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1ª consulta, superiores a 6 meses. Uma das consequências da incapacidade crescente de resposta dos serviços de pediatria nesta
área tem sido a proliferação de «extensões» de centros de desenvolvimento privados com sede em Lisboa, em numerosos distritos
do País, com perda de qualidade e uma «mercenarização» de
cuidados a esta população.
3. Um previsível acréscimo de pedidos de consulta verificado em
todos os países ocidentais, relacionado com uma melhoria das
condições socioculturais da população, melhores expectativas e
exigências e uma maior preocupação com aspetos menos básicos da saúde infantil, por parte de pais, educadores e profissionais de saúde.
4. O facto de, contrariamente à «regra geral», a patologia a ser
acompanhada no designado nível II, ser sobreponível em muito
mais de 90% à do nível III, pelo que a diferenciação dos pediatras
com competência nesta área, deve ser semelhante em todos os
níveis. A exceção, é a patologia de muito baixa prevalência, por
beneficiar duma avaliação e ou intervenção específicas. A título
de exemplo aponto os casos da «baixa visão» ou do «autismo»,
situações que pela especificidade da avaliação e intervenção e
baixa prevalência, beneficiam da concentração em centros mais
diferenciados, onde é possível justificar o número de técnicos
necessários e proporcionar-lhes a prática necessária. Mas só
por esta razão e na minha opinião, nunca num âmbito superior
à região. O nível Nacional pode justificar-se no caso dos transplantes hepáticos pediátricos, mas em desenvolvimento já é mais
questionável.
5. O que deve diferenciar o nível II do nível III devem ser essencialmente os recursos em termos de outras subespecialidades
(neuropediatria, genética, metabólicas, etc.), assim como mais
recursos de outros profissionais, que permitam avaliações mais
compreensivas (psicólogos, terapeutas, educadores, etc.).
6. As responsabilidades do Ministério da Saúde (MS) no âmbito do
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) (DL
381/2009).
A Intervenção Precoce (IP) nos problemas de desenvolvimento e situações de alto risco em pré-escolares, não é mais o resultado da
«carolice» e trabalho duns quantos profissionais, envolvidos em projetos, como o conhecido e extinto PIIP (Projeto Integrado de Intervenção
Precoce do Distrito de Coimbra), em cuja criação me orgulho de ter
estado envolvido em 1989, e que foi o embrião da legislação atual que
torna a IP mandatória para crianças e famílias elegíveis.
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Um mito frequentemente aceite entre pediatras e responsáveis pela
organização de cuidados pediátricos, é o de que, por serem altamente prevalentes, os problemas do desenvolvimento são fáceis e a sua
abordagem está ao acesso de qualquer um. É claro que qualquer
pediatra faz desenvolvimento, como faz nefrologia, pneumologia,
gastro ou alergologia. Qualquer pediatra faz o básico de tudo. Mas a
minha perceção, é que na ausência de um treino específico, o pediatra
geral se sente bastante menos à vontade nesta área.
O grande problema da patologia do desenvolvimento, está relacionado
com a alta prevalência associada a muita complexidade na orientação
e acompanhamento a longo prazo e com a necessidade imperiosa de
uma equipa multidisciplinar.
Acompanhar adequadamente um jovem com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), pelos problemas comportamentais e comorbilidades em constante evolução, é geralmente muito mais
«consumidor de tempo» e até complexo, do que seguir uma criança
com um síndrome raríssimo associado a deficiência mental profunda,
em que muitas vezes, após o diagnóstico etiológico, a orientação se
limita a bom senso e à prestação de cuidados básicos.
Ou seja, a organização dos serviços a prestar a crianças com problemas do desenvolvimento, não segue a lógica geral da Pediatria,
do quanto mais raro, grave e complexo, em termos de diagnóstico e
prognóstico, mais difícil de orientar.
Centrar o papel do pediatra de desenvolvimento na investigação etiológica, remetendo o acompanhamento da criança para outros técnicos,
é não compreender a verdadeira essência desta subespecialidade.
O diagnóstico etiológico e investigação, apesar de inegavelmente importantes, são para o «desenvolvimentista», geralmente em parceria
com outras especialidades, apenas o princípio dum longo seguimento,
em que a cada momento, aspetos como a linguagem, a aprendizagem,
o comportamento, a adequação de serviços prestados e a «defesa» da
criança junto da comunidade, assumem um papel muito mais central
à sua prática.
Para além disso, há factos de grande relevância a ter em conta na
organização presente e futura desta área diferenciada:
1. A elevadíssima prevalência da patologia do desenvolvimento, que
atinge cifras de 15-20% e que no nosso País está claramente
subidentifcada pelos Cuidados de Saúde Primários.
2. A situação atual na área a nível Nacional, com um aumento importante de solicitações para consultas de desenvolvimento nos
últimos anos, não acompanhado pelo correspondente aumento
de recursos profissionais e que tem gerado esperas médias para
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Pediatria do desenvolvimento ou desenvolvimento da pediatria?
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O SNIPI é implementado através da atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), da Saúde (MS)
e da Educação e Ciências (MEC) e começou a ser implementado em
meados de 2010.
O sucesso e a eficácia da intervenção junto de crianças e famílias,
resultam necessariamente do assegurar por cada um dos 3 parceiros,
não só da sua participação em trabalho intersectorial nas diferentes
equipas, mas também do cumprimento adequado das suas funções
específicas.
De acordo com o DL 381/2009, as funções específicas do MS no âmbito do SNIPI, incluem:
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1. Assegurar a deteção, sinalização e acionamento da IPI.
2. Encaminhar as crianças para consultas ou centros de desenvolvimento, para efeitos de diagnóstico e orientação especializada.
Objetivamente constatam-se a este respeito em todo o País, falhas
generalizadas por parte dos serviços da saúde, concretamente a
não sinalização ou a sinalização tardia de crianças e famílias para
as Equipas Locais de Intervenção (ELI), associadas a uma reduzida
capacidade de resposta por parte das consultas e centros de desenvolvimento.
Estes factos comprometem o resultado final do trabalho de 3 ministérios, pelo que deverão ser alvo de medidas concretas para reforçar o
papel do MS nas suas funções específicas.
Espera-se também que a melhoria do funcionamento das mais de 150
equipas locais de intervenção precoce (ELI) a nível Nacional, localizadas na sua maioria em Centros de Saúde, dê origem, como parece
já estar a acontecer em muitas zonas do País, a um aumento da referenciação.

Por tudo o que referi, é importante que nos serviços de pediatria:
1. Esta área seja organizada em Unidades Diferenciadas (UD) de
Nivel II e Nivel III, em que a principal diferença não seja no nível
de diferenciação dos pediatras, que deve ser o mesmo. No nivel
III o número de pediatras e outros técnicos, deve ser o suficiente
para a criação de equipas de seguimento de patologias de baixa
incidência, com especificidades diagnósticas e terapêuticas, para
além de dar resposta à formação e investigação científica.
2. Se reforce o número de pediatras diferenciados nos 2 níveis, de
forma a lidar com uma situação já hoje crítica e que não se prevê que melhore, apesar da baixa da natalidade. É sempre bom
lembrar, que o reforço de pediatras implica o reforço de outros
profissionais que com eles fazem equipa.
3. S
 e crie em todas as UD (II e III) Consultas de Referência para a
Intervenção Precoce, de âmbito distrital, que articulem diretamente
com as Equipas Locais de Intervenção da sua área de influência e
contribuam para reforçar e melhorar o papel do MS no SNIPI.
Se no final a área do desenvolvimento for das áreas com mais pediatras diferenciados, seguramente não será nenhum exagero, pois esta
é claramente, como já foi afirmado, a patologia crónica mais prevalente da criança.
Apesar da grande evolução nos últimos anos, sente-se que ainda falta
à pediatria alguma mudança de mentalidade que se traduza na capacidade de aceitar e lidar com os problemas do desenvolvimento, com o
mesmo entusiasmo e respeito com que lida com toda a restante patologia pediátrica. Quando a Pediatria em Portugal, der esse importantíssimo passo do seu próprio desenvolvimento, dará um forte contributo
para melhorar um aspeto relevante para a qualidade da assistência
pediátrica, que geralmente distingue Países desenvolvidos, daqueles
em vias de desenvolvimento: a prestação de cuidados a crianças com
«necessidades especiais».

José Boavida
Pediatra do Centro de Desenvolvimento Luís Borges e 		
Comissário Nacional do MS, no âmbito do SNIPI
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Avaliação e Investigação Etiológica do Atraso do Desenvolvimento Psicomotor / Défice
Intelectual
Etiologic Evaluation and Investigation of Global Development Delay and Intellectual Disabilityf

O atraso global do desenvolvimento psicomotor (AGDPM) e o défice
intelectual (DI) definem-se de acordo com a idade do indivíduo afetado
(inferior ou superior a 5 anos) e resultam de um funcionamento cognitivo subnormal com origem durante o período do desenvolvimento, como
consequência de múltiplas causas, incluindo agressão perinatal ou erros
genéticos, em cerca de metade dos casos. No mundo ocidental contam
com uma prevalência de aproximadamente 3%, e têm um grande impacto na vida da pessoa afetada bem como respetiva família e sociedade.
O diagnóstico etiológico mantém-se desconhecido em cerca de 50-80%
da totalidade das situações. Enquanto doença genética é heterogénea,
para além da sua variabilidade clínica pode ocorrer de forma esporádica
ou ser familiar, compreendendo formas de transmissão autossómica dominante, recessiva ou ligada ao cromossoma X.
A avaliação e investigação etiológica são orientadas pela história clínica e familiar, e por um exame físico cuidadoso, com especial atenção
ao exame dismorfológico.
Neste trabalho, procedeu-se a uma revisão do ADPM/ DI, focando
o seu diagnóstico clínico, causas genéticas e respetiva investigação
etiológica. O protocolo apresentado é o seguido no serviço de genética
médica, de acordo com os consensos internacionais.
Palavras-Chave: atraso do desenvolvimento psicomotor, défice intelectual, diagnóstico clínico, investigação etiológica.

Developmental Delay (DD) and Intellectual Disability (ID), depending
on the affected individual being under or above five years-old, result
from environmental or genetic causes during the developmental period, that manifest as a subnormal functioning of intellectual abilities. In
western countries there is a prevalence of about 3%, with a great impact in the individuals, their families, as well as in the society. Etiologic
diagnosis remains unknown in about 65-80% of the cases. It is a clinically heterogeneous condition as it can be sporadic or familiar, encompassing an autosomal dominant, recessive or X-linked transmission.
Etiologic investigation emphasizes the importance of the clinical and
family history as well as the physical examination, with special care for
dysmorphologic evaluation.
The authors reviewed DD/ ID focusing not only on clinical diagnosis but
mostly on genetic causes and etiologic investigation. The protocol presented is followed by the Medical Genetics Department of Coimbra’s
Paediatrics Hospital, in accordance to the international consensus.

Keywords: development delay; intellectual disability; clinical diagnosis; etiologic Iinvestigation.

Introdução
O atraso global do desenvolvimento psicomotor (AGDPM) e o défice
intelectual (DI), estabelecidos como incapacidades de início precoce, resultam de um funcionamento intelectual subnormal com origem durante
o período de desenvolvimento como consequência de múltiplas causas,
incluindo agressão perinatal ou erros genéticos. Estes distúrbios do neurodesenvolvimento têm uma prevalência de aproximadamente 3% no
mundo ocidental, variando consoante a gravidade (avaliado em termos
de quociente de inteligência (QI), 2,5% para um QI <70 e 0,5% para um
QI <50). Esta patologia constitui um problema de saúde não resolvido
com um grande impacto socioeconómico, bem como na vida da pessoa
afetada e respetiva família.(1, 2) Para além do custo financeiro inerente
à problemática há ainda o impacto emocional e social na vida familiar
– pais e irmãos sujeitos a um stress crónico tanto pela estigmatização
social, como pela dependência constante a longo prazo e necessidade
de adaptação a uma realidade diferente da imaginada.(3)
Estudos populacionais revelam um predomínio do sexo masculino,
principalmente devido ao grande número de casos de défice intelectual ligado ao cromossoma X.

Em pediatria, o AGDPM é a segunda causa mais comum de perturbação
neurológica, logo a seguir à epilepsia. O termo AGDPM é comummente
reservado à criança com idade inferior ou igual a cinco anos e o termo
DI usado a partir da idade escolar. A criança com AGDPM é aquela que
apresenta atraso em alcançar os marcos do desenvolvimento, face ao
esperado para a idade cronológica, em duas ou mais áreas do desenvolvimento. A persistência do atraso ao longo do tempo é preditivo de um
DI. Noutros casos, o AGDPM pode ser ligeiro e transitório.
Os critérios diagnósticos de DI definidos pela DSM IV da Academia
Americana de Psiquiatria (5) e sustentados pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), implicam um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, avaliado num teste psicométrico individualizado e padronizado para o grupo cultural, associado a défice ou
incapacidade no funcionamento adaptativo.
A grande variabilidade entre a criança com aquisições normais e outra
com alterações subtis mas com significado clínico, tornam o diagnóstico etiológico um desafio. Não só devido ao grande espectro de causas
possíveis, como também à variabilidade de testes de investigação

(1) Serviço de Genética Médica; (2) Centro de Desenvolvimento Luís Borges - Hospital Pediátrico Carmona da Mota, CHUC EPE; (3) Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
Correspondência: Renata D’Oliveira - renata.ro@chc.min-saude.pt
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diagnóstica disponíveis, com elevados custos.(4) A etiologia (excluídos
causas ambientais) mantém-se desconhecida em cerca de 50-80%
dos casos, sendo uma doença genética heterogénea, com um fenótipo variável desde ligeiro a grave, isolado ou como parte de uma síndrome, com um padrão de hereditariedade igualmente diverso (casos
esporádicos ou familiares, autossómico dominante, recessivo, ligado
ao cromossoma X e ainda, o correspondente a alterações cromossómicas). A decisão de investigar uma criança (ou adulto) com AGDPM
ou DI implicará uma escolha criteriosa e a compreensão da utilidade
de cada teste. O conhecimento da causa do AGDPM/ DI é importante
para uma orientação clínica adequada, para o prognóstico, e para um
aconselhamento genético apropriado à família. No mundo ocidental,
esta patologia é o motivo mais frequente para referenciação a uma
consulta de genética.
Neste trabalho procedeu-se a uma revisão do AGDPM/ DI de causa
desconhecida, com particular destaque ao diagnóstico clínico, causas
genéticas e respetiva investigação etiológica.

1 • Critérios de Diagnóstico
Do ponto de vista clínico, o AGDPM caracteriza-se por um atraso significativo em dois ou mais domínios do desenvolvimento infantil, sendo
o seu diagnóstico um processo que implica múltiplas avaliações ao
longo do tempo.
O DI, previamente denominado por Atraso Mental, tem os seus critérios de diagnóstico atualmente definidos pela DSM IV (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders 4th Ed.) – Intellectual Developmental Disorder – Mental Retardation.(5) Este termo, Atraso Mental,
encontra-se em desuso, apresentando os futuros critérios da DSM V Intellectual Developmental Disorder uma nova nomenclatura, Intellectual Disability/ Défice Intelectual, de acordo com a terminologia MeSH
(Medical Subject Headings), implicando não só um défice cognitivo
como também funcional.(5)
Os critérios de DI da DSM IV contemplam três itens (abaixo indicados
por A, B, C) e assentam no grau de gravidade e na incapacidade intelectual revelada pelos valores de QI
Tabela 1 • Quadro resumo da Classificação AGDPM e DI 		
(de acordo com os critérios da DSM-IV)

AGDPM

Atraso em dois ou mais domínios do
desenvolvimento infantil.

Atraso Mental Ligeiro

QI 50–55 até 70

Atraso Mental Moderado

QI 35–40 até 50–55

Atraso Mental Grave

QI 20–25 até 35–40

Atraso Mental Profundo

QI abaixo 20-25

A – Funcionamento intelectual significativamente abaixo da média: valor de QI igual ou inferior a 70, num teste individual de avaliação
de inteligência.
B – Défice ou incapacidade no funcionamento adaptativo (com nível
abaixo da média do esperado para a sua idade cronológica e grupo
cultural), em pelo menos duas das seguintes áreas: comunicação,
autonomia, socialização / relação interpessoal, uso de recursos
6

da comunidade, atividades domésticas, capacidades académicas,
trabalho, saúde, prazer e segurança.
C – Idade de início antes dos 18 anos.
Os novos critérios do DSM V para a Perturbação do Desenvolvimento Intelectual não baseiam a codificação no nível de QI. Incluem três
critérios diagnósticos, mas a definição dos graus de gravidade ainda
está em discussão. Focam igualmente dificuldades nas capacidades
mentais superiores (raciocínio, resolução de problemas, pensamento
abstrato…, com QI dois ou mais desvios-padrão abaixo da média para
a idade e grupo cultural, o que corresponde a um valor inferior ou igual
a 70) e uma incapacidade de funcionamento global / comportamento
adaptativo – desempenho das atividades de vida diária. Destaca a idade de início durante o período de desenvolvimento.

