Este	 aumento	 foi	 mais	
marcado	 no	 uso	 do	 computador,	 com	 uma	
m e d i a n a	 d e	 6 [ 0 - 1 1 ] h o r a s	 d i á r i a s	
(Z=-9.49,p<0.001).	 Ao	 dim-de-semana,	 este	
aumento	 foi	signidicativo	apenas	para	o	uso	de	
computador	 (Z=-3.550,p<0.001)	 e	 telemóvel	
(Z=-3.642,p<0.001).Após	a	pandemia,	 todos	os	
adolecentes	tinham	pelo	menos	um	dispositivo	
eletrónico	 no	 seu	 quarto	 (antes	 79.4%);	 este	
aumento	 foi	 estatisticamente	 signidicativo	
(p<0.001)	para	todos	os	dispositivos.Durante	a	
pandemia	veridicou-se	menor	controlo	parental	
do	uso	de	televisão,	telemóvel/tablet	e	consolas	
(p<0.001),	não	existindo	diferença	signidicativa	

em	relação	ao	uso	do	computador.	Houve	uma	
d i m i n u i ç ã o	 d o	 u s o	 d e	 e c r ã 	 à s	
refeições(p<0.001).A	prática	de	exercıćio	 fıśico	
r e g u l a r	 e	 p r o g r a m a d a	 d i m i n u i u	
signidicativamente	 após	 a	 pandemia(72.2%	 vs	
43.3%,p<0.001)	 assim	 como	 o	 número	 de	
h o r a s	 p o r	 s e m a n a	 d i s p e n d i d o	 n a	
mesma(Z=-4.148,p<0.001).Veridicou-se	 um	
decréscimo	 no	 número	 de	 horas	 diárias	 de	
prática	de	atividades	ao	ar	livre,	tanto	à	semana	
quanto	 ao	 dim-de-semana	 (Z-3.967,p<001	 e	
Z=-4.915,p<0.001).Conclusões:Este	 estudo	
revelou	 um	 aumento	 importante	 da	 exposição	
de	 ecrãs	 e	 diminuição	 da	 prática	 de	 exercıćio	
fı́sico	 nos	 adolescentes.	 O	 contexto	 de	
pandemia,	 em	 particular	 o	 condinamento	 e	 a	
consequente	 l im i taç ão	 de	 o fe r ta	 de	
experiências,	 a	 escola	 online	 e	 exaustão	
parental	 são	 possıv́eis	 explicações	 para	 o	
agravamento	destes	indicadores.	Considerando	
preocupantes	 as	 potenciais	 consequências	
decorrentes	 desta	 alteração	 de	 hábitos,	 é	
imprescindıv́el	reforçar	a	vigilância	e	educação	
para	a	saúde	nesta	faixa	etária.	

Palavras-chave:	 Adolescência,	 Tempo	 de	 ecrã,	
Exercıćio	fıśico,	COVID-19	

10MDA-53647	 -CONSUMO	 DE	 NOVAS	
FORMAS	DE	TABACO	NA	ADOLESCÊNCIA	
João	 Sousa	 Marques	 -	 Serviço	 de	 Pediatria-	
Centro	Hospitalar	Tondela-Viseu,	E.P.E.	
Sara	 Geitoeira	 -	 Serviço	 de	 Pediatria-	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu,	E.P.E.	
Francisco	 Ruas	 -	 Serviço	 de	 Pediatria-	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu,	E.P.E.	
Joana	Magalhães	-	Serviço	de	Pediatria-	Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu,	E.P.E.	
Joaquina	Antunes	-	Serviço	de	Pediatria-	Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu,	E.P.E.	
Elisabete	Santos	 -	Serviço	de	Pediatria-	Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu,	E.P.E.	
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Comunicação	Oral	

Os	 novos	 dispositivos	 de	 consumo	 de	 tabaco	
foram	criados	para	utilização	por	fumadores	de	
t abaco	 convenc i ona l	 e	 i n i c i a lmen te	
publicitados	como	mais	seguros	e	edicientes	na	
cessação	 tabágica.	 Contudo,	 como	 o	 tabaco	
convencional,	 causam	 dependência	 e	 têm	 na	
sua	composição	compostos	tóxicos	com	efeitos	
deletérios	 a	 médio-longo	 prazo.	 	 Pretende-se	
conhecer	 o	 tipo	 de	 consumo	 e	 conhecimento	
sobre	 tabaco	 e	 as	 suas	 novas	 formas,	 num	
grupo	 de	 alunos	 do	 ensino	 secundário.Estudo	
transversal,	 aplicado	 a	 uma	 amostra	 de	
conveniência	 de	 jovens	 com	 idade	 ≥16	 anos,	
através	de	um	questionário	online/GoogleDocs	
adaptado	 do	 “National	 Youth	 Tobacco	 Survey	
(NYTS)”.	Recolheram-se	informações	relativas	a	
variáveis	 sociodemográdicas,	 hábitos	 e	
conhecimentos	 sobre	 as	 diversas	 formas	 de	
consumo	 tabágico.Neste	 grupo	 de	 alunos	
(N=567),	a	idade	média	foi	de	17,13±0.04	anos,	
sendo	61%	do	sexo	feminino,	44,4%	do	ensino	
prodissional	 e	 46,9%	 frequentavam	 o	 12º	 ano.	
Dos	 54,5%	que	 referiam	 já	 ter	 experimentado	
tabaco,	dizeram-no	pela	primeira	vez	em	média	
aos	 14,2±1,65	 anos	 e	 33,6%	 destes	 referiu	
intenção	de	fumar	nos	12	meses	subsequentes.	
Do	grupo	de	35,1%	de	indivıd́uos	que	já	tinham	
experimentado	 tabaco	 com	 sabores,	 35%	
consideravam-no	mais	 apelativo.	 Globalmente,	
91,7%	 tinham	 ouvido	 falar	 ou	 conheciam	
outras	 formas	 de	 consumo	 de	 tabaco	
(principalmente	IQOS®	e	cigarros	eletrónicos),	
32,1%	tinham	experimentado,	e	destes,	75,3%	
fê-lo	 em	 contexto	 social.	 Relativamente	 ao	
conhecimento	sobre	as	novas	formas	de	tabaco,	
51,7%	considera	que	possam	ser	mais	seguras	
que	 o	 tabaco	 convencional,	 e	 13,4%	 acredita	
não	 criar	 dependência.	 Daqueles	 que	 fumam	
regularmente	 tabaco	 convencional,	 29,5%	
tinham	 considerado	 trocar	 para	 este	 tipo	 de	
produtos .	 Fo i	 encontrada	 assoc iaç ão	
signidicativa	 entre	 experimentar	 novas	 formas	
de	 tabaco	 e	 ter	mais	 dinheiro	 para	 despender	
no	 que	 quiser	 (p<0.001),	 existirem	 fumadores	

no	 agregado	 familiar	 (OR	 2,4;	 p<0.001)	 e	 no	
grupo	 de	 amigos	 próximo	 (OR	 10,5;p<0.001)	
ou	 já	 ter	 consumido	outro	 tipo	de	 substâncias	
nocivas	(OR	11,9;p<0.001).	Os	riscos	do	tabaco	
convencional	 são	 bem	 conhecidos,	 inclusive	
pelos	 adolescentes,	 havendo	 porém,	 algum	
desconhecimento,	 como	 pudemos	 constatar,	
face	 aos	 riscos	 inerentes	 a	 outras	 formas	 de	
consumo	 de	 tabaco.	 A} 	 semelhança	 do	 que	 se	
veridica	 globalmente,	 tem-se	 assistido	 a	 um	
aumento	 do	 consumo	 destas	 formas	
alternativas	 muito	 em	 parte	 pela	 crença	 de	
serem	 menos	 prejudiciais	 e	 mais	 apelativas,	
parecendo	existir	associação	com	consumos	de	
outras	 substâncias	 nocivas.Justidica-se	 assim,	
do	 nosso	 ponto	 de	 vista,	 o	 investimento	 na	
prevenção	 primária	 nesta	 faixa	 etária,	
desmistidicando	 conceitos	 e	 alegações	 da	
indústria	 de	 forma	 a	 evitar	 consumos	 nocivos	
que	muitas	vezes	se	iniciam	na	adolescência.	

Palavras-chave:	 Adolescência;	 Uso	 de	 tabaco;	
Cigarros	 Eletrónicos;	 Produtos	 de	 Tabaco	
Aquecido	

10MDA-55412	-SONO	E	USO	DE	ECRÃS	NUMA	
POPULAÇÃO	 DE	 ADOLESCENTES	 DURANTE	
A	PANDEMIA	COVID-19	
Paula	 Manuel	 Vieira	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Centro	Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	
Centro	Hospitalar	Universitário	do	Porto	
Inês	 Cascais	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	Centro	
Hospitalar	Universitário	do	Porto	
Diana	 Alba	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	do	Tâmega	e	Sousa	
Ana	 Bernardo	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Entre	Douro	e	Vouga	
João	 Faria	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	do	Médio	Ave	
Ana	 Feio	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	do	Médio	Ave	
Margarida	 Paiva	 Coelho	 -	 Serviço	 de	
Pediatria,	 Centro	 Materno-Infantil	 do	 Norte	
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Albino	 Aroso,	 Centro	 Hospitalar	 Universitário	
do	Porto	
Maria	 do	 Céu	 Ribeiro	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Centro	Hospitalar	do	Tâmega	e	Sousa	
Lúcia	 Gomes	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Entre	Douro	e	Vouga	
Paula	 Fonseca	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	do	Médio	Ave	
Marta	 Rios	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Materno-Infantil	do	Norte	Albino	Aroso,	Centro	
Hospitalar	Universitário	do	Porto	
	
Comunicação	Oral	

Introdução	 e	 ObjetivosA	 privação	 do	 sono	 em	
adolescentes	 é	um	problema	de	saúde	pública.	
Os	maus	hábitos	de	sono	são	comuns,	sendo	o	
uso	 excessivo	 de	 ecrãs,	 nomeadamente	
próximo	 da	 hora	 de	 dormir,	 um	 dos	 mais	
importantes.	 A	 necessidade	 acrescida	 de	
aparelhos	eletrónicos	durante	a	pandemia	pode	
ser	 um	 fator	 de	 agravamento	 destes	
problemas.Os	 autores	 pretendem	 caracterizar	
estes	 aspetos	 numa	 população	 adolescente,	
durante	 o	 perıódo	 de	 condinamento	 devido	 à	
pandemia	 COVID-19 .	 M é todosEs tudo	
multicêntrico	 transversal,	 descritivo.	Aplicação	
de	 inquérito	 com	questões	 sobre	 sono,	 uso	 de	
ecrãs	 e	 a	 versão	 portuguesa	 da	 Pediatric	
Daytime	 Sleepiness	 Scale,	 a	 adolescentes	
observados	em	consulta	entre	25/janeiro	e	25/
março	 2021	 em	 hospitais	 de	 nıv́el	 II	 e	 III.	
Correlação	 de	 variáveis	 com	 os	 testes	 Qui-
quadrado	 e	 Mann-Whitney,	 signidicância	
estatı́ st ica	 se	 p<0,05.ResultadosForam	
incluıd́os	 131	 adolescentes,	 66,4%	 do	 género	
feminino,	 com	 mediana	 de	 idades	 de	 15,0	
anos.A	mediana	de	tempo	de	sono	foi	de	9,25h	
à	 semana	 ([3h-12h])	 e	 de	 10,5h	 ao	 dim-de-
semana	 ([6h-16h]).	 A} 	 semana,	 14,5%	 dormiu	
6-8h	 e	 2,3%	 menos	 de	 6h,	 tendo	 37,7%	
adormecido	 depois	 da	 meia-noite	 e	 3,1%	
acordado	após	as	11h.	Ao	dim-de-semana,	estes	
dois	 últimos	 valores	 foram	 59,2%	 e	 27,1%,	
respetivamente.	Aproximadamente	um	terço	da	
amostra	 (35,9%)	 referiu	 dormir	 pior	 após	 a	

pandemia.Relativamente	 aos	 aparelhos	 no	
quarto,	83,2%	tinha	telemóvel,	61,1%	televisão,	
57,3%	computador	e	16%	consola	de	jogos.	Na	
hora	 prévia	 a	 dormir,	 55%	 usou	 ecrãs.	 A	
maioria	 (74,0%)	 usou	 ecrãs	 mais	 de	 5h/dia,	
45,0%	mais	de	10h/dia	e	16,8%	mais	de	12h/
dia.	A	frequência	de	maus	hábitos	de	higiene	do	
sono	relacionou-se	com	pior	qualidade	do	sono	
auto-reportada	(p=0,04).	Identidicou-se	insónia	
inicial	em	39,7%	e	sonolência	diurna	excessiva	
em	 13,7%,	 existindo	 relação	 estatisticamente	
signidicativa	 entre	 esta	 e	 tempo	 de	 ecrã	
superior	 a	 5h/dia	 (p=0,04).	 O	 menor	 número	
de	horas	de	 sono	 correlacionou-se	 com	 tempo	
de	ecrã	superior	a	5h/dia	(p<0,01),	assim	como	
um	menor	número	de	horas	de	sono	à	semana	
se	 correlacionou	 com	 a	 presença	 de	
computador	 (p=0,01)	 e	 telemóvel	 (p<0,01)	 no	
quarto.ConclusãoComo	 esperado,	 a	 qualidade	
do	 sono	 correlacionou-se	 com	 piores	 hábitos	
de	 higiene	 do	 sono.	 O	 uso	 excessivo	 de	 ecrãs	
relacionou-se	 com	menor	número	de	horas	de	
sono	 e	 maior	 sonolência	 diurna.	 Mais	 do	 que	
nunca,	 na	 consulta	 do	 adolescente	 deve	 ser	
reforçada	 a	 importância	 das	 medidas	 de	
higiene	 de	 sono	 e	 os	 malefı́cios	 do	 uso	
excessivo	de	ecrãs.	A	reavaliação	destes	aspetos	
após	a	pandemia/descondinamento	será	fulcral	
para	melhor	se	perceber	o	seu	impacto.	

Palavras-chave:	 sono,	 ecrãs,	 adolescentes,	
pandemia	covid-19	

10MDA-56082	 -O	 IMPACTO	 DA	 PANDEMIA	
NOS	 PADRÕES	 DE	 CONSUMO	 DE	 ÁLCOOL	
DOS	ADOLESCENTES	
Joana	 Filipe	 Ribeiro	 -	 Hospital	 Sousa	 Martins,	
Unidade	Local	de	Saúde	da	Guarda	
Alexandra	 M.	 Rodrigues	 -	 Hospital	 Sousa	
Martins,	Unidade	Local	de	Saúde	da	Guarda	
Catarina	 Macedo	 Francisco	 -	 Hospital	 Sousa	
Martins,	Unidade	Local	de	Saúde	da	Guarda	
Rita	 S.	 Oliveira	 -	 Hospital	 Sousa	 Martins,	
Unidade	Local	de	Saúde	da	Guarda	
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Pedro	 Fernandes	 -	 Hospital	 Sousa	 Martins,	
Unidade	Local	de	Saúde	da	Guarda	
Sónia	Santos	-	Hospital	Sousa	Martins,	Unidade	
Local	de	Saúde	da	Guarda	
	
Comunicação	Oral	

INTRODUÇA� O	 consumo	 de	 á l coo l	 na	
adolescência	 tem	 consequências	 cerebrais	
nefastas	 e	 são	 vários	 os	 fatores	 que	 podem	
contribuir	para	o	seu	consumo	em	idades	cada	
vez	mais	 jovens.	A	pandemia	por	 SARS-	 CoV-2	
alterou	 signidicativamente	 o	 quotidiano	 dos	
adolescentes,	nomeadamente	nas	suas	relações	
interpessoais	 com	 potencial	 impacto	 nos	
comportamentos	 de	 r i sco .OBJETIVOS	
Caraterizar	as	admissões	por	intoxicação	etıĺica	
em	 adolescentes	 num	 Serviço	 de	 Urgência	
Pediátrico	 e	 perceber	 qual	 o	 impacto	 da	
pandemia	 nas	 mesmas.METODOLOGIA	
Realizou-se	um	estudo	retrospetivo,	transversal	
e	 descr i t ivo	 reco lheram-se	 var i áve is	
sociodemográdicas,	 antecedentes	 pessoais	 de	
intoxicação	etıĺica	e	variáveis	 clıńicas	 (hora	de	
admissão,	 contexto	 de	 consumo,	 bebida,	
sintomas,	escala	de	coma	de	Glasgow,	consumo	
de	 drogas,	 alcoolemia,	 glicemia,	 sinais	 vitais	 e	
t ra t amen to ) .	 Po s te r i o rmen te ,	 f o ram	
comparadas	as	admissões	entre	março/2019	a	
fevereiro/2020	-	pré-pandemia	(PP)	vs.	março/
2020	 a	 fevereiro/2021	 -	 durante	 a	 pandemia	
(DP).	 Por	 outro	 lado,	 as	 comparações	 em	
termos	 de	 números	 absolutos	 de	 admissões	
foram	realizadas	entre	perıódos	homólogos	de	
2019	 vs.	 2020.RESULTADOS	 Registaram-se	 49	
admissões	 nos	 perıódos	 analisados	 (PP	 n=20;	
DP	 n=29),	 com	prevalência	 do	 sexo	masculino	
(67,1%)	 e	 idade	 média	 de	 15,3	 anos.	 Na	
comparação	entre	o	perıódo	PP	e	DP	constatou-	
se	 que:	 a	 idade	 média	 dos	 adolescentes	
admitidos	 foi	 signidicativamente	 menor	 no	
perıódo	 DP	 (PP:	 15,8±1	 vs.	 DP:	 14,9±1;	 p=	
0,031);	no	perıódo	DP	o	consumo	de	 álcool	 foi	
realizado	 com	 menor	 frequência	 em	 festas/
bares	 (PP:	 73%	 vs.	 DP:	 19%;	 p=	 0,006),	 mas	
com	maior	frequência	em	contexto	escolar	(PP:	

9%	 vs.	 DP:	 54%;	 p=	 0,014).A	 comparação	 de	
admissões	 entre	 2019	 e	 2020,	 revelou	 que	 no	
último	 trimestre	 de	 2020	 o	 número	 de	
admissões	 foi	 signidicativamente	maior	 (2019:	
5	 vs.	 2020:	 14;	 p=	 0,049).CONCLUSO� ESNa	
nossa	 amostra,	 a	 pandemia	 por	 SARS-CoV-2	
teve	 impacto	sobre	os	padrões	de	consumo	de	
álcool	nos	adolescentes.	As	intoxicações	etıĺicas	
em	idades	mais	jovens	e	realizadas	em	contexto	
escolar	 deverão	 ser	 alvo	 de	 redlexão	 e	 de	
intervenção	 por	 parte	 dos	 prodissionais	 da	
educaç ã o ,	 da	 s a úde	 e	 da s	 f am ı́ l i a s .	
Adicionalmente,	 tendo	 em	 conta	 que	 o	 maior	
número	de	 intoxicações	etıĺicas	 foi	coincidente	
com	a	frequência	escolar	em	época	pandémica,	
podemos	 inferir	 que	 a	 pandemia	 é	 um	
catalisador	 para	 comportamentos	 de	 risco	 em	
ambiente	escolar.	

Palavras-chave:	 Intoxicação	 Etıĺica;	 Pandemia;	
Adolescência	

10MDA-62777	 -IMPACTO	 DA	 PANDEMIA	
COVID-19	 NO	 RECURSO	 AOS	 CUIDADOS	 DE	
SAÚDE	 (CS)	 NAS	 PERTURBAÇÕES	 DO	
COMPORTAMENTO	 ALIMENTAR	 E	 DA	
ALIMENTAÇÃO	(PCCA)	–	AVALIAÇÃO	DE	UMA	
AMOSTRA	DE	ADOLESCENTES	
Catarina	 Serrasqueiro	 Teixeira	 -	 Hospital	
Pediátrico,	Centro	Hospitalar	e	Universitário	de	
Coimbra	
Rita	 Coutinho	 -	 Hospital	 Pediátrico,	 Centro	
Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra	
Paulo	 Fonseca	 -	 Hospital	 Pediátrico,	 Centro	
Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra	
	
Comunicação	Oral	

Introdução/Objetivos:Vários	 estudos	 têm	
sugerido	 um	 agravamento	 das	 PCAA	
durante	 a	 pandemia	 COVID-19.	 As	
restrições	 na	 atividade	 assistencial	 nos	 CS	
poderão	 explicar,	 em	 parte,	 esse	 agravamento.		
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Pretendeu-se	 avaliar	 o	 impacto	 da	 pandemia,	
no	 recurso	 aos	 CS,	 de	 adolescentes	 com	 uma	
PCAA	 observados	 pela	 1ª	 vez	 em	 Consulta	 de	
M e d i c i n a	 d o	 A d o l e s c e n t e	
(CMA).Metodologia:Estudo	 retrospectivo,	 com	
análise	das	1ªCMA	com	o	diagnóstico	de	PCAA,	
no	 Perıódo	 de	 Estudo	 (PE):	 março	 2019	 /	
fevereiro	 de	 2021.Dedinidos	 três	 grupos,	
consoante	 a	 data	 da	 1ªCMA:	 G1-março/junho	
2020;	 G2-julho/outubro	 2020;	 G3-novembro	
2020/fevereiro	 2021;	 e	 grupos	 controlo	
referentes	aos	perıódos	homólogos	(PH)	do	ano	
anterior.	 Variáveis	 analisadas:	 origem	 da	
referenciação;	 tempo	 decorrido	 entre	 a	
Perceção	dos	Sintomas	e	o	1º	contacto	com	os	
CS	 (tPS);	 tempo	 de	 Evolução	 de	 Doença	 (tED)	
até	 ao	 1º	 contacto	 com	 os	 CS;	 e	 tED	 até	 à	
1ªCMA.	 Análise	 estatıśtica	 através	 de	 SPSS,	
versão	 27	 (signidicância	 estatı́stica	 quando	
p<0,05).Resultados:G1	 -	 7	 adolescentes	
(50%PH);	 aumento	 de	 36%	 (vs	 PH)	 na	
referenciação	 através	 do	 Serviço	 de	 Urgência	
(SU),	p=0,06,	e	nenhuma	referenciação	através	
dos	Cuidados	de	Saúde	Primários	(CSP);	tPS	de	
4	 meses	 (M)	 vs	 6M	 PH	 (p=0,5);	 tED	 até	 1º	
contacto	com	CS	de	10M	(igual	PH);	e	tED	até	à	
1ªCMA	 de	 12M	 vs	 10M	 PH	 (p=0,3).G2	 -	 24	
a d o l e s c e n t e s	 ( 1 6 0% P H ) ;	 2 2%	 d e	
referenciações	através	de	médicos	particulares	
(MP),	 vs	 nenhuma	 no	 PH;	 sem	 outras	
diferenças	 em	 relação	 ao	 PH.	 G3	 -	 17	
adolescentes	 (142%PH);	 aumento	 da	
referenciação	 através	 de	 outras	 consultas	
hospitalares	 (CH),	 mais	 12,7%	 vs	 PH,	 p=0,7;	
aumento	 do	 tED	 até	 1ªCMA,	 8M	 vs	 6M	 PH	
(p=0,2);	 sem	 outras	 diferenças	 em	 relação	 ao	
PH.	Conclusões:No	G1,	a	diminuição	do	número	
de	 adolescentes	 com	 PCAA	 observados	 em	
1ªCMA,	 correspondeu	 à	 redução	 global	 da	
atividade	 assistencial	 durante	 esse	 perıódo.	
Com	 a	 retoma	 da	 actividade,	 veridicou-se	 o	
aumento	 do	 número	 de	 casos	 de	 PCAA	
observados.	 No	 PE	 foram	 observados	 mais	
1,17%	de	PCAA,	o	que	corrobora	a	hipótese	do	
aumento	da	prevalência	desta	patologia,	face	ao	
contexto	 pandémico	 atual.As	 diferenças	
encontradas	na	origem	das	referenciações,	face	

à	 ausência	 de	 diferença	 signidicativa	 dos	 tPS	 e	
tED	 até	 ao	 1º	 contacto	 com	 os	 CS,	 demonstra	
não	 terem	 existido	 aparentes	 didiculdades	 no	
acesso	 aos	 CS,	 mas	 com	 maior	 recurso	 aos	
cuidados	hospitalares.	Já	o	aumento	do	tED	até	
1ªCMA,	 encontrado	 em	 G1	 e	 G3,	 poderá	
redlectir	 uma	maior	 didiculdade	 no	 acesso	 aos	
cuidados	de	ambulatório.	

Palavras-chave:	 COVID-19;	 Perturbações	 do	
Comportamento	 Alimentar	 e	 da	 Alimentação;	
Cuidados	de	Saúde	

10MDA-67418	 -DANOS	 COLATERAIS	 DA	
PANDEMIA	NUM	GRUPO	DE	ADOLESCENTES	
COM	OBESIDADE	
Joana	 Filipe	 Ribeiro	 -	 Hospital	 Sousa	 Martins,	
ULS	da	Guarda	
Catarina	 Macedo	 Francisco	 -	 Hospital	 Sousa	
Martins,	ULS	da	Guarda	
Inris	 Santos	 Silva	 -	Hospital	 Sousa	Martins,	ULS	
Guarda	
Alexandra	 M.	 Rodrigues	 -	 Hospital	 Sousa	
Martins,	ULS	Guarda	
Inês	 Campos	 -	 Hospital	 Sousa	 Martins,	 ULS	
Guarda	
Tânia	 Prata	 -	 Hospital	 Sousa	 Martins,	 ULS	
Guarda	
Pedro	Fernandes	-	Hospital	Sousa	Martins,	ULS	
Guarda	
Glória	 Silva	 -	 Hospital	 Sousa	 Martins,	 ULS	
Guarda	
	
Comunicação	Oral	

INTRODUÇA�O	A	obesidade	com	inıćio	em	idade	
pediátrica	 tem	 consequências	 importantes	 na	
qualidade	 de	 vida	 futura.	 A	 pandemia	 por	
SARS-CoV-2	 provocou	 alterações	 a	 nı́vel	
socioeconómico	 com	 repercussões	 na	
reorganização	 dos	 serviços	 de	 saúde	 e	 a	 nıv́el	
escolar	e	 familiar.OBJETIVOSAvaliar	a	evolução	
de	 um	 grupo	 de	 adolescentes	 seguidos	 na	
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consulta	 multidisciplinar	 de	 obesidade	
pediátrica	(OP)	em	2	perıódos	diferentes:	antes	
da	 pandemia	 (AP)	 (março/2019	 a	 março/
2020)	e	durante	a	pandemia	(DP)	(março/2020	
a	março/2021).METODOLOGIA	Realizou-se	um	
estudo	 retrospetivo,	 longitudinal	 e	 descritivo	
de	 adolescentes	 seguidos	 em	 consulta	
multidisciplinar	 de	 OP.	 Foram	 incluı́dos	
adolescentes	 que	 tivessem	 duas	 ou	 mais	
consultas	 no	 perı́odo	 AP	 e	 uma	 ou	 mais	
consultas	 no	 perı́odo	 DP.	 Recolheram-se	
variáveis	 sociodemográdicas,	 antropométricas,	
valores	 de	 bioimpedência	 e	 vari áveis	
l aborator ia i s .	 Poster iormente ,	 foram	
comparados	 de	 forma	 emparelhada	 os	
resultados	obtidos	nos	dois	perıódos:	análise	1)	
primeira	 vs.	 segunda	 consulta	 AP;	 análise	 2)	
segunda	consulta	AP	vs.	consulta	DP	ou	a	média	
de	duas	 consultas	DP.	RESULTADOS	 Incluıŕam-
se	 41	 adolescentes	 com	 idade	 média	 de	 14,1	
anos	 (±2,3)	 e	 prevalência	 do	 sexo	 feminino	
(51,6%).	 O	 perıódo	 médio	 entre	 consultas	 na	
análise	 1)	 foi	 de	 6	 meses,	 enquanto	 que	 na	
análise	 2)	 foi	 de	 11	 meses.	 Na	 análise	 1)	
constatou-se	 que:	 o	 z-score	 de	 IMC	 diminuiu	
signidicativamente	 (primeira	 consulta	 AP:	
2,44±0,1	vs.	segunda	consulta	AP:	2,37±0,1;	p=	
0,017).	 Comparando-se	 os	 resultados	 obtidos	
entre	a	segunda	consulta	AP	e	a(s)	consulta(s)	
DP,	veridicou-se	que	o	z-score	de	IMC	e	a	massa	
gorda	 aumentaram	 signidicativamente	 (z-score	
AP:	 2,37±0,1	 vs.	 DP:	 2,51±0,1;	 p=	 0,011;	 Kg	
massa	gorda	AP:	27,31±1,9	vs.	DP	31,48±1,96;	
p<	 0,001).	 Da	 análise	 emparelhada	 para	 o	
estudo	laboratorial,	na	qual	foram	incluıd́os	16	
adolescentes	 que	 tinham	 estudo	 analıt́ico	 em	
ambos	os	perıódos	AP	e	DP,	constatou-se	que	a	
Hba1c	 foi	 signidicativamente	 superior	 no	
perı́odo	 DP,	 ainda	 que	 os	 valores	 sejam	
adequados	 (AP:	 5,39±0,09	 vs.	 DP:	 5,59±0,09;	
p<	0,001)	e	que	houve	um	aumento	dos	valores	
de	 LDL,	 embora	 não	 estatisticamente	
signidicativo	 (AP:	 93,4±7,7	 vs.	 DP:	 103,5±7,1;	
p=	0,055).CONCLUSO� ES	A	 tendência	para	uma	
evolução	 favorável	 no	 perıódo	 AP	 no	 que	
concerne	 à	 diminuição	 do	 z-score	 de	 IMC,	 foi	
invertida	 após	 o	 inıćio	 da	 pandemia,	 com	

agravamento	da	morbilidade	associada.	Com	a	
reorganização	 dos	 serviços	 hospitalares	
também	 o	 seguimento	 destes	 adolescentes	 foi	
mais	 irregular.	 Torna-se	 imperativo	 identidicar	
e	 intervir	 nos	 principais	 fatores	 que	
indluenciaram	 negativamente	 estes	 resultados,	
encontrando	 formas	 alternativas	 para	 manter	
hábitos	 de	 vida	 saudáveis	 nesta	 “nova	
realidade”.	

Palavras-chave:	 Pandemia;	 Obesidade;	
Adolescentes	

10MDA-67703	 -ABORDAGEM	 SINDRÓMICA	
D A S	 I N F E Ç Õ E S	 S E X U A L M E N T E	
TRANSMISSÍVEIS	EM	ADOLESCENTES	
Inês	Belo	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Ana	Lemos	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Pedro	Gaspar	-	Instituto	Politécnico	de	Leiria	
Marco	Fernandes	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Pascoal	Moleiro	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
	
Comunicação	Oral	

Introdução	e	objetivo	As	 Infeções	Sexualmente	
Transmiss ı́ve i s	 ( IST)	 cons t i tuem	 um	
importante	 problema	 de	 Saúde	 Pública,	 sendo	
preconizada	a	 sua	abordagem	sindrómica	pela	
Organização	 Mundial	 de	 Saúde.Sendo	 os	
médicos	 de	 Dermatologia	 (D),	 Ginecologia	 e	
Obstetrıćia	 (GO),	 Medicina	 Geral	 e	 Familiar	
(MGF)	 e	 Pediatr ia	 (P)	 os	 pr inc ipa is	
responsáveis	 pela	 prevenção,	 diagnóstico	 e	
tratamento	de	IST	em	adolescentes,	pretendeu-
se	 caracterizar	 as	 suas	 práticas	 e	 compará-las	
entre	 si.	 Metodologia	 Estudo	 transversal,	
correlacional,	 quantitativo,	 com	 recurso	 a	 um	
questionário	 online	 validado	 por	 painel	 de	
Delphi	 e	 elaborado	 de	 acordo	 com	 as	
recomendações	 para	 uma	 abordagem	
sindrómica	 em	 adolescentes	 da	 Sociedade	
Portuguesa	 de	 Medicina	 do	 Adolescente	
(SPMA)	 e	 da	 Sociedade	 de	 Infeciologia	

10º Congresso Nacional de Medicina do Adolescente  // online,  13-14 maio 2021                                     13



Pediátrica	 (SIP).	 Comparação	 das	 médias	 (M)	
obtidas	 por	 especialidade	 em	 cada	 resposta	
(variáveis	 sociodemográdicas	 e	 relativas	 à	
abordagem	 das	 IST),	 segundo	 o	 Likert	 1-
“D iscordo	 to ta lmente	 a	 5 - “Concordo	
t o t a lmen t e ”.	 E s t a t ı́ s t i c a :	 S P S S	 25®	
(α=0,05) .Resul tadosObt iveram-se	 308	
respostas:	 P	 42.5%,	MGF	 29.6%,	 GO	 21.4%,	 D	
6 .5%.A	 D	 e	 GO	 cons ideram	 os	 seus	
conhecimentos	 mais	 atualizados	 (D	 3.80,	 GO	
3.33	vs	P	2.83,	MGF	2.86,	p<0,001).	No	exame	
objetivo,	 todas	 as	 especialidades	 consideram	
pertinentes	 (p=ns)	 a	 presença	 de	 lesões	
genitais	(M	global	4.42)	e	anais	(M	global	4.69);	
a	 G	 valoriza	 menos	 (p<0.05)	 a	 presença	 de	
adenopatias	 (4.38),	 de	 erupções	 cutâneas	
(4.35)	 e	 de	 lesões	 orais	 (4.33);	 a	 D	 considera	
pertinente	 (p<0.05)	 a	 presença	 de	 pápulas	 de	
Fordyce	 (4.90)	 e	 de	 dimose	 (3.95).	 Todas	 as	
especialidades	 (p=ns)	 concordam	 que	 a	
investigação	não	deve	atrasar	o	tratamento	(M	
global	4.72).A	D	(4.95)	e	a	P	(4.86)	concordam	
mais	que	o	tratamento	deve	ser	o	mais	precoce	
possıv́el;	 a	 D	 após	 a	 condirmação	 diagnóstica	
(4.35)	 e	 a	 P	 com	 base	 na	 sıńdrome,	 empıŕico	
(4.44).Todas	 a	 especialidades	 referem	
reavaliação	 em	 consulta	 (M	 global	 4.79),	 com	
ajuste	 terapêutico	posterior	 (M	global	4.85).	A	
pertinência	 de	 formação	 adicional	 foi	
transversal	(D	4.85,	GO	4.65,	MGF	4.80,	P	4.78,	
p=ns).Conclusões	 As	 especialidades	 referiram	
diferentes	 graus	 de	 conhecimentos	 no	 tema.	
Foram	 “consensuais”	 e	 adequadas	 na	
valorização	 das	 lesões	 genitais	 e	 anais,	 no	
tratamento	 precoce,	 no	 seguimento	 em	
consulta	 e	 no	 ajuste	 terapêutico	 face	 aos	
resultados.As	 diferenças	 obtidas	 indiciam	 por	
um	 lado,	 uma	 adequada	 valorização	 e	
abordagem	 em	 certos	 itens	 “especıd́icos”	 da	
especialidade	 e	 por	 outro	 uma	 “inadequada”	
valorização	 de	 outros,	 por	 menor	 contacto	 na	
prática	clıńica	diária.En 	de	realçar	a	pertinência	
de	 formação	 adicional	 nesta	 área,	 numa	
perspetiva	interdisciplinar.	

Palavras-chave:	 Infeções ,	 sexualidade,	
Adolescentes,	sıńdrome	

10MDA-72814	-LIFE	BALANCE	E	SATISFAÇÃO	
COM	A	VIDA	
Sónia	 Andrade	 Santos	 -	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Inês	 Silva	 Costa	 -	 Pediatria,	 Centro	 Hospitalar	
Tondela-Viseu	
Francisco	 Ruas	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Pediatria,	 Centro	 Hospitalar	
Tondela-Viseu	
Joaquina	 Antunes	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Pediatria,	 Centro	 Hospitalar	
Tondela-Viseu	
Joana	 Magalhães	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Pediatria,	 Centro	 Hospitalar	
Tondela-Viseu	
Elisabete	 Santos	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Pediatria,	 Centro	 Hospitalar	
Tondela-Viseu	
	
Comunicação	Oral	

Introdução/Objetivos:	 "Life	 Balance"	 (LB)	
refere-se	ao	julgamento	subjetivo	da	proporção	
adequada	de	 tempo	gasto	nas	principais	 áreas	
da	vida	(escola,	relações	sociais,	saúde/corpo	e	
sentido	 da	 vida),	 redletindo-se	 em	 satisfação	 e	
sensação	 de	 equilıb́rio	 com	 a	 vida.	 O	 objetivo	
desta	 investigação	 foi	 avaliar	 o	 LB	 dos	 jovens.	
Metodologia:	 Estudo	 transversal,	 em	 amostra	
de	 conveniência	 do	 ensino	 secundário	 de	
jovens	≥16	anos.	Questionário	online,	classidica	
a	 perceção	 da	 adequação	 do	 tempo	 gasto	 em	
cada	 atividade	 (The	 Life-Balance	 Checklist,	
adaptado,	escala	1-9)	e	a	satisfação	com	a	vida	
(Escala	de	Cantril,	adaptada,	0-10).	As	variáveis	
foram	 analisadas	 após	 recodidicação:	 1	 e	 9	
correspondem	 a	 1	 pior	 LB,	 5=5	 maior	 LB,	 e	
ausência	 de	 LB	 nas	 4	 áreas	 se	 Inndiceárea	 <27	
ou	 >63.	 	 Resultados:	 Responderam	 ao	
questionário	 488	 jovens,	 60%	 do	 sexo	
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feminino,	 idade	 média	 de	 16,94±0,04	 anos,	 e	
63,7%	 frequenta	 ensino	 secundário	 regular.No	
questionário	 de	 LB,	 obteve-se	 uma	 perceção	
mais	 positiva	 no	 tempo	 gasto	 a	 dormir,	 de	
3,51±0,05	(IC95%	3,41;3,61).	Veridicou-se	uma	
perceção	 menos	 adequada	 no	 tempo	 gasto	 a	
conhecer	 novas	 pessoas	 (2,96	 ±0,06	 IC95%	
2,85;3,07)	ou	a	redletir	sobre	a	vida	(3,05±0,06	
IC95%	 2 ,94;3 ,16) .Através	 da	 an á l i se	
qualitativa,	 classidicamos	 LB	 nas	 principais	
áreas	 da	 vida:	 escola	 (Inndiceárea=50,49±0,60	
(IC95%	 49,30;51,69)),	 relações	 sociais	
(44,91±0,66	 (IC95%	 43,60;46,22)),	 saúde/
corpo	 (46,12±0,56	 (IC95%	 45,02;47,22))	 e	
sent ido	 da	 v ida	 (45 ,34±0,71	 ( IC95%	
43,94;46,74)),	 que	 apresentaram	 ı́ndices	
similares,	 parecendo	 haver	 equilıb́rio	 entre	
elas.Não	 foram	 encontradas	 diferenças	
estatisticamente	signidicativas	de	acordo	com	o	
ano	 de	 escolaridade	 ou	 área	 de	 ensino.	 Foi	
identidicada	 correlação	 estatisticamente	
signidicativa	 entre	 o	 sexo	 feminino	 e	 a	 área	
escola,	quando	ajustados	para	áreas	de	ensino	e	
escolaridade	(OR3,5	IC95%	1,93;6,35	p<0,001),	
redletindo-se	 em	menor	 LB	 comparativamente	
com	os	rapazes.Quanto	ao	grau	de	satisfação,	as	
áreas	mais	cotadas	foram	a	famıĺia	(87,3%)	e	os	
am i go s	 ( 86 , 7%) ,	 p o r ém	 36 , 7%	 do s	
adolescentes	 refere	 estar	 pouco/muito	 pouco	
satisfeito	com	a	vida	amorosa	e	18,4%	consigo	
próprio.	 Conclusões:	 De	 forma	 geral	 os	
adolescentes	 da	 nossa	 amostra	 têm	 perceção	
de	 usar	 o	 tempo	 adequado	 em	 cada	 área	 da	
vida	 e	 a	 grande	 maioria	 considera	 estar	
satisfeito	 com	 a	 vida,	 tal	 como	 descrito	 na	
literatura.	 Realçam-se	 negativamente	 no	 LB	 o	
conhecer	novas	pessoas	ou	redletir	sobre	a	vida	
e	 na	 satisfação	 com	 as	 relações	 amorosas	 e	
consigo	próprio,	áreas	ligadas	entre	si,	às	quais	
devemos	 estar	 atentos.	 Sendo	 um	 estudo	
transversal,	 podemos	 inferir	 associação,	 mas	
não	 estabelecer	 relação	 entre	 as	 variáveis	
estudadas.	

