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Abordagem da Enurese Noturna não Monossintomática: experiência na consulta 
Joana Terroso Lira1; Célia Madalena2 
1- Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 2- Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

 
Introdução 
A enurese noturna é um problema comum em idade pediátrica e define-se como a perda involuntária de 
urina durante o sono a partir dos 5 anos de idade. De acordo com a ausência ou presença de sintomas 
urinários diurnos esta classifica-se respetivamente em monossintomática (ENM) e não monossintomática 
(ENNM). Este último grupo requer uma diferente abordagem clínica com tratamento dirigido aos sintomas 
diurnos com uroterapia e medicação anticolinérgica. 
Objetivos 
Caracterizar os casos de ENNM observados na consulta de nefrologia pediátrica, avaliando a presença de 
comorbilidades associadas, tratamento e evolução. 
Materiais e métodos 
Análise retrospetiva dos processos clínicos das crianças seguidas na consulta de nefrologia pediátrica do 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, com o diagnóstico de ENNM, de Janeiro de 2013 a 
Dezembro de 2017 (5 anos). Os dados foram tratados com auxílio do Microsoft Excel 2010 ® e SPSS 23.0®. 
Resultados Foi obtida uma amostra de 72 crianças com ENNM, com idade mediana de 6 anos (5 - 14 anos), 
sendo 67% do sexo masculino (n = 48). Cerca de 77% (n =56) molhava a cama em mais de 50 % das noites, 
apresentando 72,2% (n=52) também incontinência urinária diurna. 
O consumo regular de bebidas gaseificadas ou com cafeína foi constatado em 44,4% dos casos. As 
comorbilidades identificadas incluíram: obstipação em 30,6% das crianças, encoprese em 19% e PHDA em 
23,6%. 
A investigação realizada incluiu urina tipo II em todas as crianças, registo do diário miccional em 53% e 
ecografia renovesical em 46% das crianças. 
Foram instituídas medidas de uroterapia em todas as crianças, sendo que, em 8 casos (11 %) esta foi a única 
terapêutica realizada, obtendo-se cura em 6 destes. 
Em 64 crianças (89%) foi instituído tratamento farmacológico, tendo havido resposta positiva em 53% dos 
casos, com cura em 42% (n=28). Em 13 casos (18%) foi perdido o seguimento por abandono da consulta. 
A modalidade terapêutica mais utilizada (78%) foi a associação de oxibutinina e desmopressina e o alarme 
sonoro foi utilizado em 12 crianças (17 %). 
Foi realizado tratamento concomitante das comorbilidades. 
Discussão/Conclusões 
O sucesso do tratamento das crianças com ENNM depende da correta caracterização e classificação da 
enurese e de uma abordagem terapêutica individualizada. 
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Doença de Kawasaki, a importância de não esquecer – a propósito de um caso clínico. 
Diana Simão Raimundo; Joana Fortuna; Ana Raposo; Catarina Almeida; Fernanda Gomes 
S. Pediatria, Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada 

 
A Doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite aguda auto-limitada sem causa conhecida, que cursa com febre 
e afeta predominantemente crianças com menos de 5 anos. É mais frequente no género masculino e, em 
Portugal, apresenta prevalência estimada de 6,5 -8,2/100.000 crianças <5 anos. Apesar de benigna, se não 
tratada adequadamente, pode ser causa de morbi-mortalidade. 
Apresentamos o caso de um menino de 23 meses, sem antecedentes pessoais relevantes, observado no 
Serviço de Urgência por febre com 5 dias de evolução (picos febris a cada 4 horas, máximo de temperatura 
axilar de 39,9ºC). Em D2 de doença tinha sido observado, apresentando eritema labial, língua em framboesa 
e adenomegália única cervical anterior com 1,5-2cm. Teve alta, medicado com amoxicilina. Em D3 de 
doença, iniciou hiperémia conjuntival bulbar bilateral não exsudativa e em D4 surgiu eritema em dedo de 
luva em ambas as mãos, não descamativo que poupava palmas, e exantema maculo-papular nos membros 
inferiores, poupando plantas. Analiticamente com PCR 5mg/dl, restantes parâmetros e análise sumária de 
urina sem alterações. 
Admitiu-se a existência de critérios para DK completa e iniciou-se imunoglobulina endovenosa. Após, foi 
internado no S. de Pediatria sob ácido acetilsalicílico (ASA), não apresentando novos picos febris desde 
então. Realizou ecocardiograma que se encontrava sem alterações. Teve alta ao 5º dia de internamento com 
resolução da sintomatologia e manteve ASA 5mg/kg/dia. Mantém seguimento em consulta de Cardiologia 
Pediátrica, sem intercorrências nem indícios de complicações tardias. 
Segundo os critérios de 2017 da American Heart Association, o diagnóstico de DK completa implica a 
presença de febre com cinco ou mais dias associada a pelo menos quatro dos seguintes critérios: 1) Eritema 
da mucosa oral ou língua; 2) Hiperémia conjuntival bulbar bilateral não exsudativa; 3) Eritema maculo-
papular ou multiforme; 4) Eritema e edema das mãos e pés e/ou descamação peri-inguinal; 5) 
Linfadenopatia cervical >1,5cm, geralmente unilateral. O diagnóstico pode ainda ser feito noutras situações 
com apresentações diversas, designando-se DK atípica. Esta pode facilmente ser confundida com outras 
patologias e gerida sem seguimento, com risco aumentado de sequelas a longo prazo. 
Dada a ausência de testes específicos, o diagnóstico desta patologia potencialmente grave é essencialmente 
clínico. Numa época em a prática clínica conta com a facilidade do apoio dos exames complementares de 
diagnóstico, salientamos a primordial importância da história clínica e exame objetivo na avaliação da 
criança pequena com febre. 
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Hepatite colestática como apresentação de infeção primária pelo vírus Epstein-Barr 
Mayara Nogueira1; Joana Gaspar2; Susana Gomes2 
1- Serviço de Pediatria, Centro Materno Pediátrico, Centro Hospitalar Universitário de São João 
2- Serviço de Pediatria, Departamento da Saúde da Mulher e da Criança, Hospital do Espírito Santo de Évora 