1.1. O
 s testes de avaliação do desenvolvimento / testes
psicométricos

Para diagnosticar e avaliar a gravidade do ADPM assim como o DI, os
psicólogos recorrem a determinados instrumentos utilizados na área
do desenvolvimento infantil:
1.1.1. Schedule of Growing Skills II (SGS II) – Escala de Avaliação de
Competências no Desenvolvimento Infantil
Esta escala identifica o nível de desenvolvimento da criança (em meses)
em 10 áreas (controlo postural passivo, controlo postural ativo, locomoção, manipulação, visão, audição e linguagem, fala e linguagem, interação social, autonomia pessoal e cognição), permitindo traçar um perfil de
desenvolvimento com áreas fortes e fracas. Apesar de se tratar essencialmente, de uma escala de rastreio aplicada entre os 0 e os 5 anos de
idade, torna-se um instrumento de fácil administração e de grande utilidade prática para quem avalia e intervêm com crianças pré-escolares.
1.1.2. Escala de Desenvolvimento Ruth Griffiths
Esta escala avalia o nível de desenvolvimento psicomotor em diferentes
subescalas dos 0 aos 8 anos de idade (Locomoção, Pessoal-Social, Audição e Linguagem, Coordenação Olho-Mão, Realização e Raciocínio-Prático). Os resultados obtidos das avaliações facultam as Idades Mentais e Quocientes das Subescalas e um Quociente Geral. Os quocientes
das subescalas podem ser convertidos em percentis permitindo expressar o desempenho da criança relativamente à população em geral.

1.1.3. Escalas de Inteligência de Wechsler
Estas são a principal referência e as mais utilizadas como medida de
inteligência. Elas avaliam um leque diversificado de aptidões mentais,
que refletem o funcionamento intelectual global em idade pré-escolar
e primária (WPPSI-R), em crianças (WISC-III) e em adultos (WAIS-III).
Estas escalas fornecem um Quociente Intelectual Verbal (QIV), Quociente Intelectual de Realização (QIR) e Quociente Intelectual Escala
Completa (QI EC). As distribuições dos QIs apresentam uma média de
100 e um desvio-padrão de 15. Um QI de 100 representa um desempenho médio de um sujeito para uma determinada idade.

A etiologia, tal como é definida por Schaefer e Bodensteiner em 1992(6),
é o diagnóstico específico que pode ser traduzido em informação clínica útil para a família, como informação sobre o prognóstico, riscos de
recorrência e terapêuticas disponíveis. As causas do AGDPM podem
ser várias, desde complicações pré e perinatais (infeções, prematuridade, complicações obstétricas), pobreza e nível sociocultural baixo,
outros fatores ambientais como a exposição a teratogéneos durante a
vida intrauterina (sendo o álcool o mais frequente) e causas genéticas.
Excluídas as causas «não genéticas» (com uma contribuição importante de cerca de 20-40%), algumas das quais podem ser prevenidas,
a maioria das situações de AGDPM/ DI tem uma origem genética.
Esta tanto pode resultar de anomalias cromossómicas (micro ou submicroscópicas) como ser uma doença monogénica com transmissão
Mendeliana, podendo então variar numa escala ampla de resolução,
isto é, desde alterações citogenéticas, mutações pontuais, até mesmo
alterações epigenéticas.(3)
O AGDPM/ DI ligeiro tem frequentemente uma característica multifatorial
encontrando-se bastante relacionado com grupos sociais mais desfavorecidos, contando também com uma contribuição genética – a maioria
por pequenas duplicações e deleções cromossómicas que aumentam o
risco de suscetibilidade de doença.(7) Ainda assim, a sua causa permanece desconhecida em cerca de 70% dos casos.(2) As formas moderadas,
profundas e graves manifestam uma distribuição mais uniforme e transversal aos grupos sociais, encontrando-se associadas a graves defeitos
genéticos (cromossómicos ou moleculares), sendo mais provável obter a
confirmação de um diagnóstico, em cerca de 50% dos casos.(7)
• Anomalias cromossómicas
As alterações citogenéticas microscópicas (visíveis no cariótipo), numéricas (aneuplodias) ou estruturais (deleções, duplicações, rearranjos equilibrados) são responsáveis por cerca de 15% dos casos de AGDPM/ DI, moderado a profundo, sindrómicos.(7) Igualmente, concorrem
microdeleções recorrentes (alterações suficientemente grandes para
serem observadas ao microscópio, a maioria pela técnica FISH, Fluorescence in situ Hybridization), que podem ser causa de síndromes
bem reconhecidos como o de Deleção do 22q11 (DiGeorge / Velo-cardio-facial), Prader-Willi, Angelman, Smith-Magenis, Sotos, entre

• Formas Autossómicas Dominantes e Recessivas
Mutações pontuais, pequenas inserções ou deleções são responsáveis por várias situações autossómicas. As formas autossómicas dominantes de DI (Autosomic Dominant Intelectual Disability, ADID) grave, geralmente devem-se a mutações de novo (devido a uma menor
taxa de reprodução).
Há síndromes ADID bem conhecidos e definidos, como a Neurofibromatose tipo 1, Esclerose Tuberosa e Distrofia Miotónica, com dificuldades cognitivas em variados graus. Quanto à forma não-sindrómica,
pouco ainda se conhece, mas vários são os casos idiopáticos em que
têm sido detetadas CNVs de novo causadoras de doença.(7)
A forma hereditária autossómica recessiva de DI (Autosomic Recessive.Intelectual Disability, ARID) é assumida como responsável por
um grande número de casos ainda que, comparativamente às formas
XLID, muito esteja por descobrir. Sabe-se que a consanguinidade é
um reconhecido fator de risco para o AGDPM/ DI, e muitos dos genes estudados até agora interferem no processo de sinapse ou são
específicos para funcionamento dos neurónios.(1) Um grande e conhecido grupo destas doenças, responsável por cerca de 1% dos DI nãosindrómicos em caucasianos, é o das doenças hereditárias do metabolismo. Estas têm um fenótipo muito variável, cuja apresentação vai
desde encefalopatia ou outros sinais neurológicos, descompensações
episódicas, organomegalias, achados em neuroimagiologia, ou suspeitada apenas pela história familiar (consanguinidade, outros filhos
com morte inexplicada). Também existem algumas formas ligadas ao
X, como o défice do transportador da creatina.(7) Este grupo de doenças,
7
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2 . Causas Genéticas de AGDPM/ DI

outros. As deleções subteloméricas encontram-se em cerca de 2% dos
doentes com AGDPM/ DI idiopático. As anomalias citogenéticas submicroscópicas (não observáveis ao microscópio) sejam microdeleções
ou microduplicações, são detetadas por técnicas de alta resolução,
como o array CGH (Comparative Genomic Hybrydization). Esta é uma
técnica capaz de detetar desequilíbrios do genoma (utilizando ADN),
consistindo em pequenas alterações do número de cópias (copy number variants, CNVs). Hoje sabe-se que estas CNVs são causa fundamental de muitas formas específicas de DI bem como de outras
doenças genéticas. Este método tem uma taxa de deteção diagnóstica
em cerca de 10-15% dos AGDPM/ DI.(3, 7, 9)
• Formas ligadas ao cromossoma X, X-Linked Intellectual Disability
(XLID).
Desde cedo se percebeu que o sexo masculino era o mais afetado
por esta doença. A forma de AGDPM/ DI, moderado a grave, ligada
ao cromossoma X é a causa mais frequente no sexo masculino. Atualmente acredita-se que cerca de 10% de todos os casos de dificuldades
cognitivas precoces sejam XLID.(7, 9) Este é um grupo heterogéneo de
patologia dividindo-se também em sindrómico e não sindrómico. Uma
patologia a ter em conta é a síndrome do X-Frágil, afetando cerca de
2% dos indivíduos com AGDPM/ DI é a principal causa hereditária de
DI (com uma prevalência de 1:2500 entre sexo feminino e masculino)
e a forma mais frequente ligada ao cromossoma X nos indivíduos do
sexo masculino. São conhecidos mais de 100 genes responsáveis por
formas XLID não sindrómicas, tendo sido identificadas mutações em
cerca de 70. Por sua vez, foram encontradas CNVs em cerca de 10%
das famílias com XLID.(7)
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1.1.4. Escala de Comportamento Adaptativo Vineland
Esta escala avalia as competências cognitivas, sociais e práticas adquiridas pela pessoa para corresponder às exigências da vida quotidiana. Esta escala é uma entrevista semiestruturada aplicada aos
pais/ cuidadores para crianças entre os 0 e os 18 anos de idade (com
ou sem deficiência global). A escala mede o Comportamento Adaptativo em 4 domínios: Comunicação (recetiva, expressiva e escrita),
Autonomia (pessoal, doméstica, comunidade), Socialização (relações
interpessoais, jogos e lazer) e Motricidade (global e fina). Para cada
domínio e subdomínios é possível obter uma idade equivalente. Os
resultados podem ainda ser traduzidos em termos de percentis e de
desvio padrão. Esta escala em conjunto com uma avaliação cognitiva
irá ajudar a definir o diagnóstico de Défice Intelectual.
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também é responsável por quadros sindrómicos, os quais não são alvo
deste trabalho. O facto de algumas doenças deste grupo ter tratamento ainda que sintomático, realça a importância do seu diagnóstico.

• Defeitos de epigenética

Tabela 2 • Quadro resumo agrupando alguns exemplos conhecidos de
doenças de causas genética de acordo com o tipo de hereditariedade

Hereditariedade Mendeliana
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O termo epigenética refere-se a todas as mudanças funcionais, reversíveis e herdáveis, no genoma sem alterar a sequência do ADN, estando
relacionada com toda a atividade reguladora do genoma sem envolver
mudanças no código genético. Mecanismos epigenéticos (por exemplo,
erros de metilação do ADN) interferem na regulação da expressão dos
genes através da modulação da cromatina. Cada vez mais são identificados genes com mutações que resultam em erros epigenéticos com
influência em mecanismos que contribuem para o DI.(10) São exemplo
os síndromes de Prader-Willi, Angelman e Beckwith-Wiedemann, como
acima referido, que também podem ter a sua origem em erros genéticos.

Hereditariedade Não-Mendeliana

Autossómica Dominante

Cromossomopatias

Esclerose Tuberosa

Síndrome de Down (Trissomia 21)

Neurofibromatose tipo 1

Síndrome de Pallister-Killian (tetrassomia
12p)

Distrofia Miotónica

Síndrome deleção 5p (Síndrome do Cri-du-Chat)

Autossómica Recessiva

Cromossomopatias – síndromes microdeleção
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Ataxia telangiectasia

Deleção do 22q11 (Síndrome de DiGeorge/
Velocardiofacial)

Várias doenças hereditárias do Metabolismo

Síndrome de Smith-Magenis

Ligada-Cromossoma X

Síndrome de Sotos*

Síndrome do X-Frágil

Defeitos de Epigenética

Síndrome de Rett

Síndrome de Angelman

Distrofia Muscular de Duchenne

Síndrome de Prader-Willi
Síndrome de Beckwith-Wiedeman

* Cerca de 80-90% dos casos na população ocidental têm origem em mutações no gene NSD1.

3. Abordagem Diagnóstica
Para a família de uma criança com AGDPM/ DI um diagnóstico pode
contribuir para o restabelecimento do sentimento de controlo. Resposta a
perguntas como «Qual é a causa?», «Porquê aconteceu?», «Que complicações médicas?», «O que esperar?», «Poderá acontecer novamente?»,
«Como prevenir numa futura gravidez?», «Como aprender mais?», «Que
apoios existem?», poderá ser obtida. Assim, um diagnóstico etiológico tem
implicações no risco de recorrência, acompanhamento, terapêuticas a instituir, antecipação de problemas e prognóstico da situação.
Uma avaliação clínica otimizada implica uma boa história clínica (com
informação pré e pós-natal), uma história familiar com a construção do
heredograma (com pelo menos três gerações), um exame físico e neurológico completo, focando e valorizando a avaliação de anomalias minor
(como dismorfismos) e de sinais comportamentais ou neurológicos que
permitam ao clínico o reconhecimento de um síndrome ou diagnóstico.(8)
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a) História Familiar e Clínica

Heredograma com três gerações, questionando sobre consanguinidade e focando principal atenção em atrasos do desenvolvimento, défices cognitivos, doença psiquiátrica, malformações congénitas, abortamentos espontâneos, nados-mortos e mortes precoces.
b) Exame de Físico (incluindo observação de sinais dismórficos)
O exame dismorfológico, realizado por um geneticista experiente, juntamente com a história clínica pode fazer diagnóstico em cerca de 1/3
dos casos, pode ser orientador para a realização de estudos adicionais, contribuindo para o diagnóstico noutro 1/3. Pode então, contribuir
ou ser essencial para o diagnóstico na maioria dos casos. (8)
c) Exames complementares de Diagnóstico

A investigação laboratorial per se, contribui para o diagnóstico em
aproximadamente 1/3 dos casos de AGDPM/ DI de causa previamente
desconhecida.
Sempre que possível, perante uma hipótese de diagnóstico, deverá
ser realizada a respetiva confirmação etiológica (citogenética, molecular, bioquímica ou enzimática).
A investigação genética do AGDPM/ DI, com ou sem dismorfismos, compreendia uma análise dos cromossomas em sangue periférico (cariótipo). Nos últimos 50 anos vários estudos evidenciaram que alterações
cromossómicas estão frequentemente associadas a todos os tipos de
DI, tanto mais quanto maior o número de outras anomalias (> 6 minor).(8)
O exame de primeira linha usado atualmente na avaliação diagnóstica
de indivíduos com AGDPM/ DI ligeiro a grave, com ou sem dismorfismos, sindrómico ou não-sindrómico, sem hipótese diagnóstica, é o
aCGH, por ser o teste genético com maior alcance diagnóstico nestas
situações clínicas. Como referido anteriormente esta análise deteta
CNVs, sendo determinadas pela diferença na intensidade dos padrões
de hibridização entre o ADN do doente e um controlo do mesmo sexo.
Porém, esta técnica tem limitações, pois tem pouca capacidade para
detetar alterações genéticas como inversões, inserções equilibradas,
translocações recíprocas, poliploidias e mosaicismos de baixo grau
(inferiores a 20%), rearranjos em sequências repetitivas e mutações
pontuais. A sua interpretação ainda é um desafio, tanto para o geneticista clínico como para o molecular. No aconselhamento genético, o
probando enfrenta-se muitas vezes com decisões reprodutivas difíceis.
O cariótipo permanece o exame de primeira linha para situações cuja
história familiar identifique abortamentos múltiplos, ou na presença de
uma hipótese de diagnóstico detetável por esta análise.
Na presença de micro ou macrocefalia ou alterações neurológicas,
deverá ser ponderada uma ressonância magnética cerebral (RM-ce),
sempre que possível com espectroscopia. Malformações cerebrais
são encontradas com frequência nestes doentes (cerca de 30%), e
ainda que importantes pistas diagnósticas, só levam a um desfecho
em até 4% dos casos.(8)
Perante um doente com ou sem dismorfismos, sem anomalias estruturais nem microcefalia, rapaz ou rapariga, cujo aCGH não tenha evidenciado qualquer alteração cromossómica, deve ser ponderado o estudo
molecular do síndrome do X-Frágil. Esta análise deverá ser levada a
cabo antes do aCGH em casos onde haja dismorfimos compatíveis
com este síndrome e o DI seja ligeiro.
Uma investigação metabólica permite um diagnóstico em cerca de
1-2% dos casos. Esta deverá ser aplicada de forma seletiva, criteriosa
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Figura 1
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e direcionada ao grupo de doenças em suspeita, sempre com base na
história clínica e exame físico.
Perante a identificação de um diagnóstico etiológico, é efetuado o
aconselhamento genético, fornecida informação adequada à família
e providenciado um acompanhamento médico com vista a promoção
de saúde daquele indivíduo. Quando relevante e pretendido realiza-se
uma avaliação a outros membros da família.
Após uma investigação etiológica exaustiva e orientada, e na ausência
de um diagnóstico etiológico, realiza-se um aconselhamento genético
com base em dados empíricos, mantém-se uma vigilância médica e
solicita-se uma reavaliação num período pré-determinado, aguardando ou pela evolução do quadro clínico ou pelo aparecimento de novas
técnicas de investigação genética. De referir, que já estão em prática
técnicas de sequenciação de nova geração, nomeadamente a sequenciação do exoma (1% do genoma que contém informação codificante de
proteína). Esta técnica, em início no campo do diagnóstico do AGDPM/
DI sem diagnóstico (efetuada apenas num laboratório europeu), projeta-se como uma nova esperança não só para o diagnóstico de doenças
presumivelmente mendelianas, mas também para variantes genéticas
raras de doenças comuns e mutações somáticas em cancros.(13)
Na figura 1, encontra-se o protocolo de investigação do AGDPM/ DI
aplicado no Serviço de Genética Médica do Hospital Pediátrico Carmona da Mota, em consenso com as orientações mundiais.(12)

Conclusão
O AGDPM/ DI, definido de acordo com a idade cronológica do indivíduo e classificado de acordo com avaliações com testes psicométricos,
tem uma prevalência de aproximadamente 3%, e um grande impacto
na vida da pessoa afetada bem como respetiva família e sociedade.
Esta condição clínica tem múltiplas causas etiológicas, na sua maioria
de causa genética.
A genética do AGDPM/ DI tem sido difícil de desvendar e a sua principal razão reside na sua extensa heterogeneidade genética e fenotípica. Famílias com múltiplos indivíduos afetados são raras, seja porque
muitos casos são esporádicos, causados por mutações de novo ou
porque ocorre uma limitação deliberada no tamanho da família após
nascimento de uma criança com problemas.(3)
Cada vez mais, a análise cromossómica submicroscópica (aCGH) é solicitada na investigação diagnóstica de doentes com AGDPM/ DI, Perturbação do Espectro do Autismo e anomalias congénitas múltiplas de causa
desconhecida, deixando ainda muitas situações de difícil interpretação. O
conhecimento da origem do problema pode ser confortante para a família,
permitir uma antecipação e tratamento das situações clínicas associadas,
assim como facilitar o aconselhamento genético adequado.(8, 3)
Apesar do protocolo apresentado ser o mais consensual e orientador
na investigação etiológica nestes doentes, tal como em muitas outras
situações em medicina não será aplicável a todos. Cada caso é um
caso e por vezes é necessário adaptar a norma de orientação diagnóstica em benefício do doente ou da família.
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O que são portadores de estreptococo β-hemolítico do grupo A?
What are group A Streptococcus carriers?