Palavras-chave:	 Life	 balance,	 satisfação	 com	 a	
vida,	adolescência	

10MDA-74300	 -PADRÕES	 ALIMENTARES	 E	
(IN)SATISFAÇÃO	COM	A	IMAGEM	CORPORAL	
DURANTE	O	CONFINAMENTO	
Ana	 Sodia	 Rodrigues	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	
Centro	 Hospitalar	 Médio	 Ave	 –	 Unidade	 de	
Famalicão	
Aida	Correia	de	Azevedo	-	Serviço	de	Pediatria	
do	 Centro	Hospitalar	Médio	Ave	 –	Unidade	 de	
Famalicão	
Beatriz	 Andrade	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	
Centro	 Hospitalar	 Médio	 Ave	 –	 Unidade	 de	
Famalicão	
Helena	Marques	da	Silva	-	Serviço	de	Pediatria	
do	 Centro	Hospitalar	Médio	Ave	 –	Unidade	 de	
Famalicão	
Paula	Fonseca	-	Serviço	de	Pediatria	do	Centro	
Hospitalar	Médio	Ave	–	Unidade	de	Famalicão	
	
Comunicação	Oral	

Introdução:	 A	 adolescência	 é	 um	 perıódo	 de	
vulnerabil idade	 caracterizando-se	 por	
mudanças	 fıśicas	 e	 psicossociais.	 Por	 vezes,	 a	
insatisfação	 com	 a	 autoimagem	 torna-os	
suscetıv́eis	 a	 distúrbios	 alimentares	 (DA).	 A	
pandemia	 a	 SARS-COV-2	 condic ionou	
alterações	 das	 rotinas	 e	 limites	 à	 socialização,	
podendo	 ser	 um	 fator	 de	 risco	 para	 DA.		
Objetivos:	 Analisar	 o	 padrão	 alimentar	 e	 a	
satisfação	 com	 a	 imagem	 corporal,	 numa	
população	 de	 adolescentes,	 em	 perıódo	 de	
c o n d i n a m e n t o	 ( p a n d e m i a	
COVID-19).Metodologia:	 Estudo	 transversal,	
descritivo,	 por	 aplicação	 dos	 questionários	
Eating	 Disorder	 Examination	 Questionnaire	
(EDE-Q)	 e	 Questionário	 de	 Silhueta	 de	 Collins	
(validados	 para	 português)	 a	 adolescentes	
(10-18A)	num	agrupamento	de	escolas	de	zona	
urbana.	A	análise	estatıśtica	incluiu	testes	de	
Chi-quadrado,	 teste	 t	 para	 amostras	
independentes	 e	 ANOVA	 no	 programa	
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Statistical	 Package	 for	 the	 Social	 Sciences®.	
Resultados:	De	um	total	de	2700	alunos	obteve-
se	 uma	 amostra	 de	 925	 adolescentes	 (taxa	 de	
adesão	 35%),	 género	 feminino	 (58.7%),	
mediana	14	anos.	Distribuição	equitativa	pelos	
anos	 de	 escolaridade,	maior	 adesão	 de	 alunos	
do	 ensino	 regular	 (89.6%).	 Doenças	 crónicas	
em	 15.9%,	 não	 relacionando	 com	 qualquer	
variável	 alimentar.	 Apresentavam	 excesso	
ponderal	 18.8%,	 obesidade	9.1%	e	 baixo	 peso	
4 .8%.	 Obes idade	 e	 excesso	 de	 peso	
predominaram	 no	 género	 feminino	 (29.1%/
26.2%),	 e	 o	 baixo	 peso	 no	 género	 masculino	
(7.6%),	 sem	 diferenças	 estatisticamente	
s i g n i d i c a t i v a s	 e n t r e	 IMC	 e	 g é n e ro .	
Relativamente	 ao	 questionário	 EDE-Q:	 21.9%	
restrição	 alimentar,	 13.1%	 preocupação	 com	
comida,	 24.2%	 preocupação	 com	 a	 forma,	
14.5%	preocupação	 com	o	 peso	 e	 risco	 de	DA	
(score	 global	 >	 4)	 em	 2.1%	 (n=19).	 Todos	 os	
adolescentes	 com	 risco	 de	 DA	 apresentavam	
restrição	 (p<0.001).	 Houve	 associação	
signidicativa	 do	 score	 global	 com	 género	
feminino,	 idade	 (mais	 velho),	 maior	 IMC	 e	
insatisfação	 com	 a	 imagem	 corporal.	 A	
restrição	alimentar	tem	correlação	signidicativa	
com	 idade,	 IMC	 e	 insatisfação	 da	 imagem	
corporal	 (p<0.001).	 Na	 escala	 de	 Silhueta	 de	
Collins	 constatou-se	 que	 55.2%	 (n=511)	
encontram-se	 insatisfeitos	 com	 a	 sua	 imagem	
corporal,	dos	quais	13.7%	deseja	ganhar	peso	e	
41.5%	perder	peso.	 	Conclusão:	Neste	estudo	a	
prevalência	de	obesidade	e	excesso	de	peso	foi	
inferior	 aos	 dados	 nacionais.	 Cerca	 de	 1/5	
faziam	restrição	alimentar	e	2,1%	com	risco	de	
DA.	 O	 IMC	 isoladamente	 não	 é	 sensıv́el	 nem	
especıd́ico	 para	 identidicar	 adolescentes	 em	
risco	 de	 DA.	 As	 limitações	 do	 estudo	 foram	 a	
participação	 voluntária	 e	 de	 auto-reporte	
(adolescentes	 com	 IMC	 superiores	 ou	 com	DA	
poderão	estar	menos	predispostos	a	participar	
bem	como	a	somatometria	não	ser	condirmada	
presencialmente).	 Os	 autores	 alertam	 para	 a	
necessidade	de	vigilância	e	deteção	precoce	do	
DA.	

Palavras-chave:	 adolescentes;	 distúrbio	
alimentar;	imagem	corporal;	pandemia	
	

10MDA-86239	 -A	 ‘PANDEMIA’	 DA	 SAÚDE	
MENTAL	 –	 ADOLESCENTES	 NO	 SERVIÇO	 DE	
URGÊNCIA	
Maria	 Bandeira	 Duarte	 -	 Hospital	 Distrital	 de	
Santarém	
Sodia	Guedes	-	Hospital	Distrital	de	Santarém	
Patrıćia	B.	Silva	-	Hospital	Distrital	de	Santarém	
Filipa	Vilarinho	-	Hospital	Distrital	de	Santarém	
Aldina	Lopes	-	Hospital	Distrital	de	Santarém	
	
Comunicação	Oral	

Introdução	 e/ou	 Objetivos:	 A	 pandemia	 a	
COVID-19	 teve	 inúmeras	 repercussões	 na	
sociedade:	 a	 nı́vel	 económico,	 fı́sico	 mas	
também	mental.	Os	adolescentes	são	um	grupo	
especialmente	 vulnerável	 por	 dependerem	 do	
contacto	 social	 interpares	 para	 o	 seu	
desenvolvimento	 e	 bem-estar.O	 risco	 de	
a n s i e d a d e ,	 d e p r e s s ã o ,	 p r o b l e m a s	
comportamentais	e	outros	problemas	de	Saúde	
Mental	 (SM),	 parece	 ter	 aumentado	 devido	 às	
medidas	de	 contingência	adotadas	–	 fecho	das	
escolas,	 condinamento	 em	 casa,	 suspensão	 de	
atividades	 desportivas,	 ensino	 à	 distância,	
entre	 outros.	 Este	 trabalho	 tem	 como	 objetivo	
perceber	a	indluência	da	pandemia	na	utilização	
do	 Serviço	 de	 Urgência	 (SU)	 por	 parte	 dos	
adolescentes	com	problemas	relacionadas	com	
SM.	 Metodologia:	 Estudo	 retrospetivo	
observacional	 transversal	 que	 incluiu	 todas	 as	
admissões	 de	 adolescentes	 ([10;18[anos)	 no	
SU-Pediatria	no	 trimestre	anterior	 à	pandemia	
(15/12/19	 a	 15/03/20)	 e	 no	 trimestre	
homólogo	um	ano	depois.Realizado	através	da	
consulta	de	processos	clıńicos.	Excluıd́as	 todas	
as	 admissões	 com	 diagnóstico	 de	 doença	
orgânica	 ou	 diagnóstico	 inespecıd́ico.	 Análise	
estatıśtica	 no	 SPSS.Resultados:	 Nos	 perıódos	
estudados	 foram	 feitas	 165	 admissões	 de	
adolescentes	 no	 SU-Pediatria	 com	 diagnóstico	
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de	patologia	de	SM,	mais	frequentes	no	perıódo	
pandémico	 (4%	 vs	 10.6%,p<0.05).	 A	 idade	
média	foi	13.3	vs	13.9	anos.	A	distribuição	por	
género	 foi	 semelhante	 entre	 perı́odos.	
Antecedentes	 de	 patologia	 de	 SM	 foram	 mais	
f requentes	 pr é -pandemia	 (54 .7%	 vs	
32.2%,p<0.05).O	 motivo	 de	 admissão	 mais	
frequente	em	ambos	os	perıódos	foram	queixas	
somáticas	 (34.9%	 vs	 40.68%,p>0.05).	 Queixas	
de	 alteração	 do	 comportamento	 foram	 mais	
frequentes	no	perıódo	pré-pandemia	(28.3%	vs	
10.12%,p<0.05);	 comportamentos	 suicidários	
(4.72%	 vs	 8.47%),	 sintomatologia	 ansiosa	
(17.92%	 vs	 30.51%),	 depressiva	 (9.43%	 vs	
10.12%)	 e	 psicótica	 (0%	 vs	 1.69%),	 ideação	
suicida	 (4.72%	 vs	 10.12%),	 automutilações	
(0.94%	 vs	 3.39%),	 alterações	 do	 sono	 (2.83%	
vs	 6.78%)	 e	 intoxicações	 (2.83%	 vs	 5.08%)	
foram	 semelhantes	 entre	 perıódos	 (p>0.05).	 A	
prescrição	 de	 medicação	 aquando	 alta	 foi	
t a m b é m	 s e m e l h a n t e	 ( 2 0 . 7 5 %	 v s	
27,12%,p>0.05).	 No	 perı́odo	 pandémico	 a	
referenciação	 para	 Pedopsiquiatria	 foi	 mais	
frequente	 (6.60%	 vs	 18.64%,p<0.05).	
Conclusões:	 A	 pandemia	 teve	 repercussões	 na	
utilização	 do	 SU	 por	 adolescentes;	 a	 patologia	
de	SM	foi	mais	frequente	e	parece	ter	afectado	
mais	 adolescentes	 sem	 antecedentes	 desta	
patologia.	As	queixas	 somáticas	 foram	as	mais	
frequentes	 em	 ambos	 os	 perıódos;	 a	 alteração	
de	comportamento	foi	mais	signidicativa	na	pré-
pandemia .	 Na	 pandemia	 aumentou	 a	
referenciação	 para	 Pedopsiquiatria.	 Importa	
conhecer	este	impacto	da	pandemia	na	SM	dos	
adolescentes	 para	 desenvolver	 estratégias	 de	
resposta	 rápida	 e	 ediciente,	 no	 sentido	 de	
ajudar,	e	assim	minimizar	as	consequências	da	
pandemia	 que	 parecem	 ser	 amplamente	
signidicativas.	

Palavras-chave:	adolescentes;	pandemia;	saúde	
mental;	serviço	urgência	

10MDA-88225	 -e-HEALTH	 DURANTE	 A	
PANDEMIA	 COVID-19	 -	 UM	 ESTUDO	 DE	
COORTE	
Inês	Silva	Costa	-	Serviço	de	Pediatria	do	Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
João	 Sousa	Marques	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	
Centro	Hospitalar	Tondela-Viseu	
Francisco	 Ruas	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Joana	 Magalhães	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Joaquina	 Antunes	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Elisabete	 Santos	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
	
Comunicação	Oral	

A	 Saúde	 Digital	 (eHealth)	 refere-se	 ao	 uso	
seguro,	crıt́ico	e	responsável	das	tecnologias	da	
informação	 e	 comunicação	 (TIC)	 e	 adquiriu	
especial	 relevância	 no	 contexto	 da	 pandemia	
COVID-19,	 condicionando	 mudanças	 na	 forma	
como	 os	 adolescentes	 aprendem,	 vivem	 e	 se	
relacionam.Pretendeu-se	 caracterizar	 a	
mudança	 na	 utilização	 das	 TIC	 durante	 a	
pandemia	 e	 aferir	 o	 potencial	 impacto	 que	 a	
exposição	 a	 ecrãs	 poderá	 ter	 tido	 na	
estabilidade	 emocional	 e	 relacional	 dos	
adolescentes.Este	 é	 um	estudo	 retrospetivo	de	
uma	coorte	de	563	adolescentes	com	idade	≥16	
anos.	Dediniram-se	dois	grupos	de	acordo	com	
o	 número	 diário	médio	 de	 horas	 de	 utilização	
das	TIC	(NHT)	antes	da	pandemia	COVID-19.	O	
número	 absoluto	 de	 horas	 de	 utilização	 das	
TIC,	 antes,	 durante	 e	 pós-condinamento,	 foi	
avaliado	 com	 a	 aplicação	 de	 um	 questionário	
on l i n e	 e	 o	 impa c to	 n a s	 d imen s õ e s	
biopsicossociais	 quantidicado	 com	 uma	 escala	
de	 Likert	 de	 5	 graus	 de	 concordância.	 54,90%	
dos	 jovens	 eram	 do	 sexo	 feminino,	 com	 idade	
mediana	 de	 17	 anos.	 O	 dispositivo	 e	 a	
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plataforma	 mais	 utilizados	 foram:	 telemóvel	
( 9 8 , 4 0% )	 e	 W h a t s A p p	 ( 9 3 , 5 0% ) ,	
r e s p e t i v a m e n t e . O	 N H T	 a u m e n t o u	
signidicativamente	 durante	 o	 condinamento,	
com	 predomı́ n io	 duran te	 a	 semana :	
4 , 7 2 ± 0 , 1 7 ( p r é - p a n d e m i a )	 v s	
9,33±0,19(condinamento)	 vs	 5,58±0,20(pós-
condinamento).	 Também	 se	 registou	 aumento	
no	NHT	durante	o	dim	de	semana,	embora	com	
menor	 variação:	 6,38±0,17(pré-pandemia)	 vs	
8,38±0,21(condinamento)	 vs	 6,39±0,18(pós-
condinamento).	 A	 maioria	 dos	 adolescentes	
(83%)	 considerou	 as	 TIC	 importantes	 para	
man te r	 o	 c on t a to	 s o c i a l	 du ran te	 o	
condinamento,	 mas	 65,60%	 relatou	 ansiedade	
pelo	 distanciamento,	 50,80%	 maior	 consumo	
de	material	digital	violento	e	46,40%	aumento	
do	cyberbullying.	O	grupo	de	adolescentes	com	
menor	 NHT	 pré-pandemia(<4	 horas)	 referiu	
mudança	 signidicativa	 no	 horário	 de	 dormir	
durante	 o	 condinamento(p=0,02)	 e	 discorda	
que	 a	 sua	 vida	 já	 tenha	 regressado	 ao	
habitual(p=0,04).	 Ser	 aluno	 do	 ensino	 regular	
associa-se	a	probabilidade	1,59	vezes	superior	
de	comportamentos	motivados	por	ansiedade	e	
medo	 na	 procura	 de	 informação	 digital	 sobre	
COVID-19.O	aumento	abrupto	do	NHT,	durante	
a	 semana	 no	 perı́odo	 de	 condinamento,	
provocou	 inversão	no	padrão	de	utilização	das	
TIC	 pré-pandemia,	 em	 que	 a	 variação	 do	NHT	
entre	 a	 semana	 e	 dim	 de	 semana	 era	maior.	 O	
padrão	 já	normalizou,	embora	o	NHT	continue	
signidicativamente	 superior	 ao	 pré-pandemia.	
Apesar	do	papel	positivo	para	manter	relações	
sociais,	 as	 TIC	 condicionaram	 alteração	 nos	
estilos	 de	 vida,	 aumento	 do	 cyberbullying,	 do	
consumo	de	 conteúdos	 violentos	 e	 de	 procura	
desadequada	de	informação.	Concluiu-se	assim	
por	uma	pior	eHealth	durante	a	pandemia,	pelo	
que	a	 formação	dos	 jovens	deste	 tema	emerge	
como	prioritária.	

Palavras-chave:	 Saúde	 Digital;	 COVID-19;	
Adolescência	

POSTERS 

10MDA-11576	 -DOR	NA	ADOLESCÊNCIA:	UM	
DIAGNÓSTICO	A	NÃO	ESQUECER	
João	 Filipe	 Nico	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	
Hospital	Distrital	da	Figueira	da	Foz	
Tiago	Conceição	Silva	-	USF	Buarcos	
Sodia	Rodrigues	Almeida	-	Serviço	de	Pediatria	
do	Hospital	Distrital	da	Figueira	da	Foz	
Nádia	 Brito	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 do	Hospital	
Distrital	da	Figueira	da	Foz	
Lourdes	Mota	-	Serviço	de	Pediatria	do	Hospital	
Distrital	da	Figueira	da	Foz	

Poster	

Introdução:	 A	 sı́ndroma	 de	 dor	 regional	
complexa	 (SDRC)	 pertence	 ao	 espectro	 das	
s ı́ ndromas	 de	 ampl i d icaç ão	 dolorosa .	
Caracteriza-se	 por	 dor,	 sem	 causa	 aparente,	
desproporcional	 aos	 achados	 semiológicos.	
Pode	 classidicar-se	 em	 dois	 tipos:	 SDRC	 tipo	 I,	
ou	algoneurodistrodia,	na	qual	não	existe	 lesão	
neurológica	 identidicada;	 e	 SDRC	 tipo	 II,	
anteriormente	designada	causalgia,	na	qual	há	
lesão	 neurológica	 dedinida.	 A	 sua	 etiologia	 é	
desconhecida	 e	 o	 seu	 correto	 diagnóstico	 e	
a b o r d a g e m	 u m	 d e s a d i o	 c l ı́ n i c o .	
Descrição:Adolescente	 de	 16	 anos,	 sexo	
feminino,	 caucasiana,	 obesa,	 recorreu	 ao	
serviço	 de	 urgência	 (SU)	 por	 dor	 intensa,	
edema	 e	 limitação	 funcional	 do	 membro	
superior	esquerdo	 (MSE)	com	uma	semana	de	
evolução,	 associada	 a	 parestesias	 dos	 dedos.	
Inicialmente,	 tinha	dor	e	edema	localizados	no	
quinto	 dedo	 com	 progressão	 proximal.	 Sob	
ibuprofeno	 400mg	 id	 não	 havendo	 melhoria.	
Negava	 febre	 ou	 outra	 clıńica,	 assim	 como	
traumatismo	 local	 ou	 outro	 desencadeante	
identidicado.	 Encontrava-se	 em	 telescola	 no	
domicı́lio,	 mantendo	 contacto	 social	 com	
amigos	 por	 meios	 digitais,	 referindo	 relação	
condlituosa	 com	 um	 professor.	 Antecedentes	
familiares	 de	 doença	 reumatológica	 na	 mãe	 e	
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avó	materna.	No	exame	objetivo	apresentava	o	
MSE	 edemaciado,	 sobretudo	mão	 e	 antebraço,	
com	 posição	 preferencial	 em	 dlexo-pronação,	
doloroso	 à	 movimentação	 ativa	 e	 passiva,	
alodinia,	 hipotermia	 e	 palidez	 demarcadas	 até	
metade	 do	 antebraço.	 Pulsos	 radial	 e	 braquial	
palpáveis	 e	 simétricos.	 Realizado	 estudo	
analıt́ico	 e	 radiogradia	 do	 MSE,	 sem	 evidência	
de	 alterações.	 Dado	 o	 contexto	 pandémico,	
pesquisou-se	 SARS-CoV-2,	 não	 detetado.	 Teve	
alta	 medicada	 com	 prednisolona	 30mg	 2id,	 3	
dias,	 ibuprofeno	e	evicção	de	frio.	Após	quatro	
dias,	dada	a	ausência	de	melhoria,	alargou-se	o	
estudo	analıt́ico	com	marcadores	indlamatórios	
e	 autoimunes,	 sem	 alterações,	 colocando-se	 a	
hipótese	 diagnóstica	 de	 SDRC	 tipo	 I.	 Iniciou	
analges ia	 com	 tramadol	 100mg	 id	 e	
disioterapia,	 com	 melhoria	 franca	 na	 primeira	
semana.	 Passado	 um	 mês	 encontrava-se	
assintomática,	 com	 todos	 os	 movimentos	 do	
MSE	 preservados,	 sem	 edema,	 dor	 ou	 sinais	
indlamatórios.	 Discussão:A	 dor	 é	 um	 motivo	
frequente	 de	 admissão	 no	 SU	 pediátrico,	
particularmente	nos	adolescentes.	A	SDRC	é	um	
diagnóstico	clıńico,	raro,	caracterizado	por	dor	
neuropática	 desproporcional	 ao	 estı́mulo	
(hiperalgia	ou	alodinia),	associada	a	alterações	
vasomotoras.	 De	 acordo	 com	 a	 literatura	 o	
nosso	 caso	 surge	 numa	 adolescente,	 sem	
traumatismo	identidicado,	com	provável	relação	
com	 fatores	 psicológicos.	 O	 diagnóstico	 da	
SDRC	 constitui	 um	 desadio,	 podendo	 motivar	
múltiplas	observações	médicas.	En 	 fundamental	
reconhec ê - la	 para	 ev i tar	 abordagens	
inadequadas,	 permitindo	 uma	 recuperação	
funcional	completa.	

Palavras-chave:	 Sı́ndroma	 de	 dor	 regional	
complexa;	Algoneurodistrodia;	Adolescente	

10MDA-12199	 -RELAÇÃO	 ENTRE	 AS	
PERTURBAÇÕES	 DO	 COMPORTAMENTO	
ALIMENTAR	 E	 OS	 REGIMES	 ALIMENTARES	
ALTERNATIVOS	

Sara	 Raposo	 -	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	
Universidade	de	Coimbra	
Carmen	 Bento	 -	 Clı́nica	 Universitária	 de	
Pediatria,	Hospital	Pediátrico	de	Coimbra	
Paulo	 Fonseca	 -	 Centro	 Hospitalar	 e	
Universitário	de	Coimbra	
	
Poster	

As	 perturbações	 do	 comportamento	 alimentar	
e	da	alimentação	(PCAA)	constituem	um	grupo	
de	 distúrbios	 do	 foro	 psıq́uico,	 que	 englobam	
alterações	patológicas	dos	hábitos	 alimentares	
e	 comportamentos	 reguladores	 de	 peso.	 A	
restrição	 alimentar	 que	 caracteriza	 algumas	
PCAA,	 assemelha-se	 à	 seleção	 alimentar	 que	
ocorre	 em	 regimes	 alimentares	 alternativos,	
como	 é	 o	 caso	 das	 dietas	 vegetarianas.	 O	
vegetarianismo	 abrange	 um	 largo	 espetro	 de	
dietas	com	variados	graus	de	restrições,	sendo	
a	 sua	 dedinição	 discrepante	 na	 literatura.	
C o n s i d e r a n d o	 a	 s e l e ç ã o	 a l im e n t a r	
caracterıśtica	 destes	 regimes	 dietéticos	 e	 a	
componente	restritiva	descrita	nas	PCAA,	surge	
na	 comunidade	 clıńica	 a	 hipótese	 de	 uma	
associação	 causal	 entre	 estes	 conceitos.Nesta	
revisão	pretende-se	analisar	a	relação	entre	as	
PCAA	 e	 o	 vegetarianismo,	 de	 modo	 a	
compreender	 se	 este	 regime	 alimentar	
constitui	 um	 fator	 precipitante,	 facilitador	 ou	
de	 manutenção	 de	 doença.Foi	 realizada	 uma	
pesquisa	 bibliográdica	 nas	 bases	 de	 dados	
eletrónicas	 PubMed,	 WebofScience	 e	 no	
repositório	da	Revista	Portuguesa	de	Pediatria	
dos	últimos	10	anos.Tendo	em	conta	o	aumento	
exponencial	 da	 incidência	 das	 PCAA	 em	
adolescentes	 a	 nıv́el	 global	 e	 a	 sua	 elevada	
morbimortalidade,	é	essencial	conhecer	os	seus	
fatores	 de	 risco,	 possibilitando	 o	 diagnóstico	
precoce.	O	vegetarianismo	por	se	tratar	de	uma	
dieta	 restritiva	 e	 pelo	 aumento	 da	 sua	
popularidade	entre	os	jovens	adolescentes,	tem	
sido	 alvo	 de	 interesse.	 A	 inconsistência	 na	
d e d i n i ç ã o	 d o	 v e g e t a r i a n i smo	 e	 n a	
caracterização	 dos	 seus	 subgrupos,	 continuam	
a	 originar	 discrepâncias	 de	 resultados	 na	
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investigação	 desta	 possıv́el	 associação.	 As	
diferentes	 abordagens	 de	 estudo	 realizadas	
procuram:	 identidicar	 o	 papel	 da	 motivação	
inicial	para	a	adoção	de	uma	dieta	vegetariana;	
analisar	 o	 impacto	 dos	 diferentes	 graus	 de	
restrição	 alimentar	 na	 progressão	 para	 estes	
distúrbios;	 avaliar	 o	 momento	 de	 adoção	 de	
uma	 d ie ta	 a l ternat iva	 e	 o	 in ı́ c io	 da	
sintomatologia	 para	 dedinir	 qual	 o	 evento	
precipitante	 e	 a	 sua	 consequência.Para	
conhecer	uma	possıv́el	relação	entre	as	PCAA	e	
o	 vegetarianismo	 é	 necessár io	 haver	
uniformidade	 na	 dedinição	 da	 população	
vegetariana	 e	 dos	 seus	 subgrupos,	 sendo	
imprescindıv́el	 a	 avaliação	 individual	 de	 cada	
s ubpopu l a ç ã o .	 E s t udo s	 p ro spe t i vo s	
longitudinais	permitirão	avaliar	a	indluência	do	
padrão	motivacional	 e	 estabelecer	 o	momento	
da	adoção	da	dieta	e	o	inıćio	da	sintomatologia.	
A	 criação	 de	 escalas	 apropriadas	 para	 estas	
p o p u l a ç õ e s	 p o d e r á 	 c o n t o r n a r	 a	
sobrevalorização	 da	 restrição	 inerente	 nestes	
regimes	 alimentares,	 como	 marco	 patológico	
das	 PCAA.	 Apesar	 das	 inconsistências	 da	
literatura,	é	atribuıd́o	um	presumıv́el	risco	para	
o	 desenvolvimento	 e/ou	 manutenção	 destes	
distúrbios	 nos	 indivıd́uos	 que	 adotem	 uma	
dieta	 semi-vegetariana	 motivados	 pela	 perda	
de	peso.	

P a l a v r a s - c h a v e :	 P e r t u r b a ç õ e s	 d o	
Comportamento	 Alimentar	 e	 da	 Alimentação;	
Adolescentes;	 Vegetarianismo;	 Restrição	
Alimentar	
	

10MDA-12847	 -OUTROS	 TEMPOS,	 OUTRAS	
DIETAS…	O	QUE	 SABEM	OS	 ADOLESCENTES	
SOBRE	ALIMENTAÇÃO	E	VEGETARIANISMO.	
Sara	 Geitoeira	 -	 Centro	 Hospitalar	 Tondela	 -	
Viseu	
Sónia	 Andrade	 Santos	 -	 Centro	 Hospitalar	
Tondela	-	Viseu	
Joana	Magalhães	 -	Centro	Hospitalar	Tondela	 -	
Viseu	

Joaquina	Antunes	-	Centro	Hospitalar	Tondela	-	
Viseu	
Francisco	 Ruas	 -	 Centro	 Hospitalar	 Tondela	 -	
Viseu	
Elisabete	 Santos	 -	 Centro	Hospitalar	 Tondela	 -	
Viseu	
	
Poster	

Introdução	 O	 vegetarianismo	 tem	 crescido,	
sobretudo	 entre	 os	 jovens.	 Um	 conhecimento	
alimentar	 adequado	 é	 essencial	 para	 evitar	
dé d ices	 nutricionais ,	 tanto	 em	 dietas	
alternativas	 como	 na	 omnı́vora.	 Métodos	
Estudo	 observacional	 transversal,	 com	
aplicação	 de	 um	 questionário	 online	 a	 uma	
amostra	 de	 conveniência	 de	 alunos	 com	 ≥	 16	
anos	de	uma	escola	do	Norte	e	 três	do	Centro.	
Analisadas	 caracterıśticas	 sociodemográdicas,	
padrão	 alimentar,	 hábitos	 de	 vida	 e	 opiniões	
relativas	 à	 dieta	 vegetariana.	 Avaliado	 o	
conhecimento	 alimentar	 pela	 aplicação	 parcial	
do	General	Nutrition	Knowledge	Questionnaire	
for	 Adolescents	 (GNKQA),	 validado	 para	 a	
população	 portuguesa.	 Utilizou-se	 SPSS	 26.0	
(p<0.05)	para	análise	estatıśtica.	ResultadosDe	
613	 respostas	 ao	 questionário,	 56,9%	
correspondem	ao	sexo	feminino,	a	idade	média	
16,8	 anos	 (±0,832).	 Vivem	 na	 região	 Centro	
77,3%;	zona	urbana	54,6%.	A	maioria	(80,8%)	
apresenta	 IMC	 adequado	 e	 16,9%	 excesso	 de	
peso/obesidade.	 A	 maioria	 segue	 dieta	
omnıv́ora	(93%).	A	dieta	vegetariana	é	seguida	
por	 21	 adolescentes	 (AV;	 3,4%)	 e	 110	
consideram	 adotá-la	 (ACV)	 nos	 12	 meses	
seguintes.	 Destes	 131	 adolescentes	 (AV/ACV),	
77,1%	são	do	sexo	feminino	(p<0.001).	Dos	que	
referem	 ter	 ou	 ter	 tido	 uma	 perturbação	 do	
comportamento	 alimentar,	 61,1%	 enquadram-
se	em	AV/ACV	(p<0.001).	São	apontados	como	
motivos	 para	 escolher	 esta	 dieta:	 direitos	 dos	
animais	 (73,3%),	 preservação	 do	 ambiente	
(66,4%)	 e	 ser	 mais	 saudável	 (55%).Apenas	
26,1%	da	amostra	refere	que	a	alimentação	foi	
abordada	 em	 consultas	 pelo	 Pediatra/Médico	
de	 Famıĺia.	 Os	AV/ACV	 apresentam	hábitos	 de	
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vida	signidicativamente	mais	saudáveis	apenas	
relativamente	 ao	 maior	 consumo	 de	 água	 e	
menor	 de	 refrigerantes	 (p<0.05).	 52,5%	 da	
amostra	considera	a	dieta	vegetariana	saudável	
e	inofensiva	e	26,9%	acredita	que	quem	a	segue	
é	 discriminado,	 sendo	 a	 proporção	 superior	
nos	 AV/ACV	 (p<0.001).	 A	 maioria	 concorda	
com	 a	 necessidade	 de	 tomar	 suplementos	
numa	 dieta	 vegetariana	 (74,6%)	 e	 com	 o	
aconselhamento	nutricional	antes	do	seu	inıćio	
(91,8%).	 A	 percentagem	 média	 de	 respostas	
certas	 no	 GNKQA	 é	 53,2	 (±16,418),	 com	
melhores	 classidicações	 no	 sexo	 feminino	
(p<0.001),	 AV/ACV	 e	 nos	 que	 referem	 hábitos	
d e	 v i d a	 m a i s	 s a u d á v e i s	 ( p < 0 . 0 5 ) .	
Conc lus õesApesar	 da	 preva l ênc ia	 de	
vegetarianismo	 nesta	 amostra	 ser	 baixa,	 uma	
proporção	considerável	considera	vir	a	segui-la	
num	 futuro	 próximo.	 Veridicou-se	 um	 nıv́el	
baixo	 de	 conhecimento	 alimentar,	 podendo-se	
subentender	 risco	 acrescido	 de	 dédices	
nutricionais,	 nomeadamente	 nas	 dietas	
alternativas,	 ainda	 que	 os	 AV/ACV	 tenham	
melhores	 resultados	 no	 questionário.	 A	
alimentação	saudável	é	um	tema	que	precisa	de	
ser	 abordado	 por	 rotina	 nas	 consultas	 de	
vigilância	dos	adolescentes,	dado	o	seu	impacto	
na	 saúde	 e	 associação	 com	 hábitos	 de	 vida	
saudáveis.	

Palavras-chave:	 Alimentação,	 vegetarianismo,	
nutrição,	adolescentes	

1 0 M D A - 1 3 1 7 2	 - D I S T Ú R B I O S	 D A	
DEGLUTIÇÃO:	O	OUTRO	LADO	DA	MOEDA	
Mariana	 Pedro	 -	 Centro	 Hospitalar	 do	 Oeste	 -	
Unidade	Caldas	da	Rainha	
Marta	 Caldas	 -	 Centro	 Hospitalar	 do	 Oeste	 -	
Unidade	Caldas	da	Rainha	
António	Curado	 -	Centro	Hospitalar	do	Oeste	 -	
Unidade	Caldas	da	Rainha	
Madalena	Sassetti	-	Centro	Hospitalar	do	Oeste	
-	Unidade	Caldas	da	Rainha	
	

Poster	

A	 doença	 indlamatória	 intestinal	 (DII)	
compreende	a	Doença	de	Crohn	(DC)	e	a	Colite	
Ulcerosa	 (CU).	 A	 sua	 incidência	 apresenta	 um	
pico	 entre	 os	 15	 e	 os	 30	 anos,	 registando-se,	
atualmente,	 um	 aumento	 na	 idade	 pediátrica.	
Tipicamente	 apresenta-se	 com	 sintomas	
gastrointestinais:	 diarreia	 sanguinolenta,	 dor	
abdominal	e	tenesmos	na	CU	e	dor	abdominal,	
perda	de	peso,	perda	de	apetite	e	diarreia	com	
ou	sem	sangue	na	DC.	Febre,	cansaço	e	anorexia	
podem	 ser	 concomitantes.	 Contudo,	 podem	
identidicar-se	 manifestações	 extraintestinais	
em	10%	dos	doentes	à	apresentação	da	doença	
e	 em	 30%	 no	 decurso	 da	 mesma.Adolescente	
de	 16	 anos ,	 g énero	 mascu l ino ,	 sem	
antecedentes	 pessoais	 patológicos	 relevantes.	
Internado	 por	 perda	 de	 peso	 de	 5Kg	 em	 4	
semanas	 (9,3	 %	 do	 peso),	 acompanhado	 de	
odinofagia,	disfagia	e	pirose.	Ao	exame	objetivo	
apresentava-se	 emagrecido,	 com	 palidez	
cutânea,	gânglios	submandibulares	palpáveis	e	
hiperemia	da	parede	posterior	da	orofaringe	e	
da	 úvula,	 com	 lesões	 aftosas	 dispersas,	 sem	
lesões	 nos	 lábios	 ou	 lesões	 perianais.	
Analiticamente	 apresentava	 hemoglobina	
13.7g/dL,	 leucócitos	 14	 000/uL	 com	 79,1%	
neutródilos,	 VS	 91mm	 e	 PCR	 8,9mg/dL.	
Realizou	serologias	para	HIV	e	Herpes	I	e	II	que	
foram	negativas,	além	de	ANA	e	ASCA	IgA	e	IgG	
negativos.	 Iniciou	 esomeprazol	 com	 melhoria	
franca	 da	 sintomatologia,	 tendo	 tido	 alta	 ao	
4ºdia	 de	 internamento,	 com	 tolerância	 oral	
mantida.	 Após	 a	 alta	 iniciou	 dor	 abdominal	
periumbilical	 tipo	 cólica	 com	 agravamento	
após	 as	 refeições,	 sem	 alteração	 do	 trânsito	
intestinal,	 associada	 a	 cansaço	 para	 médios	
esforços	 e	 sensação	 de	 mau	 estar	 geral,	 sem	
reaparecimento	 dos	 sintomas	 de	 disfagia	 e	
odinofagia.	 Pela	 sintomatologia	 apresentada	
realizou	doseamento	de	calprotectina	fecal	que	
foi	positiva	(168ug/g).	Nesse	contexto	realizou	
estudos	 endoscópicos	 que	 revelaram	 gastrite	
do	 antro,	 além	 de	 ulcerações	 serpiginosas	 de	
forma	 descontı́nua	 no	 ı́leon	 distal,	 cólon	
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ascendente	 e	 transverso.	 Assumiu-se	 o	
diagnóstico	 de	 DC	 e	 iniciou	 prednisolona	
30mg/dia	 e	 mesalazina	 4g/dia ,	 após	
atualização	 do	 plano	 vacinal.A	 DC	 é	 uma	
doença	gastrointestinal	que	pode	afetar	o	tubo	
digestivo	 da	 boca	 até	 ao	 ânus.	 As	 lesões	
orofaciais	 podem	 preceder	 os	 sintomas	
gastrointestinais	 e	 ser	manifestação	 inicial	 em	
5-10%	 dos	 doentes,	 sendo	 os	 lábios	 o	 local	
mais	frequente	da	DC	oral.	Neste	caso	clıńico,	o	
adolescente	 apresentava	 um	 quadro	 de	
estomatite	 aftosa,	 com	 consequente	 disfagia	 e	
odinofagia	 e	 repercussão	 na	 tolerância	 oral.	
Tratou-se	 de	 uma	 manifestação	 inicial	 atıṕica	
de	 DII,	 reforçando	 a	 importância	 de	 ponderar	
esta	 hipótese	 de	 diagnóstico	 perante	 quadros	
semelhantes.	