 
Introdução: A infeção primária pelo vírus Epstein-Barr (EBV) é frequente em idade pediátrica, atingindo 
cerca de metade da população até aos 5 anos e conferindo imunidade duradoura, o que se traduz numa 
seropositividade superior a 95% nos adultos. A infeção por EBV é geralmente assintomática, podendo, 
contudo, apresentar-se como mononucleose infecciosa, com febre, faringoamigdalite e linfadenopatia, ou 
outros sintomas menos frequentes, principalmente em adolescentes a adultos jovens. A elevação ligeira e 
transitória das transaminases é comum, ocorrendo em cerca de 80-90% dos casos, sendo rara a falência 
hepática aguda. A colestase ligeira associada a hepatite ocorre ocasionalmente, no entanto, a 
hiperbilirrubinemia com icterícia é uma manifestação rara, reportada em até 5% dos casos.  
Descrição do caso: Adolescente de 16 anos, género feminino, recorreu ao serviço de urgência com febre, 
fadiga, epigastralgia, colúria e icterícia. À observação apresentava icterícia da pele e escleróticas e 
desconforto à palpação epigástrica. Analiticamente, destacava-se leucocitose (12300/uL) e linfocitose (61%), 
com linfócitos ativados no esfregaço de sangue periférico, elevação das transaminases (aspartato 
aminotransferase 253 U/L e alanina aminotransferase 267 U/L), elevação da γ-glutamil transpeptidase (158 
U/L), fosfatase alcalina (165 U/L) e lactato desidrogenase (1867 U/L), hiperbilirrubinemia (bilirrubina total 
9.5 mg/dL e bilirrubina direta 7.51 mg/dL) e bilirrubinúria. As serologias para o EBV VCA IgM e IgG foram 
positivas e as serologias para os vírus da hepatite A, B e C excluíram infeção por estes agentes. A ecografia 
abdominal revelou ligeira hepatomegalia e esplenomegalia. Cerca de uma semana após o início dos sintomas 
desenvolveu faringoamigdalite e anemia hemolítica autoimune (hemoglobina mínima de 9,0g/dL, coombs 
direto positivo e haptoglobina <20 mg/dL). O tratamento foi de suporte, as elevações máximas da bilirrubina 
direta (8,3 mg/dL), fosfatase alcalina (222 U/L) e γ-glutamil transpeptidase (249 U/L) registaram-se na 
segunda semana de evolução, com recuperação clínica e analítica completa em três semanas. 
 Conclusão: Este caso clínico ilustra uma apresentação pouco habitual do EBV nesta faixa etária com 
hepatite colestática a preceder o início da síndrome mononucleósica. A inclusão do EBV no diagnóstico da 
hepatite colestática deve ser considerada. 
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O denominador comum… 
Joana Lira1; Nuno Santos2;Tiago Magalhães2; Sandra Ramos3; Margarida Pontes3; Hernâni Brito3 
1- Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho 
2- Centro Hospitalar São João  
3- Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