Abstract

O estado de portador-são (EPS) de estreptococo β-hemolítico do grupo A (EβGA) é definido pelo isolamento de EβGA na orofaringe de uma
criança ou adulto assintomáticos, seja na ausência de medicação antibiótica ou após completar um curso de antibioterapia ou que não evidencie resposta serológica. A incidência do EPS varia entre os 3-20%,
de acordo com a idade, o mês do ano e os tipos de estudos. Deve ser
evocado em crianças com isolamento do EβGA em todos os estados
respiratórios febris. Apesar de ser considerado inofensivo o seu risco
de contágio não é negligenciável sobretudo nas fases precoces do
mesmo. Contudo, a sua identificação e tratamento só são desejáveis
em determinadas circunstâncias.

The carrier of group A streptococci (GAS) is an asymptomatic child or
adult with a GAS isolation in the oropharynx in the absence of antibiotic, or after completion of an adequate course of antimicrobial treatment
or no serologic response. The incidence varies with the age, month
of the year and the studies type between 3-20%. Must be evocated if
GAS isolation in all episodes of acute respiratory infection. In spite of
been innocuous the contagiousness is not neglectable and is highest
early in the course of carriage. The identification and treatment is only
desirable under certain circumstances.

Palavras-Chave: Portador; Estreptococo β-hemolítico do grupo A;
Amigdalite estreptocócica.

Keywords: Carrier; Group A streptococci; Streptococcal sore throat.

EβGA
EPS
PANDAS

– Estreptococo β-hemolítico do grupo A
– Estado de portador são
– Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders

PCEβGA

– P
 ortador crónico de estreptococo β-hemolítico
do grupo A
TASO
– Título de anti-Streptolisina O
TR-EβGA – Teste rápido para EβGA
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Resumo

Introdução
O estreptococo β-hemolítico do grupo A (EβGA) é um agente infeccioso capaz de provocar doenças localizadas (faringo-amigdalites, erisipela, celulite entre outras) e/ou invasivas (artrite séptica, pneumonia,
sépsis, etc) e de provocar doenças diferidas imunomediadas (febre
reumática, glomerulonefrite, PANDAS- Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders) (1).
Foram identificados mais de 100 serótipos do EβGA de acordo com o
tipagem da proteína M da parede celular. Uma alternativa mais recente
e discriminatória é baseada na sequenciação do gene da proteína M
(gene emm) (1).
Na prática diária, a presença do EβGA na orofaringe é indicativo do
seu papel na patogenicidade da clínica apresentada pelo doente. Contudo, pelo facto de por vezes colonizar a pele mas frequentemente as
mucosas, em especial a orofaringe, coloca naturais desafios clínicos
na distinção entre infecção e estado de portador são (EPS).
O portador crónico de estreptococo β-hemolítico do grupo A
(PCEβGA) tem constituído controvérsia clínica em termos de diagnós-
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tico e tratamento. A sua definição pode ser pouco precisa e a decisão
sobre quando e como tratar pode tornar-se um dilema (2). Estes portadores assintomáticos têm sido considerados inócuos para o próprio
indivíduo, contudo não é de menosprezar o risco de transmissão inerente a este estado (2).
A dificuldade na abordagem destas situações motivou esta revisão bibliográfica focando a sua definição, incidência, contagiosidade e a sua
abordagem à luz dos conhecimentos actuais.

Definição de portador assintomático de estreptococo β-hemolítico do grupo A
A definição tradicional de PCEβGA baseia-se no isolamento, por
cultura, deste gérmen na naso ou orofaringe, num indivíduo que, no
momento da colheita, não tenha outra evidência de infecção aguda e
que, posteriormente, não evidencie resposta serológica (2-5).

2. Assistente Graduado de Pediatria – Hospital Pediátrico de Coimbra
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O que são portadores de estreptococo β-hemolítico do grupo A?

Uma definição mais prática e mais correntemente utilizada assenta
na positividade da cultura da orofaringe para EβGA, numa criança assintomática, após completar um curso de antibioterapia adequado (2-7).
O tempo da colheita após o tratamento, varia nos vários estudos entre
os 3 e os 35 dias (2,6-8).
Inerente a este conceito, está a necessidade da determinação cuidadosa da ausência de sintomas e da terapêutica adequada (2).
Apesar da cultura da orofaringe ser considerado o método que apresenta melhor sensibilidade, os testes rápidos para EβGA (TR-EβGA)
actuais de co-aglutinação em látex e ELISA são mais rápidos, permitindo resultados em 10-15 minutos com elevada sensibilidade e especificidade (1,2,5) (especificidade superior a 95% e sensibilidade de 90% a
mais de 95% nos métodos mais sensíveis) (9-13).
Relativamente à evidência serológica de ausência de infecção – pelo
titulo de anti-Streptolisona O (TASO) e a antiDNase B – esta foi proposta no passado mas ficou reservada para estudos de investigação
(2)
, tendo utilidade apenas na diagnóstico retrospectivo das doenças
imunomediadas desencadeadas por esta bactéria.

Quando suspeitar de estado de portador assintomático de estreptococo β-hemolítico do grupo A
Devem evocar estado de PCEβGA (1,2,4,5):
1) Episódios recorrentes de faringite com TR-EβGA positivos;
2) Faringite com clínica sugestiva de etiologia viral, mas com isolamento de EβGA.
Habitualmente atribui-se uma etiologia estreptocócica se o TR-EβGA
ou a cultura das secreções da orofaringe são positivos para EβGA.
Contudo, os TR-EβGA não permitem distinguir uma infecção do estado
de portador numa criança com faringite aguda por outra etiologia. A
demonstração das seguintes características revela forte evidência de
que a criança é antes uma portadora (1,2,5):
– Clínica sugestiva de causa viral;
– Dados epidemiológicos da comunidade a favor de causa vírica;
– Resposta mínima à antibioterapia (enquanto na verdadeira infecção a resposta é rápida);
– Persistência de EβGA na orofaringe, na ausência de outros sintomas, entre os episódios de faringite (independente do número
relativo de colónias de EβGA encontradas na placa de cultura) (2,3);
– Ausência de resposta serológica;
– Isolamento do mesmo serótipo em todas as colheitas (geralmente a serotipagem está reservada a estudos de investigação).
Atendendo à dificuldade de distinção entre doente vs portador, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Americana de Doenças
Infecciosas têm proposto que, apenas as crianças com sintomas típicos (Quando I) (1-6,14-16) devem ser submetidos a TR-EβGA ou a cultura
para EβGA.
Idade < 2 anos
Início súbito
Enantema Faríngeo
Petéquias palato / Uvulite
Hipertrofia amigdalina / Odinofagia
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Faringite
estreptocócica
+
+++
+++
++
++

Faringite
virusal
+++
-/+
-/+

Quadro I • Sintomas típicos de faringite estreptocócica vs virusal
Estomatite anterior / Gengivite / Aftas orais
Placas de fibrina nas amígdalas tipo pseudo-/+
membranas (aderentes às amigdalas)
Exsudato faríngeo (que escorre )
++
Narinas escoriadas (+ lactentes)
++
Adenomegálias
submandibulares
ou
+++ (> 2 cm
cervicais anteriores dolorosas à palpação
bilaterais)
Exantema escarlatiniforme
++
Febre > 38,5ºC
+++ / Cefaleias intensas
++
++
Dor abdominal pseudo-cirúrgica (14)
Tosse / Rinorreia
-/+
Conjuntivite / Rouquidão
Diarreia / Organomegálias*
(adaptado de: referências 1-6,14-16)

++
+++
+
-/+
-/+
+++
++
++

* Em especial na amigdalite por vírus Epstein-Barr
Legenda: - Geralmente ausente; + Raro; ++ Comum; +++ Frequente.

Mecanismos subjacentes ao estado de portador
assintomático de EβGA
A patogénese de PCEβGA permanece obscura. O EβGA tem demonstrado sensibilidade universal (100%) à penicilina e a outros
β-lactâmicos, e uma taxa de sensibilidade significativamente menor
aos macrólidos (sensibilidade que ronda 80%)(1,5,17-19). Perante isto, no
passado, foram propostas hipóteses como a presença de organismos
não-EβGA produtores de β-lactamases ou de bacteriocina, ausência
da flora normal que inibe o EβGA e a tolerância à penicilina. Estas
hipóteses não foram confirmadas e demonstrou-se igualmente que a
não aderência ao tratamento não pode explicar o EPS (4,20).
Actualmente pensa-se que a persistência intracelular de EβGA tenha
um papel patogénico no estado de portador. Com efeito, vários estudos realizados a partir dos últimos anos da década de 90 têm demonstrado que o EβGA in vitro invade as linhas celulares epiteliais humanas
com subsequente protecção em relação à antibioterapia (4,21).
No entanto, os factores que governam a expressão clínica da infecção
estreptocócica continuam a ser desconhecidos. Como e porquê algumas crianças incorporam regularmente o EβGA como parte da sua
flora normal, e se tornam imunes, é também desconhecido (3,20). Os
factores bacterianos ou do hospedeiro locais e sistémicos que promovem a aderência à mucosa ou a sobrevivência intraepitelial do EβGA
parecem ser áreas de investigação prometedoras (3,4).

Incidência de portador assintomático de estreptococo β-hemolítico do grupo A
A incidência de portador assintomático de estreptococo β-hemolítico
do grupo A, varia de acordo com os métodos utilizados e com a população estudada, nomeadamente no que diz respeito a factores relacionados com a faixa etária, variações sazonais e climáticas e factores
socioeconómicos (2,22).
Os PCEβGA podem alojar o EβGA durante muitos meses a mais de um
ano apesar de antibioterapia instituída para faringite estreptocócica (1,3-5).

O que são portadores de estreptococo β-hemolítico do grupo A?

Os estudos realizados na prática clínica (transversais) têm revelado
taxas mais baixas de portadores. Nestes estudos, avalia-se a taxa de
estado de portador no momento em que a criança assintomática e/ou
doente procura cuidados médicos (2).
No Quadro II estão descritas as taxas de PCEβGA em crianças de
acordo com o tipo de estudo, ano e país.
Quadro II • Incidência de PCEβGA de acordo com o tipo de estudo

País

N*

Culturas

1961-1967 (26)

L

EUA

434

22627

5-11

-

11,2%

1978-79 ( 27)

T

Kuwait

1041

1041

6-16

-

10%

1998-2002

L

EUA

125

5658

5-15

27-32%

15,9%

1999-2000 (22)

T

Brasil

753

753

5-19

0-2,3%**

0,8%

2004 (28)

T

Turquia

351

351

11-13

-

25,9%

2005 (30)

T

Argentina

108

108

4-15

-

13%***

2006

T

Índia

1102

1102

5-17

-

8,4%

(3)

(31)

Idade Taxa de Taxa
(anos) PCEβGA média

Estudos
clínicos

Tabela 1 • Taxa de portadores crónicos de EβHGA conforme a idade
(adaptado de Ginsburg CM, et al. Seroepidemiology of the
group A streptococcal carriage state in a private pediatric practice. Am J Dis Child 1985;139:614-7)

2) Clima
O estado de PCEβGA pode estar presente em 15-20% de crianças assintomáticas em idade escolar atingindo picos nos meses de Inverno e
na Primavera (1,2,4,5,15,22). Parece que nos adultos esta variação sazonal
não se verifica (taxa de 2% durante todo o ano) (15).
A prevalência de PCEβGA aumenta em áreas de clima temperado e
frio e triplica em meses frios. Pensa-se que em parte seja devido ao
efeito facilitador das infecções víricas (15,22).
3) Condições Sócio-económicas
O estado socioeconómico e a acessibilidade aos cuidados de saúde
estão interligados, e ambos são variáveis que influenciam as taxas de
estado de portador não medicado (2).
Há indícios de que a prevalência de infecção por EβGA seja facilitada
directamente por condições habitacionais: o número de familiares por
moradia e ambientes com aglomeração de adultos ou de crianças. A
bactéria pode permanecer por longo tempo em portadores assintomáticos, promovendo a transmissão para outros e exercendo influência
na cadeia epidemiológica com re-infecção em «ping-pong» 5,6,22).
Durante surtos de doença estreptocócica a taxa de portadores pode
ser tão alta quanto 50% (1,2,4).
B – Incidência de acordo com o tipo de estudo:
Os estudos escolares em crianças assintomáticas têm demonstrado as
taxas mais elevadas de portadores. Nalguns estudos as mesmas crianças
foram sujeitas a colheitas repetidas para cultura (estudos longitudinais) e
os testes foram repetidos nas intercorrências respiratórias altas (2).

3,4% A

1959-60 (32)

T

EUA

1051

1051

-

1980-82 (23)

T

EUA

1362

1362

0,2-14

0-8,3%#

≤ 14

10,9%

15-44

2,3%

³ 45
0-5

0,6%
6,9%

6-14

11,7%

15-44

3,2%

³ 45

0,8%
2,5% A

0,3-22

4,4% IRAp

1983-84 (33)

1988-89 (34)

1996-1997 (6)

T

T

T

Dinamarca 2626

Croácia

EUA

1796

660

2626

1796

660

5,5% IRA

6,9% IRAc
1999 (24)
2004 (29)

T
T

Israel
Índia

415
310

415
310

0,2-5
5-14

7,8% A
10% IRA
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Ano

3,9%
3,3%

10,9%##

8,8%###

3,9%
6,7%
8,4%

*N
 úmero de indivíduos assintomáticos ou com infecção respiratória aguda viral
** Taxa mais elevada aos 7 anos
*** Taxa mais elevada no grupo etário dos 8-10 anos (20%)
#
Taxa mais elevada no grupo etário 5-7 anos
##
Taxa média em crianças ≤ 14 anos. Taxa média de todas as idades 2,2%
###
Taxa média em crianças ≤ 14 anos. Taxa média de todas as idades 6%
Legenda: T-Transversal; L-Longitudinal; A-Assintomáticos; IRA-Infecção respiratória aguda viral; p-Presumível; c-Comprovada.

Contagiosidade dos portadores assintomáticos de
estreptococo β-hemolítico do grupo A
Existem vários estudos a documentar a contagiosidade dos PCEβGA.
Apesar de parecer que o risco de transmissão aos contactos é baixo,
sendo 3 vezes menor que em doentes com infecção activa, ela não é
desprezível (9% vs 25%) (2,5,6).
13
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A – Incidência de acordo com a população estudada:
1) Idade
As crianças são o reservatório major do EβGA (4). A incidência do estado de portador varia gradualmente com a idade (Tabela 1) (23). O mesmo se verifica para a “verdadeira” infecção por EβGA(24). As faringites
estreptocócicas têm sido descritas em lactentes, e a sua percentagem
em relação ao estado de portador é maior ou igual a 50% em todos os
grupos etários até aos 4 anos (16,24). Alguns autores têm relatado taxas
de estado de portador de 3% no primeiro ano de vida com aumento
progressivo até 22% no quinto ano de vida (25) .
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– Fases precoces do estado de portador (maior número de microorganismos encontrados na nasofaringe) (2);
– Tempo de exposição ao portador (maior em membros da mesma
família e nas mães 8% em relação aos pais 5%) (2);
– A estirpe (2);
– Proporcionais à idade (6% em crianças menores de 2 anos e
11% em crianças com 5 ou mais anos) (2).
Se o estado de portador pode acarretar riscos para os convinventes,
contudo tem baixo risco para o próprio indivíduo de desenvolver complicações supurativas e imunomediadas tais como febre reumática e
glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Provavelmente o estado
de portador não está associado a uma resposta imune activa em relação ao EβGA (4,5).
Indicações para o tratamento dos portadores assintomáticos de
estreptococo β-hemolítico do grupo A
Tem sido defendido que, a maioria dos portadores, não necessita
de qualquer intervenção médico-terapêutica a não ser em situações
específicas nas quais é desejada a identificação e a erradicação de
portadores de estreptococos (Quadro III) (1,2,4,7):

te com faringite estreptocócica (faringite e ausência de tosse e congestão nasal) dado que podem ter adquirido novos serótipos e incorrerem
em risco de febre reumática se não forem tratados (2-4).
Regimes terapêuticos propostos para os portadores assintomáticos de
estreptococo β-hemolítico do grupo A
Os regimes que têm sido propostos são diversos, de acordo com os
diferentes autores. A administração de Penicilina V injectável ou oral
tem sido usualmente ineficaz, ou menos eficaz em relação a outros
antibióticos nomeadamente a associação de penicilina com a rifampicina (1-5,7,20,21).
Os esquemas terapêuticos vulgarmente propostos são os seguintes
(Quadro IV) (1,2,4,5):

Quadro IV • Esquemas terapêuticos para erradicação do estado de PCEβGA (1,2,4,5)

Fármaco
1. Clindamicina
β-lactâmico

Os fatores determinantes para o contágio a partir do portador parecem
ser (2):

2. Esquema
combinado

Penicilina G
Benzatínica
ou

Amoxicilina*
+ Rifampicina

3. Amoxicilina e Ácido
Clavulânico

Dose

Intervalo

Duração

20 mg/kg/dia

8/8 h

10 dias

< 27Kg: 600 000 UI
> 27Kg: 1,2 milhões UI

Dose Única

Dose Única

20 - 40 mg/kg/dia

8/8 ou 12/12 h

10 dias

20 mg/kg/dia

12/12 h

4 dias

40 mg/kg/dia

8/8 h

10 dias

* Ou Penicilina V oral (não disponível em Portugal)
Quadro III • Possíveis indicações para a identificação e tratamento
antibiótico em PCEβGA (1,2,4,7)

Surto de Casos de febre reumática ou de glomerulonefrite pósestreptocócica;
Casos de doença invasiva por EβGA;
Faringite por EβGA em comunidades fechadas ou
semi-fechadas;
História familiar de Febre reumática ou glomerulonefrite pós-estreptocócica;
Infecção EβGA documentada em “ping-pong”;
Ansiedade extrema em relação à infecção por EβGA;
História Pessoal de Febre reumática, glomerulonefrite aguda, doença
invasiva grave
Contacto com Episódio grave de síndrome do choque tóxico / fasceíte
necrotizante;
Proposta de Amigdalectomia devida a estado de portador crónico
de EβGA;
Quando se Ciclos de antibioterapia curtos para assegurar um menor
considera risco de transmissão.