Palavras-chave:	 Doença	 Chron;	 odinofagia;	
disfagia;	estomatite	aftosa	

10MDA-14195	 -TROMBOEMBOLISMO	 –	 NEM	
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Anaxore	 Casimiro	 -	 Unidade	 de	 Cuidados	
Intensivos	Pediátricos,	Hospital	Dona	Estefânia,	
CHULC,	EPE	
	
Poster	

Introdução:	O	tromboembolismo	venoso	(TEV)	
é	 uma	entidade	 rara	 em	 idade	pediátrica,	 com	
incidência	anual	 estimada	1,4-2,1	por	100.000	
habitantes.	 En 	 mais	 frequente	 em	 doentes	
hospitalizados,	 sobretudo	 na	 presença	 de	
cateteres	 venosos	 centrais,	 e	 em	 doentes	 com	

condições	médicas	subjacentes,	nomeadamente	
malignidade	 e	 doença	 cardıáca.	Outro	 fator	 de	
risco	importante	é	o	uso	de	contracetivos	orais,	
particularmente	relevante	na	adolescência.	Em	
cerca	 de	 15%	 dos	 casos	 de	 TEV	 ocorre,	
também,	 tromboembol ismo	 pulmonar	
(TEP).Descrição:	Adolescente	de	15	anos,	 sexo	
feminino,	com	obesidade	grave	(IMC	40kg/m2),	
sob	contraceção	combinada	oral	(COC)	há	dois	
meses,	por	iniciativa	própria.	Dos	antecedentes	
familiares,	 destaca-se,	 pai	 com	 história	 prévia	
de	 dlebotrombose	 do	 membro	 inferior	
direito.Recorre	ao	serviço	de	urgência	por	dor	e	
edema	 do	 membro	 inferior	 esquerdo	 (MIE),	
com	dois	dias	de	evolução	e	incapacidade	para	
a	 marcha.	 Sem	 outra	 s intomatologia ,	
nomeadamente,	 toracalgia	 ou	 dispneia.	 Sem	
história	de	traumatismo,	viagem	de	longo	curso	
ou	infeção	recentes.A} 	admissão	apresentava-se	
febril,	 eupneica,	 SpO2	 100%	 em	 ar	 ambiente,	
edema	 exuberante	 e	 duro	 do	 MIE	 com	
diminuição	 da	 sensibilidade,	 acompanhado	 de	
rubor	 e	 calor	 da	 face	 interna	 da	 coxa	 e	 pulso	
pedioso	 diliforme.As	 análises	 mostraram	
elevação	 dos	 leucócitos	 (18.800/uL),	 PCR	
(175.1	mg/L)	e	dos	D-dıḿeros	(35.200	ug/L).	O	
ecodoppler	 venoso	 evidenciou	 dlebotrombose	
extensa	da	femoral	comum	e	terço	superior	da	
femoral	 superdicial	 à	 esquerda;	 a	 angio-
tomogra d ia	 cond i rmou	 TEV	 esquerdo	
ileofemoral,	 sıńdrome	 de	 May-Thurner	 e	 foi	
compatıv́el	 com	 TEP	 bilateral,	 não	 oclusivo,	
s em	 s i n a i s	 d e	 s ob re c a r ga	 c a rd ı́ a c a	
direita.Iniciou	 heparina	 não	 fracionada,	
a jus tada	 a t é	 n ı́ ve i s	 te rap êu t i cos	 de	
tromboplastina	 parcial	 ativada	 (aPTT),	
posteriormente	alterada	para	enoxaparina	com	
incremento	 adaptado	 à	 função	 da	 atividade	
anti-Xa.Durante	o	 internamento,	a	evolução	 foi	
favorável	com	regressão	progressiva	do	edema,	
recuperação	 da	 mobilidade	 e	 ausência	 de	
queixas	 álgicas.	 O	 estudo	 das	 trombodilias,	
revelou,	apenas,	FVIII	aumentado	(336.8%,	VR:	
53	-131).Teve	alta	clinicamente	bem,	medicada	
com	 dabigatrano	 e	 proposta	 para	 cirurgia	
bariátrica.Discussão:Apesar	 da	 incidência	 ser	
muito	 inferior	 à	 da	 população	 adulta,	 os	
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fenómenos	 tromboembólicos	 têm	 vindo	 a	
aumentar	 na	 idade	 pediátrica.	 A	 apresentação	
inicial	 pode	 ser	 inespecıd́ica,	 sendo	 necessário	
um	 alto	 grau	 de	 suspeição,	 sobretudo	 nos	
adolescentes,	em	que	se	reconhecem	fatores	de	
risco	como	obesidade,	tabagismo	e	uso	de	COC.	
A	 anticoagulação	 deverá	 ser	 mantida	 por	 um	
perıódo	 de	 tempo	 prolongado,	 o	 que	 torna	 os	
novos	 anticoagulantes	 orais,	 que	 dispensam	
monitorização	 de	 rotina,	 cada	 vez	 mais	
atrativos.	 No	 entanto,	 apenas	 o	 dabigatrano	
está	atualmente	aprovado	em	idade	pediátrica.	

Palavras-chave:	 tromboembolismo	 venoso,	
tromboembolismo	pulmonar,	sıńdrome	de	May-
Thurner,	novos	anticoagulantes	orais	

10MDA-14683	 -ANOREXIA	 NERVOSA	 -	 O	
PAPEL	DO	PSICOMOTRICISTA	
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Viseu	
	
Poster	

Introdução:	 A	 Psicomotricidade	 é	 uma	 terapia	
de	mediação	corporal	que	utiliza	o	corpo,	como	
instrumento	de	perceção	da	relação	emocional.	
Em	 contexto	 clı́nico,	 visa	 compreender	 e	
resolver	 os	 condlitos	 internos	 do	 adolescente.	
Objetivos:	 Caracterizar	 as	 consultas	 de	
Psicomotricidade	na	Casa	de	Saúde	São	Mateus	
–	 Viseu,	 no	 âmbito	 das	 Perturbações	 do	
Comportamento	 Alimentar,	 concretamente	 na	
Anorexia	 Nervosa	 (AN).	 Avaliar	 a	 perceção/
esquema	 corporal,	 descrever	 o	 tratamento	 e	 a	
evolução	 após	 intervenção	 psicomotora	 num	
grupo	 de	 adolescentes	 com	 anorexia	 nervosa,	

bem	 como	 sensibilizar	 para	 o	 papel	 do	
psicomotricista	 numa	 equipa	 multidisciplinar,	
no	 contexto	 cl ı́n ico	 de	 saúde	 mental	
i n f a n t o j uve n i l .M e t o d o l o g i a :	 C o o r t e	
retrospetiva,	 realizada	 através	 da	 colheita	 de	
dados	dos	processos	 clıńicos	dos	 adolescentes	
com	 diagnóstico	 de	 AN,	 acompanhados	 na	
Unidade	 de	 Pediatria	 da	 Casa	 de	 Saúde	 São	
Mateus	 –	 Hospital,	 entre	 Julho	 de	 2018	 e	
Janeiro	 de	 2021.	 Resultados:	 No	 perıódo	 de	
análise,	foram	efetuados	17	diagnósticos	de	AN	
p e l a	 e q u i p a	 m é d i c a	 ( P e d i a t r i a /
Pedopsiquiatria),	 com	 uma	 média	 etária	 de	
14,78	 anos	 [11,2	 –	 21,9],	 a	 maioria	 do	 sexo	
feminino	 (n=16).	 O	 encaminhamento	 para	 a	
consulta	 de	 Psicomotricidade,	 65%	 (n=11)	
média	 etária	 de	 13,36	 anos	 [11,2	 –	 17,5],	 foi	
realizado	pela	equipa	médica,	sendo	o	principal	
motivo	 de	 encaminhamento	 os	 problemas	
relacionais	 e	 de	 imagem	 corporal.	 Os	
resultados	da	avaliação	psicomotora	revelaram	
que	 os	 adolescentes	 com	 AN	 avaliados	
apresentavam	 distúrbios	 da	 imagem	 corporal,	
alterações	 do	 esquema	 corporal,	 organização	
espácio-temporal	 e	 somatizações.	 Todos	
seguiram	 em	 ambulatório	 para	 intervenção	
psicomotora	 durante	 uma	 média	 de	 4	 meses,	
e s t a n d o	 s e m p r e	 p r e s e n t e	 a	
multidisciplinariedade	 no	 acompanhamento	
destes	 casos.	 Veridicou-se	 uma	 melhoria	 nos	
p a r âme t ro s	 p s i c omo to re s	 ava l i ado s	
inicialmente:	 81,8%	 (n=9)	 apresentou	
melhorias	 clinicamente	 signidicativas	 ao	 nıv́el	
da	 perceção/esquema	 corporal,	 somatizações,	
maior	consciência	corporal	e	aprendizagem	de	
estratégias	 de	 relaxação.	 Conclusões:	 A	
Psicomotricidade	 traz,	 para	 uma	 equipa	
multidisciplinar,	 contributos	 terapêuticos	
importantes	 na	 melhoria	 destes	 doentes.	 A	
presença	 de	 uma	 distorção	 da	 Imagem	
Corporal	na	AN	é	possıv́el	ser	revertida	através	
da	 intervenção	 psicomotora.	 As	 experiências	
corporais	proporcionadas,	através	da	relaxação	
e	 expressividade,	 conduziram	 a	 uma	 melhor	
compreensão	 e	 insight	 ao	 problema,	 tomando	
consciência	 de	 si	 próprio	 na	 relação	 inter	 e	
intra-individual.	
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Introdução:	 Há	 uma	 relação	 bem	 estabelecida	
na	literatura	cientıd́ica	entre	o	isolamento	social	
e	 a	 existência	de	psicopatologia.	No	entanto,	 o	
impacto	 do	 aumento	 do	 isolamento	 social	
durante	a	Pandemia	por	COVID-19,	tal	como	os	
potenciais	mecanismos	para	o	minimizar,	ainda	
têm	 de	 ser	 estudados,particularmente	 em	
grupos	 vulneráveis	 como	 o	 dos	 adolescentes.	
Este	 trabalho	 tem	 como	 objetivo	 reunir	 e	
uniformizar	 a	 informação	 atualmente	
disponıv́el	sobre	como	o	isolamento	social	e	as	
medidas	 de	 contenção	 da	 COVID-19	 afetam	 a	
Saúde	 Mental	 dos	 adolescentes.Metodologia:	
Pesquisa	de	artigos	publicados	entre	março	de	
2020	e	março	de	2021	em	repositórios	médicos	
de	 referência,	 tais	 como	 PubMed,	 Uptodate,	
American	 Academy	 of	 Pediatrics	 News	 &	
Journals	 Gateway.	 Foram	 consultados	 os	
recursos	disponıv́eis	nos	sites	da	Direção	Geral	
da	 Saúde	 e	 da	 Sociedade	 Portuguesa	 de	
Pediatria.Resultados:	 Foram	 identidicados	
fatores	 que	 podem	 indluenciar	 a	 Saúde	Mental	
dos	 adolescentes	 durante	 a	 atual	 Pandemia,	
como	 o	 condinamento,	 luto,	 viol ência	
intrafamiliar,	 instabilidade	 económica,	 uso	
abusivo	da	internet	e	das	redes	sociais,	eventos	
de	 vidas	 stressantes,	 negligência	 e	 abuso.	 A	

Pandemia	 pode	 levar	 a	 um	 aumento	 das	
doenças	 psiquiátricas	 nos	 adolescentes,	
nomeadamente	 ma io r	 i n c id ên c i a	 de	
perturbação	 de	 stress	 pós-traumático,	
perturbações	 depressivas	 e	 de	 ansiedade.	 Os	
mecanismos	 de	 promoção	 dos	 direitos	 dos	
jovens,	 assim	 como	 de	 proteção	 de	 crianças	 e	
adolescentes,	tais	como	a	Comissão	de	Proteção	
de	 Crianças	 e	 Jovens,	 estão	 menos	 acessıv́eis	
devido	 à	 Pandemia,	 o	 que	 pode	 levar	 a	 uma	
maior	morbimortalidade	nos	 adolescentes,	 até	
mesmo	 depois	 da	 Pandemia.Conclusões:	 A	
Pandemia	por	COVID-19	e	o	isolamento	podem	
ter	 um	 impacto	 negativo	 na	 Saúde	Mental	 dos	
ado le scen tes .	 E s te s	 t êm	 uma	 ma ior	
probabilidade	 de	 ter	 taxas	 de	 depressão	 e	
ansiedade	durante	e	após	a	Pandemia,	podendo	
mesmo	haver	um	incremento	à	medida	que	são	
impostas	 mais	 restrições.	 Impõe-se	 a	
necessidade	 de	 mais	 investigação	 sobre	
doenças	 psiquiátricas	 nesta	 população	 em	
tempos	 de	 Pandemia,	 pois	 uma	 situação	
semelhante	 pode	 voltar	 a	 existir.	 En 	 essencial	
que	os	serviços	de	saúde	ofereçam	medidas	de	
a p o i o	 e	 d e	 p r e v e n ç ã o ,	 i n t e r v i n d o	
precocemente.	 En 	 também	 preciso	 melhorar	 o	
acesso	 dos	 adolescentes	 a	 serviços	 de	 apoio	 à	
Saúde	 Mental,	 sendo	 esta	 pandemia	 uma	
oportunidade	para	tal.	

Palavras-chave:	 saúde	 mental;	 pandemia;	
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INTRODUÇA�O	 A	 acalásia	 é	 uma	 doença	 da	
motilidade	esofágica,	rara	em	idade	pediátrica,	
que	se	caracteriza	por	aperistaltismo	do	corpo	
esofágico	 e	 inadequado	 relaxamento	 do	
esfıńcter	esofágico	inferior.	O	espectro	clıńico	é	
amplo,	 apresentando-se	 com	 sintomas	
progressivos	de	disfagia,	vómitos,	regurgitação,	
dor	 retroesternal	 e	 perda	 de	 peso.	 A	
sobreposição	clıńica	com	outras	patologias	leva	
frequentemente	 ao	 diagnóstico	 de	 doença	 de	
red luxo	 gastroesofág ico ,	 s ı́ndrome	 de	
ruminação	 ou	 doença	 do	 comportamento	
alimentar,	 protelando	 assim	 o	 diagnóstico	
correto.			DESCRIÇA�O	Caso	1:	Sexo	feminino,	14	
a n o s ,	 r e f e r e n c i a d a	 à 	 C o n s u l t a	 d e	
Gastroenterologia	 Pediátrica	 por	 disfagia	
intermitente,	 sensação	 de	 impacto	 alimentar,	
pirose	 e	 tosse	 noturna	 com	 um	 ano	 de	
evolução.	 Antecedentes	 pessoais	 de	 eczema	
atópico	 e	 rinite	 alérgica.	 Por	 suspeita	 de	
esofagite	 eosinofı́lica	 realizou	 endoscopia	
digestiva	 alta	 (EDA),	 que	 não	 condirmou	 a	
hipotese	anterior.	Por	agravamento	das	queixas	
e	 perda	 ponderal	 de	 3kg	 em	7	meses	 realizou	
trânsito	 esofágico	 e	 manometria	 de	 alta	
resolução	 que	 condirmaram	 o	 diagnóstico	 de	
acalásia	tipo	II.	Submetida	a	Cardiomiotomia	de	
Heller	 com	 fundaplicatura	 parcial	 com	
melhoria	 clıńica	 parcial	 mantendo,	 20	 meses	
após	 cirurgia,	 queixas	 frequentes	 de	 disfagia,	
sensação	de	 impacto	alimentar	e	 regurgitação.	
Caso	 2:	 Sexo	 feminino,	 10	 anos,	 quadro	 de	
vómitos	pós-prandiais	e	dor	retroesternal	com	
um	ano	de	evolução.	Perda	ponderal	de	4kg	em	
nove	 meses.	 EDA	 sem	 alterações.	 Trânsito	

esofágico	 e	 manometria	 de	 alta	 resolução	
compatıv́eis	com	o	diagnóstico	de	acalásia	tipo	
I.	 Submetida	 a	 EDA	 com	 aplicação	 de	 toxina	
botulıńica	no	esdincer	esofagico	inferior	a	cada	
6	 meses,	 com	 melhoria	 sintomática.	 Aguarda	
intervenção	cirúrgica.	Caso	3:	Sexo	feminino,	15	
anos,	 quadro	 de	 disfagia	 progressiva	 para	
sólidos	 e	 lı́quidos,	 sensação	 de	 impacto	
alimentar	 e	 vómitos	 com	 três	 meses	 de	
evolução.	Sem	perda	ponderal.	A	EDA	mostrou	
estase	 esofágica	 com	 mais	 de	 12	 horas	 de	
jejum,	 e	 aspecto	pálido	da	mucosa	do	esofago.	
Trânsito	 esofágico	 e	 manometria	 compatıv́eis	
com	 o	 diagnóstico	 de	 acalásia	 tipo	 II.	
Referenciada	 à	 consulta	 de	 cirurgia	 para	
intervenção,	 que	 aguarda.	 DISCUSSA� O	 A	
acalásia	 é	 uma	 doença	 crónica	 e	 progressiva,	
com	impacto	signidicativo	na	qualidade	de	vida,	
c u j o	 d i a gn ó s t i c o	 é	 f r e quen t emen te	
subvalorizado.	 Entre	 as	 opções	 terapêuticas	
disponıv́eis,	 a	 cirurgia	 é	 aquela	 que	 oferece	
melhores	 resultados	 a	 longo-prazo.	 Ainda	
assim,	 na	 acalásia	 tipo	 II	 é	 frequente	 a	
persistência	 dos	 sintomas	 associados	 à	 perda	
de	peristalse	esofágica,	como	ilustrado	no	caso	
1.	 Deste	 modo,	 é	 essencial	 gerir	 expectativas	
desde	 uma	 fase	 precoce	 da	 doença	 e	 incluir	
uma	abordagem	multidisciplinar	que	 integre	a	
gastroenterologia,	cirurgia	e	psicologia.	

Palavras-chave:	 Acalásia,	 adolescente,	 disfagia,	
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Local	Saúde	da	Guarda	

10º Congresso Nacional de Medicina do Adolescente  // online,  13-14 maio 2021                                     25



Pedro	 Fernandes	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Hospital	 de	 Sousa	 Martins	 -	 Unidade	 Local	
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e	 Obstetrıćia,	 Hospital	 de	 Sousa	 Martins	 -	
Unidade	Local	de	Saúde	da	Guarda	
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Introdução:	 A	 gravidez	 na	 adolescência	 é	 um	
indicador	 direto	 de	 desenvolvimento	
demográdico	 e	 de	 saúde	 da	 população.	 A	
intervenção	 precoce	 de	 crianças	 em	 risco	
poderá	 diminuir	 a	 prevalência	 destes	
casos.Objetivos:	 Caracterizar	 as	 adolescentes	
grávidas	seguidas	em	Consulta	de	Adolescência	
d e	 O b s t e t r ı́ c i a	 ( C A O )	 d u r a n t e	
2015-2020.Metodologia:	 Estudo	 retrospetivo,	
transversal,	 descritivo.	 Foram	 incluı́das	 no	
estudo	todas	as	adolescentes	(11	até	17	anos	e	
364	dias)	seguidas	em	CAO	entre	2015-2020.	A	
informação	 foi	 recolhida	 do	 processo	 clıńico	
informático	 (Sclinico,	 Alert).	 A	 análise	
descritiva	 incluiu	 variáveis	 demográdicas,	
estrutura	 familiar	 e	 socioeconómica,	 história	
obstétrica,	 desejo	 de	 engravidar,	 método	
contracetivo,	antecedentes	pessoais	e	 	história	
de	 abuso	 sexual.	 A	 análise	 estatı́stica	
desenvolveu-se	 no	 Microsoft	 Ofdice	 Excel.	
Resu l t ados :	 De	 2015	 a	 2020	 fo ram	
acompanhadas	29	adolescentes	grávidas,	sendo	
2015	 o	 ano	 com	 maior	 número	 (41,4%).	 A	
média	de	idades	foi	16,4,	a	idade	mıńima	13	e	a	
moda	17	 (62%).	A	maioria	era	proveniente	de	
meio	 rural	 (55,2%).	 A	 nıv́el	 fıśico,	 27	 eram	
caucasianas	 (93,1%),	 7	 das	 quais	 de	 etnia	
cigana	 (24,1%).	 Veridicaram-se	 más	 condições	
económicas	 em	 37,9%	 dos	 casos	 e	 uma	
estrutura	 familiar	 desadequada/disfuncional	
em	 44,8%.A	 patologia	 psiquiátrica	 prévia	
detetou-se	 em	 24,1%	 das	 adolescentes	
(ansiedade,	 depressão,	 ideação/	 tentativa	 de	
suicıd́io,	 automutilação).	 Apenas	 27,6%	 usava	
método	 contracetivo	 (Pı́lula).	 Em	 27,6%	

identidicaram-se	 outros	 comportamentos	 de	
risco:	tabagismo	(20,7%),	outras	drogas	ilıćitas	
(6,9%).Além	 disso,	 em	 3	 casos	 a	 gravidez	 foi	
desejada	 (10,3%),	 todos	 em	 adolescentes	 de	
etnia	 cigana.	 Houve	 2	 casos	 com	 gravidez	
prévia	 (1	 dilho	 e	 2	 dilhos,	 ambas	 de	 etnia	
cigana).	 Identidicaram-se	 3	 adolescentes	 com	
história	de	abuso	sexual	(10,3%)	sendo	1	deles	
motivo	 de	 gravidez.	 Veridicaram-se	 44,8%	 de	
adolescentes	 com	 gravidez	 mal	 vigiada.	 A	 IG	
média	 de	 inı́cio	 de	 seguimento	 foi	 11,2	
semanas,	 sendo	 30	 semanas	 a	 IG	 de	 inıćio	 de	
seguimento	 mais	 tardia.	 A	 maioria	 não	 teve	
patologia	 na	 gravidez/pós-parto	 (86,2%).	
Conclusões:	 Da	 análise	 efetuada	 veridicou-se	
uma	diminuição	ao	 longo	dos	anos	do	número	
de	 casos,	 indicando	 possıv́el	 	 melhoria	 da	
intervenção	precoce.	Além	disso,	 dicou	patente	
a	 relação	 entre	 a	 gravidez	 desejada	 na	
adolescência	 e	 o	 facto	 de	 pertencer	 à	 etnia	
cigana.	 Apesar	 da	 pequena	 dimensão	 da	
amostra	 é	 visıv́el	 a	 prevalência	 de	 patologia	
ps iqu i á t r i ca	 e	 de	 es t rutura	 fami l iar	
desadequada,	podendo	futuramente	realizar-se	
um	 estudo	 de	 maior	 amostragem	 para	
identidicar	 uma	 possıv́el	 associação	 com	 a	
gravidez	 jovem.	 Assim,	 é	 fundamental	 a		
intervenção	precoce	em	crianças	em	risco	para	
a	redução	progressiva	de	casos.	
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Introdução	 e	 Objetivo:	 Devido	 ao	 contexto	
pandémico	COVID-19,	veridicou-se	uma	quebra	
da	adluência	ao	Serviço	de	Urgência	Pediátrico	
(SUP)	 em	 2020.	 O	 objetivo	 deste	 trabalho	 é	
caracterizar	a	adluência	de	adolescentes	ao	SUP	
no	ano	2020	e	compará-la	com	anos	anteriores.	
Me todo l o g i a : Re a l i z amos	 um	 e s t udo	
retrospetivo	 onde	 incluıḿos	 os	 episódios	 de	
urgência	(EpUrg)	de	adolescentes	(10-17	anos)	
no	 SUP	 de	 um	 hospital	 nıv́el	 II	 entre	 janeiro/
2016-dezembro/2020.Resultados:Foram	
incluı́dos	 29558	 EpUrg.	 Entre	 2016-2019	
veridicou-se	 uma	 média	 de	 6502	 EpUrg/ano.	
Em	 2020	 houve	 3551	 EpUrg.Em	 2016-2019	
veridicou-se	um	pico	de	adluência	nos	meses	de	
inverno	 (outubro-março)	 e	 2	 picos	 adicionais	
em	maio	 e	 julho-agosto.	 Em	 2020,	 houve	 uma	
queda	 de	 adluência	 em	 março,	 com	 pequeno	
pico	em	outubro	e	nova	descida	em	novembro-
d e z em b r o .	 Ve r i d i c o u - s e	 d i f e r e n ç a	
estatisticamente	signidicativa	entre	os	perıódos	
(p<0,001).No	 perıódo	 2016-2019	 veridicou-se	
um	pico	de	EpUrg	à	2ªfeira	e	um	vale	ao	dim-de-
semana	e	em	2020	a	adluência	foi	constante	de	
2ª	a	6ªfeira	(ligeiro	pico	à	5ª	feira),	mantendo	a	
descida	 ao	 dim-de-semana,	 com	 diferença	
estatisticamente	 signidicativa	 (p=0,015).	 A	
maioria	 dos	 adolescentes	 recorreu	 ao	 SU	 nos	
p e r ı́ o d o s	 d a	 m a n h ã 	 ( 8 - 1 5 h )	
(2016-2019:46,9%;	 2020:47,3%)	 e	 da	 tarde	
(16-23h)	 (2016-2019:46,9%;	 2020:46,4%).	
Não	 houve	 predomıńio	 de	 sexo	 em	 ambos	 os	
perı́odos.	 Quanto	 à	 prioridade	 de	 triagem	
(Manchester	 Pediátrica),	 a	 maioria	 dos	
adolescentes	 foi	 classidicado	 como	 “Pouco	
Urgente”	 (2016-2019:54,2%;	 2020:55,7%).A	
Pediatria	 Médica	 foi	 responsável	 pela	
o b s e r v a ç ã o	 d a	 m a i o r i a	 d o s	 E pU r g	
(2016-2019:66,8%;	 2020:67,5%),	 seguida	 da	
Ortopedia	 (2016-2019:25,9%;	 2020:24,2%)	 e	
da	 Cirurgia	 (2016-2019:7,2%;	 2020:8,2%),	
com	 diferença	 estatisticamente	 signidicativa	

entre	2016-2019	e	2020	(p=0,020).A	categoria	
de	 diagnóstico	 mais	 frequente	 foi	 patologia	
músculo-esquelética	 (2016-2019:31,5%;	
2020:28,2%).	 De	 destacar,	 em	 2020	 um	
aumento	 da	 proporção	 de	 traumatismos	
(2016-2019:4,0%;	 2020:5,8%)	 e	 de	 EpUrg	 do	
foro	 pedopsiquiátrico	 (2016-2019:3,0%;	
2020:3,9%),	 com	 signidicância	 entre	 as	
categorias	 de	 diagnóstico	 nos	 dois	 perıódos	
(p<0,001).Quanto	 ao	 destino,	 a	 maioria	 dos	
adolescentes	 teve	 alta	 para	 o	 domicı́lio	
(2016-2019:98,1%;	 2020:97,4%),	 seguido	 de	
t r a n s f e r ê n c i a	 p a r a	 o u t r o	 h o s p i t a l	
( 2016 -2019 :1 , 0%;	 2020 :1 , 5%)	 e	 de	
internamento	 (2016-2019:0,9%;	 2020:1,1%).	
Veridicou-se	 diferença	 estatisticamente	
signidicativa	 entre	 2016-2019	 e	 2020	
(p=0,016).Conclusões:Em	 2020	 houve	 uma	
diminuição	 dos	 EpUrg,	 verid icando-se	
coincidência	 dos	 vales	 de	 adluência	 com	 os	
picos	 pandémicos.	 A	 distribuição	 pelos	 dias	
úteis	 foi	 semelhante,	 ao	 contrário	 de	
2016-2019.	 A	 prioridade	 de	 triagem	 “Pouco	
urgente”	 foi	 a	mais	 frequente	 (como	 nos	 anos	
anteriores).	 Veridicaram-se	 diferenças	 nos	
diagnósticos	 (com	 aumento	 da	 proporção	 de	
traumatismos	 e	 de	 diagnósticos	 do	 foro	
pedopsiquiátrico)	 e	 a	 taxa	 de	 transferências	
para	outros	hospitais	foi	superior.	

Palavras-chave:	 adolescentes,	 serviço	 de	
urgência	pediátrica,	pandemia	COVID-19	
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INTRODUÇA�O:	En 	 durante	 a	 adolescência	que	 a	
maioria	dos	jovens	tem	os	primeiros	contactos	
com	a	sexualidade.	Para	que	possam	vivê-la	de	
uma	forma	saudável	e	segura	precisam	de	estar	
informados	 sobre	 contracepção	 para	 evitar	
uma	 gravidez	 indesejada	 e/ou	 doenças	
sexualmente	 transmissı́veis	 que	 podem	
comprometer	 a	 sua	 saúde.	 Embora,	 a	 taxa	 de	
abortos	e	gravidez	na	adolescência	tenha	vindo	
a	diminuir	mundialmente	nos	 últimos	anos,	os	
números	são	ainda	muito	acima	do	desejado,	e	
a	 taxa	 de	 incidência	 de	 DSTs	 tem	 vindo	 a	
aumentar.	 Estão	 os	 nossos	 adolescentes	 a	 ter	
acesso	 livre	 a	 informação	 integral	 sobre	
sexualidade	 e	 contracepção	 com	 os	 seus	
Médicos	 de	 Famıĺia	 (MF)?Este	 trabalho	 tem	
como	 objectivo	 fazer	 um	 levantamento	 dos	
adolescentes	 que	 recorrem	 às	 consultas	 de	
Planeamento	 Familiar	 (PF)	 num	 centro	 de	
saúde	 (CS)	 não-urbano	 e	 que	 tipo	 de	
contraceptivos	 usam,	 de	 maneira	 a	 identidicar	
aspectos	 a	 melhorar	 para	 que	 a	 contracepção	
nesta	faixa	etária	possa	ser	mais	edicaz,	segura	
e	 a d a p t a d a	 à s	 s u a s	 n e c e s s i d a d e s .	
METODOLOGIA:	 Estudo	 retrospect ivo,	
analıt́ico,	 dos	 registos	 de	 adolescentes	 (14-19	
anos)	da	consulta	de	Planeamento	Familiar(PF)	
de	um	CS	duma	área	não	urbana.	RESULTADOS:		
De	um	total	de	891	adolescentes	 (14-19	anos)	
inscritos	neste	CS,	463	raparigas	e	428	rapazes,	
apenas	136	(15,2%)	são	seguidos	em	consulta	
de	 PF.	 159	 (17,8%)	 recorreram	 à	 distribuição	
de	 contraceptivos,	 apenas	 11	 eram	 rapazes.	
Entre	 as	 raparigas,	 o	 método	 contraceptivo	
mais	 usado	 é	 a	 pıĺula	 hormonal	 combinada	
(n=116),	 e	 apenas	 14	 uti l izavam	 um	
Contraceptivo	de	Longa	Duração	(LARC),	neste	
caso	 o	 implante.	 As	 pıĺulas	 com	 0,02	 mg	 de	
estradiol	 são	 as	 mais	 prescritas	 nesta	 faixa	
etária	 (n=105),	 ao	 contrário	 do	 que	 é	
recomendado	nos	 últimos	 consensos	da	 SPGO.		
En 	 também	 de	 realçar	 que	 à	 data	 deste	 estudo	
havia	 13	 grávidas	 adolescentes	 (10	 sem	
vigilância	 prévia	 de	 PF)	 e	 2	 recorreram	 a	 IVG	
através	do	CS,	durante	este	ano.	 	CONCLUSO� ES:		
Num	 l o c a l	 onde	 o	 ú n i c o	 re cu r so	 a	
aconselhamento	contraceptivo	prodissional	são	

as	 consultas	 de	 PF	 do	 CS,	 o	 número	 de	
adolescentes	 seguido	nestas	 consultas	 é	muito	
reduzido,	 sendo	 também	 preocupante	 a	
reduzida	percentagem	de	rapazes	que	procura	
estes	recursos.	A	didiculdade	de	acesso	e	sigilo,	
a	par	com	a	alta	 taxa	de	 iliteracia	e	problemas	
e c o n óm i c o s ,	 p o d em	 s e r	 	 f a c t o r e s	
preponderantes.	 En 	 preciso	 continuar	 a	
me lhorar	 subs tanc i a lmente	 a	 s a úde	
reprodutiva	 dos	 nossos	 adolescentes ,	
d e l i neando	 e s t ra t é g i a s	 de	 a ce s so	 e	
comunicação	 direccionadas	 	 e	 promovendo	
activamente	 a	 actualização	 de	 conhecimentos	
entre	 os	 MF	 no	 que	 diz	 respeito	 a	 novos	
métodos	contraceptivos.	

Palavras-chave:	 Planeamento	 Familiar;	
Contracepção;	LARCs	
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IntroduçãoA	 abordagem	 da	 doença	 crónica	 na	
adolescência	 constitui	 um	 enorme	 desadio.	 Na	
criança	 a	 doença	 crónica	 diz	 respeito	 e	 até	
amplidica	 as	 necessidades	 psicológicas	
inerentes	 ao	 seu	 desenvolvimento	 afetivo,	
potenciando	 uma	 relação	 de	 dependência	 e	
necessidade	de	cuidados	por	parte	dos	pais.	No	
entanto,	 na	 adolescência,	 a	 doença	 crónica	
contraria	 as	 exigências	 desenvolvimentais.	 O	
adolescente	 procura	 conquistar	 alguma	
autonomia	 relativamente	 à	 famıĺia,	 procura	
interagir	 com	 o	 grupo	 de	 pares	 e	 ter	
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comportamentos	 de	 exploração,	 que	 poderão	
ser	incompatıv́eis	com	a	sua	doença.Existe	uma	
ma ior	 preva l ênc ia	 de	 depress ão	 em	
a d o l e s c e n t e s	 c om	 d o e n ç a	 c r ó n i c a ,	
independentemente	 da	 patologia	 orgânica,	 e	 a	
dinâmica	 familiar	 tem	 muita	 indluência	 no	
desenvolvimento	 de	 psicopatologia	 nestes	
doentes.DescriçãoAdolescente	 do	 sexo	
feminino,	 17	 anos,	 seguida	 em	 pediatria	 por	
doença	 renal	 congénita	 desde	 o	 nascimento	 e	
a sm a	 d e s d e	 o s	 1 2	 a n o s .	 M a n t e v e	
acompanhamento	psicológico	entre	os	5	anos	e	
os	 13	 anos	 	 por	 “didiculdade	 de	 adaptação	 à	
doença”.	 Abandonou	 o	 seguimento.	 Foi	
internada	 aos	 16	 anos	 de	 idade	 devido	 a	 uma	
cirurgia	de	recontrução	renal.	No	internamento	
foram	 observados	 comportamentos	 auto-
lesivos	no	membro	superior	esquerdo.	Voltou	a	
ser	 acompanhada	 em	 psicologia,	 onde	 se	
apurou	 sintomatologia	 depressiva.	 Foi	
encaminhada	para	consulta	de	Pedopsiquiatria,	
onde	 a	 mãe	 relata	 um	 quadro	 com	 1	 ano	 de	
evolução	 de	 irritabilidade,	 isolamento	 social,	
tristeza,	 apatia,	 desmotivação,	 anedonia,	
diminuição	 do	 apetite	 e	 ritmo	 sono-vigıĺia	
desregulado.	 	 A	 mãe	 relata	 um	 episódio	 de	
automutilação	 2	 meses	 antes	 da	 consulta.	
Iniciou	 também	há	1	ano	consumo	de	 álcool	 e	
canabinóides	 e	 a	 mãe	 refere	 que	 tem	 amigos	
"desviantes".	Em	consulta,	a	adolescente	relata	
um	 ambiente	 de	 violência	 fıśica	 e	 psicológica	
em	 casa	 e	 refere	 que	 os	 pais	 são	 demasiado	
rıǵidos	 e	 não	 a	 deixam	 estar	 com	 os	 amigos	
nem	 ter	 as	 “experiências	 normais	 da	
adolescência”.Foi	 feito	 o	 diagnóstico	 de	
Perturbação	Depressiva	Major	 e	 a	 adolescente	
não	 aceitou	 medicação.Atualmente	 mantém	 o	
acompanhamento	 em	 pedopsiquiatria	 e	
psicologia.DiscussãoEste	 caso	 ilustra	 de	 forma	
exı́mia	 o	 impacto	 da	 doença	 crónica	 no	
desenvolvimento	 de	 psicopatologia	 na	
adolescência.	 Demonstra	 também	 que	 a	
dinâmica	 familiar	 do	 adolescente	 com	 doença	
crónica	 indluencia	 de	 forma	 signidicativa	 o	 seu	
bem-estar	 fı́sico	 e	 mental.A	 aceitação	 de	
psicofármacos	 nestes	 doentes	 também	 é	 um	
verdadeiro	 desadio,	 uma	 vez	 que	 já	 fazem	

tomam	 diariamente	 inúmeros	 fármacos.Em	
suma,	um	jovem	com	doença	crónica	não	deixa	
de	 ser	 um	 adolescente,	 com	 todos	 os	 desadios	
inerentes	a	este	grupo	etário.	
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Introdução	 A	 sıńdrome	 CHARGE	 (sCHARGE)	 é	
uma	 condição	 genética	 rara,	 clinicamente	
heterogénea,	 com	 origem,	 na	 sua	 maioria,	 em	
mutações	no	gene	CHD7.	O	acrónimo	CHARGE	
sintetiza	 as	 suas	 caracterıśticas	 fenotıṕicas:	
coloboma,	 cardiopatias	 congénitas,	 atresia	 das	
coanas,	 atraso	 do	 crescimento	 estaturo-
ponderal	e	do	desenvolvimento,	hipoplasia	dos	
gen i ta i s ,	 e	 anomal ias	 dos	 pav i lh ões	
auriculares/surdez.	 Uma	 das	 principais	
alterações	 endocrinológicas	 envolvidas	 é	 o	
hipogonadismo	 hipogonadotródico	 congénito.	
Este	 último,	 quando	 associado	 a	 anosmia/
hiposmia,	 corresponde	 à	 Sı́ndrome	 de	
Kallmann	 (SK),	 que	 em	3	 a	 5%	dos	 casos	 tem	
origem	no	mesmo	gene.	Descrição	Adolescente	
do	 sexo	 feminino,	 com	 sCHARGE,	 com	
a c omp a n h amen t o	 mu l t i d i s c i p l i n a r,	
referenciada	 à	 consulta	 de	 Endocrinologia	
Pediátrica	(EP)	aos	12	anos	por	baixa	estatura	
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(z-score	-3,7,	estatura	alvo	familiar	no	percentil	
13).	 Na	 história	 pessoal	 salientava-se	
incapacidade	 intelectual	 ligeira,	 surdez	
neurossensorial	 moderada	 compensada	 com	
próteses	 auditivas	 e	 hiposmia.	 Apresentava,	 à	
data ,	 um	 est ád io	 de	 Tanner	 (ET)	 1 .	
Analiticamente,	 destacava-se	 IGF1,	 TSH,	 T4	
livre	 normais	 e	 a	 prova	 de	 estimulação	 com	
clonidina	 revelou	 uma	 resposta	 adequada	 de	
hormona	 de	 crescimento.	 A	 idade	 óssea	 (IO)	
era	 de	 9	 anos.	 A	 RM-CE	 revelou	 agenesia	 dos	
bulbos	 olfativos,	 explicando	 a	 hiposmia	 já	
conhecida	 anteriormente.	 Aos	 14	 anos,	 por	
ausência	 de	 evolução	 pubertária,	 e	 vontade	
verbalizada	 pela	 adolescente	 de	 desenvolver	
caracteres	 sexuais	 secundários	 semelhantes	
aos	 pares,	 foi	 reavaliada,	 mantendo	 ET	
sobreponıv́el,	com	IO	de	10,5	anos.	A	ecogradia	
pélvica	 mostrava	 útero	 sem	 sinais	 de	
impregnação	 hormonal.	 O	 estudo	 do	 eixo	
hipotálamo-hipódise-gónadas	 evidenciava	
valores	 hormonais	 pré-púberes.	 Dados	 os	
potenciais	benefıćios	a	longo	prazo	da	indução	
pubertária,	iniciou	tratamento	substitutivo	com	
estradiol	na	forma	transdérmica,	com	aumento	
progressivo	da	dose	até	à	menarca,	aos	16	anos.	
Cerca	 de	 um	 ano	 após	 o	 inıćio	 da	 terapêutica,	
veridicou-se	 uma	 melhoria	 franca	 das	 funções	
executivas,	 bem	 como	 da	 autoestima	 e	
integração	 no	 grupo	 de	 pares.	 Discussão	 A	
referenciação	dos	adolescentes	com	sCHARGE	à	
consulta	de	EP	é	um	passo	fundamental	no	seu	
seguimento.	 Perante	 a	 clıńica	 de	 hiposmia,	
agenesia	 dos	 bulbos	 olfativos,	 atraso	
pubertário	e	a	condirmação	da	mutação	no	gene	
CHD7,	 devemos	 pensar	 no	 diagnóstico	 de	
hipogonadismo	 hipogonadotródico	 congénito,	
nomeadamente	 na	 SK,	 destacando-se	 a	
sobreposição	 fenotıṕica	 e	 molecular	 com	 a	
sCHARGE.	 A	 indução	 pubertária	 promove	 a	
melhoria	da	autoestima	e	da	relação	interpares,	
levando	 a	 uma	 maior	 inclusão	 social.	
Adicionalmente,	os	efeitos	positivos	hormonais	
a o	 n ı́ v e l	 d a	 m a s s a	 ó s s e a ,	 d o	
neurodesenvolvimento,	 da	 modulação	 dos	
circuitos	 neuronais	 e,	 consequentemente,	 do	

comportamento	são	indiscutıv́eis.	