 
Caso Clínico: Caso 1: Pelas 23h de 1 de Janeiro, Jéssica (7 anos), foi trazida ao Serviço de Urgência (SU) por 
cefaleia e 2 episódios breves de perda de consciência com intervalo ~ 1 hora e recuperação espontânea. 
Exame neurológico e parâmetros vitais sem alterações. Eletrocardiograma e estudo analítico sem alterações, 
decidido internamento para vigilância e investigação etiológica. Caso 2: Na mesma altura, Helena (39 anos), 
mãe de Jéssica, recorreu ao SU por tonturas e palpitações; Eletrocardiograma: taquicardia sinusal; estudo 
analítico sem alterações; ficou algumas horas em vigilância e teve alta com diagnóstico de crise de 
ansiedade. Caso 3: Liliana (37 anos), recorreu ao SU na manhã de 2 de Janeiro por cefaleia, vómitos, diarreia 
e tremores. Efetuou estudo analítico (sem alterações) e teve alta com diagnostico de gastroenterite aguda 
provável. Caso 4: Simultaneamente Vanessa (17 anos), filha de Liliana recorreu ao SU por cefaleia, sensação 
de dispneia, astenia e lipotimia após vários episódios de vómito. Hemodinamicamente estável; SatO2 100%. 
Na noite anterior, muito fria, dormiu numa sala onde tinha sido colocado um braseiro para se aquecerem. 
Ao explicar a situação, sua mãe refere angustiada que é amiga dos doentes anteriormente descritos e que 
estiveram todos juntos na noite anterior. Após esta informação, pela suspeita de intoxicação por monóxido 
de carbono iniciaram oxigenoterapia alto débito. Foi doseada a carboxiemoglobina ~16h após exposição 
(Jéssica 0,9%, Vanessa 1,9%). Ambas tiveram boa evolução clínica tendo tido alta com resolução das queixas 
no dia seguinte.  
Discussão: A intoxicação por monóxido de carbono ocorre mais frequentemente nos meses de inverno 
associada à utilização de aquecedores a gás/lareiras em espaços fechados mal ventilados. Os sintomas mais 
comuns, inespecíficos (cefaleias, tonturas, náuseas, vómitos, astenia, taquicardia) são muitas vezes 
confundidos com patologias comuns e benignas. Os casos de exposição mais prolongada podem cursar com 
alteração do estado de consciência, arritmias, coma, ou até mesmo a morte. Um doseamento elevado de 
carboxiemoglobina confirma o diagnóstico (Intervalo de referência na criança: 0,5-1,5%), no entanto este 
muitas vezes não é possível dada a semi-vida curta da carboxiemoglobina no organismo (4-5h) reduzida 
ainda mais com a oxigenoterapia. O diagnóstico deverá ser suspeitado em todas as crianças com a 
sintomatologia acima descrita, particularmente pela apresentação de quadro semelhante em vários 
coabitantes. O tratamento consiste na administração de oxigénio a 100% por máscara de alto débito, ou em 
situações mais graves, em câmara hiperbárica. Em caso de intoxicação acidental, é fundamental a 
determinação da fonte para prevenção de acidentes futuros. Dadas as consequências possivelmente fatais 
desta patologia, muitas vezes negligenciada, torna-se premente a educação para a prevenção. 
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Perdidos e achados: passados 5 anos, onde estão as altas da Consulta de Obesidade Pediátrica? 
Luís Rodrigues1; Teresa Almeida1; António Bento Guerra1; Lia Ana Silva1 
1- Serviço de Pediatria do Departamento da Saúde da Mulher e da Criança do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. 

 
Introdução: A obesidade infantil é um dos problemas de saúde pública mais desafiantes do século XXI, sendo 
uma realidade em todos os países do mundo. Apesar da tendência decrescente na prevalência do excesso de 
peso e obesidade entre 2008 e 2016, Portugal continua a ser um dos países europeus que apresenta níveis 
de obesidade mais elevados.  
Objectivos: Identificar e caracterizar a população de crianças e adolescentes 5 anos após a alta da Consulta 
de Obesidade Infantil (COI) e o seu seguimento nos Cuidados de Saúde Primários (CSP). 
 Métodos: Estudo retrospetivo longitudinal do seguimento das crianças e adolescentes que tiveram alta da 
COI, entre 2012-2013, num hospital de nível II. Análise descritiva e bi-variada (Qui-Quadrado ou Fisher para 
as variáveis categóricas e teste T-student para as variáveis contínuas) através do SPSS.23, considerando-se 
diferença estatisticamente significativa se p-value ≤ 0,05.  
Resultados: Selecionados 75 indivíduos com excesso de peso ou obesidade, 56% do sexo masculino. A média 
de idade de início de seguimento em COI foi de 10,7 (±3,2) anos. A média do Índice de Massa Corporal (IMC) 
foi de 26,48 (±3,99) kg/m2 na primeira consulta e de 27,83 (±5,65) kg/m2 na última. A mediana do tempo de 
seguimento em COI foi de 2,5 anos (mínimo 0,0; máximo 10,2). Em 77% dos doentes houve alta da COI por 
abandono. A mediana do tempo decorrido entre a última COI e a primeira consulta nos CSP foi de 7 meses 
(mínimo 0,4; máximo 44,5). Em 50,6% não houve qualquer avaliação antropométrica em CSP, sendo a média 
de idade da última consulta de 18,4 (±4,1) anos. A média do IMC do último seguimento em CSP foi de 30,07 
(±6,52) kg/m2. Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa entre os IMC na primeira e última 
COI (p-value <0.001). 
Discussão/Conclusão: Este estudo reflete a não valorização desta doença não só a nível familiar, como pelos 
profissionais de saúde, e a falta de comunicação entre os CSP e hospitalares. Pretende-se sensibilizar para a 
necessidade de criar estratégias de sinalização e referenciação destas famílias para uma adequada e eficaz 
prevenção secundária. O seguimento em consulta tem sido a base do acompanhamento, mas é insuficiente, 
pelo que é importante refletir sobre alternativas que possam ser mais eficazes para o sucesso na intervenção 
da obesidade infantil, com uma correta articulação de cuidados.  
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