O estado de portador de um serótipo de EβGA não protege de uma
nova infecção por um tipo diferente. Com efeito, uma parte dos portadores mostra variação nos tipos emm de EβGA alojados na orofaringe
(2-4)
. Esta observação permitiu explicar a resposta serológica, descrita
em cerca de 5% dos casos dos portadores (3).
Concluiu-se, portanto, ser recomendável tratar crianças conhecidas
como portadoras quando desenvolvem uma infecção aguda consisten14

A clindamicina tem-se demonstrado o antibiótico mais eficaz e, portanto, é considerado o fármaco de primeira linha por alguns autores (1,2,4,5).
No esquema combinado, recomenda-se a administração da rifampicina no dia da injecção de Penicilina Benzatínica ou nos últimos quatro
dias da amoxicilina ou Penicilina V (1,4,5).
Atendendo a que os mecanismos subjacentes ao estado de portador
não envolvem a presença de β-lactamases produzidas pela flora normal parece-nos que a taxa de erradicação da associação amoxicilina
e ácido clavulânico seja semelhante à da penicilina isolada (4). Apesar
disso, um esquema com este fármaco tem continuado a figurar na bibliografia e, por esse motivo, foi aqui colocado como segunda linha na
erradicação do PCEβGA.
Esquemas alternativos defendidos por alguns autores podem ser observados no quadro V:
Quadro V • O
 utros esquemas terapêuticos para erradicação do estado de
PCEβGA (1,2,4,7,21)
Azitromicina (1,4,21)
Esquema
combinado(2)
Cefprozil (2,7)*

12 mg/kg/dia
Cefalosporina
+ Rifampicina

24/24 h

5 dias

Dose de acordo com a cefalosporina
20 mg/kg/dia

12/12 h

4 dias

20-30 mg/
kg/dia

12/12 h

10 dias

* Única cefalosporina testada em uso isolado não comercializado em Portugal.

Faltam estudos de follow-up a longo prazo de crianças tratadas com os
regimes terapêuticos propostos, mas tem sido observado que algumas
voltam a tornar-se portadoras meses ou anos depois (1,4).
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Não há evidência que a amigdalectomia seja eficaz no tratamento do
estado de portador crónico de EβGA (4).
Mecanismos subjacentes à ineficácia da Penicilina na erradicação do
estado de portador de EβGA
A dificuldade na erradicação de EβGA do tracto respiratório superior dos
portadores pela penicilina não está completamente compreendida. Apesar
disso, na abordagem inicial, preconiza-se um tratamento com penicilina (21).
Geralmente a taxa de erradicação após um tratamento com cefalosporinas ou macrólidos é 20-25% superior em relação à penicilina (6,20)
(Quadro VI) mas essa diferença não foi notada nos casos de faringite
estreptocócica (20).

Atendendo aos custos e ao espectro de acção antimicrobiana alargado das cefalosporinas que pode seleccionar um número crescente de
organismos resistentes justifica-se a relutância à sua utilização manifestada por diversos autores (20).
Admitindo-se que a persistência intracelular de EβGA tenha um papel
importante no estado de portador, a taxa de eficácia inferior da penicilina na erradicação do EβGA, poderia ser explicada pela dificuldade da
penicilina entrar nas células epiteliais (2) comprovado in vitro pela não
destruição intracelular do EβGA, em contraste com a fragmentação
óbvia após exposição das células epiteliais a eritromicina ou azitromicina, cefalotina e clindamicina (21).
Apesar destes resultados in vitro, a elevada resistência do EβGA aos
macrólidos (~20%) em muitas comunidades não parece justificar a sua
utilização na erradicação do EβGA (17-19,21). Serão necessários mais estudos para melhor esclarecer estas diferenças (21).

N = 1366 (6)
1999
N = 462 (20)

Penicilina

Antibióticos
Cefalosporinas Cefadroxil Macrólido

88,7 %

95,7 %

-

92,9 %

73 %

-

92 %

-

Apesar do estado de PCEβGA se tratar de um potencial foco de contágio, dentro de determinadas condições, a maioria é inócua e, na ausência de doença recente, não necessita de tratamento sem prejuízo para o
próprio nem para os conviventes. Nas situações em que o doente se torna portador, por exemplo após um tratamento antibiótico para infecção
aguda por EβGA, está indicado um tratamento adequado na tentativa
de erradicar o gérmen e reduzir a sua contagiosidade (2). A clindamicina
parece ser o antibiótico mais eficaz neste contexto (1,2,4,5).
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Legenda: %
 -taxa de erradicação de acordo com o antibiótico; N-número de crianças.
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Quadro VI • Diferença da taxa de erradicação de acordo com o antibiótico
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Glomerulonefrite aguda pós-infecciosa. Experiência de uma consulta de Nefrologia
Pediátrica
Acute postinfectious glomerulonephritis. Experience of a Pediatric Nefrology department

Introdução: A glomerulonefrite aguda pós-infecciosa tem vindo a reemergir como doença pediátrica nas sociedades actuais.
Objectivos: Caracterizar os aspectos clínicos e laboratoriais, bem como
a evolução de crianças com este diagnóstico. Relacionar o valor de C3
com a gravidade clínica e o tempo necessário à sua normalização.
Material e métodos: Análise retrospectiva dos processos clínicos de
crianças com idade inferior ou igual a 12 anos com glomerulonefrite aguda pós-infecciosa, admitidas entre Janeiro de 1998 e Dezembro de 2008
na consulta de Nefrologia Pediátrica de um hospital de nível III. Avaliaram-se os seguintes parâmetros: sexo, idade, infeção prévia, clínica de
apresentação, investigação realizada, tratamento e evolução. Utilizou-se
o programa SPSS, versão 16.0 para a análise estatística.
Resultados: Foram incluídas 42 crianças com o diagnóstico de glomerulonefrite aguda pós-infecciosa, a maioria do sexo masculino (1,8:1) e
com idade mediana de 5,5 anos. Sessenta por cento dos casos ocorreram nos últimos 5,5 anos versus 40% nos primeiros 5,5 anos (p=0,42).
A infeção estreptocócica foi confirmada em 71,4% dos casos e registou-se um caso de infeção pelo vírus Epstein-Barr. A apresentação
e evolução dos casos de glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica
e por outros agentes infeciosos foi semelhante. A hematúria foi um
achado constante (100%) e esteve associada a edema (45,2%), hipertensão arterial (31%) e alteração da função renal (31%). O C3 esteve
consistentemente diminuído no início da doença. Sessenta por cento
das crianças foram hospitalizadas. Quatro (9,5%) realizaram biópsia
renal, das quais três tinham glomerulonefrite pós-infecciosa com crescentes. Duas crianças (4,8%) necessitaram de diálise peritoneal, cinco
(11,9%) de corticoterapia e uma (2,4%) de ciclofosfamida. Valores mais
baixos de C3 relacionaram-se com a presença de hipertensão arterial
(p=0,036), oligoanúria (p=0,017), alteração da função renal (p=0,066),
necessidade de diálise peritoneal (p <0,001) e de corticoterapia /ciclofosfamida (p=0,002). O tempo médio necessário à normalização do
C3 foi de 2,7 meses, não havendo diferença significativa consoante o
valor inicial. No tempo médio de seguimento (1,8 anos) a maioria das
crianças (98%) teve recuperação completa.
Conclusões: A glomerulonefrite aguda pós-infecciosa esteve associada a uma morbilidade inicial importante, embora o prognóstico final
tenha sido bom com evolução para a recuperação total em 98%. Na
amostra analisada, valores mais baixos de C3 estiveram associados a
situações de maior gravidade clínica. Não se documentou correlação
estatisticamente significativa entre o valor de C3 e o tempo necessário
à sua normalização.

Introduction: Acute postinfectious glomerulonephritis has re-emerged
as a pediatric disease in contemporary societies.
Objectives: To describe clinical and laboratory features, and outcome of
children with acute postinfectious glomerulonephritis. To correlate C3 determinations with clinical severity and the time needed for its normalization.
Material and methods: Retrospective review of medical records of
children aged less than or equal to 12 years with acute postinfectious
glomerulonephritis admitted between January 1998 and December
2008 in a Pediatric Nephrology Department of a level III Hospital. Gender, age, previous infection, clinical presentation, investigation, treatment and outcome were analyzed. Statistical analysis was done using
SPSS, version 16.0.OuvirLer foneticamente
Results: Forty-two children were diagnosed with a ratio of male / female 1,8:1 and a median age of 5,5 years. Sixty percent of cases occurred
over the past 5,5 years versus 40% in the first 5,5 years (p = 0,42). A
streptococcal infection was confirmed in 71,4% and it was registered
one case of infection with Epstein-Barr virus. The presentation and
outcome of cases of acute post-streptococcal glomerulonephritis and
other infectious agents was similar. Hematuria was a constant finding
(100%) and was associated with edema (45,2%), hypertension (31%)
and renal function impairment (31%). C3 was consistently decreased at
the onset of the disease. Sixty percent were hospitalized. Four (9.5%)
underwent renal biopsy, three of whom had acute crescentic glomerulonephritis. Two children (4,8%) required dialysis, five (11,9%) corticosteroid therapy and one cyclophosphamide.Lower determinations
of C3 were related with hypertension (p = 0,036), oliguria (p = 0,017),
renal function impairment (p = 0,066), need for dialysis (p <0.001) and
corticosteroid / cyclophosphamide (p = 0,002). The mean time to C3
normalization was 2,7 months, with no significative difference depending on the initial value. In the mean follow-up (1,8 years) the majority
of children (98%) had complete recovery.

Palavras chave: glomerulonefrite aguda pós-infecciosa, valor de C3,
evolução.

Keywords: acute postinfectious glomerulonephritis, C3, outcome.

Discussion: Acute postinfectious glomerulonephritis was associated
with important early morbidity, although the final prognosis was good
with progression to full recovery in 98%. In this study, lower values of
C3 were associated with more severe clinical situations. Correlation
between C3 and the time needed for its normalization was not statistically significant.
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Acrónimos
ANA
ANCA
Ac. anti-MBG
EBHGA

–
–
–
–

anticorpos anti-nucleares
anticorpos anti-citoplasma dos neutrófilos
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Estreptococo beta-hemolítico do grupo A
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Introdução
A glomerulonefrite aguda (GNA), anteriormente designada por Doença
de Bright (1836), é uma doença renal com inflamação do glomérulo secundária a um mecanismo imunológico. A correlação clínico-patológica
característica e alguns aspectos particulares relacionados com a etiologia,
patogénese, evolução e prognóstico tornam-na uma entidade distinta (1-2).
É consensual que a maioria dos episódios de GNA está associada a
um estado pós-infecioso. O Estreptococo beta-hemolítico do grupo A
(EBHGA) é o agente mais frequentemente implicado sendo responsável pela forma clássica de GNA pós-estreptocócica (GNAPE) (1-2). Outros agentes etiológicos possíveis são o Estafilococo e o Pneumococo,
Coxsackie B, Echovirus tipo 9, Vírus Influenza, Sarampo, parasitas,
constituindo, no seu conjunto, as GNA pós-infecciosas (GNAPI) (1-2).
A real incidência da GNAPI é desconhecida (2). Para isso contribui o
facto de uma percentagem elevada de indivíduos afectados terem
doença ligeira ou assintomática. Estima-se mesmo que o ratio entre
pacientes assintomáticos e sintomáticos seja 2-3:1 (2). A doença ocorre
com mais frequência no grupo etário com idades compreendidas entre
os 4 e 12 anos, com um pico de incidência entre os 5-6 anos, sendo
mais frequente em crianças do sexo masculino (1,7-2:1) (1-2).
A prevalência da GNAPI relaciona-se estreitamente com as condições
sociais e económicas das sociedades. Nos países industrializados, pela
melhoria das condições de vida e, provavelmente, por fatores relacionados com a prevalência e virulência dos próprios agentes infeciosos,
assistiu-se nas últimas décadas a um declínio aparente da doença.
Contudo, nos últimos anos tem-se verificado um crescendo discreto dos
casos de GNAPI em idade pediátrica, nomeadamente da GNAPE (1-6).
O objectivo deste trabalho consistiu em caracterizar os aspectos clínicos,
laboratoriais e a evolução das crianças com o diagnóstico de GNAPI e ainda
relacionar o valor de C3 com a gravidade clínica e o tempo necessário à sua
normalização.

Material e métodos
Análise retrospectiva dos processos clínicos de crianças com idade
igual ou inferior a 12 anos com GNAPI, diagnosticadas entre Janeiro
de 1998 e Dezembro de 2008 (11 anos) e seguidas na consulta de
Nefrologia Pediátrica de um hospital com serviço de Pediatria Especializado. A amostra foi seleccionada através da pesquisa na base de
dados (File Maker) existente na consulta dos diagnósticos de «glomerulonefrite» e «hematúria». Do total, seleccionaram-se os casos que
preenchiam critérios de GNAPI.
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ENAs
GNAPE
GNAPI
HTA

– a nticorpos anti-ribonucleoproteínas - ENA
(«extractable nuclear antigens»)
– glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica
– glomerulonefrite aguda pós-infeciosa
– hipertensão arterial

Definições. Considerou-se:
GNAPI – quadro clínico de hematúria associado a edema, HTA e redução transitória do valor de C3 compatível com o diagnóstico de glomerulonefrite
aguda pós-infeciosa.
GNAPE – casos com quadro clínico e laboratorial compatível com o diagnóstico
de glomerulonefrite aguda com evidência de infeção por EBHGA.
Evidência de infeção recente por:
EBHGA – anticorpos anti-estreptococo (título de antiestreptolisina O e/ou anti-DNase B) positivos (>250 U/ml) em duas determinações com intervalo de 2-3 semanas; teste rápido para EBHA positivo e/ou cultura
positiva do exsudato da orofaringe.
Vírus (Epstein-Barr, citomegalovírus, vírus herpes simplex, varicella zoster e
Parvovírus B19) – anticorpos IgM positivos com descida posterior e subida de
anticorpos IgG em duas determinações com intervalo de 2-3 semanas.
Hipertensão arterial (HTA) – tensão arterial sistólica e/ou diastólica superior ao
percentil 95 para o sexo, idade e altura.
Hematúria - número de glóbulos vermelhos superior a 5/campo em amostra de
urina centrifugada.
Proteinúria significativa – relação proteinúria (mg/L)/creatininúria (mmol/L) <
200.
Proteinúria nefrótica – relação proteinúria (mg/L)/creatininúria(mmol/L) >200.
Recuperação completa – normalização do valor de C3, da função glomerular e
do sedimento urinário. (1,2)
Taxa de filtração glomerular (ml/min/1.73 m2) – cálculo através da fórmula
Schwartz e interpretada segundo valores de referência para a idade.

Para cada doente foram avaliados diversos parâmetros: sexo, idade, infeção prévia, clínica de apresentação, necessidade de hospitalização, gravidade clínica (presença de um ou mais dos seguintes
critérios: HTA, oligoanúria, proteinúria nefrótica, alteração da função
renal, necessidade de biópsia renal e necessidade de tratamento com
corticoterapia, outros imunossupressores e/ou diálise peritoneal), investigação realizada, tratamento e evolução. Foi também avaliada a
relação entre o valor de C3 e a gravidade clínica, bem como com o
tempo necessário à sua normalização.
A análise estatística foi realizada com o programa SPSS, versão 16.0
(Teste de Mann-Withney e T de Student). Os valores de p ≤ 0,05 foram
considerados estatisticamente significativos.