Pa l avras - chave :	 i nduç ão	 puber t á r i a ,	
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Introdução/e	ou	Objetivos	O	pneumodiastino	é	
dedinido	como	a	presença	de	ar	ou	outro	gás	na	
cavidade	mediastinal,	podendo	ser	espontâneo	
ou	 secundário.	 Existem	 3	 picos	 de	 incidência:	
perıódo	 neonatal,	 primeiro	 ano	 de	 vida	 e	
adolescência.	 O	 sexo	 masculino	 e	 o	 biótipo	
alto/magro	 são	 mais	 afetados.	 Estima-se	 que	
30%	dos	casos	não	sejam	diagnosticados.	Pode	
manifestar-se	 por	 toracalgia	 (geralmente	
retroesternal),	 dispneia,	 tosse	 e	 disfagia.	 A	
radiogradia	 torácica	 é	 o	 exame	 de	 eleição.	 O	
tratamento	varia	consoante	a	gravidade,	desde	
terapêutica	de	suporte	a	oxigenoterapia,	dreno	
torácico	 e	 cirurgia.	 Metodologia	 Foram	
incluıd́os	 os	 doentes	 com	 pneumomediastino	
internados	no	Serviço	de	Pediatria	no	perıódo	
de	 2017	 a	 2020.	 Foram	 pesquisadas	 as	
seguintes	 variáveis:	 género/idade	 do	 doente,	
antecedentes	 pessoais/familiares,	 possıv́eis	
desencadeantes,	sintomas/sinais	apresentados,	
exames	 complementares	 realizados,	 local/
duração	 do	 internamento	 e	 tratamento/
orientação	 na	 alta.	 Resultados	 Dos	 nove	
doentes	 identidicados,	 oito	 foram	 do	 sexo	
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masculino.	A	média	de	idades	foi	de	14,4	anos.	
Os	 antecedentes	 pessoais	 relevantes/possıv́eis	
desencadeantes	 encontrados	 foram:	 sıńdrome	
de	hipermobilidade	articular	e	cirurgia	prévia	a	
pectus	 escavatum(1),	 pneumotórax	 (1),	 artrite	
idiopática	 juvenil	 (1),	 asma	 e	 comunicação	
interventricular	 (1),	 hábitos	 tabágicos	 (1)	 e	
pneumonia	 (2).	 Oito	 doentes	 referiam	
toracalgia,	 sete	 com	 localização	 retroesternal.	
Quatro	 doentes	 referiam	 dispneia,	 dois	 tosse,	
dois	 cervicalgia,	 dois	odinofagia	 e	um	disfagia.	
Ao	exame	objetivo:	dois	doentes	apresentavam	
endisema	 subcutâneo,	 dois	 diminuição	 global	
do	murmúrio	vesicular	à	auscultação	pulmonar	
e	os	restantes	não	tinham	alterações.	Todos	os	
doentes	 realizaram	 radiogradia	 torácica	 e	
estudo	 analıt́ico	 e	 quatro	 TAC	 torácica.	 Dois	
tinham	 pesquisa	 de	 Mycoplasma	 Pneumoniae	
positiva.	 Três	 doentes	 foram	 internados	 na	
Unidade	de	Cuidados	Intermédios,	os	restantes	
na	enfermaria	de	Pediatria.	A	duração	média	do	
internamento	foi	de	5.2	dias.	Todos	os	doentes	
realizaram	 oxigenoterapia	 de	 alto	 débito	 e	 os	
doentes	 com	 infeção	 por	 Mycoplasma	
Pneumoniae	 antibioterapia	 com	 azitromicina.	
Nenhum	dos	doentes	apresentou	complicações	
nem	 necessitou	 de	 intervenção	 cirúrgica.	 A} 	
data	 de	 alta,	 sete	 doentes	 foram	 orientados	
para	 consulta	 hospitalar.	 Conclusões	 Os	 casos	
identidicados	 apresentaram	 sintomatologia	
semelhante	 e	 em	 66.6%	 dos	 casos	 foram	
identid icados	 fatores	 desencadeantes/
antecedentes	 relevantes.	 Todos	 os	 doentes	
registaram	 boa	 evolução	 clıńica.	 Os	 autores	
alertam	para	a	 importância	de	um	diagnostico	
atempado	 desta	 patologia,	 frequentemente	
subdiagnosticada	 na	 idade	 pediátrica	 por	
apresentar	 sintomas	 semelhante	 a	 patologias	
respiratórias	 comuns,	 exigindo	 por	 isso	 um	
ıńdice	de	suspeição	elevado.	

Palavras-chave:	Pneumomediastino;	Toracalgia.	
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Introdução:	 Na	 adolescência	 ocorrem	 um	
conjunto	 de	 transformações	 cognitivas,	
comportamentais	 e	 sociais,	 que	 se	 associam	 à	
procura	 de	 autonomia,	 novas	 referências	 e	 à	
construção	da	identidade	pessoal.As	queixas	do	
adolescente	 podem	 variar	 num	 enorme	
espectro,	 sendo	 importante	 uma	 abordagem	
holıśtica,	 assente	 no	 modelo	 biopsicossocial	
(aspetos	 fıśicos,	 psıq́uicos,	 sociais,	 culturais,	
sexuais	 e	 espirituais),	 para	 uma	 orientação	
mais	 adequada.	 Descrição:	 Adolescente	 de	 11	
anos,	sexo	feminino,	com	antecedentes	pessoais	
de	 reações	 vaso-vagais,	 internada	 para	
investigação	 de	 cianose	 labial	 de	 inıćio	 no	 dia	
de	 vinda	 à	 urgência	 pediátrica	 (UP).	
Associadamente,	 referência	 a	 dor	 abdominal	
periumbilical	 tipo	 cólica	 com	 um	 mês	 de	
evolução,	num	contexto	de	obstipação,	e	disúria	
e	 astenia	 desde	 a	 véspera.	 Negada	 febre	 ou	
traumatismo	 labial.	 Negada	 ingestão	 de	
alimentos	suspeitos	ou	com	corantes,	utilização	
de	batons	ou	similares.Ao	exame	objetivo	na	UP	
encontrava-se	hemodinamicamente	estável	(FC	
60	 bpm,	 PA	 102/53mmHg;	 FR	 17cpm;	 SpO2	
(aa)	100%),	com	mucosas	coradas,	hidratadas	e	
c ianose	 l ab ia l ;	 sem	 c ianose	 noutras	
localizações.	 Restante	 exame	 objetivo	 sem	
alterações.	 Realizou	 hemograma,	 estudo	 da	
coagulação,	 gasimetria	 arterial,	 bioquı́mica,	
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análise	sumária	de	urina	e	pesquisa	de	drogas	
na	 urina	 sem	 alterações.	 Foi	 internada	 para	
esclarecimento	 da	 cianose	 labial .	 Em	
internamento,	já	sem	queixas	abdominais	ou	de	
disúria,	e	aquando	da	avaliação	biopsicossocial	
em	 contexto	 de	 cond idencia l idade ,	 a	
adolescente	 confessou	 que	 previamente	 à	
cianose	 labial,	 ela	 e	 a	 irmã	 colocaram	 em	
prática	o	desadio	Kylie	Jenner	(sugar	um	copo/
garrafa	 durante	 cinco	 minutos,	 criando	 uma	
pressão	nos	 lábios	para	que	estes	 inchassem	e	
se	 tornassem	semelhantes	aos	da	 irmã	da	Kim	
Kardashian).	Assim,	foi	assumido	o	diagnóstico	
de	 cianose	 labial	 de	 causa	 traumática,	 tendo	
tido	 alta	 para	 o	 domicı́ l io,	 sem	 mais	
investigação,	 após	 realização	 de	 ensinos	 sobre	
os	 riscos	 da	 internet	 e	 da	 necessidade	 de	
supervisão	parental.	Discussão:	Este	caso	alerta	
para	 a	 necessidade	 imperiosa	 da	 abordagem	
global	do	adolescente	pelo	pediatra,	onde	deve	
estar	 contemplado	 um	 momento	 a	 sós,	 que	
nem	 sempre	 é	 possıv́el	 na	 urgência,	 o	 que	
permite	 recolher	 dados	 do	 próprio	 e	 que	
podem	 estabelecer	 o	 diagnóstico,	 evitando	
assim	exames	complementares	desnecessários.	
O	caso	alerta	também	para	o	facto	de	o	uso	da	
internet	 por	 adolescentes	 poder	 acarretar	
riscos	 para	 a	 sua	 saúde	 fı́sica	 e	 mental,	
agravado	se	não	existir	supervisão	parental.	

Palavras-chave:	 Abordagem	 biopsicossocial,	
cianose	labial,	adolescente,	internet.	
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Catarina	 Borges	 -	 Unidade	 de	 Adolescentes,	
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Universitário	Lisboa	Central	
	
Poster	

Introdução:	O	abcesso	prostático	(AP)	consiste	
na	 acumulação	 focal	 de	 pus	 na	 próstata,	
frequentemente,	 como	 complicação	 de	 uma	
prostatite.	 Quando	 não	 identidicado	 e	
corretamente	 tratado,	 pode	 condicionar	 um	
elevado	 grau	 de	 morbilidade	 e	 mortalidade.	
Antes	 da	 era	 dos	 antibióticos,	 as	 infeções	
sexualmente	 transmissı́veis	 (IST)	 eram	 a	
principal	 causa	 etiológica.	 Atualmente,	 o	 AP	 é	
uma	 entidade	 rara	 e	 mais	 associada	 a	
i nd iv ı́ d uo s	 imunocomprome t i do s .	 O	
diagnóstico	 presuntivo	 é	 clıńico	 e	 a	 ecogradia	
prostática	 é	 o	 exame	 diagnóstico	 de	 primeira	
linha.	O	tratamento	deve	ser	dirigido	ao	agente	
identidicado	 e,	 por	 vezes,	 é	 necessária	
intervenção	 cirúrgica.	 Descrição:	 Adolescente	
de	17	anos,	 sexo	masculino,	 sem	antecedentes	
pessoais	 relevantes.Cerca	 de	 10	 dias	 antes	 do	
internamento,	 inicia	 disúria	 e	 exsudado	
purulento	uretral.	Observado	em	ambulatório	e	
medicado	 empiricamente	 com	 ciprodloxacina	
durante	7	dias,	que	cumpriu.	Dois	dias	antes	do	
internamento,	 recorre	 ao	 serviço	 de	 urgência	
(SU)	por	manutenção	da	disúria	e	oligúria.	Sem	
febre	ou	outras	queixas.	Apurado	inıćio	da	vida	
sexual	 aos	 14	 anos	 e	 múltiplas	 parceiras	
sexuais	 .	 Sem	 alterações	 relevantes	 ao	 exame	
objetivo.	 Análise	 sumária	 de	 urina	 com	
leucocitúria	 (10825/uL),	 tendo	 alta	 medicado	
com	 cefuroxima.	 No	 dia	 do	 internamento,	
regressa	 ao	 SU	 por	 anúria.	 Globo	 vesical	
palpável	 e	 doloroso,	 adenopatias	 inguinais	
infracentimétricas	 móveis	 e	 indolores.	
Ecogradia	 supra-púbica	 com	 AP	 (2,5x2,5cm)	 a	
condicionar	desvio	contralateral	da	uretra.	Dos	
exames	 pedidos	 na	 véspera,	 identidicação	 de	
Neisseria	gonorrhoeae	por	reação	em	cadeia	de	
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polimerase	 	 na	 urina,	 urocultura	 negativa,	
exame	 cultural	 do	 exsudado	 uretral	 negativo.	
Pesquisa	 de	 tóxicos	 na	 urina	 positiva	 para	
canabinóides	 e	 anfetaminas.	 Internado	 para	
antibioterapia	 sistémica	 com	 ceftriaxone,	
doxiciclina	 e	 metronidazol,	 que	 cumpriu	
durante	 7	 dias,	 com	 evolução	 clı́nica	 e	
imagiológica	 favoráveis,	 sem	 necessidade	 de	
drenagem	 cirúrgica.	 Rastreio	 de	 outras	 IST	
negativo.	 Referenciado	 à	 consulta	 de	
Adolescentes	 com	 indicação	 para	 completar	 6	
semanas	de	doxiciclina.	Discussão:	Ainda	que	o	
AP	 seja	 um	 processo	 infeccioso	 raro,	 deve	 ser	
suspeitado	em	doentes	com	prostatite	e	fatores	
de	 risco,	 agravamento	 clıńico	 ou	 ausência	 de	
resposta	 à	 terapêutica	 instituıd́a.	 Salienta-se	 a	
ausência	 de	 protocolos	 especı́ d icos	 de	
diagnóstico	 e	 tratamento	 na	 literatura.	 A	
abordagem	 da	 sexualidade	 faz	 parte	 da	
entrevista	clıńica	no	adolescente	e	o	rastreio	de	
IST	 está	 recomendado	 em	 jovens	 com	 vida	
sexual	ativa	e	fatores	de	risco.	

Palavras-chave:	 Infeções	 sexualmente	
transmissıv́eis,	 abcesso	 prostático,	 Neisseria	
gonorrhoeae,	adolescente	

1 0 M DA - 2 1 5 5 7	 - V I G O R E X I A	 –	 UM	
D IAGNÓST ICO	 INCOMUM	 NO	 SEXO	
FEMININO	
Inês	 Gameiro	 -	 Hospital	 Pediátrico,	 Centro	
Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra	
Ana	 Fraga	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
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Graça	 Milheiro	 -	 Serviço	 de	 Pedopsiquiatria,	
Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Pascoal	Moleiro	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	de	Leiria	
Marco	Fernandes	-	Serviço	de	Pediatria,	Centro	
Hospitalar	de	Leiria	
	
Poster	

INTRODUÇA�O	 A	 vigorexia	 é	 uma	 forma	 de	
perturbação	 dismórdica	 corporal	 quase	
exclusiva	 do	 sexo	 masculino.	 Caracteriza-se	
pela	 preocupação	 excessiva	 com	 o	 corpo,	 em	
que	 o	 indivıd́uo	 considera	 que	 as	 suas	 formas	
corporais	 são	 demasiado	 pequenas	 ou	 não	
sudicientemente	 musculadas.	 Frequentemente	
apresenta	 pensamentos	 repetitivos	 acerca	 da	
necessidade	de	exercıćio	 fıśico,	 com	o	objetivo	
de	 aumentar	 a	 massa	 muscular.	 DESCRIÇA�O		
Rapariga	de	16	anos	referenciada	à	consulta	de	
Medicina	 do	Adolescente	 (MAdo)	 por	 suspeita	
de	 Perturbação	 do	 Comportamento	 Alimentar	
(PCA).	 Apresentava	 preocupação	 com	 a	
imagem	 corporal	 desde	 há	 dois	 anos	 com	
intensidicação	 da	 prática	 de	 exercıćio	 fıśico	 no	
último	ano	 exercitando-se	6h/dia	 ou	 correndo	
8-12km/dia.	 Esta	 atividade	 interferia	 tanto	 na	
vida	 escolar	 como	 familiar.	 Mantinha	 um	
regime	 de	 7-8	 refeições/dia,	 com	 restrição	 de	
hidratos	 de	 carbono	 (HC).	 Não	 se	 considerava	
gorda,	mas	não	gostava	do	seu	abdómen,	tendo	
como	 principal	 preocupação	 dedinir	 os	
músculos	 abdominais.	 Amenorreica	 há	 cinco	
meses.	 Na	 primeira	 observação	 em	 consulta	
pesava	47.35	Kg,	 IMC	17.39	Kg/m2	 (P7	OMS),	
apresentado	 magreza	 com	 diminuição	 da	
adiposidade	subcutânea	e	hipertrodia	muscular,	
em	 particular	 na	 região	 abdominal.	 Ao	 exame	
mental	 apresentava	 um	 humor	 depressivo,	
nıv́eis	 elevados	 de	 ansiedade	 e	 alterações	 do	
pensamento	 e	 da	 perceção.Iniciou	 seguimento	
multidisciplinar	 com	 consultas	 de	 MAdo,	
Nutrição,	 Pedopsiquiatria	 e	 Psicologia,	 tendo	
sido	 realizado	 aconselhamento	 nutricional	 e	
inic iada	 medicaç ão	 ant idepressiva .	 A	
adolescente	redediniu	a	sua	dieta,	aumentando	
o	aporte	de	HC	e	principalmente	de	proteıńas.	
Manteve-se	a	treinar	ocultamente,	adaptando	o	
plano	de	treinos	aos	seus	objetivos.	Constatou-
se	 um	 progressivo	 aumento	 ponderal,	 sempre	
com	a	preocupação	da	adolescente	que	fosse	 à	
custa	 de	 massa	 muscular.	 DISCUSSA� O	 A	
associação	 da	 dicotomia	 PCA	 com	 o	 sexo	
feminino,	e	da	vigorexia	com	o	sexo	masculino	
leva	 a	 que	 inúmeras	 vezes	 não	 se	 evoque	 e	
reconheça	a	sua	existência	no	sexo	oposto,	não	
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obstante	 a	 sua	 menor	 frequência,	 o	 que	 pode	
atrasar	 o	 diagnóstico.	 Apesar	 da	 vigorexia	 ser	
incomum	em	raparigas,	os	clıńicos	devem	estar	
alerta	 para	 comportamentos	 de	 obsessão	 por	
ginásio	 e/ou	 exercıćio	 fıśico	 compulsivo,	 em	
que	 o	 peso	 é	 relativizado	 e	 a	 preocupação	 é	
centrada	nas	formas	corporais.	En 	necessário	ter	
em	 conta	 que	 os	 dois	 problemas	 podem	
coexistir	 e,	 como	 tal,	 ambos	 devem	 ser	
atendidos	 tendo	 em	 conta	 a	 complexidade	 de	
cada	 patologia,	 com	 a	 respetiva	 orientação/
otimização	 do	 seguimento	 e	 terapêutica	
adequada.	 A	 sı́ndrome	 depressiva	 é	 uma	
comorbilidade	frequente	nestes	casos	que	deve	
ser	investigada	e	tratada.	

Palavras-chave:	 vigorexia;	 adolescente;	 sexo	
feminino	
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Helena	 Loreto	 -	 Unidade	 de	 Gastroenterologia	
Pediátrica,	 Departamento	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Universitário	Lisboa	Norte	
A n a	 I s a b e l	 L o p e s	 -	 U n i d a d e	 d e	
Gastroenterologia	Pediátrica,	Departamento	de	
Pediatria,	 Centro	 Hospitalar	 Universitário	
Lisboa	Norte	
	
Poster	

Introdução:	 Embora	 o	 aumento	 dos	 valores	
séricos	 da	 amı́lase	 esteja	 habitualmente	
associado	ao	diagnóstico	de	pancreatite	aguda,	
outras	causas	podem	provocar	a	elevação	desta	
enzima,	como	trauma	abdominal,	patologia	das	
glândulas	 salivares,	 insudiciência	 renal	 ou	

hepática,	 entre	 outras.As	 macroenzimas	 são	
complexos	moleculares	de	enzimas	séricas	com	
imunoglobulinas	 ou	 lipoproteı́nas,	 sem	
atividade	 biológica,	 que	 poderão	 estar	
presentes	 de	 forma	 isolada	 ou	 associadas	 a	
diversas	 entidades	 como	 dediciência	 IgA,	
doença	 celı́aca,	 doença	 oncológica,	 doença	
hepática	ou	doenças	autoimunes.	Por	terem	um	
maior	peso	molecular,	estas	macroenzimas	não	
são	excretadas	a	nıv́el	renal,	 traduzindo-se	por	
uma	 quantidicação	 sérica	 mais	 elevada	 na	
avaliação	 analıt́ica	 sérica.	 A	 macroamilase	 é	 a	
macroenzima	mais	 comumente	 identidicada	na	
prática	 clıńica	 (cerca	 de	 2-5%	 dos	 pacientes	
com	 hiperamilasémia),	 constituindo	 a	
macroamilasémia	 uma	 alteração	 benigna	 que	
n ão	 requer	 tratamento ,	 podendo	 ser	
transitória,	dlutuante	ou	persistente.	Apresenta-
se	 um	 caso	 clinico	 ilustrativo,	 enfatizando	 a	
importância	 do	 seu	 reconhecimento	 e	
racionalização	da	investigação	diagnóstica.Caso	
clı́nico:	 Adolescente	 de	 12	 anos,	 do	 sexo	
feminino,	 sem	 antecedentes	 pessoais	 ou	
familiares	 relevantes.	 Referenciada	 à	 consulta	
de	Gastroenterologia	Pediátrica	por	suspeita	de	
pancreatite	 aguda	 após	 episódio	 de	 dor	
abdominal	 no	 hipogastro	 e	 fossa	 ilıáca	 direita,	
com	 duração	 de	 algumas	 horas,	 sem	 outros	
sintomas	 associados,	 com	 valor	 máximo	 de	
amıĺase	 sérica	 de	 419	 U/L	 (valor	 referência:	
8-51U/L).No	decurso	da	avaliação	do	episódio	
agudo	 inaugural	 no	 serviço	 de	 urgência	
destacava-se	observação	 sem	particularidades,	
nomeadamente	 abdómen	 mole	 e	 depressıv́el,	
sem	 massas	 ou	 organomegalias,	 indolor	 à	
palpação	e	glândulas	salivares	não	aumentadas	
de	volume	e	indolores	à	palpação.	Na	avaliação	
analıt́ica	 a	 destacar	 amıĺase	 419	 U/L	 sem	
outras	 alterações	 (hemograma,	 lıṕase	 sérica,	
testes	hepáticos	e	função	renal	sem	alterações;	
sem	amilasúria).	Realizou	ecogradia	abdominal	
com	 visualização	 da	 área	 hépato-pancreática	
sem	 alterações.	 A	 adolescente	 foi	 reavaliada	
cerca	 de	 uma	 semana	 depois,	 estando	
assintomática,	 mantendo	 aumento	 da	 amıĺase	
sérica	 (245-257U/L),	 com	 lıṕase	 sérica	dentro	
dos	 valores	 de	 referência	 (24-28U/L).	 Neste	
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contexto	 foi	 subsequentemente	 excluı́da	
patologia	 sistémica/de	 órgão,	 nomeadamente	
do	 foro	 auto-imune,	 tendo	 a	 pesquisa	 de	
macroamilasémia	 sido	 positiva.	 Conclusão:	
Apesar	de	a	pancreatite	aguda	ser	a	causa	mais	
comum	associada	a	aumento	sérico	da	amıĺase,	
na	ausência	de	sintomatologia	sugestiva,	outras	
causas	 deverão	 ser	 investigadas	 e	 excluıd́as,	
devendo	 a	 macroamilasémia	 isolada	 ser	
considerada	 no	 respetivo	 diagnóstivo	
diferencial.	 Embora	 a	 macroamilasemia	
constitua	 geralmente	 uma	 condição	 benigna	 e	
rara	 em	 crianças	 e	 adolescentes,	 deverá	 ser	
mantido	 seguimento	 a	 médio	 e	 longo	 prazo	
uma	 vez	 que	 poderão	 surgir	 patologias	
associadas	 a	 estes	 complexos	 imuno-
enzimáticos.	

Palavras-chave:	Dor	abdominal;	amilase	

10MDA-22912	 -HEMORRAGIA	 UTERINA	
ANORMAL	 NAS	 ADOLESCENTES	 -	 A	
PROPÓSITO	DE	UM	CASO	CLÍNICO	
Rafaela	Ventura	-	USF	São	Martinho	de	Pombal	
Rita	Reis	Santos	-	USF	São	Martinho	de	Pombal	
	
Poster	

Introdução:	 A	 hemorragia	 uterina	 anormal	
(HUA)	 é	 uma	 queixa	 que	 frequentemente	 leva	
as	 adolescentes	 a	 recorrer	 aos	 cuidados	 de	
saúde	 primários	 e	 serviço	 de	 urgência	 (SU).	 A	
gravidade	 do	 quadro	 pode	 variar	 em	 larga	
escala,	motivo	pelo	qual	é	importante	abordar	a	
situação	 de	 forma	 abrangente	 e	 chegar	 a	 um	
d i agn ó s t i co	 p recocemente ,	 ev i t ando	
complicações	 desnecessárias	 e	 interferência	
com	 a	 qualidade	 de	 vida	 das	 adolescentes.	
Descrição:	Jovem	de	14	anos,	recorre	ao	SU	por	
HUA	 abundante	 com	 cerca	 de	 25	 dias	 de	
evolução,	associada	a	astenia	e	cefaleias.	 Idade	
da	 menarca	 13	 anos;	 Cataménios	 irregulares;	
F l u xo	 d e s c r i t o	 c omo	 no rma l ;	 N e ga	

dismenorreia.	 Nega	 vida	 sexual	 ativa.	 Nega	
historia	 de	 gengivorragias,	 hematomas,	
hematúria	 ou	 sangue	 nas	 fezes .	 Sem	
antecedentes	 pessoais	 ou	 familiares	 de	 relevo.	
Sem	 medicação	 habitual.	 Ao	 exame	 objetivo	
destaque	 para	 pele	 e	 mucosas	 descoradas,	
taquipneia	e	taquicardia,	sem	outras	alterações	
aparentes.	 Analiticamente	 apresentava	
hemoglobina	 5,6	 g/dl,	 VCM	 89,2	 fL,	 HCM	 30,7	
pg,	 RDW	 13,4%;	 Estudo	 da	 coagulação	 sem	
alterações;	 Teste	 Imunológico	 de	 Gravidez	
negativo.	Ecogradia	ginecológica	sem	alterações.	
Foram	 administradas	 duas	 unidades	 de	
concentrados	 de	 eritrócitos	 no	 SU,	 pediu-se	
teste	SarsCov2	(atendendo	ao	contexto	atual)	e	
procedeu-se	 ao	 internamento	 no	 serviço	 de	
Pediatria,	sendo	medicada	com	2	mg	de	acetato	
de	ciproterona	+	0,035	mg	de	etinilestradiol	em	
esquema	 para	 tratamento	 de	 HUA	 aguda.	
Excluiu-se	distúrbio	da	coagulação	ou	patologia	
estrutural	uterina.	Estabeleceu-se	o	diagnóstico	
dinal	 de	 Disfunção	 Ovulatória	 Fisiológica.	 Teve	
alta	ao	4º	dia	medicada	com	estroprogestativo	
e	 ferro	 oral.	 Mantém	 vigilância	 clıńica	 em	
c o n s u l t a	 e x t e r n a	 e	 n o	 m é d i c o	 d e	
famıĺia.Discussão:	 A	 classidicação	 PALM-COEIN	
é	 um	 instrumento	 útil	 para	 a	 abordagem	
diagnóstica	da	HUA.	As	 causas	não	 estruturais	
são	 as	mais	 frequentes	 nas	 adolescentes,	 com	
destaque	 para	 a	 disfunção	 ovulatória,	 seguida	
das	 coagulopatias.	 As	 outras	 possıv́eis	 causas	
embora	 mais	 raras	 devem	 ser	 sempre	
equacionadas,	 bem	 como	 a	 possibilidade	 de	
gravidez,	 corpo	 estranho	 ou	 iatrogenia.	 A	
história	clıńica	e	exame	objetivo	são	essenciais	
no	 diagnóstico	 diferencial.	 O	 tratamento	 deve	
ser	 dirigido	 à	 causa	 e	 tendo	 em	 conta	 a	
gravidade	 da	 hemorragia.	 En 	 fundamental	
capacitar	os	prodissionais	para	abordar	as	HUA	
nas	 adolescentes	 uma	 vez	 que	 estas	 têm	
disiopatologia,	 necessidades	 e	 contextos	
próprios	que	devem	ser	conhecidos.	

Palavras-chave:	 Hemorragia	 Uterina	 Anormal;	
Adolescente	
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Introdução:	 A	 adolescência	 compreende	 um	
perıódo	 de	 necessidades	 acrescidas	 de	 ferro,	
devido	 à	 expansão	 do	 volume	 sanguıńeo	 e	 ao	
aumento	 da	 massa	 muscular.	 As	 adolescentes	
após	 a	 menarca	 estão	 em	 maior	 risco	 de	
desenvolver	dédice	de	 ferro	através	das	perdas	
menstruais .	 A	 ferropenia	 e	 a	 anemia	
ferropénica	 apresentam-se	 com	 astenia	 e	
diminuição	 do	 desempenho	 cognitivo,	 sendo	
frequentemente	 assintomáticas	 ou	 com	
sintomas	 inespecı́ d icos,	 sublinhando	 a	
i m p o r t â n c i a	 d o s	 r a s t r e i o s	
programados.Descrição:	 Adolescente,	 16	 anos,	
recorre	 à	 consulta	 do	 médico	 assistente	 por	
queixas	 mal	 dedinidas	 de	 “impressão	 na	
garganta”	e	ansiedade.	Efetuou	estudo	analıt́ico,	
revelando	 anemia	 microcı́tica.	 Referenciada	
para	 consulta	 hospitalar	 de	 Medicina	 do	
Adolescente.Na	 avaliação	 hospitalar,	 referia	
cataménios	abundantes	com	duração	de	7	dias	
e	 interlúnios	 regulares	 de	 30	 dias.	 Negava	
outras	 perdas	 hemáticas.	 Negava	 fadiga,	
anorexia,	 perda	 ponderal,	 cefaleias,	 fagofagia	
ou	 história	 sincopal.	 Referia	 ansiedade	 com	 5	
meses	 de	 evolução.	 Referia	 dieta	 equilibrada	
(sem	 restrições	 alimentares).Ao	 exame	
objetivo,	bom	estado	geral,	Tanner	V	e	palidez	
cutânea.	IMC	17,2	kg/m2	(P5-P10).	Sem	outras	
particularidades.	 Do	 estudo	 analı́ t ico,	
Hemoglobina	7,2	g/dL,	Hematócrito	26%,	VGM	
57,5	 fL,	 CHCM	 27,7	 g/dL;	 RDW	 20.9%	 e	
reticulócitos	 1.17%.	 ıńdice	 de	 Mentzer	 12,7.	

Ferritina	4	ug/L,	Ferro	16	ug/dL	e	TIBS	482,9	
ug/dL.	 Anticorpos	 Anti-Gliadina	 e	 Anti-
transglutaminase	negativos.	TSH	e	T4	normais.	
Inic iou	 terapêut ica	 com	 ferro	 oral	 e	
contracetivo	hormonal.	Estudo	analıt́ico	após	3	
meses	de	 terapêutica:	Hemoglobina	11,5	g/dL,	
Hematócrito	 38,7%,	 VGM	 70	 fL;	 RDW	19,7	%.	
Ferritina	3	ug/L,	Ferro	24	ug/dL	e	CTFF	477,0	
ug/dL.Discussão:	 	 Nesta	 adolescente	 com	
anemia	 microcıt́ica	 e	 RDW	 aumentado,	 uma	
boa	 resposta	 ao	 tratamento	 com	 ferro	 oral	
suportou	o	diagnóstico	de	anemia	 ferropénica.	
Os	 sintomas	 de	 ansiedade,	 já	 descritos	 em	
associação	 com	 a	 ferropenia,	 tiverem	 uma	
evolução	positiva	durante	o	tratamento.	A	AAP	
-	American	Academy	of	Pediatrics	-	recomenda	
o	 rastreio	 anual	 de	 dédice	 de	 ferro	 em	
adolescentes	com	fatores	de	risco	(dieta	pobre	
em	 ferro,	 perdas	 menstruais	 abundantes	 ou	
sintomas	de	ferropenia	ou	anemia	ferropénica).	
Os	 autores	 pretendem	 enfatizar	 a	 necessidade	
de	 um	 rastreio	 sistemático	 da	 presença	 de	
fatores	 de	 risco	 de	 ferropenia,	 salientando	 a	
pertinência	 da	 criação	 e	 divulgação	 de	
recomendações	nacionais	mais	precisas.	

Pa lavras -chave :	 Anemia	 fe rrop én i ca ,	
Adolescente,	Rastreio.	
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Joana	Magalhães	 -	Pediatria,	Centro	Hospitalar	
Tondela-Viseu	
Sónia	Coelho	-	Dermatologia,	Centro	Hospitalar	
Tondela-Viseu	
Paulo	 Santos	 -	 Pedopsiquiatria,	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Cristina	 Faria	 -	 Pediatria,	 Centro	 Hospitalar	

10º Congresso Nacional de Medicina do Adolescente  // online,  13-14 maio 2021                                     36



Tondela-Viseu	
	
Poster	

Introdução:	As	queratodermias	palmoplantares	
(QPP)	 representam	 um	 grupo	 complexo	 de	
doenças	 gen é t i cas	 carater izadas	 por	
hiperqueratose	 nas	 regiões	 palmoplantares.	
Adolescentes	 com	 patologia	 dermatológica	
evidenciam	 maior	 prevalência	 de	 sintomas	
depressivos	 e	 comportamentos	 auto-lesivos	
(CAL).	 Descrição:	 Adolescente,	 17	 anos,	 sexo	
masculino,	 antecedentes	 de	 intoxicação	
alcoólica,	 CAL	 e	 perturbação	 depressiva,	
med i cado	 com	 lo razepam	 2 ,5mg	 id ,	
dluvoxamina	 50mg	 id,	 paroxetina	 40mg	 id	 e	
bromazepam	 1,5mg	 SOS	 por	 psiquiatra	
particular.	Trazido	 à	urgência	por	alteração	do	
estado	de	consciência,	 lentidicação	do	discurso	
e	 ataxia.	 Revelou	 ter	 ingerido	 12h	 antes	 40	
comprimidos	 de	 bromazepam	 (120mg)	 com	
cerveja	 e	 aguardente,	 ter	 vomitado	 e	
posteriormente	ingerido	mais	20	comprimidos	
de	lorazepam	(50	mg).	Desde	o	condinamento	a	
mãe	 achava-o	 triste,	 isolado,	 com	 CAL	 e	
discurso	 de	 morte.	 Ao	 exame	 objetivo	
orientado,	 colaborante,	 discurso	 lentidicado,	
pupilas	 ligeiramente	 mióticas,	 reativas,	 ataxia	
da	marcha	e	feridas	lineares	em	cicatrização	no	
tornozelo	 esquerdo.	 Realizada	 lavagem	
gástrica,	 sem	 indicação	 para	 dlumazenil.	
A n a l i t i c ame n t e	 c o n s t a t a d o	 a p e n a s	
benzodiazepinas	 positivas	 na	 urina.	 Por	
intoxicação	 medicamentosa	 voluntária	 é	
internado	 na	 unidade	 de	 adolescentes/
enfermaria	 de	 Pediatria.Manteve	 ligeira	 ataxia	
na	 marcha,	 sem	 outras	 alterações.	 Em	 D2	 a	
entrevista	 biopsicossocial	 revelou	 bullying	
desde	 a	 infância	 e	 recente	 recusa	 de	 trabalho	
em	 restauração,	 ambos	 pelo	 problema	 nas	
mãos	 e	 pés	 	 QPP	 desde	 o	 3º	 mês	 de	 vida,	
seguimento	 por	 dermatologia	 até	 há	 4	 anos,	
agravamento	 das	 lesões	 no	 último	 ano.	 Irmã	
com	 QPP	 congénita.	 Com	 o	 condinamento,	
agravamento	 da	 tristeza,	 isolamento,	 anorexia,	
choro	fácil	e	CAL.	Atualmente	consumos	etıĺicos	

e	 tabaco.	 Referiu	 insónia	 inicial	 e	 ideação	
suicida.	 Observado	 por	 pedopsiquiatra,	
alterada	 terapêutica	 para	 sertralina	 50mg	 id,	
risperidona	0,5mg	 id	e	mexazolam	0,5mg	3	 id.	
Em	 D6	 sem	 ideação	 suicida	 ou	 insónia,	 com	
melhoria	do	humor,	mais	apetite	e	 sem	ataxia,	
tendo	 alta	 para	 consulta	 de	 pedopsiquiatria.	
Com	 boa	 evolução,	 2	 meses	 após	 alta	
suspendeu	 mexazolam	 e	 aos	 5	 meses	
suspendeu	 a	 restante	 terapêutica.Avaliado	 em	
D3	 por	 Dermatologia,	 iniciando	 tratamento	
com	 pomada	 de	 betametasona	 e	 calcipotriol,	
clotrimazol	 creme	 e	 emoliente	 com	 zinco,	
sendo	 orientado	 para	 consulta.	 Algum	
incumprimento	 terapêutico	 inicial.	 Dada	
estabilidade	 psıq́uica,	 iniciou	 acitretina	 oral	
10mg	id,	sem	compromisso	psiquiátrico	e	com	
melhoria	 clı́nica.	 Estudo	 genético	 condirma	
diagnóstico	 de	 Mal	 de	 Meleda.Discussão:	 Com	
este	 caso,	 pretende-se	 alertar	 para	 o	 impacto	
da	 patologia	 dermatológica	 crónica	 e	
desdigurante	 na	 adolescência.	 En 	 importante	
estes	 doentes	 manterem	 um	 seguimento	
regular	 por	 dermatologia	 e	 orientação	 por	
equipas	 multidisciplinares,	 sensibilizadas	 e	
atentas	 para	 o	 possı́vel	 aparecimento	 de	
patologia	psiquiátrica.	