Resultados
Nos onze anos de estudo foram identificadas 42 crianças com o diagnóstico de GNAPI (Tabela I). Nos últimos 5 anos e meio registaram-se 25
casos (60%), dos quais 20 (85%) correspondiam a GNAPE (Gráfico 1).
A maioria das crianças era do sexo masculino (1,8:1). A idade média foi
de 6,0 anos e 73,8% tinham 4 ou mais anos (extremos de 2 e 12 anos),
não se verificando nenhum caso abaixo dos 2 anos.
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Gráficos e Tabelas
Gráfico 1- Distribuição anual dos casos de glomerulonefrite pós-infecciosa (GNAPI).
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Gráfico 1 • Distribuição anual dos casos de glomerulonefrite 		
pós-infeciosa (GNAPI).
Tabela I • Caracterização dos casos de GNAPI
Amostra
geral

GNAPE

42 (100%)

30 (71,4%)

6,0 (2-12)

6,1 (2 – 12)

5,8 (2-10)

27 (64,3%)
15 (35,7%)

20 (66,7%)
10 (33,3%)

7 (58,3%)
5 (41,7%)

12 (28,6%)
14 (33,3%)
6 (14,3%)
10 (23,8%)

10 (33,3%)
8 (26,7%)
4 (13,3%)
8 (26,7%)

2 (16,7%)
6 (50%)
2 (16,7%)
2 (16,7%)

13
6-30
19 (45,2%)
13 (31,0%)
13 (31,0%)

13,9
7-30
12 (40%)
8 (26,7%)
8 (26,7%)

9,3
6-21
7 (58,3%)
5 (41,7%)
5 (41,7%)

31 (73,8%)
13,0 (2-45)

22 (73,3%)
13,4 (2-45)

9 (75,0%)
11,8 (3-28)

11 (26,2%)
6,3 (0,8-28)

8 (26,7%)
6,1 (0,8-28)

3 (25,0%)
6,9 (2,1-16,5)

Proteinúria
Total casos (%)
41 (97,6%)
Duração média e extremos (meses) 2,1 (0,2-6,8)
20 (47,6%)
Proteinúria nefrótica(%)

30 (100%)
1,2 (0,2-4,5)
14 (46,7%)

11 (91,7%)
3,2 (0,7-6,8)
6 (50%)

Total casos
Idade (anos)
Média (extremos)
Sexo
Masculino
Feminino
Infeção prévia
Faringoamigdalite
Infeção respiratória alta
Infeção provável*
desconhecida
Período de latência (dias)
Média
extremos
Edema (%)
HTA (%)
Insuficiência renal aguda (%)
Hematúria macroscópica
Total casos (%)
Duração média e extremos (dias)
Hematúria microscópica
Total casos (%)
Duração média e extremos (meses)

Outras
etiologias de
GNAPI
12 (28,6%)

C3 diminuído (normal 0,9-1,8g/L)
0,3 (0,07-0,85) 0,3 (0,07-0,85) 0,4 (0,12-0,6)
Valor médio (extremos)
Duração média e extremos (meses) 2,7 (0,9-22,5) 2,4 (1,0-5,1) 3,5 (0,9-22,5)
TASO

Média
extremos

1051
412-2090

1052
412-2020

282
100-400

AntiDNAse B
Média
extremos

1192
86-3100

1192
579-3100

86

3/14
2/3
1/17
0/21
25 (59,5%)

3/11
2/2
0/12
0/16
17 (56,7%)

0/3
0/1
1/5
0/5
8 (66,7%)

28 (66,7%)
13 (31,0%)
5 (11,9%)
1 (2,4%)

22 (73,3%)
8 (26,7%)
2 (6,7%)
1 (3,3%)

6 (50%)
5 (41,7%)
3 (25%)
0

2 (4,8%)
4 (9,5%)

1 (3,3%)
1 (3,3%)

1(8,3%)
3 (25%)

Teste rápido SBHGA +
Cultura exsudato nasofaringe + para SBHGA
Serologia para vírus +
ANA, ENAs, ANCAS e anti-MBG +
Hospitalização (%)
Tratamento
Antibioticoterapia
Diuréticos
Corticoterapia
Ciclofosfamida
Diálise peritoneal
Inibidor enzima conversão
angiotensina
Duração da doença (meses)
Média e extremos

4,9 (1,2-28)

5,9 (1,2-28,0) 8,1 (2,8-22,5)

A investigação da auto-imunidade (ANA, ENA, ANCA e Ac. anti-MBG),
realizada em 21 casos, foi sempre negativa.
Quatro crianças realizaram biópsia renal (Tabela II). Esta revelou uma
glomerulonefrite proliferativa endocapilar num caso (caso 4 – criança
com infeção por vírus Epstein-Barr) e uma glomerulonefrite aguda pós-infecciosa com crescentes nos restantes (casos 1 e 3, associados a
infeção estreptocócica, e caso 6, sem agente etiológico identificado).
Cerca de 60% das crianças foram hospitalizadas, durando o internamento, em média, 9,9 dias. Destacam-se alguns casos cuja apresentação e/ou evolução foi atípica (Tabela II): caso 2, no qual se verificou
associação da GNAPE com febre reumática, evidenciada por cardite
(endocardite e pericardite), febre e elevação da velocidade de sedimentação; casos 3 e 4 que, pela gravidade clínica, justificaram internamento em Unidade de Cuidados Intensivos (glomerulonefrite rapidamente progressiva e encefalopatia hipertensiva, respetivamente); caso
5, que se apresentou como uma síndroma nefrítica-nefrótica.
Na fase aguda, a antibioticoterapia foi instituída em 28 crianças
(66,7%), representando a amoxicilina o antibiótico de eleição. Dentro
da terapêutica anti-hipertensora, a furosemida foi a opção terapêutica
(13 casos), havendo necessidade de associar a nifedipina sob a forma
retard em oito. Em cinco crianças (11,9%) foi utilizada corticoterapia,
das quais quatro realizaram metilprednisolona em pulsos e num caso
associou-se ainda a ciclofosfamida. Das 13 crianças (31,0%) que desenvolveram insuficiência renal aguda, duas necessitaram de diálise
peritoneal transitória (durante 6 e 10 dias, respetivamente). O inibidor
de enzima de conversão da angiotensina foi iniciado em quatro crianças, após a fase aguda, por persistência de proteinúria (duração média
do tratamento de 6,7 meses).
A resolução da hematúria macroscópica ocorreu, em média, aos 13
dias de evolução, da hematúria microscópica aos 6,3 meses e da proteinúria aos 2,1 meses.
O tempo médio necessário à normalização do C3 foi de 2,7 meses,
não havendo correlação significativa com o valor inicial (Gráfico 2).
A aparente diferença relativamente ao tempo para normalização do
C3 entre o grupo das GNAPE e das outras GNAPI (2,4 meses para o
primeiro e 3,5 meses para o segundo) não teve significado estatístico
(p>0,05).

* Infeção provável assumida quando história de febre isolada ou com sintomas acompanhantes
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Trinta crianças (71,4%) cumpriram critérios de GNAPE, encontrando-se os resultados na Tabela I onde se comparam algumas características entre as GNAPE e o outro grupo sem evidência de infeção estreptocócica. Registou-se um caso de infeção por vírus Epstein-Barr.
Em 76,2% das situações era mencionada uma infeção prévia. O período de latência entre esta infeção e o início dos sintomas foi, em média,
de 13 dias.
No grupo das GNAPE, a faringoamigdalite foi mencionada em 33,3%
casos, não sendo registado nenhum caso de impétigo ou de escarlatina.
Na apresentação da GNAPI, a hematúria foi um achado constante
sendo macroscópica em 31 casos (73,8%). Esteve associada a edema
em 19 casos (45,2%), a HTA em 13 (31,0%) e a alteração da função renal em 13 (31,0%). Em 20 crianças (47,6%) foi constatada proteinúria
na faixa nefrótica. O C3 esteve consistentemente diminuído no início
da doença, variando entre 0.07-0,85g/L.
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1

EBHA

Masc

IRA GNRP GN crescentes

Tratamento

3ª

Biópsia
renal

Sexo

Clínica

Idade

Etiologia

CASO

Tabela II • Caracterização das crianças com apresentação atípica da doença

AB
MPDN/PDN

DP

não

Normalização
C3 e
sedimento

Estado
actual

C3 -2.6 M

RC –alta

hematúria- 5.6M
proteinúria-5.6M
C3 -2.9M

2
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3

4

7ª
Fem

8A *

EBHA

EBHA

Masc

9A *
Fem

SNA e febre
reumática

GNRP

-

GN crescentes

AB
F/N

não

F/N/E

sim

MPDN/PDN/C

(10d)

EBV

Encefalopatia
hipertensiva

GN prolif.
endocapilar

F/N/E

não

proteinúria1.7M

(TS=4.8A)

C3 -1M

RC

hematúria- 28M
proteinúria- 4M

C3 -0.9M
5

6

2ª
Masc

5A
Masc

-

-

Síndroma
nefrótico

SNA
IRA GNRP

-

AB
PDN
AB

GN crescentes

F/N/E
MPDN/PDN

não

sim
(6 d)

(TS=5,7A)
RC –alta

hematúria- 8.2M
proteinúria1.9M

MPDN/PDN

RC

hematúria- 5.2M

C3 -1.9M

AB

(TS=1,4A)

(TS=3.3A)
RC

hematúria- 2.1M
proteinúria5.9M

(TS=0.4A)

C3 -22,5M

RC

hematúria- 6.4M
proteinúria- 5M

(TS=3,6A)

Gráfico 2 • Correlação estatística entre valor de C3 (g/L) e
o tempo necessário à sua normalização (meses)

A nossa série foi constituída maioritariamente por rapazes
em idade pré-escolar (idade média de 6 anos), comparável com outras séries (1-4,6).
O EBHA nefritogénico foi, sem surpresa, responsável
pela maioria dos casos de GNAPI (1-6), com evidência laboratorial e/ou cultural em 71,4%. Registou-se ainda um
caso isolado de infeção recente por vírus Epstein-Barr.
As manifestações clínico-laboratoriais na apresentação
e a evolução foi semelhante no grupo das GNAPI pelo
EBHGA e pelos outros agentes.

Legenda: A – anos, AB- antibioticoterapia, C- ciclofosfamida, DP- diálise peritoneal, E- enalapril, EBHA – estreptococo beta-hemolítico do
grupo A, EBV – vírus Epstein-Barr, F- furosemida, Fem- feminino, GN- glomerulonefrite, GNRP – glomerulonefrite rapidamente
progressiva, IRA – insuficiência renal aguda, M- meses, Masc- masculino, MPDN- metilpredinolona, N- nifedipina, PDN- prednisolona, SNA – síndroma nefrítica aguda, RC- recuperação completa, TS – tempo de seguimento
* Internamento em Unidade de Cuidados Intensivos

A correlação entre os valores de C3 e a gravidade clínica está resumida na Tabela III. Valores mais baixos de C3 relacionaram-se, de um
modo geral, com a presença de HTA (p=0,036), oligoanúria (p=0,017),
alteração da função renal (p=0,066) e necessidade de corticoterapia
(p=0,002) e de diálise peritoneal (p <0,001).
No tempo médio de seguimento, de 1,8 anos, a maioria das crianças
(98%) teve recuperação completa, excepto uma que mantinha proteinúria residual na última avaliação e que já tivera previamente uma
nefrite associada a Púrpura de Henoch Schönlein. Nenhuma criança
evoluiu para doença renal terminal e não foi registado nenhum óbito.
No final do período do estudo, metade das crianças tinha tido alta para
o médico assistente e 36% mantinha-se em consulta.

Discussão
No período analisado, a prevalência da GNAPI foi de 3,8 casos/ano.
Embora o número de casos tenha sido maior nos últimos 5,5 anos (60%
versus 40% nos primeiros 5,5 anos; Gráfico 1), este acréscimo não teve
significado estatístico (p=0,42). No entanto, se considerarmos os casos
de GNAPE em particular (76,7% versus 33,3% na primeira metade do
estudo), essa diferença torna-se expressiva e com significado estatístico.
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A faringoamigdalite, classicamente associada à GNAPE, era referida
como infeção prévia no grupo das GNAPE em 10 casos (33,3%). O período de latência entre a infeção estreptocócica e o desenvolvimento
de glomerulonefrite clínica, que varia habitualmente entre 7-21 dias (10
dias, em média) (1-2), foi, neste grupo, de 13,9 dias.
A combinação de hematúria macroscópica e/ou edema, que representa a forma de apresentação mais comum da GNAPI (1,2), foi observada na maioria dos casos. A proteinúria na faixa nefrótica ocorreu em
quase metade das situações (47,6%), valor superior ao encontrado
noutros estudos (3,5-6). Este facto poderá ser justificado, em parte, pela
Tabela III • C
 orrelação entre o valor de C3 e a gravidade clínica nos
casos de GNAPI

Em síntese, a GNAPI é uma entidade presente nas sociedades actuais, provavelmente com incidência subvalorizada pelo elevado número de casos assintomáticos e subclínicos sendo o EBHGA o agente
etiológico mais frequente. A abordagem dos casos sintomáticos deve
ser rigorosa pelo risco de complicações graves, apesar do prognóstico
a longo prazo ser bom. Confirmámos neste trabalho a relação entre
valores mais baixos de C3 e maior gravidade clínica, que pode ajudar o clínico a seleccionar os casos merecedores de vigilância mais
apertada.
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a maioria das crianças (1-2). Na nossa amostra, a GNAPI esteve associada a uma morbilidade inicial importante, embora o prognóstico final
tenha sido bom. A evolução para a recuperação total (normalização da
tensão arterial, função glomerular, valor de C3 e sedimento urinário) foi
registada em 98% dos casos, correspondendo os 2% a uma criança
que manteve proteinúria residual (esta criança tinha nos seus antecedentes pessoais história de nefrite da Púrpura de Henoch-Schönlein,
diagnosticada 21 meses antes do episódio de GNAPE da qual tinha
recuperado sem alterações do sedimento urinário).
Dois dos casos que tiveram uma recuperação mais lenta e atípica
(caso 3 com hematúria microscópica durante 28 meses e caso 6 com
diminuição do C3 durante 22,5 meses) corresponderam a situações de
apresentação grave (ambas com necessidade de diálise peritoneal) e
nas quais foi identificada uma glomerulonefrite pós-infecciosa com 38
e 50% de crescentes, respetivamente.
Confirmou-se neste trabalho que, de um modo geral, valores mais
baixos de C3 estiveram associados a situações de maior gravidade
clínica, facto não comparável com outros trabalhos por não ser alvo
de estudo. Apesar de não se ter documentado correlação estatisticamente significativa entre o valor inicial de C3 e o tempo necessário à
sua normalização, evidenciou-se uma tendência que associa valores
mais baixos de C3 a um maior intervalo de tempo para a normalização
(R2= 0,038).

SAÚDE INFANTIL

sobrevalorização da proteinúria na análise dada pela relação proteína/
creatinina urinária (sobretudo quando se encontram valores baixos de
creatinina) usada neste trabalho.
A vigilância das crianças com GNAPI fez-se em regime de ambulatório em 40,5% das situações mas 59,5% foram internadas e duas
(4,8%) necessitaram de Cuidados Intensivos. A alteração transitória
da função renal foi significativa em 13 casos (31,0%), valor semelhante
ao encontrado noutras séries (3). Complicações raras descritas como
a urémia (com necessidade de diálise em <5%), a insuficiência cardíaca congestiva (<5%) e a encefalopatia hipertensiva (excepcional)
(1-3)
ocorreram na nossa série em 4,8%, 0% e 2,4%, respetivamente.
A síndroma nefrótica, pouco frequente em idade pediátrica (2-5%) e
mais frequente em adultos (1-3), foi registada num caso (2,4%) de GNAPI sem agente identificado e que evoluiu sem sequelas. A associação
da glomerulonefrite aguda com febre reumática, sendo muito rara, não
está descrita noutras séries mas na nossa amostra registámos um
caso cuja evolução foi favorável.
Estes resultados reforçam o alerta para a ocorrência de complicações
que, embora descritas como raras, podem surgir no decurso de uma
GNAPI, salientando a necessidade de vigilância apertada.
A biópsia renal, reservada para os casos cuja apresentação clínica, investigação laboratorial ou evolução seja atípica (1-2), foi efectuada em quatro
crianças. A lesão histológica revelada em três casos – glomerulonefrite
pós-infecciosa com crescentes – representa não uma doença específica
mas antes a expressão morfológica de uma lesão glomerular grave. Manifesta-se clinicamente por uma glomerulonefrite rapidamente progressiva
e o prognóstico relaciona-se diretamente com a percentagem de crescentes. Pode ter etiologias e mecanismos patogénicos diversos e a infeção
estreptocócica, embora possível, é rara em idade pediátrica (7). Na nossa
série, dois destes casos tinham confirmação laboratorial de infeção por
EBHA (casos 1 e 3, Tabela II).
O tratamento da fase aguda influencia consideravelmente a morbilidade e mortalidade precoce da doença e o prognóstico é favorável para
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Abstract

Introdução: O controlo voluntário de esfíncteres constitui um dos marcos do desenvolvimento mais desafiantes.
Objetivos: Avaliar conhecimentos dos pais acerca do treino para retirar a fralda e, caso já o tivessem iniciado, fazer a sua caracterização.
Fornecer informação escrita (desdobrável).
Métodos: Estudo descritivo transversal baseado em questionários aos
pais de crianças saudáveis seguidas num Centro de Saúde urbano.
Resultados: Foram inquiridos pais de 73 crianças com idades entre
um e 72 meses (mediana 12, 80% inferior/ igual a 24). Tinha iniciado
o treino para retirar a fralda 33% (mediana de idade de início 18 meses, 12-36). Destes, 54% negou complicações, 33% referiu recusa do
bacio e 13% obstipação e/ ou encoprese. Sessenta e dois por cento
dos pais desconhecia a idade adequada para o início do treino. Alguns
dos sinais de maturidade para o início do treino, assim como alguns
aspetos práticos relacionados não foram reconhecidos pela maioria
dos inquiridos.
Conclusões: O facto de a consulta seguir principalmente crianças
com idade até 24 meses contribuiu para a maioria dos filhos dos inquiridos ainda não ter iniciado o treino para retirar a fralda, o que poderá
justificar a falta de conhecimentos e tornar mais útil o fornecimento de
informação, reforçando a importância do pediatra nos cuidados antecipatórios na Saúde Infantil.

Introduction: Acquiring voluntary sphincter control is one of the most
challenging childhood developmental milestones.
Objetives: To evaluate parent’s knowledge about «potty training» and,
in case they had already started it, to characterize their procedure. To
supply parents with written information.
Methods: Transversal descriptive study based on a written questionnaire applied to parents of healthy children attending outpatient care in
an urban health care facility.
Results: The parents of 73 children (median age 12 months, minimum 1/ maximum 36, 80% below 24) answered the questionnaire. A
third (33%) had already started «toilet training” (median age at start
18 months, 12-36). Among these, 54% denied any complication during training, 33% referred «potty» refusal and 13% the development of
constipation and/or encopresis. Sixty-two per cent didn’t acknowledge
the recommended age to start the training. Some of the child’s signs of
readiness, as well as practical aspects concerning the training were not
recognized by most of the parents.
Discussion: The fact that the majority of children enrolled in the study
was under 24 months old and tough had not yet started the training
probably contributed for these parents’ lack of knowledge about this
subject and underlines the importance of the Paediatrician in giving
parents anticipatory guidance in children’s primary care setting.

Palavras-chave: controlo voluntário de esfíncteres, crianças, pais, cuidados antecipatórios.

Keywords: Toilet training, children, parents, anticipatory guidance.

Introdução
O controlo voluntário de esfíncteres (CVE) constitui não só um dos
marcos do desenvolvimento mais importantes no caminho da criança
em direção à sua autonomia, mas também uma das etapas mais desafiantes para as famílias (1). A maioria das crianças irá atingir o CVE
sem complicações, mas o treino para retirar a fralda constitui uma preocupação para os pais, tornando-se muitas vezes fonte de conflito e
angústia (1).
A literatura disponível acerca do tema é escassa, sendo a sua maioria
de natureza descritiva.
Compete ao pediatra o fornecimento de informação relativa ao treino
para retirar a fralda, a monitorização do seu sucesso e a identificação
e orientação precoce de possíveis complicações, de modo a auxiliar os
pais no grande desafio que esta etapa do desenvolvimento acarreta.

Os objetivos deste estudo foram:
– Avaliar conhecimentos dos pais acerca do treino para retirar a fralda
no que respeita a idade e sinais de maturidade física e psicossocial
para o seu início, aspetos práticos relacionados e possíveis complicações;
– Avaliar a idade de início, duração, idade da aquisição de continência de esfíncteres, diurna e noturna, e a existência e caracterização
de dificuldades ou complicações, no caso de crianças que já tinham
completado ou que se encontravam a realizar o treino;
– Estimar a importância atribuída pelos pais à informação relativa ao
tema, prestada pelo pediatra nas consultas de Saúde Infantil;
– Elaborar e fornecer aos pais informação escrita (desdobrável) acerca
do treino para retirar a fralda.
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Realizou-se um estudo descritivo transversal baseado na aplicação
de questionários escritos aos pais de crianças saudáveis seguidas na
Consulta de Pediatria de Cuidados Primários de um Centro de Saúde
urbano, nos meses de novembro e dezembro de 2010.
Os questionários escritos compunham-se de doze perguntas de escolha múltipla, relativas à idade e sinais de maturidade física e psicossocial para o início do treino, aspetos práticos relacionados com o mesmo e possíveis complicações. Considerou-se como idade adequada
para o início do treino para retirar a fralda, a compreendida entre os 18
e os 24 meses (2-5). Consideraram-se sinais indicadores de maturidade
física e psicossocial para o início do treino a capacidade de andar sem
apoio, de compreender ordens simples e comunicar por palavras ou
gestos e a de manter a fralda seca por longos períodos de tempo (25)
. Quanto aos aspetos práticos questionados, considerou-se que, no
treino para o CVE:

Foram inquiridos os progenitores de 73 crianças, sendo 85% do sexo
feminino, com uma idade média de 33 anos (DP +/- 6). Dos inquiridos,
23% frequentou o ensino superior, enquanto os restantes estudaram
em média nove anos (DP +/- 3). O número médio de filhos por progenitor foi de um (DP +/- 0,6).
Aos progenitores inquiridos corresponderam 73 crianças (53% do sexo
masculino), com idades compreendidas entre um e 72 meses (mediana doze), sendo que 56% apresentava idade inferior ou igual a doze
meses e 24% idade compreendida entre os 12 e os 24 meses.
Cinquenta e três crianças (73%) frequentavam infantário ou ama. Vinte
e quatro (33%) crianças já tinham iniciado o treino para retirar a fralda,
sendo a mediana de idade de início de 18 meses, com um mínimo de
doze e máximo de 36 meses; 23 (96%) destas 24 crianças frequentavam infantário ou ama na altura em que iniciaram o treino.
Destas 24 crianças que já tinham iniciado o treino, 58% já tinha adquirido continência de esfíncteres diurna e 50% noturna, sendo a mediana de idade da aquisição diurna de 24 meses (19-36) e noturna de
33 meses (24-48). A duração média do treino (desde o seu início até
à aquisição de controlo voluntário de esfíncteres diurno e noturno) foi
de 8 (DP +/- 5) e 13 meses (DP +/- 6), respetivamente. Destes pais,
42% negou ter recebido informação sobre o treino para retirar a fralda
e 79% a existência de dúvidas ou complicações durante o mesmo;
13% referiu, em alguma altura, o aparecimento de recusa em sentar no
bacio e 8% o desenvolvimento de obstipação e/ ou encoprese.
Do total de pais, 45% referiu não ter tido acesso a informação sobre
o tema (correspondendo 22% destes pais a crianças que já tinham
iniciado o treino), e 54% considerou o fornecimento da mesma pelo
pediatra nas Consultas de Saúde Infantil «muito importante».
Quanto aos conhecimentos dos pais relativamente ao treino para retirar a fralda, 62% desconhecia a idade geralmente considerada adequada para o seu início (Tabela I).
A maioria dos pais reconheceu os sinais de maturidade física e psicossocial para o início do treino (Tabela II).
No que respeita aos conhecimentos sobre alguns aspetos práticos, a
maioria concordou nas respostas dadas (Tabela III).
Quanto ao aparecimento de complicações, a maior parte dos pais concordou que estas podem surgir «Se o treino começar demasiado cedo
ou demasiado tarde» (Tabela IV).

- O treino deve ser iniciado simultaneamente em casa e no infantário
ou ama (2,3,6);
- O treino pode ser iniciado utilizando um pote (bacio) ou um redutor
para a sanita (2,3,6);
- Os pés da criança devem estar bem apoiados enquanto estiver
sentada no pote ou na sanita com redutor (2,3,6);
- Devem ser evitadas roupas com abertura complicada, nomeadamente
com botões ou fechos (2,3,6);
- Será normal haver perdas acidentais de urina ou fezes na fralda
durante o treino (2,3,6);
- Não se deve castigar, ralhar ou humilhar a criança quando esta sujar
acidentalmente a fralda durante o treino (2,3,6);
- No caso de surgir recusa em utilizar o pote ou em defecar, o treino
deve ser suspenso e recomeçado cerca de 1 a 3 meses depois (3,6);
- O início demasiado precoce ou tardio do treino é um fator de risco
para o insucesso do treino (7,8).

No caso de pais de crianças que já tinham iniciado ou completado o
treino, pediu-se a caracterização do mesmo quanto à idade de início
e de aquisição de continência de esfíncteres e ao aparecimento de
dificuldades ou complicações. Os pais preencheram os questionários
na sala de espera do Centro de Saúde, enquanto aguardavam consulta. Pediu-se o Consentimento Livre e Esclarecido aos pais para a
participação no estudo.
Incluíram-se no estudo crianças saudáveis com seguimento regular na
Consulta de Pediatria supracitada, tendo sido excluídas as crianças
com patologia do desenvolvimento psicomotor.
Realizou-se a análise estatística dos dados utilizando o programa
PASWStatistics18.0.
Elaborou-se ainda, no âmbito deste estudo, um desdobrável dirigido
aos pais com informação escrita relativa ao treino para retirar a fralda,
que lhes foi entregue durante a consulta (Figuras 1 e 2).

Discussão
A aquisição do CVE é um dos marcos do desenvolvimento da infância mais desafiadores para a própria criança e para os pais (1). Trata-se de uma etapa fundamental na aquisição da autonomia da criança
e a maioria das crianças saudáveis irá eventualmente atingi-la sem
complicações (1). No entanto, o processo que conduz à continência de
esfíncteres, o «treino do pote», constitui frequentemente uma preocupação para os pais e fonte de angústia e conflito intrafamiliar (1).
A aquisição do CVE envolve a necessidade de uma integração harmoniosa de mecanismos neurológicos, musculares e comportamentais, sendo o treino para retirar a fralda influenciado por fatores não
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só fisiológicos, mas também psicológicos, sociais, culturais e até
económicos e ambientais (2-4).
As diferentes culturas baseiam-se em diferentes métodos para atingir
este objetivo, e têm diferentes expectativas quanto à idade em que
este deve estar completo. O método utilizado desde tempos imemoriais em culturas como a chinesa, indiana, e em países africanos e da
América Central e do Sul consiste no início do treino no primeiro ou
segundo mês de vida, com assistência constante dos progenitores em
cada micção ou dejeção, até estas conseguirem ser por eles antecipadas e o lactente colocado numa determinada posição, estando descrito o atingimento do CVE pela altura que que a criança inicia a marcha
(3,9,10)
. Este método tem vindo a ser tentado em países ocidentais, mas
é pouco comum a sua aceitação tanto pelos pais (devido ao enorme
envolvimento necessário) como pelos pediatras (11).
Dentro da própria cultura Ocidental, as linhas de orientação têm vindo a mudar desde o princípio do século XX, com tendência para o
início do treino e de aquisição do CVE numa idade cada vez mais
tardia, possivelmente motivada pela aparição e vulgarização das
fraldas descartáveis, pelo horário laboral mais preenchido de ambos
os progenitores ou pelo facto de considerarem que a criança ainda
não atingiu a maturidade adequada (2,3). Num estudo realizado em
Washington DC, EUA, apenas dois fatores socioeconómicos foram
considerados como tendo influência estatisticamente significativa a
nível individual quanto à precocidade do início do treino: as famílias
caucasianas demonstraram tendência para um início mais tardio do
que as afro-americanas ou de outras etnias, o mesmo acontecendo
com as famílias com rendimentos mais elevados em relação às economicamente mais desfavorecidas (12).
Estima-se que os têxteis sanitários, nos quais estão incluídas as fraldas descartáveis, constituam cerca de 5% dos resíduos sólidos urbanos produzidos em Portugal em 2008, traduzindo uma produção anual nacional superior a 200 mil toneladas. Para além da utilização de
grande quantidade de recursos não renováveis para o seu fabrico, a
sua degradabilidade é limitada, permanecendo as fraldas intactas por
tempo ilimitado nos aterros onde são depositadas, sendo o impacto
ambiental do seu uso importante a curto, médio e longo prazo (13).
O peso económico associado ao uso de fraldas também poderá ser
um incentivo ao seu abandono em idade mais precoce; estima-se que
a despesa em fraldas descartáveis seja, por ano, em Portugal, de cerca de 322€ (marca branca) a 672€ (marca mais dispendiosa) e, em
fraldas reutilizáveis, de cerca de 117€ a 219€ (13).
A pressão exercida por alguns infantários no sentido de aceitar crianças que já atingiram a CVE também poderá, segundo alguns autores,
ser um fator que condiciona uma maior precocidade na idade de início
do treino (3).
O treino para retirar a fralda é complexo e efetuado em várias fases
(5)
. Têm sido descritos, ao longo dos anos, na cultura Ocidental, vários
métodos para o treino de retirar a fralda. Foxx e Azrin propuseram, em
1973, um método de treino intensivo que permite atingir o CVE em
idade mais precoce pelo encurtamento da duração do próprio treino.
No entanto este método requer supervisão profissional e tem vindo a
ser associado com algumas complicações do espectro comportamental e emocional, tais como «birras», autoagressão, e evicção do bacio
(3)
. Apesar de os estudos comparativos entre ambos os métodos não
24

fornecerem evidência científica da superioridade de um em relação
ao outro, existe tendência para uma maior aceitação, na cultura Ocidental, do método proposto por Spock e Brazelton em 1962, baseado
numa abordagem orientada pela própria criança, no que respeita à
identificação de sinais de maturidade da mesma e de sucesso na aquisição de competências durante o treino (2-5,14).
Deste modo, considera-se atualmente que a maioria das crianças
saudáveis estará preparada para iniciar o este treino entre os 18 e
os 24 meses, uma vez que nesta fase, já reunirá as características
essenciais para que seja bem sucedido (capacidade de comunicar por
gestos ou palavras e de compreender ordens simples, de caminhar
sem apoio e de sentar de forma estável por um período relativamente
longo, permanecer com a fralda seca durante períodos de, pelo menos
2 horas,...) (2-5). A maioria das crianças terá adquirido o CVE entre os
24 e os 36 meses, sendo que o controlo diurno geralmente antecede
o noturno (6).
Vários estudos indicam que um treino inadequado, quer na idade de
início, quer na sua metodologia, pode ser preditivo de complicações
tais como obstipação, encoprese, enurese, entre outras (7-8,15).
Muitas vezes o pediatra é questionado acerca de vários aspetos
relativos ao treino para retirar a fralda; tal como acontece na maioria
das questões com um forte componente comportamental, as respostas
definitivas nem sempre são fáceis, sendo necessário adaptá-las a cada
caso concreto (6). No entanto, compete ao pediatra estar informado sobre este processo e fornecer antecipadamente aos pais informações
práticas acerca do mesmo, no âmbito dos cuidados antecipatórios nas
consultas de Saúde Infantil (6).
É importante ensinar os pais a reconhecer a idade e sinais de maturidade física e psicossocial, indicadores de que o seu filho estará
preparado para iniciar o treino, assim como os vários aspetos práticos
com ele relacionados, de modo a facilitar a aquisição desta nova etapa
e evitar ou minorar os conflitos intrafamiliares e identificar e orientar
precocemente o aparecimento de qualquer complicação (6,7).
Neste sentido, foi elaborado um desdobrável contendo informação escrita de índole eminentemente prática (Figuras 1 e 2), entregue aos
pais durante a consulta de Saúde Infantil, acompanhado de uma breve
exposição verbal acerca dos aspetos mais importantes nele versados.
De facto verificou-se, neste estudo, que 54% dos pais consideram esta
informação «muito importante».
No presente estudo, apesar de quase metade dos pais ter negado a
aquisição prévia de informação sobre o treino para retirar a fralda, as
crianças que já o tinham iniciado fizeram-no, de um modo geral, na
idade adequada e mais de metade negou o aparecimento de dúvidas
ou de complicações durante o processo. A duração do treino foi em
média ligeiramente superior à descrita na literatura (8 a 12 meses vs
3 a 6 meses) (3).
As complicações encontradas (recusa em sentar no pote, obstipação,
encoprese) correspondem às descritas na literatura, embora com uma
prevalência menor, o que poderá resultar de um menor número de
crianças incluídas no estudo (2,3).
Como 23 das 24 crianças que já tinham iniciado o treino para retirar
a fralda frequentavam infantário ou ama, não foi possível estabelecer
uma relação entre a idade de início do treino, a duração do mesmo
e o aparecimento de complicações com o facto de utilizarem ou não
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pausa, poderá traduzir uma maior tendência para entrar em conflito com
a criança, por considerar não haver outra alternativa.
Não foram questionadas neste estudo as condições socioeconómicas
das famílias, assim como possíveis motivações de ordem ambiental ou
monetária, constituindo estes fatores eventuais pontos de interesse a
explorar num trabalho subsequente.
O facto de esta consulta seguir maioritariamente crianças com idade
inferior ou igual a 24 meses contribuiu para o facto de a maioria dos
filhos dos inquiridos ainda não ter iniciado o treino do pote, o que poderá, por um lado, justificar a falta de conhecimentos dos mesmos
acerca deste tema e, por outro, tornar ainda mais útil o fornecimento
da informação verbal e escrita elaboradas no âmbito deste estudo,
reforçando a importância do papel do pediatra no que respeita aos
cuidados antecipatórios nas consultas de Saúde Infantil.
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estes serviços, nem efetuar a comparação com as crianças que não o
fazem. Eventualmente será necessária, para tal, uma maior amostra.
Verificou-se que grande parte dos pais desconhece a idade e os principais sinais de maturidade física e psicossocial para o início do treino.
Está descrito na literatura que muitas vezes os pais têm expectativas
irrealistas quanto à idade em que os filhos irão abandonar as fraldas (16),
o que se encontra refletido neste estudo, uma vez que 48% dos pais respondeu que a idade adequada para iniciar o treino é entre os 12 e os 18
meses, um pouco mais cedo do que a preconizada atualmente. Muitos
dos pais não reconheceram as capacidades motoras e comunicativas
indicadoras de maturidade para o início do treino, o mesmo acontecendo relativamente aos aspetos práticos questionados. A grande maioria
desconhece que, em caso de recusa em sentar no bacio ou em defecar,
será benéfico suspender o treino por um período de um a três meses
(3,6)
, recomeçando de seguida. O desconhecimento do benefício desta