Palavras-chave:	 ideação	 suicida,	 perturbação	
depressiva,	queratodermia	palmoplantar	
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Introdução:	 A	 Organização	 Mundial	 de	 Saúde	
estima	 que	 80	 milhões	 de	 pessoas	 se	
encontrem	 em	 situação	 de	 deslocação	 forçada	
em	todo	o	mundo,	das	quais	38-43%	(30	a	34	
milhões)	 são	 crianças	 e	 adolescentes.	 Esta	
p o p u l a ç ã o	 t e m	 u m	 e l e v a d o	 r i s c o	
biopsicossocial.Descrição:	 Adolescente	 de	 15	
anos,	sexo	feminino,	natural	da	Sıŕia,	refugiada	
durante	 2	 anos	 na	 Turquia,	 a	 residir	 num	
Centro	 de	 Acolhimento	 Temporário	 (CAT)	 em	
Portugal,	 acompanhada	 pelo	 seu	 agregado	
familiar,	acolhidos	dois	dias	antes	da	admissão	
no	 Serviço	 de	 Urgência	 Pediátrica	 (SUP).	
Comunicação	 com	 a	 adolescente	 realizada	
a t r a v é s	 d e	 t r a d u t o r a	 d i s p o n ı́ v e l	
telefonicamente.	 Admitida	 por	 ingestão	 de	
4500	mg	de	paracetamol	e	50	mg	de	diclofenac,	
9	 horas	 antes,	 alegadamente	 por	 cefaleia.	
Negou	 ideação	 suicida,	 tendo	 a	 psicóloga	 do	
CAT	 referido	 humor	 triste.	 Não	 apresentava	
alterações	 ao	 exame	 objetivo	 ou	 avaliação	
analı́tica.	 Foi	 internada	 para	 vigilância,	
mantendo-se	estável.	Teve	alta	12	horas	depois,	
referenciada	para	 consulta	de	Pedopsiquiatria,	
pela	 possibilidade	 de	 ingestão	medicamentosa	
voluntária.	Regressou	ao	SUP	1.5	meses	depois,	
acompanhada	 pela	 psicóloga	 do	 CAT,	 por	
tentativa	 de	 defenestração,	 após	 condlito	
familiar	 com	 violência	 fıśica	 e	 verbal	 entre	
vários	membros	da	 famıĺia	nuclear	 e	 alargada,	
também	 acolhidos.	 Na	 admissão,	 destaca-se	
atitude	 calma,	 humor	 triste,	 sem	 lesões	
cutâneas	 ou	 hematomas	 visıv́eis.	 Decidiu-se	
internamento	 para	 proteção	 da	 adolescente	 e	
avaliação	 por	 Pedopsiquiatria.	 Em	 D2,	 iniciou	
recusa	 alimentar	 e	 episódio	 de	 agitação	
psicomotora,	 com	 necessidade	 de	 terapêutica	

i n t r amu s c u l a r.	 N a	 o b s e r v a ç ã o	 p o r	
Pedopsiquiatria,	 apresentava	 humor	 neutro,	
não	 tendo	 sido	 apuradas	 alterações	 da	 forma	
ou	conteúdo	do	pensamento	ou	ideação	suicida	
estruturada.	 Teve	 alta	 em	 D4,	 referenciada	 à	
Comissão	 de	 Proteção	 de	 Crianças	 e	 Jovens	
(CPCJ)	da	área	e	à	Consulta	de	Pedopsiquiatria	
de	Crise,	a	 curto	prazo,	onde	 foi	 identidicado	o	
condlito	 familiar	 existente	 e	 realizada	
intervenção	em	crise,	em	conjunto	com	a	mãe,	a	
adolescente,	com	a	presença	da	psicóloga	e	com	
recurso	 a	 t radutora ,	 respe i tando	 as	
especidicidades	 culturais	 existentes.Conclusão:	
Com	 este	 caso	 pretende	 alertar-se	 para	 a	
vulnerabilidade	das	crianças	e	adolescentes	em	
situação	 de	 refugiados.	 Esta	 população	
especı́dica,	 oriunda	 de	 paı́ses	 em	 condlito,	
sujeita	 a	 condições	 desfavoráveis	 no	 seu	
percurso,	com	múltiplas	vivências	traumáticas,	
apresenta,	 ainda,	 a	 barreira	 linguıśtica	 que	
didiculta	a	perceção	da	situação	biopsicossocial	
em	 que	 se	 inserem.	 A	 avaliação	 cuidada,	 a	
pesquisa	 de	 fatores	 de	 risco,	 a	 atenção	 a	
questões	culturais	e	o	trabalho	multidisciplinar	
são	essenciais	para	que	a	ajuda	necessária	lhes	
seja	prestada.	

Palavras-chave:	 Refugiados;	 Acolhimento;	
Jovens	
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Introdução:	 A	 COVID-19,	 causada	 pelo	 SARS-
CoV-2,	 foi	declarada	pela	Organização	Mundial	
da	 Saúde	 como	 pandemia	 em	março	 de	 2020.	
As	 medidas	 sanitárias	 de	 controlo	 da	
transmissão,	 nomeadamente	 o	 condinamento	
social,	 causaram	 uma	 alteração	 marcada	 nas	
r o t i n a s	 d i á r i a s	 d a	 p o p u l a ç ã o .	 O	
desenvolvimento	 psicossocial	 normal	 dos	
adolescentes	 está	 muito	 dependente	 da	
socialização,	 o	 que	 os	 torna	 particularmente	
vulneráveis	 a	 estas	 restrições	 impostas	 na	
sociedade.Descrição:	 Sexo	 masculino	 de	 14	
anos,	 a	 viver	 com	 os	 pais	 e	 o	 irmão,	 com	
história	de	obstipação	crónica	e	rinite	alérgica,	
sem	 medicação	 habitual.	 Antecedentes	
familiares:	mãe	de	44	anos	com	sintomatologia	
ango-depressiva,	dibromialgia	e	perturbação	de	
sono	 e	 irmão	 de	 23	 anos	 com	 perturbação	 de	
a n s i e d a d e .	 Amb o s	 m e d i c a d o s	 c om	
psicofármacos.	 No	 contexto	 de	 condinamento	
social	 e	 condlitos	 familiares	 frequentes,	 iniciou	
tristeza,	 ansiedade,	 diminuição	 da	 autoestima,	
desmotivação,	sensação	de	sono	não	reparador,	
fadiga	de	agravamento	diurno	e	didiculdades	de	
concentração	 na	 escola.	 Por	 agravamento	 da	
obstipação	 com	 impactação	 fecal	 resistente	 a	
terapêutica	 dicou	 internado	 no	 Serviço	 de	
Pediatria	durante	cinco	dias.	Após	alta	retomou	
a	sua	atividade	escolar,	mas	apenas	durante	um	
dia,	pela	necessidade	de	 isolamento	prodilático	
de	 14	dias	 por	 contacto	 com	 caso	 SARS-CoV-2	
positivo.	Neste	perıódo	houve	 agravamento	da	
tristeza	 e	 do	 isolamento,	 surgindo	 ideias	 de	
comportamentos	 autolesivos	 com	 ideação	
su ic ida	 que	 cu lminaram	 na	 ingest ão	
med i c amen t o s a	 vo l u n t á r i a	 d e	 s e t e	
compr imidos	 de	 a lprazo lam	 1	 mg	 e	
consequente	 ida	 ao	 Serviço	 de	 Urgência.	 Ao	
exame	 objetivo:	 sinais	 vitais	 sem	 alterações,	
prostrado,	 consciente,	 mas	 com	 discurso	
lentidicado,	 ataxia	 da	 marcha	 e	 marcas	 de	
lesões	 autoindligidas	 abdominais.	 Pesquisa	 de	
drogas	 de	 abuso	 na	 urina	 positiva	 para	
benzodiazepinas.	 Observado	 e	 internado	 no	
Serviço	 de	 Pedopsiquiatria.	 Alta	 com	 o	
diagnóstico	 de	 perturbação	 de	 ajustamento	
mista	 com	 sintomas	 ansiosos	 e	 depressivos,	

medicado	com	psicofármacos	e	orientado	para	
consulta	 de	 Pedopsiquiatria.Discussão:	 Os	
estudos	 sobre	 a	 repercussão	 da	 pandemia	 da	
COVID-19	 na	 saúde	 mental	 dos	 adolescentes	
são	 ainda	 limitados.	 Particularmente,	 o	
condinamento	 parece	 gerar	 nos	 adolescentes	
sensações	 como	 medo	 e	 incerteza,	 sintomas	
como	 ansiedade,	 humor	 deprimido	 e	
isolamento	 intencional	 dos	 pares.	 A	 alteração	
da	 rotina	 familiar,	 consequência	 da	 pandemia,	
parece	 aumentar	 as	 tensões	 nas	 relações	
interpessoais.	 Estes	 aspetos	 podem	 afetar	 de	
modo	 negativo	 os	 adolescentes,	 favorecendo	
comportamentos	 de	 risco	 para	 a	 saúde	
(autolesivos	ou	suicidários),	 como	se	pretende	
demonstrar	 com	 este	 caso.	 En 	 essencial	 os	
prod iss ionais	 de	 saúde	 estarem	 mais	
s e n s i b i l i z a d o s	 p a r a	 e s t a	 t em á t i c a ,	
particularmente	 em	 adolescentes	 com	história	
familiar	 de	 risco	 e/ou	 com	 aparecimento	 ou	
a g ravamen to	 d e	 q u e i x a s	 s om á t i c a s	
previamente	conhecidas.	

Palavras-chave:	COVID-19,	condinamento	social,	
depressão,	 intoxicação	 medicamentosa	
voluntária	
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Introdução:	 De	 acordo	 com	 o	 ICD-10,	
intoxicação	 alcoólica	 aguda	 (IAA)	 dedine-se	
como	 uma	 condiç ão	 transit ór ia	 após	
administração	 de	 álcool,	 resultando	 numa	
perturbação	 cognitiva,	 da	 consciência,	 da	
perceção,	 do	 comportamento	 ou	 de	 outras	
funções	psicodisiológicas.	O	 consumo	de	 álcool	
é	 cada	 vez	 mais	 frequente	 na	 adolescência,	
podendo	 conduzir	 a	 comportamentos	 de	 risco	
ou	 até	 dependência.	 Objetivos:	 Caraterizar	 os	
casos	de	IAA	com	necessidade	de	internamento	
no	 serviço	de	 observação	 (SO)	de	um	hospital	
de	 nıv́el	 II.	 Metodologia:	 Estudo	 retrospetivo	
descritivo	 dos	 processos	 clıńicos	 dos	 doentes	
internados	no	SO	de	um	hospital	de	nıv́el	II	de	
janeiro	 2012	 a	 dezembro	 2018.	 Resultados:	
Foram	 internados	 75	 doentes	 com	 IAA,	 idade	
média	 15,72	 anos	 (13-17	 anos),	 sem	
predomıńio	 de	 sexo	 (38	 do	 sexo	 feminino,	 37	
do	sexo	masculino).	A	maioria	dos	casos	(58%)	
ocorreram	 no	 perıódo	 noturno	 e	 a	 taxa	 de	
alcoolémia	 média	 foi	 de	 1,75g/L	 (0,21-2,89g/
L) .	 Na	 admiss ão ,	 12	 doentes	 (16%)	
apresentavam	Glasgow	 Coma	 Scale	 ≤	 8.	 Todos	
os	doentes	realizaram	dluidoterapia,	sendo	que	
tiamina	 foi	 administrada	 em	 16.	 Os	 sintomas	
mais	 frequentes	 foram:	 vómitos	 (n=44),	
sonolência	(n=32),	agitação	psico-motora	(n=5)	
e	agressividade	(n=3).	Um	dos	doentes	teve	um	
episódio	 convulsivo.	 Foi	 pedida	 pesquisa	 de	
drogas	 na	 urina	 a	 62	 dos	 doentes;	 8	 foram	
positivas	 para	 canabinóides	 e	 1	 para	
benzod iazep inas .	 Se te	 (9 ,3%)	 foram	
referenciados	 para	 consulta	 de	 Adolescentes.	
Um	 dos	 doentes	 foi	 transferido	 para	 uma	
Unidade	 de	 Cuidados	 Intensivos	 Pediátrica.	 A	
maioria	 dos	 doentes	 (n=62;	 82,6%)	 foi	
transportada	 pelos	 bombeiros	 até	 ao	
hospital.Conclusão:	 São	 preocupantes	 as	
elevadas	 taxas	 de	 alcoolémia,	 assim	 como	 o	
inı́cio	 precoce	 da	 ingestão	 de	 álcool.	 Ao	
contrário	 do	 que	 está	 preconizado	 na	 NOC	 da	
DGS	 nº	 035/2012,	 a	maioria	 dos	 doentes	 não	

foi	 orientado	 para	 consulta	 após	 a	 alta	
hospitalar.	

Palavras-chave:	 Intoxicação	 alcoó l ica;	
Internamento;	Urgência	
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Evidência	crescente	sugere	impacto	adverso	da	
pandemia	 na	 sa úde	 f ı́ s i ca ,	 menta l	 e	
comportamento	 adaptativo	 de	 crianças	 e	
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adolescentes.	Segundo	estudo	da	DGS	realizado	
em	 2020,	 cujo	 objetivo	 foi	 conhecer	 as	
alterações	 dos	 comportamentos	 alimentares	
dos	 Portugueses	 de	 todas	 as	 faixas	 etárias	 em	
contenção	 social,	 45.1%	 destes	 referiram	
mudanças	durante	a	pandemia	provocada	pela	
infeção	 SARS-COVID-19.	 Reconhecendo-se	 o	
impacto	 pediátrico	 desta	 nova	 realidade,	 em	
particular	 na	 adolescência,	 relatam-se	 quatro	
casos	 clıńicos	 ilustrativos.Caso	 1:Adolescente,	
17	 anos,	 antecedentes	 de	 escoliose	 e	 rinite	
alérgica,	adota	padrão	alimentar	restritivo	para	
alcançar	 “estilo	 de	 vida	 saudável”.	 Após	 cinco	
meses,	 recorre	 à	 Urgência	 Pediátrica	 (UP)	 por	
anorexia	 não	 seletiva,	 dor	 abdominal,	
obstipação	 alternando	 com	 dejeções	 pastosas,	
disfagia	 para	 sólidos	 e	 dor	 nos	 membros	
inferiores.	 Perda	 de	 19	 Kg	 (32%	 do	 peso	
corporal,	 IMC	 14.5kg/m2).	 Internada	 para	
recuperação	 nutricional	 e	 estudo	 etiológico.	
Parésia	 periférica	 do	 ciático	 poplıt́eo	 externo	
pela	 perda	 de	 peso.	 Excluıd́a	 outra	 patologia	
orgânica.	 Seguimento	 pela	 Psiquiatria.	 Caso	
2:Adolescente,	 17	 anos,	 antecedentes	 de	
perturbação	 de	 ansiedade	 e	 do	 humor,	
dibromialgia,	enxaqueca,	obesidade	e	gastrite	a	
Helicobacter	 pylori	 (Hp).	 Alteração	 do	 padrão	
alimentar	com	perda	de	peso	(IMC	31.7kg/m2),	
sendo	 internada	 por	 recusa	 alimentar,	
obstipação	 e	 dor	 abdominal.	 Por	 persistência	
da	 recusa	 alimentar,	 colocou-se	 sonda	
nasogástrica	durante	 seis	dias.	 Fez	 terapêutica	
para	 Hp	 e	 ferro	 endovenoso	 por	 anemia	
ferropénica.	 Seguimento	 pela	 Psiquiatria	 e	
Medicina	do	Adolescente.	 	Caso	3:Adolescente,	
15	 anos,	 saudável,	 internada	 por	 vómitos,	 dor	
retroesternal/palpitações	associados	à	refeição	
e	emagrecimento	(IMC	17.4kg/m2).	Constatou-
se	 posteriormente	 dependência	 de	 videojogos	
iniciada	 quatro	 meses	 antes,	 com	 diminuição	
da	ingesta	alimentar.	Fez	ferro	endovenoso	por	
anemia	 ferropénica,	 estabelecido	 plano	
nutricional,	 apoio	 psicológico	 e	 iniciada	
risperidona.	 Reorganização	 familiar	 e	
seguimento	 pela	 Psicologia/Psiquiatria.	 Caso	
4:Adolescente,	 17	 anos,	 recorre	 à	 UP	 por	
quadro	 compatıv́el	 com	 gastroenterite	 aguda	

viral	(contexto	familiar),	mas	detetada	perda	de	
15	kg	(18%	do	peso	corporal,	IMC	24.9kg/m2)	
nos	 últimos	 quatro	 meses.	 No	 internamento	
constatou-se	 que	 durante	 o	 condinamento	
deixou	 de	 almoçar	 e	 lanchar,	 “por	 acordar	
tarde”.	 Avaliação	 nutricional	 com	 boa	
recuperação.	 	 Apesar	 de	 se	 tratarem	 de	
situações	 com	 distinta	 expressão	 clıńica,	 a	
disrupção	 da	 rotina	 diária	 em	 todos	 os	 casos,	
condicionada	 pelo	 condinamento	 e	 isolamento	
social,	 associou-se	 a	 modidicação	 do	 padrão/
comportamento	 alimentar	 com	 impacto	
nutricional,	 tendo	 repercussões	 negativas	 no	
plano	 somático	 e	 bem-estar	 das	 adolescentes,	
requerendo	 internamento.	 Como	 Pediatras,	 é	
nosso	 papel	 a	 manutenção	 de	 vigilância	 ativa	
de	 consequências	 imediatas	 e	 a	 prazo	 da	
pandemia ,	 na	 sa úde	 das	 c r i anças	 e	
adolescentes.	

Palavras-chave:	 padrão	 alimentar;	 perda	 de	
peso;	pandemia;	COVID-19;	adolescentes	

10MDA-35122	 -A	 FAMÍLIA	 COMO	 FATOR	
CONDICIONANTE	DA	COMUNICAÇÃO	SOCIAL	
–	 UMA	 SUSPEITA	 DE	 PERTURBAÇÃO	 DO	
ESPECTRO	DO	AUTISMO	(PEA)	
Francisca	Bastos	Maia	-	Centro	Materno	Infantil	
do	 Norte,	 Centro	 Hospitalar	 Universitário	 do	
Porto	
Sara	 Gomes	 Rodrigues	 -	 Centro	 Materno	
Infant i l	 do	 Norte ,	 Centro	 Hospi ta lar	
Universitário	do	Porto	
Vânia	 Martins	 -	 Centro	 Materno	 Infantil	 do	
Norte,	Centro	Hospitalar	Universitário	do	Porto	
	
Poster	

Introdução:	 O	 diagnóstico	 de	 PEA	 tende	 a	 ser	
mais	 tardio	 nas	 raparigas,	 pensando-se	 que	 o	
QI	 verbal	 superior	no	 sexo	 feminino	possa	 ser	
um	dos	 fatores	 contribuintes.	 Assim,	 há	maior	
d i d i cu ldade	 no	 d i agn ó s t i co	 no	 s exo	
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feminino.Descrição:	 BMN,	 sexo	 feminino,	 12	
a n o s ,	 r e f e r e n c i a d a	 à 	 c o n s u l t a	 d e	
Pedopsiquiatria	 com	 relatório	 da	 Psicologia	
q u e	 r e f e r e	 q u e	 a	 j o v em	 e v i d e n c i a	
especidicidades	 enquadráveis	 na	 PEA.	 A	 mãe	
refere	 agravamento	 de	 isolamento	 social,	
irritabilidade	 e	 didiculdade	 na	 aceitação	 do	
corpo	 desde	 o	 condinamento,	 altura	 em	 que	
engordou	14	kg	em	7-8	meses.	Acrescenta	que	
a	 jovem	 sempre	 teve	 baixa	 autoestima,	
comparando-a	 negativamente	 com	 a	 irmã	
gémea.	 A	 mãe	 descreve	 também	 várias	
questões	 ao	nıv́el	 do	processamento	 sensorial,	
nomeadamente	didiculdade	em	tocar	em	certos	
tecidos	e	cremes,	sensibilidade	a	luzes	e	sons	e	
olfato	 e	 paladar	 muito	 apurados.	 Como	
antecedentes	 familiares,	 a	 mãe	 esteve	
medicada	com	sedativos	no	perıódo	pós-parto,	
bem	como	com	dluoxetina	20	mg,	que	cumpriu	
irregularmente.	Há	referência	a	uma	tia	paterna	
com	 esquizofrenia	 e	 epilepsia	 e	 uma	 prima	
paterna	 com	 dislexia.	 A	 mãe	 descreve	 marcos	
normativos	 do	 desenvolvimento	 psicomotor,	
excetuando	 o	 controlo	 esdincteriano,	 só	
adquirido	 aos	 4	 anos.	 Em	 idade	 pré-escolar,	
mostrava	 pouco	 interesse	 em	 brincar	 com	
outras	crianças,	referindo	jogo	mais	isolado,	em	
que,	por	vezes,	alinhava	os	brinquedos.	A	jovem	
frequenta	 o	 6º	 ano	 com	 alguns	 testes	 de	
avaliação	adaptados	e	aproveitamento	razoável,	
tendo	 a	 professora	 sinalizado	 falta	 de	
competências	 académicas	 e	 comunicacionais.	
Quanto	à	integração	no	grupo	de	pares,	a	jovem	
refere	 uma	 melhor	 amiga	 e	 menciona	 outros	
amigos	signidicativos.	Declara	que	nem	sempre	
se	 entende	 com	 a	 irmã,	 contudo,	 partilham	
algumas	 atividades	 prazerosas.	 Relata	 tempo	
de	 ecrã	 excessivo,	 nomeadamente	 interagindo	
com	 amigos	 virtuais.	 A} 	 nossa	 observação,	
jovem	 com	 obesidade	 objetivável,	 aspeto	
investido	 e	 cuidado,	 postura	 inibida	 e	
maioritariamente	 cabisbaixa.	 Apresenta	
discurso	 provocado,	 respondendo	 de	 forma	
curta	 e	 revelando	 didiculdade	 na	 elaboração	
cognitiva.	 Realizou	 WISC-III	 que	 evidenciou	
resultados	 inferiores	 ao	 esperado	 para	 a	 sua	
faixa	 etária	 no	 que	 concerne	 as	 competências	

verbal	 e	 de	 realização.	 Foi	 realizada	 a	 prova	
ADOS,	cuja	pontuação	foi	de	4	pontos,	portanto,	
negativa	 para	 PEA.Discussão:	 Perante	 lacunas	
ao	 nıv́el	 da	 comunicação	 social,	 da	 integração	
no	 g rupo	 de	 pares	 e	 a l te raç õ e s	 do	
processamento	 sensorial,	 surge	 a	 hipótese	
diagnóstica	 de	 PEA.	 Além	 de	 investigação	
diagnóstica	 aprofundada	 e	 direcionada	 para	
PEA,	 é	 fundamental	 ter	 em	 conta	 o	 contexto	
sociofamiliar	 individual	 e	 o	 modo	 como	 este	
condiciona	 a	 forma	 como	 o	 indivı́duo	 se	
relaciona	com	os	outros.	

Palavras-chave:	 Perturbação	 do	 Espectro	 do	
Autismo	 (PEA);	 comunicação	 social;	 grupo	 de	
pares;	famıĺia	

	

10MDA-41968	 -LINFADENOPATIA	 EM	
ADOLESCENTE	 -	 A	 IMPORTÂNCIA	 DA	
ANAMNESE	
Ana	Feio	-	Centro	Hospitalar	do	Médio	Ave	
João	 Faria	 Dias	 -	 Centro	 Hospitalar	 do	 Médio	
Ave	
Paula	 Fonseca	 -	 Centro	 Hospitalar	 do	 Médio	
Ave	
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Introdução:	 A	 doença	 da	 arranhadela	 de	 gato	
(DAG)	 é	 uma	 doença	 infecciosa	 comum	 em	
idade	pediátrica,	contudo	o	seu	amplo	espectro	
clıńico	 pode	 levar	 a	 atrasos	 no	 diagnóstico.	 O	
agente	 etiológico	 mais	 comum	 é	 a	 Bartonella	
henselae	 (BH),	 sendo	 o	 gato	 o	 seu	 principal	
reservatório.Descrição:Adolescente	 do	 sexo	
mascul ino ,	 com	 15	 anos	 de	 idade	 e	
previamente	 saudável,	 dirigiu-se	 a	 uma	
consulta	 aberta	 com	 o	 seu	 médico	 assistente	
por	 apresentar	 uma	 linfadenopatia	 axilar	 à	
direita	 com	 cerca	 de	 1	 semana	 de	 evolução.	 A} 	
anamnese,	 referia	 uma	 tumefação	 dolorosa	
localizada	na	axila	direita.	Negava	traumatismo	
ou	 febre.	 No	 exame	 fıśico	 objetivou-se	 uma	
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tumefação,	 com	 cerca	 de	 4	 cm	 de	 diâmetro,	
aderente	 aos	 planos	 profundos,	 dolorosa	 à	
palpação	 e	 com	 limitação	 dos	movimentos	 do	
membro	superior	direito.	Efetuou	ecogradia	de	
partes	 moles	 que	 demonstrou	 a	 presença	 de	
várias	 adenopatias	 axilares	 de	 caracterıśticas	
indeterminadas,	 sugerindo	 a	 realização	 de	
bi ópsia .	 O	 estudo	 anal ı́ t ico	 incluindo	
hemograma,	 velocidade	 de	 sedimentação,	
transaminases,	 marcadores	 vı́ricos	 para	
citomegalovı́rus	 e	 toxoplasma	 não	 tinha	
alterações.	 Ao	 15º	 dia	 de	 doença	 repetiu	 a	
ecogradia	 de	 partes	 moles	 que	 se	 mostrou	
sobreponı́vel	 ao	 exame	 anterior,	 sendo	
novamente	sugerida	a	realização	de	biópsia	por	
adenopatias	 com	 caracterıśticas	 suspeitas.	 Por	
esse	motivo	foi	referenciado	para	a	consulta	de	
medicina	 do	 adolescente.	 Na	 avaliação	
hospitalar,	 negou	 ter	 animais	 em	 casa	 mas	
referiu	 contacto	 com	 gatos	 recém-nascidos	
alguns	 meses	 antes	 do	 aparecimento	 da	
linfadenopatia.	Ao	 exame	objetivo	 apresentava	
uma	 tumefação	axilar	dura	com	cerca	de	4	cm	
de	 maior	 diâmetro,	 indolor	 e	 não	 aderente,	
restante	 exame	 sem	 alterações.	 Foi	 pedida	 a	
serologia	 para	 Bartonella,	 tendo	 revelado	
positividade	 de	 IgG	 e	 IgM.	 Cumpriu	 5	 dias	 de	
azitromicina,	 com	 resolução	 completa	 do	
quadro	 clıńico.	 Discussão:	 Em	 cerca	 de	 85%	
dos	casos,	a	DAG	manifesta-se	pela	presença	de	
uma	linfadenopatia	localizada,	próxima	do	local	
de	 inoculação,	 surgindo	 cerca	 de	 2	 semanas	
após	 a	 mesma.Uma	 anamnese	 detalhada	 com	
história	 prévia	 de	 contacto	 com	 gatos	 e	 as	
serologias	 para	 BH	 são	 preponderantes	 no	
diagnóstico,	 evitando	 a	 biópsia	 nos	 doentes	
com	clıńica	tıṕica.	

Palavras-chave:	 Adolescente,	 linfadenopatia,	
arranhadela	de	gato	
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Poster	

Introdução/Objetivos:	Estudos	sugerem	que	os	
adolescentes	 consideram	 o	 aconselhamento	
médico	 sobre	 métodos	 contracetivos	 (MC)	 e	
sexualidade,	 uma	 fonte	 de	 informação	
valorizável.	 Pretendeu-se	 caracterizar	 o	
conhecimento,	 pelos	 adolescentes,	 de	 serviços	
de	saúde	que	disponibilizam	informação	sobre	
sexualidade	 e	 a	 adesão	 a	 consultas	 de	
planeamento	 familiar	 (PF)/medicina	 do	
adolescente(MA);	 avaliar	 diferenças	 no	
conhecimento	 sobre	 MC	 e	 comportamentos	
sexuais	 de	 risco	 no	 grupo	 que	 frequenta	 as	
consultas;	 analisar	 limitações	 na	 comunicação	
sobre	sexualidade	pelos	prodissionais	de	saúde	
(PS).	 Metodologia:	 Amostra	 constituıd́a	 por	
adolescentes	de	duas	escolas	do	centro	do	paıś,	
dividida	em	dois	grupos	etários:	Grupo	1	(G1):	
13-15A;	 Grupo	 2	 (G2):	 16-19A.	 Após	
consentimento	 informado,	 aplicação	 de	
questionário	 contendo	 a	 escala	 validada	 de	
Atitudes	 dos	 Alunos	 Adolescentes	 em	 face	 da	
Sexualidade.	 Estatı́stica:	 SPSS	 v24;	 p<0,05.	
Resultados:Incluı́dos	 394	 adolescentes,	 276	
(70%)	no	G1,	53%	do	sexo	feminino.	Referiram	
os	serviços	de	saúde	como	fonte	de	informação	
sobre	 sexualidade	 94%.	 Frequentavam	
consultas	 de	 PF/MA	 119	 (30.3%),	 destes	 73	
(61.3%)	do	G1	 (p=0,02)	e	79	 (66.3%)	do	sexo	
feminino	(p=0,01).	Consideram-se	esclarecidos	
sobre	MC	253	(64.2%)	adolescentes.	O	grau	de	
esclarecimento	 foi	 semelhante	 entre	 G1	 e	 G2,	
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mas	 superior	 nas	 raparigas	 frequentadoras	 de	
consultas	de	PF/MA	(79%;	p=0,03).Na	amostra,	
67	 (17%)	 tinham	tido	relações	 sexuais	 (RS).	A	
mediana	da	idade	da	primeira	RS	foi	15A,	com	
adolescentes	 do	 G1	 que	 frequentavam	 as	
consultas	 de	 PF/MA	 apresentando	 uma	
mediana	 superior	 (p=0,03).	 Em	 22	 (5.6%)	
existiram	RS	desprotegidas,	sobretudo	no	G2,	e	
7	 adolescentes	 não	 usavam	 habitualmente	
qualquer	 MC,	 sem	 diferença	 quanto	 à	
frequência	 de	 consultas.	 “Falta	 de	 abertura”	
pelos	 PS	 foi	 a	 limitação	 à	 comunicação	 mais	
identidicada	 pelo	 sexo	 masculino	 (p=0,04).	
“Medo	 de	 ser	 mal	 interpretado”	 (p<0,01)	 e	
“medo	que	o	PS	conte	a	outra	pessoa”	(p=0,03)	
foram	 mais	 frequentemente	 apontados	 pelo	
sexo	 feminino.Conclusões:Os	 adolescentes	
estudados	 mostraram	 ter	 conhecimento	 da	
existência	de	 serviços	de	 saúde	 como	 fonte	de	
informação	sobre	sexualidade.	A	adesão	destes	
à s	 consu l t a s	 e s t á	 de	 a cordo	 com	 a	
literatura.Não	 se	 veridicaram	 diferenças	 na	
prática	 de	 RS	 desprotegidas	 entre	 os	 grupos,	
quando	comparados	relativamente	à	frequência	
de	 consultas	 de	 PF/MA.	Nos	 adolescentes	 que	
recorriam	 às	consultas,	o	G1	apresentou	 idade	
mais	 tardia	 na	 primeira	 RS	 e	 o	 sexo	 feminino	
registou	um	maior	esclarecimento	sobre	MC.	Os	
fatores	 apontados	 como	 limitantes	 na	
comunicação	 pelos	 PS	 reforçam	 a	 necessidade	
de	 se	 reforçar	 a	 privacidade	 e	 explicar	 o	
conceito	 de	 condidencialidade	 inerente	 à	
consulta.	

Palavras-chave:	 saúde	 sexual;	 planeamento	
familiar;	 atividade	 sexual;	 comportamentos	 de	
risco	

10MDA-45402	 -ADENOPATIAS,	 PERDA	
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Viseu	
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Introdução :	 As	 infeç ões	 sexualmente	
transmissıv́eis	 (ISTs)	 constituem	 um	 dos	mais	
importantes	 problemas	 de	 saúde	 pública	 na	
adolescência.	 O	 seu	 diagnóstico	 é,	 por	 vezes,	
d i f ı́ c i l	 e	 e x i g e	 um	 a l t o	 ı́ n d i c e	 d e	
suspeição.Descrição:Adolescente,	17	anos,	sexo	
feminino,	 recorre	 ao	 serviço	 de	 urgência	 por	
quadro	 com	 uma	 semana	 de	 evolução,	 de	
adenopatias	 inguinais	 dolorosas	 associadas	 a	
dispareunia,	 leucorreia,	 disúria,	 polaquiuria	 e	
dor	 hipogástrica	 e	 lombar.	 Referia	 também	
astenia	e	perda	ponderal	involuntária	de	10	kg	
nos	 últimos	 6	 meses.	 Negava	 úlceras	 ou	
exantemas	 prévios,	 febre,	 suores	 noturnos	 ou	
outras	 queixas.	 Referia	 relações	 sexuais	
desprotegidas	com	o	namorado	até	4	 semanas	
antes,	 altura	 em	 que	 este	 foi	 observado	 na	
urgência	por	úlcera	genital	e	corrimento,	tendo	
e fe tuado	 terap êut i ca .	 Desconhec ia	 o	
diagnóstico	 do	 mesmo.Ao	 exame	 objetivo	
apresentava	 adenopatias	 inguinais	 bilaterais	
dolorosas,	não	aderentes	aos	planos	profundos,	
de	 consistência	 elástica,	 sem	 outros	 sinais	
i n d l a m a t ó r i o s	 e	 p e q u e n a s	 p l a c a s	
eritematovioláceas	 perianais,	 hipertródicas	 e	
maceradas	 com	 continuidade	 para	 o	 canal	
anal.A	observação	ginecológica	não	evidenciou	
alterações.	 A	 ecogradia	 das	 partes	 moles	
condirmou	 adenopatias	 inguinais,	 a	 mais	
volumosa	 à	 direita	 com	 24	 mm.	 A	 ecogradia	
abdominal	 e	 radiogradia	 de	 tórax	 não	 tinham	
alterações.	 Estudo	 analıt́ico:	 sem	 leucocitose,	
PCR	 3,41mg/dl.	 Teste	 rápido	 de	 urina	 sem	
alterações.Perante	 a	 suspeita	 de	 IST	 e	 para	
esclarecimento	 do	 quadro	 foi	 internada	 na	
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enfermaria	 de	 Pediatria.	 A	 hipótese	 clıńica	 de	
condiloma	 lata	 perianal	 foi	 colocada	 após	
observação	 por	 Dermatologia,	 destacando-se	
da	 investigação	 alargada,	 a	 presença	 de	
anticorpos	 totais	 e	 IgM	 para	 o	 treponema	
pallidum	 positivos,	 RPR	 reactivo	 (64	 dils)	 e	
calprotectina	 fecal	 aumentada.	 O	 namorado	
fora	 medicado	 para	 Sı́dilis	 e	 Uretrite	 pela	
Dermatologia.	 Realizou	 terapêutica	 com	 toma	
única	 de	 penicilina	 G	 benzatıńica	 2.4MU	 IM,	
ceftriaxone	 250mg	 IM	 e	 azitromicina	 1g	 oral.	
Seguimento	 em	 consulta	 multidisciplinar,	 com	
recuperação	 ponderal,	 resposta	 favorável	 ao	
tratamento	 da	 Sı́dilis	 e	 normalização	 da	
calprotectina.Discussão:Tem-se	 assistido	 a	 um	
aumento	 da	 taxa	 de	 notidicação	 de	 Sıd́ilis	 na	
Europa,	sendo	os	adolescentes	e	adultos	jovens	
especialmente	 vulneráveis.	 Este	 caso	 clıńico	
alerta	 para	 a	 importância	 da	 identidicação	
precoce	 da	 doença,	 prevenção	 da	 sua	
transmissão	 a	 contactos	 e	 tratamento	 dos	
mesmos.	 O	 aparecimento	 de	 novos	 casos	 de	
ISTs,	 alerta	 também	 para	 a	 potencial	 falha	 da	
educação	 para	 a	 sexualidade,	 que	 tem	 como	
objetivo	 a	 promoção	 de	 hábitos	 saudáveis	 e	
modidicação	de	práticas	de	risco.	