Tabela I • Resultados da avaliação de conhecimentos dos pais relativamente à idade de início 				
para o treino para retirar a fralda

Questão

Resultados (% do total de pais)

a) Antes dos 12 meses

12%

b) Dos 12 aos 18 meses

48%

c) Dos 18 aos 24 meses

38%

d) Depois dos 3 anos

2%

2012 // 34 (3):22-29

1. Qual considera ser a idade mais apropriada para o início do
treino para retirar a fralda?
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Resposta correta: c

Tabela II • Resultados da avaliação de conhecimentos dos pais relativamente aos sinais 					
de maturidade física e psicossocial para o início do treino para retirar a fralda

Questão

Resultados (% do total de pais)

2. A criança está preparada para o treino só depois de conseguir
andar sozinha?
a) Sim

58%

b) Não

42%

Resposta correta: Sim

3. A criança está preparada para o treino só depois de compreender
ordens e de conseguir comunicar por palavras ou gestos?
a) Sim
b) Não
Resposta correta: Sim

84%
16%

4. A criança está preparada para o treino depois de conseguir
permanecer com a fralda seca por longos períodos de tempo?
a) Sim
b) Não
Resposta correta: Sim

29%
71%
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Tabela III • Resultados da avaliação de conhecimentos dos pais relativamente aos aspetos práticos 				
relacionados com o treino para retirar a fralda

Questão

Resultados (% do total de pais)

5. O treino para retirar a fralda deve ser iniciado:
a) Casa

2%

b) Infantário / Ama

23%

c) Casa e infantário / ama ao mesmo tempo

75%

Resposta correta: c

6. O treino deve ser iniciado com:
a) Pote
b) Pote ou sanita com redutor
c) Sanita

69%
23%
8%

DEZEMBRO

Resposta correta: b

2012 // 34 (3): 22-29

7. Os pés da criança devem estar bem apoiados quando está
sentada?
a) Sim

82%

b) Não

18%

Resposta correta: Sim

SAÚDE INFANTIL

8. Durante o treino, deve-se preferir o uso de roupas com muitos
botões ou fechos?
a) Sim

32%

b) Não

68%

Resposta correta: Não

9. Durante o treino, deve-se ralhar sempre que a criança molha/
suja a cueca?
a) Sim
b) Não

19%
81%

Resposta correta: Não

10. M
 olhar/sujar a roupa interior ou fralda esporadicamente
durante o treino é normal?
a) Sim
b) Não

96%
4%

Resposta correta: Sim

11. S
 e a criança se opuser a usar o pote ou se recusar a fazer
cocó, deve-se parar o treino durante 1 a 3 meses e depois
recomeçar?
a) Sim
b) Não
Resposta correta: Sim

28

20%
80%
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Tabela IV • Resultados da avaliação de conhecimentos dos pais relativamente à influência da idade de início do treino 		
para retirar a fralda no aparecimento de possíveis complicações

Questão

Resultados (% do total de pais)

12. Podem surgir complicações se o treino para retirar a fralda for
iniciado demasiado cedo ou demasiado tarde?
a) Sim

51%

b) Não

40%
9% não respondeu
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Resposta correta: Sim
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Nem todo o processo inflamatório da órbita é infecioso: um caso de pseudotumor
inflamatório da órbita em idade pediátrica
Not all inflammatory orbital disorder is infectious: a case of orbital inflammatory pseudotumor
Beatriz Maia Vale, Sónia Santos, Guilherme Castela,
in paediatric age
Paula Estanqueiro, Manuel Salgado, Catarina Paiva
Resumo

Summary

Os processos inflamatórios da órbita em idade pediátrica incluem um
amplo espectro de patologias, sendo a celulite orbitária (CO) a mais
frequente e conhecida. Apresentamos uma adolescente com 12 anos
com sinais inflamatórios da órbita esquerda de instalação súbita, com
dor ocular, edema palpebral exuberante, cefaleias, limitação dos movimentos oculares e proptose. A tomografia computorizada sugeriu o
diagnóstico de miosite orbitária, confirmado por ressonância magnética, uma entidade pouco comum na idade pediátrica conhecida por
pseudotumor inflamatório da órbita (PTIO).
A etiologia da PTIO é desconhecida, mas parece estar associada a um
mecanismo autoimune.
Pretendemos chamar a atenção para esta patologia, que se deve incluir no diagnóstico diferencial dos processos inflamatórios da órbita.
Palavras-chave: celulite orbitária, inflamação orbitária, miosite, pseudotumor inflamatório da órbita.

Orbit inflammatory disorders in the paediatric age group include a wide
spectrum of pathologies, being orbital cellulitis the most frequent. We
present a 12 years old female adolescent with sudden onset inflammatory signs of the left orbit, with pain, exuberant eyelid oedema, headache, oculomotor deficit and proptosis.
A computerized tomography suggested the diagnosis of orbital myositis, confirmed by magnetic resonance imaging, an uncommon entity
in the paediatric age known as inflammatory pseudotumor of the orbit.
The aetiology of inflammatory pseudotumor of the orbit is unknown, but
it seems to be associated to an autoimmune mechanism.
We intend to draw attention to this pathology, which should be included
in the differential diagnosis of the inflammatory processes of the orbit.

ACRÓNIMOS
CO – Celulite orbitária
PTIO – Pseudotumor inflamatório da órbita
CPO – Celulite peri-orbitária

Keywords: orbital cellulitis, orbital inflammation, myositis, inflammatory pseudotumor of the orbit.
OE
D
TC
RM

–
–
–
–

Olho esquerdo
Dia de doença
Tomografia computorizada
Ressonância Magnética

Introdução
Os processos inflamatórios da órbita e da peri-órbita são variados, englobando desde situações mais frequentes a doenças mais raras e
que devem estar presentes no diagnóstico diferencial (Quadro I). Em
idade pediátrica os mais comuns são a celulite peri-orbitária (CPO) e a
celulite orbitária (CO), esta última caracterizada por dor ocular e com
os movimentos oculares, diplopia, proptose e quemose, para além do
edema e eritema palpebral (1,2). Os sinais inflamatórios peri-orbitários
também estão frequentemente associados a uma reação de hipersensibilidade à saliva inoculada pela picada de inseto.
O pseudotumor inflamatório da órbita (PTIO), também designado por
inflamação orbitária idiopática aguda é uma entidade relativamente
rara, sendo ainda menos comum nas idades pediátricas (6-17% do
total dos casos) (3).
Pela sua frequência, a CPO e CO são os diagnósticos que, em regra,
são os primeiros a ser considerados. Contudo o PTIO deve ser evocado, sobretudo porque os dados obtidos na história e exame físico
podem ser sobreponíveis (4). A ausência de resposta à terapêutica antibiótica e os achados imagiológicos reforçam a hipótese diagnóstica
de PTIO.
Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC EPE
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O tratamento desta entidade consiste na instituição precoce de corticoides sistémicos sendo o prognóstico dependente do grau de atingimento inicial, da resposta terapêutica aos corticoides, do número de
recidivas e da eventual fibrose residual (4,5).
O caso seguinte exemplifica o desafio diagnóstico perante um processo inflamatório da órbita.

Caso Clínico
Adolescente de 12 anos, do sexo feminino, sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes, iniciou sinais inflamatórios do olho esquerdo (OE) com edema e eritema palpebral, com limitação na abertura,
cefaleias frontais homolaterais e vómitos frequentes.
No primeiro dia de doença (D1) foi medicada com flucloxacilina oral
(1,5 g/dia), ácido fusídico (colírio) e anti-histamínico oral. Em D3, por
ausência de melhoria clínica e aparecimento de dor ocular recorreu ao
Serviço de Urgência do Hospital Pediátrico de Coimbra. Foi negado
febre, prurido ocular, história de traumatismo, lesões cutâneas, picada
de inseto, alergias, diarreia, rinofaringite ou amigdalite prévias.
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Quadro I • Características clínicas de doenças inflamatórias da órbita (1,2,9)

Inflamação orbitária
idiopática/Pseudotumor
orbitário

Orbitopatia associada à
tiroide (p.e Doença de
Graves)

Sarcoidose

Granulomatose de Wegener

Síndrome de Tolosa-Hunt
Doença linfoproliferativa
orbitária
Doença metastática orbitária

Achados oculares

Sinais e Sintomas associados

- Febre e outros sinais sistémicos
- Edema/eritema palpebral
-D
 or ocular, quemose, ptose palpebral, diminuição
Agudo
Sim
Unilateral
da motilidade ocular, diplopia
- Sinusite ou trauma recente
- Leucocitose
-M
 aioria secundário a infeção respiratória alta,
Agudo
Não
Unilateral
conjuntivite e lesão cutânea local
- Edema e eritema palpebral apenas
- Edema/eritema palpebral
Agudo, mas
-D
 or ocular, quemose, ptose palpebral, diminuição
Sim
Maioria unilateral
pode ser
da motilidade ocular, diplopia
insidioso
-S
 intomas sistémicos (febre, cefaleias, vómitos,
mal-estar geral) podem estar presentes
- Nervosismo
- Bilateral, mas pode ser
- Intolerância ao calor
assimétrico
- Perda de peso
Raramente no - Retração palpebral
- Taquicardia
Variável
início da doença - Sobretudo envolvimento
- Tremor
dos músculos reto inferior e
- Mixedema pré-tibial
médio
- Cabelo frágil
- Uni/bilateral
- Sintomas constitucionais
- Envolvimento de qualquer
- Sintomas respiratórios crónicos
Agudo ou
Sim
músculo reto da órbita
- Eritema nodoso ou outros rash
subagudo
- Potencial envolvimento do
- Artrite/artralgias
nervo óptico
- Linfadenopatia periférica ou hilar
- Sintomas constitucionais
- Uni/bilateral
- Sinusite/Otite média
Agudo
Sim
-E
 nvolvimento de qualquer - Epistaxis
músculo reto da órbita
- Sintomas respiratórios
- Artrite/artralgias
- Sem proptose
- Queixas sistémicas ligeiras a ausentes
Agudo
Sim
- Paralisia dos nervos
cranianos
- Febre
- Perda de peso
Variável
Variável
Unilateral
- Sudorese nocturna
- Linfadenopatia
- Sintomas constitucionais
Variável
Variável
Unilateral
-M
 anifestações clínicas relacionadas com o tumor
primário

Ao exame objetivo apresentava eritema e edema palpebral exuberantes do OE com oclusão do eixo visual, hiperémia conjuntival, pupilas
isocóricas e isoreactivas, dor com os movimentos oculares, com grande limitação da elevação do OE e dor à palpação com restante exame
sem alterações.
Foi diagnosticada provável CO, ficando internada sob terapêutica com
ceftriaxone (3 g/dia, ev), flucloxacilina (2 g/dia, ev), metilprednisolona
(1,5 mg/kg/dia) e gentamicina, dexametasona e ciclopentolato tópicos.
A tomografia computorizada (TC) da órbita revelou «espessamento difuso do músculo reto superior esquerdo a traduzir provável miosite»,
sem compromisso de outras estruturas intraorbitárias e sem sinusite.
Pela associação de limitação dos movimentos oculares aos achados
da TC assumiu-se o diagnóstico de PTIO.
Em D6, por persistência dos vómitos e instalação de proptose e diplopia, repetiu TC da órbita e crânio-encefálica. Além das alterações
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Celulite Orbitária
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Tipo de Doença Inflamatória
da Órbita

anteriores, apresentava edema dos tecidos moles peri-orbitários e
orbitários e proptose esquerda, sem lesões endocranianas infra ou
supratentoriais. No dia seguinte realizou Ressonância Magnética (RM)
da órbita do OE que era sobreponível à TC.
Os exames complementares laboratoriais revelaram leucocitose (14870/
µL) com neutrofilia (13490/µL), trombocitose (476000/µL), PCR de 0,7
mg/dL e CK de 39 UI/L. Investigação etiológica com ANA, ANCA, fatores
do complemento, hormonas tiroideias e anticorpos antitiroideus e imunoglobulinas normais; doseamento de TASO (título de anticorpo antiestreptolisina O) e anticorpo anti-DNAse-B (anticorpo antidesoxirribonuclease
B) de 1020 e 600 UI/ml, respetivamente (Quadro II).
Assistiu-se a uma diminuição lenta dos sinais inflamatórios do OE e orbitários. Completou 11 dias de tratamento com ceftriaxone e dez de flucloxacilina, com redução progressiva da metilprednisolona. Teve alta
ao 18º dia de internamento, após resolução da proptose e da diplopia,
31
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embora com limitação da elevação do olho esquerdo. Foi medicada
com prednisolona (15 mg/dia). Sete dias após a alta, em reavaliação
na consulta, o exame objetivo era normal, pelo que iniciou redução da
dose de corticoide.
Sob uma dose de 10 mg/dia de prednisolona, 23 dias após a alta, teve
recidiva dos sinais inflamatório de órbita esquerda, com dor ocular, eritema e edema acentuado da pálpebra superior do OE com oclusão do
eixo visual, hiperémia da conjuntiva bulbar, proptose, dor à mobilidade
do OE e limitação nos movimentos verticais com diplopia (Fig. 1 e 2).

A doente foi reinternada e medicada com pulsos de 1 g/dia de metilprednisolona endovenosa, três dias consecutivos, gentamicina colírio e
fluorometolona colírio. Repetiu investigação analítica com leucocitose
(20160/µL) com neutrofilia (14520/µL), PCR inferior a 0,5 mg/dL, procalcitonina de 0,07 ng/mL, serologia para Borrelia burgdorferi e SACE
negativas, diminuição dos títulos de TASO e anti-DNAse B para 659 e
341 UI/mL respetivamente (Quadro II). Desta vez optou-se por não fazer
antibioterapia ab initio, que a rápida melhoria dos sinais inflamatórios
tornou dispensável (Fig. 4).
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Figura 4 • Perspetiva dos olhos ao D4 após os 3 pulsos de metilprednisolona (no segundo internamento)
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Figuras 1 e 2 • Olho e órbita no primeiro dia de internamento na recidiva: hiperémia palpebral associada a proptose,
hiperémia ocular, estrabismo por parésia músculos

Teve alta ao 4º dia de internamento, medicada com prednisolona (40
mg/dia) a que se associou azatioprina (50 mg/dia) e colírios de fluorometolona e neomicina. Foi reavaliada em consulta de Oftalmologia
sete e 15 dias após alta, que mostraram um exame normal. Mantém-se em vigilância em consultas de Oftalmologia e Reumatologia Pediátricas. Suspendeu terapêutica imunossupressora há mais de 6 meses,
sem novas recidivas de PTIO e exame oftalmológico normal.
Quadro II • Exames laboratoriais realizados pela doente

órbita esquerda

A RM mostrou «espessamento marcado do músculo oblíquo superior
esquerdo e dos tecidos peri-orbitários, com ligeiro espessamento da
gordura extracónica adjacente ao músculo reto interno esquerdo com
sugestão de ligeiro espessamento deste; alterações em provável relação com miosite» (Fig. 3).