Pa lavras -chave :	 in feç ão	 sexua lmente	
transmissı́vel,	 sı́dilis,	 prevenção	 primária,	
educação	sexual	

1 0MDA- 48305	 -PATOLOG IA	 POUCO	
FREQUENTE	 EM	 CONTEXTO	 DE	 DOENÇA	
RARA?	IMPORTÂNCIA	DA	ANAMNESE	
Maria	 Bandeira	 Duarte	 -	 Hospital	 Distrital	 de	
Santarém	
Filipa	Sutre	-	Hospital	Distrital	de	Santarém	
Sodia	Lima	-	Hospital	Dona	Estefânia	
Filipa	Vilarinho	-	Hospital	Distrital	de	Santarém	
Cristina	Borges	-	Hospital	Dona	Estefânia	
Aldina	Lopes	-	Hospital	Distrital	de	Santarém	
	
Poster	

Introdução:	 Perante	 um	 quadro	 de	 dor	
abdominal	 deverá	 ser	 considerado	 como	
diagnóstico	 diferencial	 a	 Pancreatite	 aguda	
(PA);	 apesar	 de	 pouco	 frequente	 em	 idade	
pediátrica,	 a	 sua	 incidência	 tem	 vindo	 a	
aumentar.	As	principais	etiologias	são:	doenças	
biliares,	 medicamentosa,	 traumática	 e	
associada	a	doenças	sistémicas.	En 	idiopática	em	
até	 30%	 dos	 casos.	 Tem	 uma	 apresentação	
maioritariamente	ligeira	com	bom	prognóstico.	
A	 Sıńdrome	 de	 Peutz-Jeghers	 (SPJ)	 é	 uma	
doença	 genética	 rara,	 caracterizada	 pela	
associação	 de	 pigmentação	 muco-cutânea,	
polipose	gastrointestinal	(hamartomas)	e	risco	
aumen tado	 de	 neop l a s i a s .	 Pe l o	 s eu	
preponderante	 envolvimento	 gastrointestinal	 -	
principalmente	 a	 nıv́el	 do	 intestino	 delgado	 -	
c u r s a	 f r e q u e n t e m e n t e	 c o m	 d o r	
abdominal.Descrição:Adolescente	 de	 14	 anos,	
sexo	 masculino.	 Com	 SPJ,	 anemia	 refratária	 a	
terapêutica	marcial	e	obesidade.	Após	inıćio	de	
dieta	 apresenta	 perda	 ponderal	 progressiva	
com	normalização	do	Inndice	de	Massa	Corporal.	
Recorre	ao	Serviço	de	Urgência	por	quadro	com	
duas	semanas	de	evolução	de	dor	abdominal	e	
vómitos	 com	 recusa	 alimentar.	 Sem	 sinais	 ou	
sintomas	 sugestivos	 de	 perturbação	 do	
comportamento	 alimentar.	 A} 	 observação	
apresenta-se	 asténico	 e	 pálido,	 abdómen	
difusamente	 doloroso	 à	 palpação	 profunda,	
s em	 s i na i s	 d e	 i r r i t a ç ã o	 p e r i tonea l .	
Analiticamente	 com	 elevação	 da	 lipase	 mas	
ecogradia	abdominal	sem	alterações.	 Internado	
por	suspeita	de	PA	com	intolerância	alimentar.	
Cumpriu	 24	 horas	 de	 pausa	 alimentar,	
tolerando	 alimentação	 posteriormente.	 Teve	
alta	 ao	 4º	 dia.	 Regressa	 um	 mês	 depois	 por	
recorrência	 e	 agravamento	 dos	 sintomas;	
clinicamente	 piorado	 com	 ar	 francamente	
doente	apesar	de	hemodinamicamente	estável.	
Avaliação	 analıt́ica	 e	 imagiológica,	 a	 destacar	
lipase	 aumentada	 e	 imagem	 ecográdica	
sugestiva	 de	 invaginação	 intestinal.	 Fez	
tomogradia	 abdominal	 que	mostra	 invaginação	
duodeno-jejunal,	 repuxamento	 da	 cabeça	 do	
pâncreas	e	dilatação	 ligeira	do	Wirsung	e	das	
v i a s	 b i l i a res	 i n t rahep á t i c a s ;	 massa	
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heterogénea	 possivelmente	 na	 origem	 desta	
invaginação.	 Transferido	 para	 Cirurgia	
Pediátrica.	Realizada	Endoscopia	Digestiva	Alta	
que	 mostra	 no	 duodeno	 uma	 volumosa	 lesão	
polilobulada	 cuja	 biópsia	 revelou	 ser	 um	
hamartoma.	A	lesão	foi	parcialmente	removida	
c i r u r g i c am e n t e	 c om	 m e l h o r i a	 d o s	
sintomas.Discussão:	Sendo	a	PA	uma	patologia	
pouco	 frequente	 em	 idade	 pediátrica,	 nem	
sempre	é	ponderada	perante	um	quadro	de	dor	
abdominal.	 Dado	 que	 a	 sua	 incidência	 parece	
estar	a	aumentar,	 importa	relembra-la.	A	SPJ	 é	
uma	patologia	rara	e	por	isso	pouco	conhecida	
por	 grande	 parte	 dos	 pediatras,	 tal	 como	
muitas	 outras	 doenças	 crónicas;	 mesmo	 que	
a p a r e n t e m e n t e	 a c om p a n h a d a	 p o r	
subespecialidade,	 a	 doença	 crónica	 em	 idade	
pediátrica	deverá	ser	explorada	perante	doença	
aguda	 podendo	 estar	 na	 sua	 origem	 ou	 ter	
importante	indluência.	

Palavras-chave:	 Dor	 abdominal;	 Doença	
crónica;	 Pancreatite	 aguda;	 Sıńdrome	 Peutz-
Jeghers	

10MDA-50447	 -PERTURBAÇÕES	 DO	
COMPORTAMENTO	 ALIMENTAR	 SEGUIDAS	
NOS	 ÚLTIMOS	 16	 	 ANOS	 DA	 CONSULTA	 DE	
ADOLESCENTES	
Sara	Santos	Vale	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Caroline	Lopes	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Marta	 Oliveira	 Martins	 -	 Hospital	 Pediátrico	 -	
Centro	Hospitalar	e		Universitário	de	Coimbra	
Mariana	Gouveia	Lopes	 -	 Centro	Hospitalar	de	
Leiria	
Graça	Milheiro	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Patricia	Rocha	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Marco	Fernandes	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
Pascoal	Moleiro	-	Centro	Hospitalar	de	Leiria	
	
Poster	

Casuı́stica/Investigação:	 Introdução:	 As	
Perturbações	 de	 Comportamento	 Alimentar	
(PCA)	 	 englobam	 distúrbios	 que	 têm	 como	
denominador	 comum	 uma	 excess iva	
preocupação	 com	 peso	 e	 imagem	 corporal,	
motivando	 comportamentos	 que	 podem	
comprometer	 a	 saúde.	 En 	 crucial	 conhecer	 o	
perdil	 biopsicossocial	 destes	 doentes,	 que	
necessitam	 de	 uma	 abordagem	 holı́stica	 e	
interdisciplinar.	 Objetivos:	 Caracterização	 dos	
doentes	 seguidos	 na	 Consulta	 de	 Medicina	 do	
Adolescente	 com	 o	 diagnóstico	 de	 PCA,	 entre	
2005	e	2021.	Metodologia:Estudo	retrospetivo,	
descritivo	 com	 revisão	 dos	 processos	 clıńicos	
dos	 adolescentes	 seguidos	 em	 ambulatório	 no	
perı́ odo	 em	 estudo,	 com	 diagnóst ico	
condirmado	de	PCA	e	 com	seguimento	 regular.	
Variáveis:	demográdicas,	clıńicas,	laboratoriais	e	
d e	 t e rap ê u t i c a .	 E s t a t ı́ s t i c a	 SPSS25 .	
Resultados:Incluı́ram-se	 149	 casos	 de	 PCA	
(9.4/ano),	 84%	 do	 sexo	 feminino,	 média	 15A	
(10-19).	 A} 	 data	 da	 1ª	 consulta,	 os	 sintomas	
tinham	 em	média	 9M.	 O	 IMC	 inicial	médio	 foi	
de	 18.6kg/m2	 (11.4-35.6).	 Os	 mecanismos	
compensatórios	 mais	 frequentes	 incluı́ram	
dieta	 (85%),	 saltar	 refeições	 (82%),	 aumento	
d e	 e x e r c ı́ c i o	 f ı́ s i c o	 b a s a l	 ( 6 5% )	 e	
c ompor t amen to s	 pu rga t ivo s	 ( 25%) .	
Relativamente	 à	 sintomatologia,	 apresentaram	
amenorreia	 (68%),	 fadiga	 (50%)	 e	 obstipação	
(44%).	No	exame	objetivo	inicial	destacaram-se	
as	 extremidades	 frias	 (60%),	 xerose	 (57%)	 e	
bradicardia	 (49%).	 As	 alterações	 laboratoriais	
estiveram	 presentes	 em	 37%,	 das	 quais	 30%	
com	 acidose	 respiratória.Da	 totalidade	 da	
amos t ra	 83%	 ap re s en tou	 p a to l o g i a	
psiquiátrica,	 com	 47%	 medicada	 com	
psicotrópicos.O	 seguimento	 interdisciplinar	
incluir	 Consulta	 Medicina	 do	 Adolescente	
(100%),	 Consulta	 de	 Nutrição	 (63%),	 em	
Pedopsiquiatria	(60%)	e		em	O	tempo	médio	de	
seguimento	foi	de	23M,	sendo	que	42%	tiveram	
alta	 e	 abandonaram	 30%.	 Conclusões	 Como	
descrito	na	literatura,	a	maioria	da	amostra	foi	
do	sexo	feminino.	O	tempo	médio	até	ao	 inıćio	
do	 seguimento	 foi	 elevado,	 com	 uma	 taxa	 de	
abandono	 não	 desprezı́vel .	 A	 elevada	
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coexistência	 de	 patologia	 fıśica	 e	 mental,	 vêm	
r e f o r ç a r	 a	 n e c e s s i d a d e	 d e	 u m	
a c om p a n h am e n t o	 e s p e c i a l i z a d o	 e	
interdisciplinar,	 o	 qual	 se	 pretende	 o	 mais	
precoce	possıv́el.	

Palavras-chave:	 Anorexia	 Bulimia	 PCA	
Alimentar	

10MDA-61375	 -PERITONITE	 AGUDA	 COMO	
A P R E S E N TA Ç Ã O	 D E	 D O E N Ç A	
INFLAMATÓRIA	PÉLVICA	RECORRENTE	
Mafalda	Félix	Cabral	-	Unidade	de	Adolescentes,	
Hospital	 de	 Dona	 Estefânia,	 Centro	 Hospitalar	
Universitário	de	Lisboa	Central,	EPE	
Beatriz	 Luzio	 Vaz	 -	 Unidade	 de	 Adolescentes,	
Hospital	 de	 Dona	 Estefânia,	 Centro	 Hospitalar	
Universitário	de	Lisboa	Central,	EPE	
Leonor	 Sassetti	 -	 Unidade	 de	 Adolescentes,	
Hospital	 de	 Dona	 Estefânia,	 Centro	 Hospitalar	
Universitário	de	Lisboa	Central,	EPE	
Ma r g a r i d a	 A l c a f a c h e	 -	 U n i d a d e	 d e	
Adolescentes,	 Hospital	 de	 Dona	 Estefânia,	
Centro	 Hospitalar	 Universitário	 de	 Lisboa	
Central,	EPE	
Rita	 Coelho	 -	 Unidade	 de	 Adolescentes,	
Hospital	 de	 Dona	 Estefânia,	 Centro	 Hospitalar	
Universitário	de	Lisboa	Central,	EPE	
	
Poster	

Introdução:	 A	 doença	 indlamatória	 pélvica	
(DIP)	 é	 uma	 infeção	 do	 trato	 genital	 superior,	
que	 surge	 como	 complicação	 de	 infeção	
sexualmente	transmissıv́el	(IST)	não	tratada.	O	
espectro	 clıńico	 é	 amplo,	 desde	 apresentação	
subclı́nica	 a	 potencialmente	 fatal,	 com	
atingimento	 de	 órgãos	 extra-genitais,	 e	
complicações	 a	 longo-prazo	 (dor	 pélvica	
crónica,	 gravidez	 ectópica	 e	 infertilidade).	 A	
recorrência	 de	 DIP	 é	 mais	 frequente	 na	
adolescência.Descrição:	 Adolescente	 de	 16	
anos,	sexo	feminino,	com	antecedentes	pessoais	

de	 absentismo	 escolar,	 consumo	 regular	 de	
tabaco ,	 hax ixe	 e	 á l cool .	 Seguida	 em	
Pedopsiquiatria	 por	perturbação	 de	 ansiedade	
generalizada	 e	 social.	 Diagnóstico	 de	 DIP	 10	
meses	 antes,	 altura	 em	 que	 foi	 submetida	 a	
laparotomia	 por	 suspeita	 de	 apendicite,	 não	
condirmada	intra-operatoriamente.	Na	urina	foi	
identidicada	Chlamydia	trachomatis	e	Neisseria	
gonorrhoeae	 (teste	 de	 amplidicação	 de	 ácidos	
nucleicos	 (NAAT)),	 tendo	 sido	 medicada	 com	
doxiciclina	 e	 metronidazol	 com	 resolução	 do	
quadro.	O	controlo	pós-tratamento	foi	negativo.	
A	 referir,	 inıćio	 da	 vida	 sexual	 aos	 15	 anos,	
múltiplos	 parceiros	 sexuais	 e	 uso	 irregular	 de	
método	 contracetivo	 de	 barreira.Recorreu	 ao	
Serviço	 de	 Urgência	 por	 dor	 abdominal	 tipo	
cólica	 na	 fossa	 ilıáca	 esquerda,	 acompanhada	
de	vómitos,	diarreia	e	disúria,	com	24	horas	de	
evolução.	 Negava	 febre,	 corrimento	 vaginal	
anómalo	 ou	 amenorreia.A} 	 admissão:	 queixosa,	
com	dor	 difusa	 à	 palpação	 e	 à	 descompressão	
n a	 f o s s a	 i l ı́ a c a	 d i re i t a	 e	 e sque rda .	
Analiticamente:	 leucocitose	 de	 16.780/uL,	
neutrodilia	 de	 15.350/uL	 (91%)	 e	 proteıńa-C-
reativa	de	269mg/L.	Urina	II:	55	leucócitos/uL.	
Teste	 imunológico	 de	 gravidez	 negativo.	
Ecogradia	 abdominal:	 ansas	 jejuno-ileais	
distendidas	e	adenomegálias	reativas.	Ecogradia	
pélvica	 transvaginal:	 indolor	 à	 mobilização	 do	
colo	 cervical;	 endométrio	 e	 ovários	 sem	
alterações;	 lı́quido	 não	 puro	 na	 cavidade	
pélvica.	 Tomogradia	 computorizada	 abdomino-
pélvica:	 achados	 sugestivos	de	 colite	 aguda	do	
sigmóide,	 conteúdo	 l ı́quido	 purulento	
adjacente	 e	 sinais	 de	 peritonite.	 Iniciou	
antibioterapia	 endovenosa	 com	 cefotaxima,	
gentamicina	e	metronidazol.	Pela	possibilidade	
de	 recorrência	 de	 DIP	 foi	 adicionada	
doxicicl ina.	 A	 evolução	 foi	 favorável .	
Hemoculturas	 e	 coproculturas	 revelaram-se	
negativas.	 A	 identidicação	 de	 Chlamydia	
trachomatis	e	Neisseria	gonorrhoeae	(NAAT	na	
urina)	permitiu	o	diagnóstico	de	DIP.	O	rastreio	
de	 outras	 ISTs	 foi	 negativo.	 Foi	 colocado	
implante	 anticoncepcional	 e	 referenciada	 a	
Consulta	 de	 Adolescentes.Discussão:	 O	
diagnóstico	 de	 DIP	 deve	 ser	 equacionado	 em	
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toda	 a	 adolescente	 sexualmente	 ativa	 com	dor	
nos	 quadrantes	 abdominais	 inferiores.	 Não	
existindo	 nenhum	 exame	 gold-standard,	 o	
diagnóstico	 clı́nico	 pressupõe	 um	 elevado	
ıńdice	de	suspeição	e	deve	motivar	terapêutica	
empıŕica	 para	 prevenção	 de	 complicações	 a	
curto	e	 longo-prazo.	A	prevenção	de	 ISTs	deve	
ser	 uma	 temática	 abordada,	 sistematicamente,	
p e l o s	 p ro d i s s i o n a i s	 q u e	 c u i d am	 d e	
adolescentes.	

Palavras-chave:	 Doença	 indlamatória	 pélvica;	
P e r i t o n i t e ;	 I n f e ç õ e s	 s e x u a l m e n t e	
transmissıv́eis;	Adolescência	

10MDA-63707	 -OS	 CAMPEÕES	 COMEM	 O	
PEQUENO-ALMOÇO	
Inês	 Silva	 Costa	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Sónia	 Andrade	 Santos	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Centro	Hospitalar	Tondela-Viseu	
Sandra	 Soares	 Cardoso	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Centro	Hospitalar	Tondela-Viseu	
Lıǵia	M.	Ferreira	 -	Serviço	de	Pediatria,	Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Ana	 Marques	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Alzira	 Ferrão	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
	
Poster	

A	 Consulta	 de	 Pediatria	 Geral	 (CPG)	 é	 um	 ato	
exigente,	 tanto	 pela	 multiplicidade	 de	
patologias	 abordadas,	 como	 pela	 necessidade	
de	 adaptar	 a	 comunicação	 a	 várias	 faixas	
etárias	 e	 contextos	 sociais.	 A	 avaliação	 de	 um	
adolescente	pressupõe	desadios,	sendo	o	maior	
deles	 a	 barreira	 comunicacional.	 Este	 caso	
clıńico	ilustra	a	importância	de	uma	anamnese	
cuidada	 e	 da	 avaliação	 do	 doente,	 tanto	 na	
vertente	 semiológica,	 como	 no	 contexto	
biopsicossocial	 em	 que	 se	 insere.Descrevemos	

um	 adolescente	 de	 15	 anos,	 com	 suspeita	 de	
enxaqueca	 induzida	 pelo	 exercıćio	 fıśico,	 com	
um	ano	de	evolução.	 Inicialmente	os	episódios	
aconteciam	apenas	durante	os	jogos	de	futebol	
federado	 ao	 sábado	 de	 manhã,	 cursando	 com	
pródromo	 de	 visão	 turva,	 seguindo-se	 uma	
cefaleia	temporal	pulsátil	e	vómitos.	Tratavam-
se	 de	 episódios	 autolimitados	 de	 2	 horas	 de	
duração.	 A	 glicémia	 capilar	 e	 os	 sinais	 vitais,	
a va l i a d o s	 d u ra n t e	 o	 e p i s ó d i o ,	 n ã o	
demonstravam	 alterações.	 Por	 indicação	 de	
médico	particular,	suspendeu	a	atividade	fıśica	
extracurricular,	 com	 resolução	 completa	 da	
sintomatologia.Observado	alguns	meses	depois	
na	 CPG,	 onde	 foi	 realizada	 entrevista	
recorrendo	 ao	 tri ângulo	 de	 avaliação	
biopsicossocial,	em	que	o	adolescente	pontuou	
(0-20)	quatro	itens:	18	à	famıĺia,	14	ao	dever,	8	
ao	 prazer	 e	 10	 à	 autoestima.	 Referia	
desmotivação	e	 tristeza	porque	o	 futebol	era	a	
sua	 atividade	 preferida	 e	 lhe	 permitia	 obter	
mérito	 e	 distinção	 por	 parte	 dos	 pares	 e	 da	
famıĺia.	Ficava	tão	nervoso	pela	vontade	de	ter	
bom	 desempenho	 desportivo	 e	 pelo	 medo	 de	
voltar	 a	 ter	 cefaleia	 que	 o	 impedisse	 de	
continuar	em	campo,	que	não	conseguia	comer	
antes	 dos	 jogos.	 Negava,	 contudo,	 episódios	
semelhantes	 durante	 as	 aulas	 de	 educação	
fıśica	ou	nos	treinos	que	aconteciam	durante	a	
tarde.	 Durante	 a	 consulta	 foi	 colocada	 a	
hipótese	 de	 enxaqueca	 induzida	 pelo	 jejum	
prolongado	e	agendada	consulta	de	reavaliação	
dentro	 de	 3	meses,	 tendo	 sido	 dada	 indicação	
ao	 adolescente	 de	 regressar	 à	 prática	
desportiva,	 com	 a	 obrigação	 de	 evitar	 o	 jejum	
prolongado.	 Na	 reavaliação,	 negava	 novos	
episódios	de	cefaleia	ou	outras	preocupações	e	
referia	melhoria	da	autoestima.	Conclui-se	que	
a	 abordagem	 biopsicossocial	 e	 a	 aplicação	 de	
estratégias	 de	 comunicação,	 em	 âmbito	 de	
consulta,	 principalmente	 na	 adolescência,	
contribuem	positivamente	para	um	diagnóstico	
mais	 célere	 e	que	pode	 ter	 grande	 impacto	na	
qualidade	de	vida	do	doente.	A	valorização	das	
preocupações	 do	 adolescente	 é	 um	 pilar	
fundamental	 no	 planeamento	 de	 intervenções	
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diagnósticas	e	terapêuticas.	

Palavras-chave:	 enxaqueca;	 triângulo	 de	
avaliação	biopsicossocial;	adolescência	

10MDA-65315	-QUANDO	O	DIAGNÓSTICO	DE	
DOENÇA	 HEREDITÁRIA	 DO	 METABOLISMO	
SURGE	NA	ADOLESCÊNCIA:	A	PROPÓSITO	DE	
U M	 C A S O	 C L Í N I C O	 D E	
HIPOBETALIPOPROTEINÉMIA	
Sandra	 Soares	 Cardoso	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Centro	Hospitalar	Tondela-Viseu	
Madalena	 Meira	 Nisa	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	
Centro	Hospitalar	Tondela-Viseu	
Sodia	 Reis	 -	 Serviço	 de	 Pediatria,	 Centro	
Hospitalar	Tondela-Viseu	
Mafalda	 Bourbon	 -	 Grupo	 de	 Investigação	
Cardiovascular	 -	 Departamento	 de	 Promoção	
da	 Saúde	 e	 Prevenção	 de	 Doenças	 Não	
Transmissıv́eis	-Instituto	Nacional	de	Saúde	Dr	
Ricardo	Jorge	-Lisboa	
Mário	Laço	 -	Centro	de	Referência	de	Doenças	
Hereditárias	 do	 Metabolismo,	 Hospital	
Pediátrico	 -	Centro	Hospitalar	Universitário	de	
Coimbra	
Luıśa	Diogo	-	Centro	de	Referência	de	Doenças	
Hereditárias	 do	 Metabolismo,	 Hospital	
Pediátrico	 -	Centro	Hospitalar	Universitário	de	
Coimbra	
	
Poster	

Introdução:	A	hipobetalipoproteinemia	familiar	
(HBLF )	 é	 uma	 d o en ç a	 h e red i t á r i a ,	
caracterizada	 por	 concentrações	 plasmáticas	
baixas	 (<P5	 para	 a	 idade	 e	 sexo)	 de	
apolipoproteıńa	 B	 e	 colesterol	 LDL.	 En 	 uma	
doença	 rara,	 geneticamente	 heterogénea,	 de	
gravidade	muito	variável,	em	que	os	indivıd́uos	
a fe tados	 t êm	 r i sco	 de	 compl i caç ões	
gastrointestinais	 e	 hepáticas,	 neurológicas	 e	
oftalmológicas.	Descrição:	Adolescente	do	sexo	
feminino,	16	anos,	com	história	de	perturbação	

especı́dica	 de	 aprendizagem,	 atualmente	
funcional,	sem	outros	antecedentes	patológicos	
r e l e v a n t e s .	 H i s t ó r i a	 f am i l i a r	 c om	
consanguinidade	remota	(coediciente	de	1/32),	
sem	 doenças	 heredofamiliares	 conhecidas.	
Admitida	em	Consulta	de	Pediatria	em	Hospital	
nıv́el	 II	 por	 cólica	 renal	 com	 litıáse.	 Ao	 exame	
objetivo	 foi	 notada	magreza,	 IMC	 18,02kg/m2	
(P15),	 sem	 outras	 alterações.	 Do	 estudo	
realizado,	 destaca-se	 colesterol	 (mg/dl):	 total	
30.0,	 LDL	 1.7,	 HDL	 25.3,	 VLDL	 3.0	 e	
triglicerıd́eos	 14,9	 mg/dl	 (<P5	 para	 o	 sexo	 e	
idade,	valores	condirmados	em	duas	amostras).	
A	 hipótese	 de	 hipobetalipoproteinémia	 foi	
corroborada	 por	 apolipoproteıńa	 B100	 <12	
mg/dl	 (v.r.	 53-182).	 Os	 exames	 neurológico	 e	
oftalmológico,	 realizados	 em	 consulta	 de	
referência,	 eram	 normais.	 O	 doseamento	 das	
vitaminas	A,	D	e	E	mostrou	dédices	de	D	(22	ng/
ml;	v.r.>29)	e	E	4,25	mg/l	(v.r.5-20).	O	estudo	da	
coagulação	mostrou	INR	de	1,28	(v.r.≤1,2)	com	
f a to r	 V I I	 41%	 ( v. r. 50 -150 ) .	 I n i c i ou	
suplementação	 vitamıńica	 E,	 D	 e	 K.	 O	 estudo	
genético	 detetou	 uma	 variante	 patogénica	 em	
homozigotia	no	gene	APOB,	estando	em	curso	a	
caraterização	 funcional	 e	 o	 estudo	 familiar.	
Atualmente	 com	 17	 anos,	 está	 em	 fase	 de	
transição	 para	 consulta	 de	 adultos	 (Medicina	
Interna).Discussão:A} 	 medida	 que	 aumenta	 o	
conhecimento	 das	 doenças	 hereditárias	 do	
metabolismo,	 são	 cada	 vez	 mais	 detetadas	 as	
formas	 atenuadas,	 que	 se	 manifestam	 apenas	
na	 adolescência/idade	 adulta.	 Considerando	 a	
raridade	 e	 a	 heterogeneidade	 da	 gravidade	
clıńica	da	HBPF,	este	caso	reforça	o	desadio	no	
diagnóstico	 e	 a	 possibilidade	 de	 o	 mesmo	
acontecer	 na	 adolescência.	 A	 articulação	 em	
equipa	 multidisciplinar	 levou	 ao	 rápido	
diagnóstico,	 permitindo	 a	 prevenção	 de	
complicações	e	o	aconselhamento	familiar.	

Palavras-chave:	 hipobetalipoproteinemia,	
colesterol	LDL,	apolipoproteıńa	B,	adolescência	
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Marta	 Tavares	 -	 Unidade	 de	 Gastroenterologia	
Pediátrica	–	CMIN	
Miguel	 Costa	 -	 Serviço	 de	 Pediatria	 e	
Neonatologia	do	CHEDV	
	
Poster	

Introdução:	 Em	 idade	 pediátrica,	 a	 doença	
indlamatória	 intestinal	 (DII)	 tem	 um	 pico	 de	
incidência	 na	 adolescência.	 A	 apresentação	
inicial	 é	 polimorfa	 e	 sinais	 como	 isolamento	
social,	anorexia	e	alterações	do	comportamento	
podem	não	 ser	 valorizados.	 Está	 descrita	 uma	
possıv́el	 associação	 entre	 DII	 e	 perturbações	
psiquiátricas	como	depressão	ou	perturbações	
do	 comportamento	 alimentar	 (PCA),	 de	
etiopatogenia	 desconhecida,	 com	 pioria	 do	
prognóstico.Descrição:Adolescente	de	16	anos,	
s e x o	 f e m i n i n o	 d e	 e t n i a	 c i g a n a ,	
institucionalizada,	 referenciada	 à	 consulta	 de	
Nutrição	Pediátrica	por	PCA.	Nos	antecedentes	
pessoais	 apresentava	 quadro	 de	 perturbação	
do	 especto	 autista,	 dédice	 cognitivo	 e	 anemia	
ferripriva.	 Nos	 últimos	 6	 meses	 apresentava	
recusa	 alimentar	 progressiva	 para	 vários	
alimentos	 incluindo	 a	 carne	 e	 o	 peixe,	 bem	
como	 agravamento	 do	 isolamento	 social.	 O	
quadro	 clıńico	 teria	 sido	 interpretado	 como	
PCA	 restritiva,	 tendo	 sido	 medicada	 com	
risperidona	 e	 iniciado	 seguimento	 por	
Pedopsiquiatria .Na	 primeira	 avaliação	
constatou-se	 uma	 enorme	 didiculdade	 na	
interação	 com	 a	 adolescente,	 bem	 como	 na	
anamnese.	 No	 exame	 objetivo	 era	 evidente	 o	
emagrecimento	 e	 a	 palidez	 cutânea.	 O	 estudo	
analı́tico	 evidenciou	 anemia	 microcı́tica	 e	
hipocrómica,	 trombocitose,	 ferropenia,	
hipoalbuminemia,	 marcadores	 indlamatórios	

elevados	 (velocidade	 de	 sedimentação,	
calprotectina	 fecal)	 e	 anticorpo	ASCA	positivo.	
Posteriormente	 iniciou	 quadro	 de	 diarreia	 e	
dor	 abdominal	 tendo	 sido	 referenciada	 para	
avaliação	 por	 Gastroenterologia	 Pediátrica.	
Realizou	 estudo	 complementar	 (endoscopia,	
entero-ressonância)	 sugestivos	 de	 Doença	 de	
Crohn,	 com	 boa	 resposta	 à	 terapêutica	 (dieta	
polimérica	 e	 azatioprina).	 Atualmente	
encontra-se	 sob	 terapêutica	 de	 manutenção,	
com	 remissão	 clıńica	 marcada	 e	 melhoria	 da	
interacção	 social.Conclusão:A	 DII	 pode	
apresentar-se	 com	 sintomas	 atıṕicos	 em	 22%	
dos	adolescentes	e	nestes	casos	um	alto	ıńdice	
de	 suspeição	 é	 necessário	 para	 o	 diagnóstico.	
As	 alterações	 do	 apetite	 e	 o	 emagrecimento	
podem	ser	confundidas	numa	fase	inicial	como	
PCA,	 em	 especial	 em	 adolescentes	 com	 outras	
co-morbilidades.	 O	 diagnóstico,	 orientação	 e	
tratamento	 precoces	 têm	 um	 impacto	 positivo	
não	só	dos	sintomas	digestivos,	mas	também	da	
disfunção	 psicológica	 associada	 com	melhores	
resultados	clıńicos.	

Palavras-chave:	 adolescente,	 perturbação	 do	
comportamento	 alimentar,	 isolamento	 social,	
doença	indlamatória	intestinal	
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ADOLESCÊNCIA	
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do	Espıŕito	Santo	de	En vora	
	
Poster	

Introdução	 e	 objetivos:	 A	 adolescência	 é	 um	
perıódo	 de	 alterações	 fıśicas,	 psicológicas	 e	
sociais.	 A	 maternidade	 nesta	 fase	 pode	
acarretar	consequências	negativas	para	a	dıáde	
mãe-dilho.	 Este	 estudo	 pretende	 caraterizar	 a	
população	 de	 puérperas	 ≤18	 anos	 de	 um	
hospital	de	nıv́el	 II,	durante	um	perıódo	de	10	
anos.Metodologia:	 Estudo	 retrospetivo	
descritivo	 realizado	 através	 da	 análise	 dos	
processos	 clıńicos	 das	 puérperas	 com	 idade	
≤18	 anos	 observadas	 no	 perıódo	 de	 2010	 a	
2020.	 Análise	 estatıśtica	 com	 SPSS®	 Statistics	
24.Resultados:	Foram	incluıd́as	296	puérperas,	
com	 idade	 mediana	 de	 17	 anos	 (mıńima	 13	
anos) ,	 45 .3%	 desempregadas ,	 30 .1%	
estudantes.	 Das	 que	 tinham	 registo	 de	
escolaridade,	28.3%	tinham	o	1º	ciclo,	48.3%	o	
2º	 ciclo	 e	23.3%	o	3º	 ciclo.	A	 incidência	 anual	
de	 puérperas	 adolescentes	 no	 total	 das	
puérperas	 nesta	 instituição	 variou	 entre	
1.63-3.36%.Tinham	 tido	 gestações	 prévias	
14.9%,	das	quais	9.5%	chegaram	a	termo;	5.1%	
tinham	 história	 de	 interrupção	 voluntária	 da	
gravidez.	 Apenas	 uma	 adolescente	 fazia	
anticontracepção	 oral	 (ACO)	prévia.	O	número	
mediano	 de	 consultas	 de	 seguimento	 foi	 de	
cinco,	com	uma	mediana	de	12	semanas	(4-37	
semanas)	 de	 idade	 gestacional	 na	 primeira	
consulta.	 Durante	 a	 gravidez,	 26	 (8.8%)	
manifestaram	 hábitos	 tabágicos	 e	 apenas	
quatro	 (1.4%)	 tinham	 medicação	 crónica.	 A	
idade	mediana	do	co-progenitor	foi	de	20	anos	
( 1 5 - 4 8	 a n o s ) .	 D e s t e s ,	 3 3 . 8%	 e ram	
desempregados	 e	 19.6%	 trabalhadores	 do	
setor	 primário.	 Ao	 nascimento,	 a	 idade	
gestacional	mediana	 foi	de	39	semanas	(24-41	
semanas),	 com	 9.5%	 de	 partos	 pré-termo,	
15.5%	 de	 cesariana,	 não	 se	 tendo	 registado	
nados-mortos.	 A} 	 data	 de	 alta	 da	maternidade,	
88.5%	dos	recém-nascidos	eram	amamentados	
em	 exclusivo.Conclusões:	 A	 gravidez	 na	
adolescência	 mantém-se	 um	 problema	 global	

de	 saúde	 pública,	 associando-se	 a	 nıv́eis	 mais	
baixos	 de	 vigilância	 e	 idade	 gestacional	 mais	
avançada	 na	 primeira	 consulta.	 O	 reforço	 da	
sensibilização	para	esta	problemática	junto	dos	
adolescentes	é	essencial.	

Palavras-chave:	 Gravidez,	 Adolescência,	
Prevenção	

10MDA-68692	 -O	 IMPACTO	 DA	 PANDEMIA	
NUMA	 ADOLESCÊNCIA	 FRÁGIL	 –	 A	
PROPÓSITO	DE	UM	CASO	CLÍNICO	
Joana	Fernandes	Duarte	-	USF	Buarcos	
Carla	Sérgio	-	USF	Buarcos	
	
Poster	

Introdução:	 A	 adolescência	 é	 uma	 etapa	
particular	 do	 desenvolvimento,	 caraterizada	
por	 transformações	 fıśicas,	 psicológicas,	 pela	
necessidade	 de	 superar	 desadios	 e	 construção	
da	 identidade.	 A	 escola	 é	 palco	 deste	
desenvolvimento,	 promoção	 dos	 valores	 e	 das	
relações	 interpessoais.	 Por	 outro	 lado,	 pode	
também	 a	 escola	 ser	 fonte	 de	 desequilıb́rio	
nesta	 fase,	 quando	 existe	 violência	 inter-
pessoal	 e	 intimidação	 inter-pares.Descrição:	
Adolescente,	 género	 feminino,	 14	 anos,	
p e r tencen te	 a	 f am ı́ l i a	 nuc l e a r.	 S em	
antecedentes	patológicos	relevantes.	Frequenta	
o	9º	ano,	sem	retenções	anteriores.	A	Psicóloga	
escolar	 realizou	 inquérito,	 que	 sinalizou	 a	
a d o l e s c e n t e	 p a r a	 n e c e s s i d a d e	 d e	
acompanhamento	 psicológico.	 Recorre	 a	
consulta	com	o	Médico	de	Famıĺia,	na	sequência	
de	 ter	 relatado	 à	 Psicóloga	 episódio	 IMV	 em	
que	 terá	 escrito	 carta	 de	 despedida,	 assim	
como	 prática	 de	 comportamentos	 autolesivos	
(CAL)	há	6	meses.	Confessa	estar	desmotivada	
desde	o	primeiro	condinamento	para	AVD	como	
tomar	 banho,	 lavar	 dentes,	 sentindo-se	 triste	
no	 global.	 Relata	 sintomatologia	 ansiosa,	
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depressiva,	 com	 impacto	 no	 sono.	 Associa	 a	
escola	 ao	pior	que	 tem	na	vida,	 sofre	bullying,	
chamam	 “gorda”,	 “tábua”.	 Assume	 nunca	 ter	
falado	 com	os	professores	 sobre	esta	 situação.	
Tem	 amigos	 fora	 da	 escola,	 todos	 online.	
Confessa	prática	de	CAL,	admite	que	a	primeira	
vez	 o	 fez	 após	 uma	 discussão	 dos	 pais,	 com	
lâmina	 adiadeira,	 sendo	 que	 agora	 o	 faz	 pelo	
alıv́io	 da	 ansiedade.	 Já	 contou	 às	 amigas,	 que	
também	fazem.	Tem	baixa	autoestima.	Já	tentou	
vomitar	 a	 seguir	 às	 refeições,	 mas	 não	
consegue.	 “Quer	 morrer”	 e	 tem	 plano.	
Apresenta-se	 na	 consulta	 com	 boa	 higiene	
pessoal,	 bem	 nutrida,	 mas	 magra.	 Postura	 e	
contacto	 adequados,	 bom	 contacto	 ocular.	
Humor	subdepressivo,	sorriso	fácil,	crıt́ica	para	
a	 problemática.	 Optámos	 por	 encaminhá-la	 ao	
SU	 Pedopsiquiatria.	 Dada	 a	 sintomatologia	
depressiva,	 ideação	 suicida,	 CAL,	 assim	 como	
anemia	ferropénica	à	admissão,	dicou	internada	
naquele	 serviço.	 	 Discussão:	 Pretende-se	
sublinhar	 o	 papel	 da	 escola	 e	 das	 relações	
inter-pares	 no	 desenvolvimento	 pessoal.	 En 	
fundamental	 que	 pais/educadores	 estejam	
atentos	a	sinais	que	denunciem	necessidade	de	
intervenção.	 De	 salientar	 a	 ausência	 de	 crıt́ica	
por	 parte	 dos	 pais,	 que	 acreditavam	 que	 o	
isolamento,	 tristeza	 e	 apatia	 fossem	 próprios	
da	 idade.	 Sem	 noção	 da	 existência	 de	
perturbação	do	comportamento	alimentar,	hoje	
associam-no	 a	 demasiada	 autonomia	 da	
adolescente,	no	que	diz	respeito	às	refeições.	En 	
fundamental	ter	noção	do	peso	que	a	pandemia	
e	 consequente	 isolamento	 têm	em	casos	 como	
este,	na	medida	em	que,	apesar	de	signidicarem	
distanciamento	fıśico	em	relação	ao	 local	onde	
são	 agredidos,	 trazem	 à	 tona	 comportamentos	
e	 pensamentos	 disruptivos,	 com	 repercussão	
no	desenvolvimento	global.	

Palavras-chave:	 Adolescência,	 Bullying,	
Perturbação	 do	 Comportamento	 Alimentar,	
Ideação	Suicida	

10MDA-69349	 -DIVORCIO	 PARENTAL	 –	
CARACTERIZAÇÃO	 DE	 UMA	 AMOSTRA	 COM	
SEGUIMENTO	PSICOLÓGICO/HOSPITALAR	
Tânia	Prata	-	Unidade	Local	de	Saúde	da	Guarda	
Daniela	Pereira	-	Universidade	da	Beira	Interior	
	
Poster	

Introdução:	O	divórcio	é	um	longo	processo	que	
envo lve	 m ú l t i p l a s	 mudança s .	 C ausa	
inevitavelmente,	um	desajustamento	emocional	
para	o	 casal	 e	 dilhos	 (Amato,	 2000;	Almeida	&	
Monteiro,	 2012;	 Martins	 2010).	 Os	 sintomas	
associados	 a	 tal	 mudança	 familiar	 podem	
veridicar-se	 a	 curto	 ou	 a	 longo	 prazo,	 no	
dom ı́ n i o	 c o gn i t i vo ,	 emoc i ona l	 e /ou	
comportamental	 e	 generalizar-se	 a	 vários	
contextos	como	o	escolar	e	o	social	(Raposo	et	
al.,	 2011;	 Rich	 et	 al.,	 2007).	 Em	 Portugal	 de	
acordo	 com	 os	 últimos	 dados	 do	 INE,	
respeitante	 ao	 ano	 2019,	 veridicou-se	 um	
aumento	do	número	de	divórcios	(0,4%).	Com	a	
pandemia	 COVID-19	 tem-se	 agravado	 esta	
realidade.	 Assim,	 uma	 intervenção	 psicológica	
atempada	 permitirá	 diminuir	 o	 impacto	
psicológico	 do	 divórcio	 parental	 e	 promover	 a	
sua	 aceitação	 e	 adaptação	 à	 nova	 realidade	
familiar	(Prata,	2017).	Objetivo:	Caracterizar	as	
crianças/adolescentes	seguidos	na	Consulta	de	
Psicologia	Clıńica/Pediátrica	do	Hospital	Sousa	
Martins	 (ULS	 da	 Guarda).Metodologia:	 Estudo	
retrospectivo	 e	 descritivo	 em	 que	 foram	
revistos	 os	 processos	 de	 todas	 as	 crianças/	
adolescentes	 dilhos	 de	 pais	 separados/
divorciados	 referenciados	 à	 consulta	 de	
Psicologia	 Clıńica/Pediátrica,	 desde	 janeiro	 de	
2018	 até	 março	 de	 2021.	 As	 variáveis	
analisadas	 incluıŕam	 variáveis	 demográdicas,	
quem	 referenciou,	 motivo	 da	 referenciação	 e	
sintomatologia	 apresentada.	 O	 tratamento	
estatıśtico	 foi	 efetuado	 no	 Microsoft	 Ofdice	
Excel	 2019®.Resultados:	 Receberam	 apoio	
clinico	 e	 especializado	 na	 Consulta	 de	
Psicologia	 Clıńica/Pediátrica,	 desde	 janeiro	 de	
2018	 até	 março	 de	 2021,	 70	 crianças/
adolescentes	 dilhos	 de	 pais	 separados/
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d ivo rc i ado s ,	 s endo	 que	 87%	 fo ram	
referenciados	 pelo	 Pediatra.	 Apenas	 33	 dos	
casos	 acompanhados,	 o	 principal	 motivo	 de	
referenciação	 foi	 a	 situação	 de	 divórcio	
parental.	 Maioritariamente	 têm	 idades	
compreendidas	entre	os	10	e	18	anos	de	idade	
(67%),	 são	 do	 género	 masculino	 (55%)	 e	
frequentam	 o	 3º	 ciclo	 de	 escolaridade	 (37%).	
Quanto	 à	 sintomatologia	 apresentada	 destaca-
se	 a	 instabilidade	 emocional	 (52%)	 e	 as	
a l terações	 de	 comportamento	 (27%).	
Conclusões:	 Prestar	 apoio	 a	 dilhos	 de	 pais	
separados/divorciados	 é	 um	 desadio	 que	 se	
coloca	 aos	 prodissionais	 de	 saúde	mental	 pois,	
como	 vimos,	 é	 uma	 área	 de	 intervenção	 que	
deixa	 prever	 um	 aumento	 do	 trabalho	 devido	
ao	aumento	da	taxa	de	divórcios	veridicada	nos	
últimos	 anos	 em	 Portugal.	 A	 literatura	 tem	
demonstrado	a	necessidade	e	os	benefıćios	do	
apoio	 emocional	 e	 psicológico	 a	 crianças	 e	
adolescentes	 com	 maiores	 didiculdades	 em	
superar	a	separação	ou	o	divórcio	dos	pais.	Este	
apoio	 pode	 ocorrer	 através	 de	 intervenções	
terapêuticas	 individuais,	 complementadas	com	
intervenções	grupais	que	ajudam	a	promover	a	
aceitação	 e	 adaptação	 à	 fase	 de	 mudança	 e	
reestruturação	 familiar,	 após	 um	 divórcio	
parental.	

Palavras-chave:	 Divórcio	 parental;	 impacto	
psicológico	
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Introdução	 A	 perturbação	 conversiva	
caracteriza-se	 por	 sintomas	 neurológicos	 sem	
alterações	 anatómicas	 ou	 d is iol ógicas	
subjacentes,	 sendo	 mais	 frequente	 na	
adolescência	e	sexo	feminino.	A	apresentação	é	
variada,	 incluindo	 crises	 não	 epiléticas,	
fraqueza	muscular	e	paralisia.	Na	pediatria,	os	
s intomas	 motores	 s ão	 mais	 comuns ,	
geralmente	precedidos	por	stress	emocional	ou	
trauma	 minor.	 	 Descrição	 Adolescente	 de	 12	
anos,	sexo	feminino,	residente	em	Portugal	há	2	
anos.	Recorre	ao	Serviço	de	Urgência	 (SU)	por	
cefaleias	 frontais	 (4/10)	 com	 diminuição	
progressiva	 da	 força	 muscular,	 dor	 e	
parestesias	dos	membros	inferiores,	com	3	dias	
de	evolução	após	traumatismo	cranioencefálico	
com	amnésia	para	o	sucedido,	durante	aula	de	
vela.	 Observada	 em	 hospital	 particular,	 com	
exames	 imagiológicos	 (TC	 cranioencefálica	 e	
cervical	e	RM	cranioencefálica)	sem	alterações,	
com	alta	clıńica.	Ao	exame	objetivo,	diminuição	
da	 força	 muscular	 (membros	 superiores	 4/5,	
inferiores	3/5)	e	hipostesia	do	membro	inferior	
direito.	 Marcha	 autónoma,	 com	 instabilidade.	
Durante	 a	 permanência	 no	 SU,	 observada	 por	
ortopedia,	 neurocirurgia	 e	 neurologia,	 com	
exclusão	 de	 causa	 orgânica.	 Assumido	 quadro	
funcional	 em	 contexto	 de	 trauma,	 com	 alta	
clıńica.	 Volta	 passadas	 três	 semanas	 por,	 após	
episódio	 de	 traumatismo	 craniano	 minor	
(“pancada	 leve”	 por	 colega	 da	 escola),	
apresentar	 tonturas	 e	 tremores	 dos	 membros	
com	 cinco	 minutos	 de	 duração	 e	 resolução	
espontânea,	 sem	 perda	 de	 consciência.	
Posteriormente	 com	 diminuição	 da	 força	 dos	
membros	 esquerdos.	 A} 	 avaliação	 com	 força	
muscular	 segmentar	 dlutuante	 e	 marcha	
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bizarra,	 sem	 didiculdade	 a	 apertar	 os	 cordões	
dos	sapatos.	Realizou	nova	TC,	estudo	analıt́ico	
e	pesquisa	de	tóxicos	na	urina,	sem	alterações.	
Pela	 persistência	 dos	 sintomas	 foi	 internada	
para	 vigilância.	 Avaliada	 por	 neurologia	
pediátrica,	 sem	 indicação	 para	 estudo	
complementar	 e	 por	 pedopsiquiatria ,	
r eve l ando	 t empe ramen to	 an s i o so	 e	
perfeccionista,	 com	 ambiente	 escolar	 hostil	 e	
di d iculdade	 de	 integração .	 Durante	 o	
internamento,	 melhoria	 clı́nica	 espontânea.	
Assim,	 teve	 a l ta	 com	 diagnóst ico	 de	
perturbação	 conversiva,	 medicada	 com	
sertralina	 e	 encaminhada	 para	 consulta	 de	
pedopsiquiatria.	 Discussão	 A	 perturbação	
conversiva	é	diagnosticada	clinicamente,	sendo	
o	exame	 fıśico	esclarecedor.	Contudo,	 tal	como	
neste	 caso,	 a	 sua	 apresentação	 pode	 ser	 um	
desadio,	 levando	 à	 sobreutilização	 de	 exames	
complementares	 de	 diagnóstico,	 com	 possıv́el	
iatrogenia	 e	 aumento	 dos	 custos	 em	 saúde.	 A	
abordagem	 biopsicossocial	 é	 essencial	 para	
identidicar	 fatores	 de	 risco	 como	 ansiedade,	
depressão	 ou	 maus	 tratos.	 Neste	 caso,	 a	 má	
integração	escolar,	 aliada	ao	 temperamento	da	
doente,	 constituı́ram	 possı́veis	 fatores	 de	
stress.	A	abordagem	desta	perturbação	 requer	
uma	 orientação	 precoce	 para	 pedopsiquiatria,	
evitando	 investigações	 extensas	 para	 causa	
orgânica.	En 	assim	essencial	a	sensibilização	dos	
diferentes	 prodissionais	 de	 saúde	 para	 esta	
entidade	clıńica.	

Palavras-chave:	 Perturbação	 conversiva,	
Pedopsiquiatria,	Adolescente	

10MDA-78260	 -UMA	 CAUSA	 RARA	 DE	
LOMBALGIA	AGUDA	
Beatriz	 de	 Sousa	 -	 Hospital	 da	 Senhora	 da	
Oliveira,	Guimarães	
Sara	Nogueira	Machado	 -	Hospital	 da	 Senhora	
da	Oliveira,	Guimarães	
Daniela	 Jesus	Fernandes	-	Hospital	da	Senhora	
da	Oliveira,	Guimarães	

Liliana	 Macedo	 -	 Hospital	 da	 Senhora	 da	
Oliveira,	Guimarães	
Nuno	 Reis	 Farinha	 -	 Centro	 Hospitalar	
Universitário	de	São	João	
	
Poster	

Introdução:	A	 lombalgia	em	 idade	pediátrica	 é	
frequentemente	 autolimitada	 e	 de	 etiologia	
musculoesquel é t i ca	 benigna .	 Quando	
persistente	 é	 fundamental	 excluir	 uma	 causa	
s ub j a c en t e	 c omo	 i n f e ç õ e s ,	 d o en ç a s	
indlamatórias	ou	neoplasias.		Descrição	do	caso:	
Adolescente	 do	 sexo	 feminino,	 15	 anos,	 sem	
antecedentes	patológicos	de	relevo,	patinadora,	
admitida	no	Serviço	de	Urgência	por	lombalgia	
aguda	 direita	 com	 irradiação	 para	 o	 dlanco	
ipsilateral,	 que	 cedeu	 espontaneamente.	
Recorreu	 dois	 dias	 depois,	 mais	 intensa,	 tipo	
facada,	de	intensidade	10/10,	também	noturna,	
que	aliviava	parcialmente	com	ibuprofeno	oral,	
em	 decúbito	 lateral	 direito	 e	 agravava	 com	 os	
movimentos.	 Sem	 história	 de	 traumatismos	
recentes	ou	sintomas	constitucionais.	Ao	exame	
objet ivo ,	 apresentava	 d i d i cu ldade	 na	
deambulação	 por	 dor	 e	 palpação	 dolorosa	 do	
dlanco	e	região	 lombar	direita.	Realizou	estudo	
analıt́ico	e	urinário,	sem	alterações.	A	ecogradia	
renal	 revelou	 lesão	 nodular	 inespecıd́ica,	 bem	
delimitada,	 com	 halo	 hipoecogénico	 e	 região	
central	heterogénea	no	espaço	de	Morrison	e	a	
TAC	abdomino-pélvica	condirmou	a	presença	de	
estrutura	ovóide	hipodensa	entre	o	lobo	direito	
do	 fı́gado,	 a	 gordura	 pararrenal	 posterior	
direita	e	o	plano	muscular	 lombar	direito,	que	
se	 insinuava	 para	 o	 espaço	 intercostal.	 Ficou	
internada	 para	 controlo	 álgico	 e	 investigação,	
tendo	mantido	 lombalgia.Realizou	 ressonância	
abdomino-pélvica	que	condirmou	os	achados	da	
TC,	 colocando	 a	 hipótese	 de	 hematoma	 pós-
traumático	 ou	 tumor	 dos	 tecidos	 moles.	
Efetuou	 citologia	 aspirativa	 e	 biópsia	
ecoguiadas	 com	 histologia	 compatıv́el	 com	
tumor	 mesenquimatoso .Foi	 rea l izado	
estadiamento	 que	 não	 mostrou	 lesões	
secundárias.	 De	 referir	 cintigradia	 óssea	 que	

10º Congresso Nacional de Medicina do Adolescente  // online,  13-14 maio 2021                                     54



evidenciou	 foco	 de	 hipercaptação	 ligeira	 no	
esterno	 e	 no	 segmento	 posterior	 do	 11º	 arco	
costal	 direito	 e	 FDG-PET	 com	 captação	 no	
tumor	 primário.	 Foi	 submetida	 a	 excisão	
cirúrgica	 e	 a	 histologia	 condirmou	 um	 tumor	
maligno	 das	 bainhas	 nervosas	 variante	
epitelióide.	 A	 TAC	 pós-operatória	 evidenciou	
um	 	 	 espessamento	 tecidular	 no	 espaço	
paravertebral	direito	da	11ª	costela,	compatıv́el	
com	 tumor	 residual,	 motivo	 pelo	 qual	 foi	
reintervencionada	 para	 resseção	 da	 11ª	 e	 12ª	
costelas	 direitas.Discussão/Conclusão:	 Apesar	
da	 raridade,	 o	 tumor	 maligno	 de	 bainhas	
nervosas	 é,	 em	 idade	 pediátrica,	 a	 neoplasia	
mais	 frequente	 do	 grupo	 heterogéneo	 dos	
“sarcomas	 não	 rabdomiossarcomas”.	 O	 seu	
comportamento	 é	 frequentemente	 agressivo,	
com	 invasão	 local	 e	 metastização.	 Com	 este	
caso	clıńico,	os	autores	pretendem	sensibilizar	
para	 a	 importância	 de	 um	 diagnóstico	
etiológico	nos	casos	de	lombalgia	persistente.	

Palavras-chave:	 Lombalgia;	 Adolescente;	
Oncologia	pediátrica	

	

10MDA-79360	 -SAÚDE	 NA	 ADOLESCÊNCIA	 -	
NOVAS	PERSPECTIVAS	
Maria	Ana	Aboim	-	UCSP	Sines	
	
Poster	

I N T RODUÇA� O :	 N e s t e	 m om e n t o ,	 o s	
adolescentes	são	a	maior	geração	na	história	da	
humanidade	 (representam	 cerca	 de	 25%	 da	
população	mundial)	e	estão	a	crescer	em	partes	
do	 mundo	 com	 problemas	 graves	 ambientais,	
sócio-económicos	 e	 de	 saúde.	 Asseguram	 6%	
do	 peso	 mundial	 de	 doença	 e	 trauma	 e	
apresentam	 as	 mesmas	 taxas	 de	 mortalidade	
há	 vários	 anos.	 São	 eles	 que	 estão	 a	 gerar	 as	
gerações	futuras	e	a	transmitir	os	seus	genes	e	
economicamente	 são	 eles	que	 vão	 assegurar	 o	
futuro	do	mundo.Mas	o	que	sabemos	realmente	

sobre	eles?	Sobre	a	sua	saúde?	Os	jovens	entre	
os	10	e	19	anos	são	normalmente	considerados	
um	 grupo	 etário	 saudável,	 no	 entanto	 muitos	
adolescentes,	morrem	prematuramente	devido	
a	acidentes,	suicıd́io,	violência,	complicações	da	
gravidez	 ou	 outras	 doenças	 prevenı́eis	 ou	
tratáveis.Mas	 desde	 o	 conhecido	 estudo	
transversal	 de	 Tanner	 (1950-70)	 sobre	
aspectos	 fıśicos	 e	 biológicos	 dos	 adolescentes	
ou	 o	 Add	 Health	 (1994)	 	 que	 permitiu	
encontrar	 linhas	 de	 investigação	 importantes	
sobre	 a	 obesidade	 as	 interações	 familiares	 na	
adolescência,	poucos	outros	estudos	do	género	
foram	 implementados.	 	 En 	 evidente	 que	 os	
adolescentes	têm	sido	descurados	nas	agendas	
de	desenvolvimento	em	saúde	e	 isso	não	pode	
continuar.	Com	este	trabalho	pretendo	explorar	
a	existência	de	novas	estratégias	e	abordagens	
para	melhorar	os	conhecimentos	sobre	a	saúde	
dos	 ado l e s cen te s .	 	 METODOLOGIA :	
Investigação	 individual	 de	 vários	 meios/
suportes	 de	 divulgação	 cientidica,	 sobre	 a	
existência	 de	 tendências,	 campanhas	 e	
programas	a	ser	implementados	para	melhorar	
os	 conhecimentos	 e	 a	 saúde	 dos	 adolescentes,	
RESULTADOS:	 Desde	 2016,	 que	 a	 Organização	
Mundial	 de	 Saúde,	 baseada	 em	 objectivos	
especıd́icos	 dedinidos	 na	 Global	 Strategy	 for	
Women’s	 Children’s	 and	 Adolescents’	 Health	
(2016-2030),	 lançou	um	Plano	Global	(AA-HA)	
para	 implementar	 um	 Programa	 de	 Saúde	
mundial	 direccionado	 aos	 adolescentes,	 como	
já	 foi	 feito	 para	 as	 crianças	 e	 para	 os	
adultos.Simultaneamente	surgiram	campanhas,	
lançadas	 por	 revistas	 como	 a	 Lancet	 ou	 a	
Nature	 que	 visam	 incentivar	 a	 aquisição	 de	
novos	conhecimentos	em	 áreas	 fora	das	 ideias	
pré-concebidas	 normalmente	 exploradas	 na	
adolescência.	CONCLUSA�O:	As	novas	tendências	
de	 investigação	 e	 actuação	 na	 Saúde	 dos	
adolescentes	 parece	 passar	 por	 áreas	 como	 a	
própria	 ded iniç ão	 de	 adolesc ência ,	 a	
neurobiologia	 do	 comportamento	 de	 risco,	 a	
relação	 com	a	 internet,	 a	 inclusão	dos	 rapazes	
nos	 Programas	 de	 saúde	 reprodutiva,	 novos	
comportamentos	sexuais,	dedinição	de	género	e	
praticas	 médicas	 de	 cirurgia	 estética	 ou	
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mudanças	de	sexo.	Mas	é	preciso	acima	de	tudo	
fazer	 a	 transição	 de	 projectos	 “amigos-dos-
adolescentes”	 para	 programas/sistemas	 de	
saúde	 que	 realmente	 dão	 resposta	 aos	
problemas	dos	adolescentes.	

Palavras-chave:	 Programas	 de	 saúde ,	
adolescentes,	geração	Z	

1 0 M D A - 7 9 6 9 7	 - E	 Q U A N D O	 U M	
ADOLESCENTE	 RECORRE	 AO	 SERVIÇO	 DE	
URGÊNCIA	 PEDIÁTRICA	 2-3	 VEZES	 POR	
MÊS?	
Inês	 Alves	 Pereira	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 da	
Adolescência,	 Departamento	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santa	Maria,	CHULN,	EPE	
Sodia	 Moeda	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 da	
Adolescência,	 Departamento	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santa	Maria,	CHULN,	EPE	
Helena	 Fonseca	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 da	
Adolescência,	 Departamento	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santa	Maria,	CHULN,	EPE	
	
Poster	

Introdução:	 A	 abordagem	 do	 adolescente	 que	
recorre	 ao	 serviço	 de	 urgência	 pediátrica	
(SUPed)	 com	 excess iva	 f requ ênc ia	 e	
apresentando	 sintomatologia	 variada,	
resultando	 em	 múltiplos	 diagnósticos	 e	
referenciação	 para	 diferentes	 especialidades,	
reveste-se	de	elevada	complexidade.	Descrição:	
Adolescente	 do	 sexo	 feminino	 referenciada	 à	
Consulta	de	Medicina	do	Adolescente	do	nosso	
hospital	 aos	15	anos	após	10	 idas	 SUPed	num	
intervalo	 de	 um	 mês	 e	 meio,	 com	 queixas	
variadas	e	geralmente	inespecıd́icas,	sempre	em	
contexto	 muito	 apelativo.	 A	 destacar	 uma	
história	social	pesada,	a	viver	com	os	tios-avós	
paternos	que	obtiveram	a	guarda	parental	 aos	
5	 anos	 quando	 do	 falecimento	 da	 mãe.	 Foi	
diagnosticada	 perturbação	 de	 sintomas	
somáticos	 associada	 a	 perturbação	 de	

ansiedade,	 resultando	 em	 prejuıźo	 funcional	 e	
refratariedade	 às	 intervenções	 propostas.	 Foi	
referenciada	 a	 consulta	 de	 Psiquiatria	 da	
Adolescência,	 tendo	 sido	 medicada	 com	
amitriptilina,	 dluoxetina,	 ciclobenzaprina,	
olanzapina	e	tri-hexifenidilo.Ao	longo	dos	anos	
mantiveram-se	 as	 múltiplas	 idas	 ao	 SUPed,	
conduzindo	 invariavelmente	 à	 realização	 de	
mú l t ip los	 meios	 complementares	 de	
diagnóstico	 e	 terapêutica	 (MCDT’s)	 e	 novas	
referenciações	 a	 várias	 subespecialidades	
hospitalares.	 Em	 apenas	 3	 anos	 a	 adolescente	
recorreu	80	vezes	ao	SUPed	do	nosso	hospital,	
salientando-se	 uma	 lista	 cumulativa	 de	
diagnósticos,	 como	 gastrite	 a	 H.	 pylori,	
enxaqueca,	tendinite	de	Quervain,	dibromialgia,	
perturbação	 de	 ansiedade,	 intoxicação	
medicamentosa	 voluntária,	 perturbação	 de	
sintomas	 somáticos	 e	 perturbação	 de	
personalidade	 borderline.	 Teve	 ainda	 3	
internamentos,	ao	cuidado	da	Pediatria	Geral	e	
da	 Gastroenterologia	 Pediátrica.Foi	 efetuada	
articulação	 com	 o	 Serviço	 Social,	 decidindo-se	
por	 institucionalização	 aos	 16	 anos,	 para	
evicção	 familiar	 e	 tentativa	 de	 melhor	
contenção	 de	 sintomas.	 Mais	 recentemente,	
destacam-se	 também	 alguns	 sintomas	 como	
hematúria	 dictı́cia,	 enquadrando-se	 numa	
perturbação	 factıćia.	 Atualmente	 encontra-se	
polimedicada	e	em	seguimento	em	ambulatório	
em	 11	 subespecialidades	 distintas.	 Foram	
r e a l i z a d a s	 m ú l t i p l a s	 r e u n i õ e s	
multidisciplinares	 no	 sentido	 de	 alertar	 os	
diversos	 prodissionais	 de	 saúde	 para	 o	
diagnóstico	 e	 necessidade	 de	 contenção	 do	
número	 de	 prodissionais	 envolvidos	 e	
minimização	 do	 pedido	 de	 MCDT’s.	 Esta	
medida	 conduziu	 a	 que	 a	 adolescente	
recorresse	a	outras	 instituições,	numa	procura	
i n c e s s a n t e	 d e	 a p a z i g u a r	 o	 s e u	
sofrimento.Conclusão:	 A	 gestão	 deste	 tipo	 de	
casos	 é	 extremamente	 desadiante	 e	 complexa,	
não	 apenas	 em	 termos	 de	 diagnóstico	
diferencial,	 mas	 sobretudo	 na	 abordagem.	
Carece	 de	 intervenção	 por	 uma	 equipa	
multidisciplinar,	 centralizada	 num	 gestor	 de	
caso.	 A	 multiplicidade	 de	 prodissionais	
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intervenientes,	 MCDT’s	 e	 terapêuticas	
instituıd́as	 tenderá	 a	 perpetuar	 os	 sintomas	 e	
os	ganhos	secundários.	

Palavras-chave:	 "perturbação	 de	 sintomas	
somáticos";	 "perturbação	 factıćia";	 "gestão	 de	
caso";	"abordagem	multidisciplinar"	

10MDA-81345	-UMA	DÉCADA	DE	INGESTÕES	
MEDICAMENTOSAS	VOLUNTÁRIAS	
Catarina	 Pinto	 Silva	 -	 Centro	 Hospitalar	 e	
Universitário	de	Coimbra	
Beatriz	 de	 Sousa	 -	 Hospital	 Nossa	 Senhora	 da	
Oliveira	
Cecıĺia	Gomes	Pereira	-	Hospital	Nossa	Senhora	
da	Oliveira	
Alıćia	 Rebelo	 -	 Hospital	 Nossa	 Senhora	 da	
Oliveira	
Liliana	 Macedo	 -	 Hospital	 Nossa	 Senhora	 da	
Oliveira	
	
Poster	

Introdução:	 Os	 fármacos	 são	 as	 principais	
substâncias	implicadas	em	intoxicações	agudas	
na	Europa	Ocidental,	 sendo	a	adolescência	um	
perı́odo	 de	 alterações	 biopsicossociais	 que	
pode	 predispor	 a	 ingestões	 medicamentosas	
voluntárias	 (IMV)	 -	 uma	 das	 causas	 de	
internamento	 em	 Pediatria.	 Pretende-se	
caraterizar	 os	 casos	 de	 IMV	 em	 adolescentes	
admitidos	 no	 internamento	 de	 um	 hospital	
nıv́el	 2	 nos	 últimos	 10	 anos.Metodologia:	
Estudo	observacional	retrospetivo	dos	casos	de	
IMV	 em	 ado l e s c en te s	 admi t i do s	 no	
internamento	 de	 hospital	 nıv́el	 2	 no	 perıódo	
compreendido	 entre	 janeiro	 2010	 e	 março	
2 0 2 1 .	 R e s u l t a d o s :	 R e g i s t a d o s	 1 6 8	
internamentos	 (150	 adolescentes),	 média	 de	
idades	 de	 15,9	 anos,	 80%	 do	 sexo	 feminino	 e	
40%	 com	 comorbilidades	 (obesidade,	 asma,	
epilepsia).	 Destes,	 42%	 eram	 casos	 sociais	 (8	
institucionalizados,	 7	 casos	 de	 violência	

doméstica).	Em	52%	havia	história	 familiar	de	
patologia	 psiquiátrica,	 com	 predomı́nio	 de	
depressão	 e	 7	 casos	 de	 suicıd́io	 de	 familiar	
direto.	 Cerca	 de	 metade	 tinha	 seguimento	
prévio	 em	 pedopsiquiatria.	 Veridicou-se	 maior	
frequência	 de	 casos	 no	 perı́odo	 entre	
2010-2015,	 face	a	2016-atualidade	 (120	vs	48	
casos).Os	 fármacos	 mais	 utilizados	 foram:	
paracetamol ,	 ibuprofeno,	 a lprazolam,	
sertralina.	 Em	 53%	 veridicou-se	 ingestão	
pol imedicamentosa .	 Dez	 adolescentes	
ingeriram	 outras	 subst âncias:	 á lcool ,	
canabinóides,	 desengordurante	 e	 detergente.	
Os	 motivos	 mais	 apontados	 foram:	 disrupção	
familiar,	condlito	com	pares	e	amoroso.Em	38%	
observaram-se	 alterações	 ao	 exame	 objetivo,	
maioritariamente	 neurológicas	 (sonolência,	
lentidicação).	Destaca-se	um	caso	com	evolução	
para	coma	com	entubação	(valproato	de	sódio)	
e	 2	 casos	 com	 episódios	 convulsivos	
(antidiabét icos	 orais ,	 d luvoxamina).Os	
adolescentes	 apresentavam	 comportamentos	
auto-lesivos	em	34%,	23%	heteroagressividade	
e	 7%	 ideação	 suicida.	 Cerca	 de	 30%	
apresentava	 comportamentos	 de	 risco	
(tabagismo	 e	 consumo	 de	 canabinóides).	
Ve r i d i c o u - s e	 m a i o r	 p r e va l ê n c i a	 d a	
heteroagressividade	 e	 comportamentos	 de	
risco	 nos	 adolescentes	 do	 sexo	 masculino.A	
duração	mediana	do	 internamento	 foi	2	dias	e	
88%	 dos	 casos	 tiveram	 alta	 orientados	 para	
Consulta	de	Pedopsiquiatria,	10%	 transferidos	
para	 hospital	 de	 nıv́el	 1	 e	 1	 transferido	 para	
UCIP.Conclusões:	 Os	 dados	 revelam	 que,	 a	
maioria	destes	adolescentes,	apresenta	história	
familiar	 de	 doença	 psiquiátrica,	 com	 contexto	
d e	 c o m p o r t a m e n t o s	 d e	 r i s c o	 o u	
socioeconómico	 desfavorável,	 o	 que	 vai	 de	
encontro	à	literatura.	Isto	reforça	a	importância	
de	 reconhecimento	 precoce	 dos	 adolescentes	
em	 risco	 e	 dedinição	 de	 estratégias	 de	
acompanhamento	 edicazes.	 Contrariamente	 ao	
expectável	e	descrito	na	 literatura,	veridicou-se	
uma	 tendência	 decrescente	 no	 número	 de	
internamentos	 por	 IMV,	 que	 pode	 estar	
relacionado	com	o	aumento	da	disponibilidade	
de	 serviços	 de	 apoio	 (consulta	 de	 pediatria,	
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psicologia	e	pedopsiquiatria)	e,	possivelmente,	
maior	 acompanhamento	 familiar	 durante	 o	
condinamento.	

Palavras-chave:	 Adolescente,	 Ingest ão	
Medicamentosa	Voluntária	
	

10MDA-82235	 -PROMOÇÃO	 DA	 SAÚDE	 DOS	
ADOLESCENTES	 EM	 CONTEXTO	 DE	
INTERVENÇÃO	 ESCOLAR	 –	 UM	 PROJETO	
PILOTO	NO	ÂMBITO	DA	IAHW	
Filipa	 Carmo	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Departamento	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santa	Maria,	CHULN,	EPE	
Rafael	 Inácio	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Departamento	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santa	Maria,	CHULN,	EPE	
Sodia	 Moeda	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Departamento	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santa	Maria,	CHULN,	EPE	
Helena	 Fonseca	 -	 Unidade	 de	 Medicina	 do	
Adolescente,	 Departamento	 de	 Pediatria,	
Hospital	de	Santa	Maria,	CHULN,	EPE	
	
Poster	

Introdução	 e	 Objetivos:	 A	 International	
Adolescent	 Health	 Week	 (IAHW)	 surgiu	 em	
2016	 nos	 Estados	 Unidos	 da	 América	 e	
atualmente	 reúne	 diversas	 instituições	
internacionais.	 Tem	 como	objetivo	 estimular	 a	
participação	 ativa	 dos	 adolescentes	 enquanto	
promotores	 da	 sua	 saúde	 e	 consciencializar	 a	
sociedade	 para	 as	 necessidades	 especı́dicas	
desta	 faixa	 etária.Metodologia:	 No	 âmbito	 da	
IAHW,	 a	 nossa	 Unidade	 de	 Medicina	 da	
Adolescência	 (UMA)	 dinamizou	 múltiplas	
atividades.	 Ao	 longo	 do	 ano,	 realizaram-se	
reuniões	 preparatórias,	 destacando-se	 a	
par t i c ipaç ão	 de	 jovens	 no	 concurso	
internacional	 para	 embaixadores	da	 juventude	
(dos	30	eleitos,	um	foi	português),	a	construção	
de	materiais	 informativos,	 tendo	culminado	na	
realização	 de	 sessões	 em	 contexto	 escolar.	

Estas	 decorreram	 na	 Escola	 Artıśtica	 António	
Arroio,	 que	 tem	 uma	 relação	 estreita	 com	 a	
UMA,	 envolvendo	 turmas	 do	 10º	 ano	 de	
escolaridade,	com	o	apoio	do	Departamento	de	
Saúde	da	escola.	As	temáticas	abordadas	foram	
a	 ‘Ansiedade’	 e	 a	 ‘Sexualidade’,	 de	 acordo	 com	
as	 preferências	 previamente	 expressas	 pelos	
alunos.	 Face	 à	 pandemia	 COVID-19,	 as	
at iv idades	 real izaram-se	 em	 formato	
digital.Resultados	 e	 Conclusões:	 As	 sessões	
foram	 interativas	 e	 baseadas	 nas	 redlexões	 e	
testemunhos	 dos	 intervenientes.	 Nas	 sessões	
sobre	Ansiedade	foram	abordados	temas	como	
sintomas	de	ansiedade	e	mecanismos	de	coping	
e	 nas	 sessões	 sobre	 Sexualidade,	 questões	
relacionadas	 com	 identidade	 de	 género,	
métodos	 contracetivos	 e	 violência	 no	 namoro.	
A	dinâmica	de	cada	sessão	foi	individualizada	e	
adaptada	 ao	 curso	 do	 desenvolvimento	 das	
temáticas	 e	 questões	 colocadas	 pelos	 alunos.	
Ver i d i cou-se	 que	 a	 par t i c ipaç ão	 dos	
adolescentes	 foi	 crescente	 à	 medida	 que	 a	
relação	 de	 condiança	 se	 construıá.	 O	 feedback	
dos	 adolescentes	 e	 docentes	 responsáveis	 foi	
muito	 positivo.	 Considerou-se	 que	 nos	
próximos	anos	letivos	seria	importante	manter	
a	 continuidade	 destas	 sessões,	 de	 modo	 a	
favorecer	 uma	 relação	 mais	 estreita	 com	 os	
adolescentes	e	a	promover	uma	maior	redlexão	
e	 aquisição/desenvolvimento	 conjunto	 de	
competências	 promotores	 de	 saúde.	 Os	
próprios	 docentes	 referiram	 necessidade	 de	
formação	 nestas	 áreas,	 pelo	 que	 dicaram	
t a m b é m	 p l a n e a d a s	 s e s s õ e s	 p a r a	
professores.Ficou	evidente	que	os	adolescentes	
estão	 ávidos	 de	 fóruns	 de	 discussão	 sobre	
temas	 identidicados	 pelos	 próprios,	 por	
reconhecerem	 que	 são	 complexos,	 não	
encontrarem	 informação	 didedigna	 ou	 não	
saberem	como	pedir	ajuda.	Indo	de	encontro	a	
este	 pedido,	 foram	 identidicados	 alguns	 dos	
recursos	 existentes	 e	 reforçada	 a	 necessidade	
de	 existir	 uma	 melhor	 articulação	 entre	 as	
escolas	e	os	recursos	de	saúde	na	comunidade,	
bem	 como	 do	 estabelecimento	 de	 canais	
preferenciais.	
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Introdução:	 A	 adolescência	 é	 uma	 fase	 de	
transição,	 pautada	 de	 inúmeras	 alterações	
fıśicas,	 mentais	 e	 sociais.	 As	 perturbações	 de	
ans i edade	 s ã o	 mu i to	 f requen te s	 na	
adolescência	e	motivam	a	procura	de	cuidados	
de	 sa úde	 em	 consu l ta	 de	 ped ia t r ia ,	
pedopsiquiatria	 ou	 psicologia.	 Antes	 da	
i n t e r v e n ç ã o	 f a r m a c o l ó g i c a	 o u	
complementariamente	 a	 ela,	 a	 intervenção	
psicomotora,	pode	ser	 fundamental	na	tomada	
de	 consciência	 dos	mecanismos	 por	 detrás	 da	
ativação	 disiológica	 caracterıśtica,	 da	 relação	
mente-corpo	e	na	aprendizagem	de	estratégias	
que	 o	 adolescente	 pode	 aplicar	 para	 se	 auto	
monitorizar	 e	 regular.	 Apresentamos	 um	 caso	
da	 nossa	 prática	 em	 equipa	 multidisciplinar.	
Descrição:	Trata-se	de	uma	adolescente	com	17	
anos,	 encaminhada	 pela	 consulta	 de	 medicina	
do	 adolescente,	 por	 apresentar	 sintomas	 de	
ansiedade,	 que	 estavam	 a	 condicionar	 o	 seu	
dia-a-dia.	Após	avaliação	clıńica,	iniciámos	uma	
intervenção	 semanal	 em	 psicomotricidade,	 ao	
nıv́el	 da	 gestão	 do	 stress	 e	 ansiedade	 em	
relação	 à	 escola	 e	 aos	 testes,	 autocontrolo	 e	
autorregulação	 tónico-emocional.	 Foram	
utilizadas	 técnicas	 de	 relaxação	 corporal	 e	
atividades	 de	 desbloqueio	 tónico	 e	 mıḿico-

expressivo.	Ao	longo	da	progressão	terapêutica	
foi	 notória	 a	 melhoria	 da	 consciencialização	
dos	estados	tónicos	e	da	capacidade	expressiva	
da	 ansiedade	 contida,	 do	 autocontrolo	 e	 do	
rendimento	 escolar.	 Observou-se	 a	 diminuição	
dos	 sintomas	 de	 ansiedade	 nas	 situações	
ident i d icadas	 e	 um	 maior	 domı́n io	 e	
organização	 do	 pensamento,	 sem	 necessidade	
de	 outras	 intervenções	 terapêut icas ,	
nomeadamente	 farmacológica.	 Discussão/
Conclusão:	A	Psicomotricidade	compreende	um	
conjunto	de	 técnicas	de	mediação	 corporal,	de	
controlo	 respiratório	 e	 expressão,	 com	 o	
objetivo	primordial	de	auxiliar	o	adolescente	a	
obter	uma	maior	consciencialização	corporal.	A	
partir	 do	melhoramento	 desta	 capacidade,	 vai	
ser	 capaz	de	 controlar	e	dominar	o	 seu	corpo,	
reduzindo	 os	 estados	 de	 tensão	 que	 lhe	
provocam	 a	 ansiedade,	 sendo	 uma	 opção	
terapêutica	de	primeira	linha	no	controlo	deste	
quadro	em	adolescentes.	

P a l a v r a s - c h a v e :	 P s i c omo t r i c i d a d e ,	
Ado l e s c ê n c i a ,	 Ans i edade ,	 Re l a xa ç ã o	
Terapêutica	
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Introdução:	 A	 dor	 abdominal	 constitui	 um	
motivo	frequente	de	recorrência	à	urgência	em	
adolescentes.	 Habitualmente	 relacionada	 com	
uma	condição	benigna	autolimitada,	o	principal	
desadio	 é	 identidicar	 pacientes	 com	 condições	
potencialmente	 graves.Descrição:	 Adolescente	
de	 17	 anos,	 sexo	 feminino,	 recorre	 ao	 SU	 por	
epigastralgia	 com	 3h	 de	 evolução,	 intensa,	 de	
inıćio	 súbito,	 contıńua,	 com	 irradiação	 dorsal	
em	 barra,	 refratária	 a	 analgesia,	 com	 alıv́io	
p a r c i a l	 e m	 d e c ú b i t o	 d o r s a l .	
Concomitantemente	 omalgia	 bilateral,	 sem	
relação	com	os	movimentos.	Negava	alterações	
do	 trânsito	 gastrointestinal,	 náuseas,	 vómitos,	
palpitações	 ou	 dispneia.	 Sem	 história	 de	
traumatismo,	 sem	 medicação	 habitual.	 Mãe	
obesa,	 antecedente	 de	 pancreatite	 aguda.	 No	
exame	 objetivo	 apresentava	 obesidade	
(Peso-115	Kg,	 IMC:	42	Kg/m2),	 fácies	de	dor	e	
hipersudorese.	Eupneica,	apirética,	normotensa	
e	 sem	 taquicardia.	 Apresentava	 hirsutismo,	
acne	 facial	 e	 dorsal,	 estrias	 abdominais	 e	
acantose	 nigricans	 cervical.	 Abdómen	 com	
pan ı́ cu lo	 ad iposo	 abundante ,	 ru ı́ dos	
hidroaéreos	 normais,	 com	 dor	 à	 palpação	
profunda	 dos	 quadrantes	 superiores	 do	
abdómen,	 mais	 evidente	 no	 hipocôndrio	
direito,	 sem	 sinais	 de	 irritação	 peritoneal,	
massas	 ou	 organomegálias.	 A	 avaliação	
analıt́ica	mostrou	 leucocitose	 (17600/uL)	 com	
neutrodilia	 (15160/uL),	 ligeira	 elevação	 da	
lipase	 74	 UI/L	 (VR	 7-39	 UI/L)	 e	 amilase	 130	
UI/L	 (VR	 25-101	 UI/L),	 proteıńa	 C	 reativa	
negativa,	 enzimas	 hepáticas,	 função	 renal,	
ionograma	 e	 desidrogenase	 láctica	 sem	
alterações.	 Realizou	 ecogradia	 abdominal	 sem	
alterações.	 Com	 a	 hipótese	 de	 diagnóstico	 de	
pancreatite	aguda	em	inıćio	dicou	internada	em	
pausa	 alimentar	 e	 com	 analgesia.	 Por	
persistência	 de	 dor,	 agora	 na	 grelha	 costal	
direita,	 realizou	 radiogradia	 do	 tórax	 que	
relevou	imagem	sugestiva	de	pneumoperitoneu	
bilateral.	 Realizou	 TAC-abdomino-pélvico	 que	
sugeriu	 eventual	 ponto	 de	 partida	 na	 parede	
anterior	 do	 estômago.	 Foi	 submetida	 a	
laparoscopia	 exploradora	 encontrando-se	 uma	
região	 com	 dibrina	 e	 epiplon	 espessado	 na	

transição	gastro-duodenal.	Boa	evolução	clıńica	
sob	 esomeprazol,	 iniciou	 dieta	 48h	 após	 a	
laparoscopia	 e	 teve	 alta	 2	 dias	 depois.	 Na	
endoscopia	 digestiva	 alta	 realizada	 um	 mês	
após,	 apresentava	 lesão	 cicatricial	 de	 provável	
úlcera	 prévia	 no	 bolbo	 duodenal,	 com	 aspecto	
estrelado	 e	 coberta	 de	 dibrina.Discussão:	 A	
doença	ulcerosa	péptica	é	uma	entidade	pouco	
frequente	em	Pediatria,	 sendo	ainda	mais	 rara	
a	 sua	 manifestação	 inicial	 na	 forma	 de	
perfuração.	A	presença	de	obesidade	didiculta	a	
avaliação	 abdominal	 e	 pode	 levar	 a	 atraso	 de	
diagnóstico,	 particularmente	 de	 patologia	
abdominal	 cirúrgica.	 Esta	 entidade	 deve	 ainda	
assim	ser	incluıd́a	no	diagnóstico	diferencial	de	
dor	 abdominal	 aguda	 de	 inıćio	 súbito	 e	 de	
etiologia	incerta.	

Palavras-chave:	 Adolescente;	 Dor	 Abdominal;	
Pneumoperitoneu;	 Perfuração	 de	 Un lcera	
Péptica	
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A	 vertigem	 afeta	 cerca	 de	 5%	 das	 crianças	 e	
adolescentes,	 sendo	 as	 causas	 mais	 comuns	
neste	 grupo	 etário	 a	 enxaqueca	 vestibular,	 a	
vertigem	 paroxıśtica	 benigna	 da	 infância	 e	 a	
doença	 do	 ouvido	 médio.	 A	 abordagem	 e	
diagnóstico	 etiológico	 baseia-se	 na	 anamnese,	
no	 exame	 neurológico	 e	 na	 avaliação	 do	
nistagmo.	 O	 nistagmo	 é	 a	 manifestação	 fıśica	
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mais	 comum	 da	 vertigem,	 permitindo	 sugerir	
uma	etiologia	periférica	ou	central.Adolescente	
de	 13	 anos ,	 g énero	 mascu l ino ,	 sem	
antecedentes	 pessoais	 patológicos	 relevantes.	
Na	 véspera	 do	 internamento	 iniciou	 vertigem	
de	 agravamento	 com	 mudanças	 posicionais,	
fotofobia,	 náuseas	 e	 vómitos	 (cerca	 de	 6	
episódios	 por	 dia).	 Negava	 traumatismo,	
cefaleia,	 febre,	 perda	 de	 audição,	 diplopia,	
diminuição	 da	 força	 muscular	 ou	 outra	
sintomatologia	 neurológica.	 Negava	 infeções	
nas	 últimas	 semanas.	 Ao	 exame	 objetivo	
adotava	 uma	 posição	 preferencial	 no	 leito	 em	
decúbito	 lateral	 esquerdo.	 Neurologicamente	
apresentava	nistagmo	horizonto-rotatório	grau	
III	para	a	esquerda,	teste	de	impulsão	da	cabeça	
à	 d i re i t a	 e	 t e s te	 de	 skew	 ausen te .	
Analiticamente	 apresentava	 serologias	
negativas	 para	 SARS-CoV-2,	 EBV	 e	 Herpes	
S imp les	 I	 e	 I I ,	 a l ém	 de	 tomogra d i a	
computor i zada	 c ran ioence f á l i ca	 sem	
a l t e r a ç õ e s .	 Em	 c o l a b o r a ç ã o	 c om	 a	
Otorr ino lar ingo log ia	 fo i	 a ssumido	 o	
diagnóstico	de	neurite	vestibular	direita,	tendo	
iniciado	 prednisolona	 1,5mg/Kg/dia	 que	
cumpriu	 durante	 5	 dias.	 Apresentou	 uma	
resolução	 dos	 episódios	 de	 vómitos	 e	 uma	
melhoria	da	vertigem,	tendo	tido	alta	ao	4º	dia	
de	 internamento.	 Nos	 7	 dias	 seguintes	 à	 alta	
manteve	 náuseas,	 sem	 vómitos,	 com	 uma	
melhoria	 progressiva	 da	 vertigem	 e	 da	
instabilidade	 na	 marcha.	 Em	 consulta	 de	
reavaliação	 após	 3	 semanas	 apresentava	
resolução	 da	 sintomatologia	 e	 ao	 exame	
objetivo	 não	 apresentava	 alterações.	 A	 neurite	
vestibular	 é	 um	 processo	 indlamatório	 agudo	
que	afeta	o	nervo	vestibular	superior,	causando	
uma	perda	vestibular	periférica	unilateral,	com	
súbito	 aparecimento	 de	 vertigem,	 náuseas	 ou	
vómitos,	 marcha	 instável	 e	 nistagmo.	
Representa	 1	 a	 5%	 dos	 casos	 de	 vertigem	 na	
população	 pediátrica.	 Geralmente	 os	 sintomas	
graves	 duram	 1	 a	 2	 dias,	 seguido	 de	 uma	
diminuição	 gradual	 dos	 mesmos,	 com	
recuperação	 do	 equilıb́rio.	 Na	 situação	 clıńica	
descrita,	o	diagnóstico	de	neurite	vestibular	foi	
realizado	 através	 do	 exame	 objetivo	 e	

condirmado	 pela	 melhoria	 clı́nica	 com	 a	
terapêutica	instituıd́a.	Apesar	de	ser	uma	causa	
rara	 de	 vertigem	 em	 idade	 pediátrica,	 a	
presença	 de	 vertigem	 com	 preferência	 na	
posição	 em	 decúbito	 lateral	 deverá	 fazer	
suspeitar	 de	 neurite	 vestibular.	 O	 diagnóstico	
precoce	 e	 consequente	 inıćio	 de	 terapêutica	
m i n im i z a	 a	 d u r a ç ã o	 d o s	 s i n t om a s	
apresentados.	

Palavras-chave:	 Neurite	 vestibular;	 nistagmo;	
adolescente	
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Introdução	 Os	 vómitos	 são	 uma	 queixa	
frequente	em	serviços	de	urgência	pediátricos.	
A	presença	de	vómitos	recorrentes,	associada	a	
um	 sı́ndrome	 depressivo,	 na	 adolescência,	
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levanta	 a	 h ip ó tese	 de	 uma	 et io logia	
psicossomática,	 embora	 outros	 diagnósticos	
d i f e r e n c i a i s	 d e v a m	 s e r	
equacionados.DescriçãoAdolescente	 de	 14	
anos,	sexo	feminino,	com	sıńdrome	depressivo,	
medicada	 com	 sertralina	 há	 um	 ano.	
Transferida	 de	 Hospital	 Privado	 por	 vómitos	
recorrentes,	 desde	 há	 1	 mês,	 associados	 a	
anorexia	 e	 dor	 epigástrica.	 A} 	 admissão:	 mau	
estado	 geral,	 perda	 ponderal	 de	 6	 kg	 (último	
mês) ,	 aspeto	 emagrecido	 e	 sinais	 de	
desidratação	 moderada.	 Do	 estudo	 analıt́ico	
destaca-se:	 gasimetria	 venosa	 com	 pH	 7,39,	
bicarbonatos	25,8	mmol/L,	 sódio	125	mmol/L	
e	 potássio	 4,5	 mmol/L;	 anemia	 normocıt́ica	
normocrómica	 (10,7	 g/dL),	 sem	 outras	
alterações	 no	 hemograma	 ou	 bioquıḿica.Foi	
internada,	 com	 melhoria	 do	 estado	 geral	 sob	
dluidoterapia	 (iniciada	 no	 SU)	 e	 repouso	 no	
leito,	 sem	novos	episódios	de	vómito.	Realizou	
tomogradia	 computorizada	 (TC)	 abdominal	 e	
endoscopia	digestiva	alta	–	sem	alterações.	Por	
queixas	 de	 dispneia	 para	 médios	 esforços	
(último	 mês),	 realizou	 radiográdica	 torácica,	
que	 reve lou	 a l te raç õ e s	 i n te r s t i c i a i s	
inespecıd́icas;	 realizou	 posteriormente	 TC,	 que	
revelou	 derrame	 pleural	 direito	 de	 pequeno	
volume,	 segmentos	 em	 vidro	 despolido,	 e	
identidicou	 três	 micronódulos	 subpleurais	
inespecıd́icos	e	gânglios	no	hilo	direito,	o	maior	
com	 12mm	 e	 hipodensidade	 central.	 Em	
estudos	 analı́ticos	 seriados	 identidicado	
aumento	da	enzima	conversora	de	angiotensina	
(180	UI/L).	Por	suspeita	de	sarcoidose,	realizou	
broncodibroscopia,	 biópsia	 transbrônquica	 do	
gânglio	mediastıńico	e	mielograma	com	biópsia	
medular,	 que	 não	 mostraram	 alterações,	 à	
e x c e ç ã o	 d e	 l i n f o c i t o s e	 d o	 l a v a d o	
broncoalvelolar,	 e	 indiltrado	 linfocitico	
inespecı́dico	 da	 mucosa	 brônquica.	 Por	
estabilidade	 clıńica	 teve	 alta,	 com	 continuação	
da	 investigação	 em	 ambulatório.Readmitida	
quatro	dias	após	alta,	por	vómitos	alimentares	
e	astenia	para	pequenos	esforços.	A} 	 admissão:	
mau	 estado	 geral,	 prostrada,	 hipotensa	 e	 com	
sinais	 de	 desidratação	 grave.	 Gasimetria	
venosa,	com	acidose	metabólica,	hiponatrémia,	

hipoglicemia	 e	 cetonemia	 (pH	 7,252;	
bicarbonatos	11,7	mmol/L;	sódio	127	mmol/L;	
glicose	 35	 mg/dL;	 cetonémia	 high).	 Por	
suspeita	 de	 crise	 adrenal,	 iniciou	 terapêutica	
glicocorticóide,	 com	 rápida	 melhoria.	 Da	
investigação	 efetuada	 em	 crise	 a	 salientar	
ACTH	 e	 renina	 muito	 elevadas,	 cortisol	 e	
aldosterona	 baixos,	 e	 anticorpos	 anti-
suprarenal	 positivos,	 condirmando-se	 o	
diagnóstico	de	Doença	de	Addison.	Atualmente	
sob	 hidrocortisona	 e	 dludrocortisona,	 com	
recuperação	 ponderal,	 normalização	 clıńica	 e	
radiológica	 das	 alterações	 pulmonares	 e	
resolução	do	sıńdrome	depressivo	-	suspendeu	
medicação	 antidepressiva.DiscussãoEste	 caso	
salienta-se	pela	raridade	e	presença	de	 fatores	
confundidores,	 nomeadamente	 o	 diagnóstico	
de	 depressão	 e	 anorexia.	 Demonstra	 ainda	 a	
i m p o r t â n c i a	 d e	 u m a	 a b o r d a g e m	
multidisciplinar	 na	 investigação	 exaustiva	 de	
causas	orgânicas.	

Palavras-chave:	 Adolescente;	 Vómitos;	
Depressão;	Supra-renal	
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Introdução:	As	hemorragias	uterinas	anormais	
(HUA)	 são	 muito	 frequentes	 na	 adolescência,	
habitualmente	 de	 causa	 não	 estrutural	 –	 por	
disfunção	ovulatória	 (devido	a	 imaturidade	do	
e i xo	 h ipo t á l amo-h ip ó d i s e -ová r io )	 ou	
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coagulopatia.	 A	 pandemia	 COVID-19	 levou	 a	
uma	 reorganização	 dos	 cuidados	 de	 saúde,	
nomeadamente	 com	 aumento	 das	 consultas	
não	 presenciais	 telefónicas,	 com	 as	 suas	
limitações	 inerentes.	A	 triagem	de	Manchester	
Pediátrica	 (TMP)	 tem	 inúmeras	 vantagens	 no	
escalonamento	 dos	 doentes	 para	 observação	
médica,	mas	em	queixas	mais	arrastadas	pode	
m u i t a s	 v e z e s	 s e r	 e n g a n a d o r a .	
Descrição:Adolescente	 de	 11	 anos	 e	 5	 meses,	
previamente	 saudável,	 sem	 antecedentes	
familiares	 relevantes,	 que	 teve	 menarca	 em	
maio/2020	 (10A8M)	 com	 hemorragia	
abundante	 durante	 um	 mês.	 Passado	 três	
meses	 teve	 segunda	 hemorragia	 com	 duração	
de	um	mês	e	meio	e	em	dezembro/2020	iniciou	
a	 terceira	 hemorragia,	 novamente	 abundante,	
que	 mantinha	 após	 2	 meses.	 Contactou	
telefonicamente	 o	médico	de	 famıĺia	 (MF)	que	
prescreveu	 ácido	 aminocapróico	 3000mg	 id	 e	
hidrosmina	 200mg	 3id.	 Por	 persistência	 das	
queixas	foi	encaminhada	pelo	MF	ao	serviço	de	
urgência	pediátrico	(SUP)	onde	foi	triada	como	
azul	 (“não	 urgente”)	 na	 TMP	 (com	 o	
discriminador	 “Problema	 não	 recente”).No	 dia	
em	que	recorreu	ao	SUP,	referia	ainda	tonturas	
diárias	 associadas	 ao	 levante	 no	 último	 mês.	
Negava	 outras	 queixas.	 Na	 observação	
a p r e s e n t a v a	 b o m	 e s t a d o	 g e r a l ,	
hemodinamicamente	 estável,	 mas	 evidente	
palidez	muco-cutânea,	 sem	 sinais	 de	 discrasia	
hemorrágica,	 com	 abdómen	 indolor,	 sem	
massas	 palpáveis.	 Sem	 outras	 alterações.A	
avaliação	 laboratorial	 revelou	 anemia	 grave	
(hemoglobina	 (Hb)	 4.7g/dL,	 VGM	 49fL,	 HGM	
12.7pg,	 RDW	 22.2%,	 ferritina	 1.1ng/mL),	 sem	
trombocitopenia	 ou	 alteração	 dos	 tempos	 de	
coagulação.	 Realizou	 ecogradia	 abdomino-
pélvica	 que	 não	 revelou	 alterações.Ficou	 em	
observação	no	SUP,	tendo	realizado	terapêutica	
com	 concentrado	 de	 eritrócitos	 10ml/Kg	 e	
estradiol	 oral	 4mg	 4id.	 Manteve-se	 sempre	
hemodinamicamente	 es t áve l	 e ,	 ap ó s	
reavaliação	 analıt́ica	 pós-transfusão	 (Hb	 7,2g/
dL),	 teve	 alta	 para	 o	 domicıĺio	 medicada	 com	
estradiol	 (em	 esquema	 de	 redução)	 e	 sulfato	
ferroso	 oral	 247.25mg	 id.	Na	 semana	 seguinte	

foi	 reavaliada	 em	 consulta,	 apresentando-se	
sem	perdas	hemáticas	e	com	subida	da	Hb	para	
7,6g/dL.	 Manteve	 terapêutica,	 introduzindo	
progestativo	aos	14	dias,	 com	boa	evolução	ao	
mês	 de	 seguimento.Discussão:As	 consultas	
médicas	 telefónicas	 e	 a	 TMP	 apresentam,	 por	
vezes,	 importantes	 limitações	 na	 avaliação	 da	
gravidade	do	quadro	clıńico	do	doente.	Apesar	
do	desfecho	positivo	neste	caso,	uma	avaliação	
médica	presencial	prévia	poderia	ter	permitido	
um	encaminhamento	mais	precoce	para	o	SUP	
e	 caso	 houvesse	 maior	 movimento	 no	 SUP	 a	
triagem	azul	poderia	ter	atrasado	a	observação	
desta	doente	grave.	

Palavras-chave:	 anemia,	 consultas	 não	
presenciais,	 hemorragias	 uterinas	 anormais,	
triagem	
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Introdução:	 	 A	 dismordia	 muscular	 (DM)	 é	
considerada	 um	 subtipo	 de	 Perturbação	
Dismórdica	 Corporal	 (PDC)	 em	 que	 os	
indivıd́uos	 se	 imaginam	 mais	 pequenos	 ou	
menos	 musculosos	 do	 que	 realmente	 são	 e	
encetam	 práticas	 desajustadas	 com	 o	 objetivo	
de	aumento	da	massa	corporal	 como	exercıćio	
f ı́ s ico	 intenso	 ou	 toma	 de	 esteroides	
anabolizantes.	A	 literatura	 é	parca	no	que	toca	
à	 faixa	 etária	 adolescente	 e	 uma	 vez	 que	 se	
pensa	que	esta	patologia	terá	 inıćio	nesta	 fase,	
este	 trabalho	 tem	 como	 objetivo	 fazer	 uma	
revisão	da	literatura	sobre	DM.Metodologia:	Foi	
realizada	 uma	 pesquisa	 na	 PubMed/MEDLINE	
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com	 os	 termos	 “muscular	 dysmorphia	 AND	
adolescent”.	 Resultados:	 A	 prevalência	 de	 PDC	
ronda	 os	 3%	 e	 ocorre	 sobretudo	 em	
adolescentes	do	 sexo	masculino.	A	prevalência	
de	 DM	 é	 mais	 didicilmente	 caracterizada,	 mas	
foi	 estimado	 que	 1,9%	 dos	 adolescentes	
recorrem	 frequentemente	 a	 esteroides.	 Cerca	
de	 24,1%	 dos	 adolescentes	 com	 um	 IMC	
normal	estão	 insatisfeitos	com	o	seu	corpo	e	a	
maioria	destes	alegam	que	 é	porque	se	acham	
demasiado	 magros.	 A	 et iologia	 desta	
perturbação	 é	 multifatorial	 e	 pensa-se	 que	
resulte	 de	 fatores	 socioculturais	 e	 indluências	
parentais	 e	 dos	 pares.	 A	 adolescência	 é	 um	
perı́odo	 de	 construção	 identitária	 e	 a	
internalização	 da	 imagem	 cultural	 difundida	
como	 posi t iva	 do	 homem	 musculado	
juntamente	com	crıt́icas	e	provocações	de	pais	
e	amigos	modelam	as	preocupações	dietéticas	e	
ligadas	 ao	 peso	 dos	 adolescentes.	 Alguns	
grupos	 de	 r isco	 foram	 identi d icados ,	
nomeadamente	 adolescentes	 que	 praticam	
desportos	 como	 ballet,	 ginástica	 ou	 futebol	 e	
adolescentes	vıt́imas	de	bullying.	Apesar	da	DM	
estar	 incluıd́a	 no	 capıt́ulo	 das	 Perturbações	
obsessivo-compulsivas,	 há	 autores	 que	
defendem	 a	 sua	 inclusão	 nas	 Perturbações	 do	
comportamento	 alimentar.	 Relativamente	 ao	
tratamento	 desta	 patologia	 ainda	 há	 pouca	
evidência	 que	 sustente	 ações	 terapêuticas	
concretas.	 No	 entanto,	 à	 semelhança	 da	
anorexia	 nervosa,	 pensa-se	 que	 a	 aplicação	 de	
terapias	 baseadas	 na	 famıĺia	 pode	 ser	 edicaz	
nesta	 patologia.	 Conclusões:	 A	 DM	 é	 uma	
doença	 subdiagnosticada.	 Existe	 uma	
didiculdade	 em	 distinguir	 o	 normal	 do	
patológico,	 podendo	 as	 preocupações	 do	
adolescente,	 à	 luz	da	dedinição	social	de	saúde,	
passarem	despercebidas	tanto	pelos	pais	como	
professores	 ou	 prodissionais	 de	 saúde.	 No	
entanto,	 é	 importante	 identidicar	 estas	
situações	e	continuar	a	investigação	nesta	área	
uma	vez	que	as	consequências	a	longo	prazo	da	
DM	são	consideráveis,	tanto	a	nıv́el	psicológico	
como	 fıśico	 na	 sequência	 de	 exercıćio	 fıśico	
intensivo	e	possıv́el	toma	de	esteroides.	

Pa l avras - chave :	 d i smor d i a	 muscu la r,	
adolescência,	perturbação	dismórdica	corporal	
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A	Sıńdrome	de	Ehlers-Danlos	(SED)	do	subtipo	
hipermóvel	 é	 uma	 doença	 genética	 do	 tecido	
conjuntivo,	com	espectro	de	gravidade	variável,	
caracter izada	 por	 h ipermobi l idade	 e	
instabilidade	 articular,	 com	 episódios	 de	
luxação	 articular	 recorrente,	 dor	 articular	
crónica	generalizada	e	manifestações	cutâneas/
fragilidade	dos	tecidos.	A	SED	cursa	com	ampla	
variedade	 de	 sintomas	 e	 comorbilidades	
associadas,	de	grande	impacto	na	qualidade	de	
vida,	 em	especial	 quando	o	diagnóstico	 é	 feito	
n a	 a d o l e s c ê n c i a	 e	 o	 f e n ó t i p o	 é	
grave.Descrevemos	o	 caso	de	uma	adolescente	
de	 17	 anos	 do	 sexo	 feminino,	 enviada	 à	
consulta	 de	 Reumatologia	 Pediátrica	 por	
l uxaç õ e s	 a r t i cu l a re s	 f requen te s .	 De	
antecedentes	 pessoais	 destaca-se	 uma	
escoliose	 ligeira-moderada,	 sem	 afetação	 do	
crescimento	estaturo-ponderal.	No	que	toca	aos	
antecedentes	 fami l iares ,	 ambos	 pa is	
apresentam	 hipermobilidade	 ligamentar.Num	
contexto	 de	 h iper lax id ão	 l igamentar	
generalizada,	 aos	9	 anos	 apresentou	 episódios	
recorrentes	de	 luxação	de	grandes	e	pequenas	
articulações,	 de	 agravamento	 progressivo.	
Ma ior i tar iamente	 ocorrem	 de	 forma	
espontânea,	 sem	 relação	 com	 trauma	 major,	
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por	vezes	no	perıódo	noturno,	não	permitindo	
um	 sono	 tranquilizador.	 Associadamente,	
apresenta	 dor	 crónica	 e	 impotência	 funcional,	
com	 impacto	 signidicativo	 nas	 atividades	 de	
vida	diárias,	sociais	e	de	lazer,	impossibilitando	
a	 prática	 de	 desporto.	 Academicamente,	
necessita	 de	 instrumentos	 de	 apoio	 para	 a	
e s c r i t a	 p o r	 l u x a ç õ e s	 d o s	 d e d o s .	
Frequentemente,	 queixa-se	 de	 cansaço	 fácil,	
hipotensão	 ortostática,	 dispepsia,	 didiculdade	
de	 cicatrização,	 aftas	 orais,	 gengivorragias	 e	
ansiedade.	 Clinicamente,	 apresenta	 discreta	
atitude	cifótica,	escoliose	ligeira,	aracnodactilia,	
cútis	 laxa	 e	 hiperlaxidão	 ligamentar	 dos	
cotovelos,	 dedos,	 ombro,	 hiperextensão	
cotovelo	 (>10º),	 punhos	 e	 joelhos,	 com	
critérios	 Beighton	 de	 7/10.	 Realizado	
ecocardiograma	 e	 exame	 oftalmológico,	 sem	
alterações.	Avaliada	em	consulta	de	Genética	e,	
uma	 vez	 excluı́das	 outras	 patologias	 e	
preenchendo	 os	 critérios	 clıńicos	 de	 2017,	 foi	
colocado	o	diagnóstico	de	SED	hipermóvel.	Na	
maioria	 dos	 casos,	 não	 se	 conhece	 a	 etiologia	
molecular	 da	 SED	 tipo	 hipermóvel,	 pelo	 que	
n ã o	 f o i	 r e a l i z a d o	 n e n h um	 e s t u d o	
genético.Mantém	 seguimento	 multidisciplinar	
por	 Genética,	 Ortopedia,	 Medicina	 Fıśica	 e	
Reabilitação,	 Cardiologia,	 Gastroenterologia,	
Oftalmologia	e	Consulta	da	dor,	sem	perspetiva	
de	 tratamento	 edicaz	 para	 além	 de	 tratamento	
de	 suporte	 (disioterapia,	 terapia	 ocupacional	 e	
psicologia).Trata-se,	 portanto,	 de	 um	 fenótipo	
grave	 de	 uma	 situação	 rara,	 com	 importante	
impacto	 na	 qualidade	 de	 vida,	 emocional	 e	
psı́quica,	 pela	 limitação	 da	 vida	 social,	
académica	e	pessoal	que	acarreta.	Pretendemos	
com	 este	 caso	 alertar	 para	 a	 necessidade	 de	
criação	de	equipas	multidisciplinares	de	apoio	
a	 estes	 doentes,	 inexistentes	 no	 nosso	 paıś,	 e	
para	 a	 didiculdade	 de	 gestão	 desta	 patologia	
numa	adolescente,	sem	que	possa	ser	oferecida	
uma	terapêutica	dirigida	e	edicaz.	

Palavras-chave:	 Ehlers-Danlos;	 Luxação;	
Hiperlaxidez;	Adolescência	
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da	 Faculdade	 de	Medicina	 da	 Universidade	 de	
Lisboa	
	
Poster	

A	 sıńdrome	 do	 ligamento	 arqueado	 mediano	
(SLAM)	 é	 uma	 patologia	 rara,	 caracterizada	
pela	 trıáde	 de	 dor	 abdominal	 pós-prandial,	
perda	 de	 peso	 e	 frequentemente,	 auscultação	
de	 um	 sopro	 abdominal.	 Este	 ligamento	 é	 um	
arco	dibroso	que	habitualmente	tem	um	trajeto	
superior	 ao	 tronco	 celıáco,	mas	 em	 10	 a	 20%	
da	 população,	 tal	 ocorre	 anteriormente.	 Uma	
pequena	 percentagem	 destes	 casos	 evidencia	
compressão	 vascular	 estenótica	 signidicativa	
(variabi l idade	 com	 as	 fases	 do	 c ic lo	
respiratório),	 com	 eventual	 repercussão	
hemodinâmica.Adolescente,	 sexo	 feminino,	 16	
anos,	 com	 dor	 abdominal	 recorrente	 com	 10	
anos	 de	 evolução	 e	 sem	 um	 diagnóstico	
etiológico	 consistente.	Mãe	portadora	de	 vıŕus	
da	hepatite	B	e	pai	com	gastrite	a	Helicobacter	
pylori	 (Hp).	 Sem	 antecedentes	 pessoais	
relevantes.	 Recorreu	 pela	 primeira	 vez	 à	
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Consulta	 de	 Medicina	 do	 Adolescente	 aos	 11	
anos	 por	 dor	 abdominal	 periumbilical	 tipo	
cólica	de	frequência	diária	e	dejeções	pastosas/
lı́quidas.	 Do	 estudo	 etiológico	 realizado	
destacava-se:	 teste	 respiratório	 para	 Hp	
positivo	 e	 prova	 de	 intolerância	 à	 lactose	
duvidosa.	 Foi	 proposta	 terapêutica	 de	
erradicação	Hp,	dieta	com	evicção	de	 lactose	e	
e n c a m i n h a d a	 p a r a	 a	 C o n s u l t a	 d e	
Gastroenterologia	 Pediátrica,	 à	 qual	 faltou.	
Reavaliada	aos	14	anos	por	epigastralgias,	com	
dejeções	normais	e	progressão	ponderal	no	seu	
canal	 de	 percentil	 habitual	 (P15,	 IMC	 17.4kg/
m2),	 tendo	 a	 endoscopia	 digestiva	 alta	
condirmado	 gastrite	 a	 Hp.	 Foi	 instituı́da	
terapêutica	 de	 erradicação	 (teste	 respiratório	
de	 controlo	 negativo),	 mantendo	 no	 entanto	
epigastralgias	ocasionais,	com	agravamento	aos	
15	anos,	 as	quais	 aliviavam	em	posição	 fetal	 e	
agravavam	com	o	 exercıćio	 e	 após	 ingestão	de	
alimentos	 (redução	 da	 ingesta	 e	 consequente	
perda	 de	 peso	 –	 1,5	 kg)	 .	 Realizou	 ecogradia	
abdominal	 que	 revelou	 “redução	do	 calibre	na	
origem	do	 tronco	 celıáco,	 variável	 com	 o	 ciclo	
respiratório,	 sugestivo	 de	 compressão	
extrıńseca	pelo	ligamento	arqueado	médio”.	Ao	
exame	 objetivo	 a	 destacar	 sopro	 audıv́el	 no	
epigastro.	 Efetuou	 angiotomogradia	 para	
avaliação	do	espessamento	da	parede	do	tronco	
celıáco,	 não	 tendo	 sido	 constatada	 estenose	
signidicativa.	 Considerou-se	 inicialmente	
atitude	 expetante	 com	 cuidados	 gerais,	 mas	
face	 à	 persistência	 do	 quadro	 clı́nico	 na	
ausência	 de	 outra	 causa,	 admitiu-se	 a	
eventualidade	 de	 correção	 cirúrgica.	 O	
diagnóstico	 da	 SLAM	 é	 difıćil,	 sendo	 uma	
entidade	 raramente	 reportada	 em	 idade	
pediátrica.	 Deverá	 ser	 considerado	 como	
diagnóstico	 de	 exclusão	 em	 adolescentes	 com	
dor	abdominal	 crónica	 sem	etiologia	 óbvia.	Os	
achados	imagiológicos	são	fundamentais,	tendo	
alta	 especidicidade	 e	 permitindo	 exclusão	 de	
outras	 condições	 que	 podem	 causar	 dor	
abdominal	 crónica.	 O	 tratamento	 dedinitivo	 é	
cirúrgico,	 devendo	 ser	 considerado	 o	 grau	 de	
c omp rom i s s o	 v a s c u l a r	 f u n c i o n a l	 e	

hemodinâmico.	
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crónica;	 sı́ndrome	 do	 ligamento	 arqueado	
mediano	

10MDA-89686	 -ALTERAÇÕES	 ENDÓCRINAS	 E	
METABÓLICAS	 NAS	 PERTURBAÇÕES	 DO	
COMPORTAMENTO	ALIMENTAR	
Carmen	 Bento	 -	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	
Universidade	Coimbra	
Isabel	 Dinis	 -	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	
Universidade	Coimbra	
Susana	 Couto	 -	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	
Universidade	Coimbra	
	
Poster	

I n t r o d u ç ã o :	 A s	 p e r t u r b a ç õ e s	 d o	
comportamento	 alimentar	 e	 da	 alimentação	
são	 das	 patologias	 que	mais	 afetam	os	 jovens.	
Caracterizam-se	 por	 um	 distúrbio	 da	 imagem	
corporal	 que	 leva	 à	 alteração	 dos	 hábitos	
alimentares	 com	 consequente	 perda	 de	 peso	
através	 de	 restrições	 alimentares	 (anorexia	
nervosa),	 ou	 através	 de	 comportamentos	
purgativos	(bulimia	nervosa).	Objetivo:	Através	
de	uma	revisão	da	literatura	pretendemos	com	
este	 trabalho	 conhecer	 as	 alterações	
endócrinas	 e	 metabólicas	 provocadas	 pelos	
comportamentos	 restritivos	 e/ou	 purgativos,	
os	 seus	 efeitos	 e	 as	 opções	 terapêuticas	
possı́veis,	 para	 o	 restabelecimento	 da	
homeostasia	 dos	 adolescentes	 nos	 casos	 em	
que	 o	 ganho	 ponderal	 não	 é	 o	 sudiciente.	
Métodos:	 Foi	 realizada	 uma	 pesquisa	 com	
recurso	 à	base	de	dados	Pubmed,	através	de	4	
equações	de	pesquisa.	Uma	delas	intersetava	as	
palavras-chave	 “endocrine”	 and	 “adolescent”	
and	 “anorexia	 nervosa”,	 uma	 segunda	
intersetava	 as	 seguintes	 palavras-chave	
“bulimia	 nervosa”	 and	 “endocrine”	 and	 ”
adolescent”.	 Posteriormente,	 foi	 realizada	 a	
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pesquisa	com	as	palavra-chave	“metabolic”	and	
“adolescente”	 and	 “	 anorexia	 nervosa”	 Por	
último	realizou-se	a	pesquisa	com	os	conceitos	
“	 bulimia	 nervosa”	 and	 “	 metabolic”	 and	
“adolescent”.	 Discussão:	 Do	 ponto	 de	 vista	
endócrino,	 em	 adolescentes	 com	 anorexia	
nervosa	encontra-se	descrita	a	associação	entre	
anorexia	 nervosa	 e	 sı́ndrome	 eutiroideia,	
diminuição	 da	 leptina,	 aumento	 da	 grelina,	
hiperestimulação	 do	 eixo	 hipotálamo-hipódise-
suprarrenal,	defeciência	de	 IGF-1	e	diminuição	
da	 DMO	 e	 ainda	 alterações	 o	 nıv́el	 do	 eixo	
hipotálamohipódise-gónadas.	No	 sexo	 feminino	
as	 alterações	 ao	 nıv́el	 do	 eixo	 hipotálamo-
hipódise-	 gónadas	 traduzem-se	 clinicamente	
por	 oligomenorreia	 e	 até	 mesmo	 amenorreia.	
As	alterações	metabólicas	são	mais	comuns	em	
adolescentes	 bulıḿicos.	 Foram	 	 encontradas	
alterações	 como	 hiponatremia,	 hipocaliemia,	
prolongamento	 do	 intervalo	 QT,	 leucopenia,	
anemia,	 trombocitopenia	 e	 púrpura,	 aumento	
do	colesterol	e	de	triglicerıd́eos.	A	maioria	das	
alterações	mencionadas	 são	 reversıv́eis	 com	 a	
cessação	 do	 comportamentos	 purgativos	 e/ou	
recuperação	 do	 peso.	 O	 aumento	 da	 DMO	 e	 a	
recuperação	 da	 menstruação	 não	 dependem	
apenas	 da	 recuperação	 do	 peso.	 Encontra-se	
descrita	 a	necessidade	de	um	peso	mıńimo	na	
recuperação	 da	 menstruação	 e	 aumento	 da	
DMO.	 As	 terapêuticas	 farmacológicas	 em	
estudo	 não	 se	 mostraram	 mais	 edicazes,	
comparativamente	 à	 recuperação	 do	 peso	 no	
que	 toca	 à	 recuperação	 da	 menstruação	 e	
aumento	da	DMO.Conclusão:	A	recuperação	do	
peso	 e	 a	 cessação	 dos	 comportamentos	
purgativos	 são	 de	 extrema	 importância	 para	 a	
re cuperaç ã o	 da	 homeos t a s i a	 ne s te s	
adolescentes.	

Palavras-chave:	 anorexia	 nervosa;	 adolescent;	
metabolic;	endocrine	
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