Figura 3 • RM demonstrando proptose OE e espessamento do músculo oblíquo superior esquerdo e dos tecidos peri-orbitários,
secundários a miosite, na recidiva
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VS (mm/1ªh)
PCR (mg/dl)
Procalcitonina (N: <0,5 ng/mL)
Hemoglobina (g/dL)
VGM (fl)
Leucócitos (/µl)
Neutrófilos (/µl)
Eosinófilos (/µl)
Plaquetas (/µl)
CK (N: 50-295 UI/L)
ANA
ANCA
C3c (N: 0,9-1,8 g/L)
C4 (N: 0,1-0,4 g/L)
CH50 (N: 23-46 U/mL)
TSH (N: 0,4-4 µUI/L)
T4L (N: 0,8-1,9 µUI/L)
Ac anti-peroxidade (N: <30 UI/ml)
TASO (N: <200 UI/ml)
DNAse B (N: <200 U/ml)
Ig M (N: 0,47-2 g/L)
Ig G (N: 6,4-15,3 g/L)
Ig A (N: 0,45-3,17 g/L)
SACE (N: 5-89 U/L)
Serologia Borrelia
Urina tipo II

D4

1ª crise

0,7
12,2
83
14870
13490
30
476000
39
Negativos
Negativos
1,67
0,221
61,5
1
1
<10
1020
600
0,68
16,5
1,07

D7

<0,5
0,02
12,7
85,2
12000
10580
0
445000

2ª crise
D1

5
<0,5
0,07
13,2
82,1
20160
14520
340
469000

654
341

44,4
Ausência
de Ac
Normal
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As principais dificuldades no diagnóstico desta doente surgiram no
primeiro episódio. A CPO e a CO têm particularidades relativamente à
sua epidemiologia, diagnóstico, tratamento e potenciais complicações.
A CPO é mais frequente, sendo os principais precipitantes a infeção
das vias aéreas superiores, a conjuntivite, o traumatismo, infeção cutânea e picada de inseto (1,2) estando estes ausentes no caso descrito.
Na CO, a sinusite, sobretudo a etmoidite, é o principal fator causal (1,2).
Na CO ocorrem não só o eritema / edema palpebral, como também sinais sugestivos de envolvimento pós-septal como proptose, dor e limitação da motilidade ocular e diplopia (1,2). A febre e sinais sistémicos são
variáveis, contudo são mais prevalentes na CO (2). Os reagentes de fase
aguda, apesar de poderem indicar a gravidade do processo, não devem
ser utilizados como um critério diferencial entre CO e CPO (6,7).
No caso clínico, pela presença de sinais de envolvimento pós-septal,
iniciou antibiótico por diagnóstico provável de CO. Como descrito no
Quadro I, quer a CO quer o PTIO apresentam clínica semelhante de
instalação súbita. Apenas os exames imagiológicos (TC e RM) permitiram evocar o diagnóstico de PTIO.
Na CO, os achados imagiológicos consistem em sinusite e sinais orbitários que podem ir desde infiltração difusa da gordura orbitária até
descolamento da periórbita por abcesso subperiósteo, ou um abcesso
intraorbitário (4). Os achados imagiológicos encontrados neste caso
eram distintos, com compromisso muscular sugestivo de miosite (um
subtipo de envolvimento do PTIO) e ausência de sinusite. A biópsia
está indicada quando há dúvidas no diagnóstico, sobretudo se resposta insatisfatória à terapêutica com corticoide / imunossupressores (8),
situação que não se verificou no caso apresentado.
A PTIO é a terceira causa mais frequente de inflamação orbitária em
adultos, a seguir à orbitopatia associada à tiroide e doenças linfoproliferativas (9,10). A etiologia do PTIO é desconhecida, embora se suspeite
da existência de um processo imunológico devido à associação com

doenças autoimunes como granulomatose de Wegener, arterite de células gigantes, lúpus eritematoso sistémico e dermatomiosite (8,11). Infeções víricas do trato respiratório superior (8) e a faringite estreptocócica
(8,11)
têm sido propostas como eventuais desencadeantes do PTIO. A
doença de Lyme também tem sido implicada no desenvolvimento de
miosite orbitária (8), tendo sido, neste caso, a serologia negativa.
No caso apresentado não existia contexto infecioso recente. O teste
rápido estreptocócico e a cultura da orofaringe foram negativos, mas
os valores de TASO e de anti-DNAse B positivos com posterior descida
dos títulos são sugestivos deste caso de PTIO poder ter sido induzido
por infeção recente a Streptococcus pyogenes.
A negatividade do SACE (enzima conversora da angiotensina sérica)
tornam ainda menos provável a sarcoidose, outra etiologia de um processo inflamatório da órbita (Quadro I).
O estudo para despiste de doenças autoimunes foi também negativo.
Ainda em relação às análises efetuadas, ficou excluída a orbitopatia
associada à tiroide (função tiroideia normal e ausência de anticorpos
anti-tiroideus).
Aquando da redução da dose de prednisolona, teve uma recidiva.
Nesta, instituiu-se terapêutica sistémica apenas com pulsos de metilprednisolona, com uma resposta rápida, como é de esperar na miosite
inflamatória do PTIO (4,8,11). Baseando-se na hipótese fisiopatológica
de desregulação auto-imune e, perante a recorrência de PTIO, e da
necessidade de evitar prolongar a corticoterapia, decidiu-se associar
um imunossupressor, como é proposto por outros autores (11). Neste
caso foi a azatioprina (12), atendendo à boa tolerância dos doentes e à
nossa experiência com este fármaco.
O presente caso salienta a necessidade de se ter em mente o diagnóstico de PTIO perante processos inflamatórios orbitários em idade pediátrica, para que a terapêutica adequada seja instituída precocemente,
de forma a evitar a fibrose, melhorando o prognóstico destas situações.
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O Choro e o Riso – o Riso (parte 2)

Crying and laughter – Laughing (part 2)
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Sofia Granja (1), Ana Brett (2), Manuel Salgado (2)

Resumo

Abstract

O riso é… pessoal, social e coletivo. Uma manifestação de um estado
de ser e de sentir; de se sentir e de sentir os outros. Uma forma de
comunicação para com o Mundo.
Com este trabalho procurou-se viajar pelos trilhos do Riso: descortinando o seu significado, origem e função ao longo da História; descodificando as suas características anátomo-fisiológicas; mencionando
algumas curiosidades e eventuais implicações terapêuticas.
Afinal, rir não é o melhor remédio?
Palavras-chave: riso, comunicação, ser humano.

Laughter is… personal, social and collective. An expression of behaviours and feelings; a way of knowing ourselves and others. A tool to
communicate with the World.
Through this paper, we have tried to follow the pathway of Laughter:
discovering its meanings, origins and role through History; analysing its
anatomic and physiological characteristics, reporting some curiosities
and pointing out potential therapeutic indications.
After all, is not laughter the best medicine?
Keywords: laughter, communication, human being.
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Introdução
Rimos… Porquê? Para quê? Desde quando? Será ele inato ou aprendido? Tão simples, espontâneo e simultaneamente tão complexo…
Darwin deixou-nos, com o legado da «Seleção Natural», a noção de
que a Natureza não faz investimentos insensatos, abdicando ao longo da evolução das características inúteis (1). Assim sendo, o ímpeto
de rir terá contribuído de alguma forma para a nossa sobrevivência e
desenvolvimento.

Perspetiva histórica – o Riso e a filosofia / teologia
Desde Platão, várias foram as teorias e
« (…) O riso é o final do
perspetivas formuladas sobre o fenómeracional; o pranto é o
no do riso e a natureza do humor, evidenuso da razão (…)
ciando-se, contudo, a difícil interação que
Há chorar com lágrimas,
chorar sem lágrimas e
sempre pautou a relação entre a Filosofia
chorar com riso: chorar
(2)
e o Riso .
com lágrimas é sinal de
Entre os grandes sábios da Antiguidade
dor moderada, chorar
sem lágrimas é sinal de
clássica, destacam-se Platão e Demócrimaior dor; e chorar com
to pela perspetiva antagónica que tinham
riso é sinal de dor suma
perante o riso. Para o primeiro, o riso
e excessiva...»
constituía uma manifestação de arrogância, muitas vezes injustificada: «O riso e o
Padre António Vieira
risível seriam prazeres falsos, experimenO Pranto e o Riso ou as
tados pela multidão medíocre de homens
Lágrimas de Heráclito
privados da razão».
Por sua vez, Demócrito ficou conhecido como o sábio que não conseguia parar de rir. Ria-se sobretudo da estupidez humana, expressando
uma deceção perante a condição humana mas recusando-se a renunciar a gozar a vida (2).

1 Hospital São João, Porto 2 Hospital Pediátrico de Coimbra
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Já na Época Medieval, o riso é reconhecido como inerente à natureza
humana, ainda que considerado suspeito, sob o argumento de que
Jesus não teria rido na sua vida terrena. Com a Inquisição, na Idade
Média, esta visão teológica negativista, pecaminosa e censurada do
Riso, exacerba-se. Para Ozai da Silva (3), na obra de Umberto Eco, «O
nome da Rosa», «Encarado como tendo origem demoníaca, o riso assustou Jorge de Burgos, pois o riso de que se falava na suposta obra
de Aristóteles era um riso superior, não aquele comum aos carnavais
dos simples, e esse riso, por ser inteligente, punha em questão a base
da Igreja constituída pelo medo a Deus».
Posteriormente, muitos outros filósofos dissertaram sobre o riso (2):
• François Rabelais (Renascimento) – o riso, o melhor que há no
ser humano.
• Conde de Shaftesbury – o humor constituía uma arma crítica
contra os fanatismos do seu tempo, a quem submetia ao que
chamava «o teste do ridículo»;
• Emmanuel Kant – o humor é um sintoma de argúcia e inteligência, resultando de uma tensão que se dilui subitamente quando entra em jogo algo absurdo e incoerente, e não porque consideramos
outra pessoa como alguém inferior.
No século XX, Alberti (2) resumiu a postura atual perante o riso da seguinte forma: «O riso partilha, com entidades como o jogo, a arte, o inconsciente etc., o espaço do indizível, do impensado, necessário para
que o pensamento sério se desprenda desse espaço; o riso torna-se o
carro-chefe de um movimento de redenção do pensamento, como se a
filosofia não pudesse mais se estabelecer fora dele».

O choro e o riso – o riso (parte 2)

O poder do riso, a sua função
O riso é muito mais que um mera manifestação de alegria. É universal na espécie humana, sendo parte integrante
de diversas facetas do comportamento
humano (10). Desta forma podemos considerar várias vertentes do riso (10,11):



«Laugh, and the world
laughs with you,
Weep, and you weep
alone...»
Ella Wheeler Wilcox
Solitude (1883)

Psicológico-afetiva – involuntária. O riso traduz um sentimento íntimo
de alegria, de felicidade, de satisfação ou prazer.
Sócio-cultural – pode ser uma ação voluntária do indivíduo, visando
comunicar com o grupo:
– Atenua hostilidade e agressão;
– Desarma as pessoas, cria uma ponte entre elas e facilita o comportamento amigável;
– Comunicação, mensagem enviada ao Outro, comunicando disposição para brincar, ligar-se a ele, ficar feliz e fazê-lo feliz;
– Promoção de efeitos positivos entre os pares.
Fisiológica – caráter involuntário. Pode ser provocado por uma ação
mecânica (cócegas), por processos biológicos (feridas em fase final

O riso contagioso

DEZEMBRO

Esta identidade curiosa tem relatos na bibliografia referenciados ao ano
de 1962, tendo ocorrido, em Tanganyika – Tanzânia (10). Tudo começou
com uma gargalhada despoletada por uma piada entre um grupo de
adolescentes (12-18 anos), numa escola secundária. O riso autoperpetuou-se para além da sua causa original e progrediu geograficamente,
atingindo as populações vizinhas – transformando-se numa epidemia. A
gravidade do caso foi tão séria que levou ao encerramento de escolas.
Associados ao riso, outros fenómenos foram também descritos com elevada frequência, nomeadamente dor, síncopes, problemas respiratórios,
exantemas e ataques de choro. A normalidade foi restabelecida apenas
após 6 meses.

2012 // 34 (3): 34-37

Ainda que para alguns, como o escritor húngaro Arthur Koestler (4), o
riso seja considerado um reflexo de luxo, sem nenhuma utilidade biológica, os estudos provam o oposto: o humor é um fenómeno complexo,
que articula entre si várias funções cerebrais e desempenha um papel
central na vida em sociedade.
Considerado por muitos como uma das mais antigas formas de comunicação, são vários os argumentos em prol da sua base inata:
• Cegos, surdos e mudos congénitos riem e sorriem, mesmo sem
a possibilidade de imitação. Riem como qualquer criança normal
e pelos mesmos motivos (5);
• Os estudos neurofisiológicos revelam que os circuitos neuronais
responsáveis pelo riso estão localizados em determinadas áreas
mais primitivas do cérebro humano. Para além disso, os antropoides (chimpanzés, gorilas, orangotangos...), considerados precursores do Homem, são também dotados de manifestações que
em tudo se assemelham ao riso humano: mímica facial (abertura
da boca, com exposição dos dentes e retração dos cantos da
boca), associada à emissão de vocalizações altas e repetitivas e
à adoção de posturas corporais caraterísticas (6);
•U
 m outro dado a favor desta característica ancestral é o facto de
o sorriso ser uma das primeiras aquisições do bebé (7).
No entanto, riso não está necessariamente associado ao sentido de
humor, sendo sobretudo um instinto de sobrevivência do animal-em-sociedade, ao provocar a dilatação do endotélio e aumentar o fluxo
sanguíneo, evitando patologia cardiovascular (8, 9). Este dado coloca
em causa os exercícios teóricos dos grandes filósofos, que visaram
explicar o riso baseados na premissa errada de que eles estariam a
explicar também o que seria o humor (2).

de cicatrização, por exemplo), ou ainda pelo consumo de fármacos ou
drogas, como o óxido nitroso (provoca a contração involuntária dos
músculos faciais, originando um fácies de riso) ou marijuana (pode
induzir episódios de riso intenso).
Na sua forma mal intencionada, quando dirigido ao inimigo ou àquele
com quem não se simpatiza ou não se concorda, o riso representa uma
forma de agressão. Esta forma de riso agressivo, sarcástico e irónico
assemelha-se às vocalizações jocosas grupais dos grandes primatas (10).
Fisiologicamente, a gargalhada cómica (em resposta, por exemplo, a
piadas, brincadeiras e sátira) parece ser uma aquisição relativamente recente do ser humano, talvez relacionada com a evolução do discurso (10).

O riso nas suas diferentes perspetivas
a) Perspetiva anatómica
«Rimos com o corpo todo» São múltiplos os músculos envolvidos no
fenómeno do riso. Entre os músculos da face e pescoço destacam-se
(Fig. 1) (12):

• Elevador do lábio superior
• Depressor do ângulo 		
da boca
• Orbicular dos lábios
• Mentoniano
• Bucinador
• Risório
• Masseter
Figura 1 • Os principais músculos
envolvidos no riso

Simultaneamente, o riso pode acompanhar-se por uma diminuição global do tónus muscular e relaxamento corporal... é o «cair de tanto rir»!
Na gargalhada, os músculos abdominais e diafragma contraem-se numa «convulsão respiratória», em tudo semelhante ao que se
constata nos episódios de choro ou espirros. Por sua vez, a contração do zigomático e risório origina o esgar característico do riso e a
contração ritmada dos músculos mandibulares provoca o trémulo da
mandíbula (12).
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b) Perspetiva Neurofisiológica
Sistema Nervoso: Os estudos imagiológicos cerebrais comprovam
que certos estímulos visuais, auditivos, táteis e vestibulares (mas raramente gustativos ou olfativos) são capazes de desencadear o complexo do riso, reproduzindo uma cadeia de eventos que envolvem áreas
do tronco cerebral, hipotálamo e lobos frontais, assim como centros
motores e cognitivos corticais (13, 14). O riso parece depender de duas
vias neuronais parcialmente independentes, uma «involuntária» que
envolve a amígdala, tálamo, hipotálamo, área subtalâmica, e parte
dorsal do tronco cerebral e outra «voluntária», com origem na área
pré-motora/frontal e atravessa o córtex motor (14).
Sistema cardiovascular: durante o riso, verifica-se inicialmente um
efeito taquicardizante, com aumento da volémia circulante e da pressão
arterial. As variações dos neuromediadores em circulação ditam, em seguida, uma vasodilatação arterial e consequente resposta hipotensiva (9).
Sistema respiratório: A respiração forçada (o ha! ha! ha! do riso) proporciona uma maior eficácia nas trocas gasosas a nível pulmonar. Daqui resulta um incremento dos níveis de O2 séricos, redução da pCO2
e diminuição da tensão muscular – daí a expressão popular, «ficar
fraco de tanto rir» (15).
Sistema músculo-esquelético: Ocorrem contrações musculares fortes e repetidas da parede torácica, abdómen e diafragma. Os músculos abdominais são dos mais exercitados promovendo, por sua vez,
um acréscimo do aporte sanguíneo aos órgãos envolvidos no processo digestivo, nomeadamente ao fígado («ri tanto que desopilei o fígado», expressão popular) (10, 12).
Sistema imunológico – Com a gargalhada, constata-se uma diminuição das hormonas de stress em circulação, o que vai promover
uma estimulação imunológica. Na medula óssea e gânglios linfáticos,
verifica-se um aumento da síntese e da ativação das células imunológicas T, B e NK (16).
Sistema neuroendócrino – Verifica-se a libertação de neurotransmissores cerebrais promotores da redução da dor e de outros associados
ao aumento da sensação de prazer, euforia e bem-estar (endorfinas).
Simultaneamente, as hormonas de stress em circulação (cortisol,
adrenalina, dopamina, hormona de crescimento) diminuem (17).
c) Perspetiva Linguística
Durante uma gargalhada, são emitidos
«O riso é algo que
uma série de sons vocálicos em expiirrompe num estrondo
e vai retumbando
ração forçada, de uma forma ritmada,
como o trovão na
acessual, cada um com duração de 1/16
montanha, num eco
de segundo, repetindo-se a cada 1/5 de
que, no entanto, não
chega ao infinito».
segundo. São súbitos e caracteristicamente em decrescendo (início forte ð
Bergson
término suave) (10).
Na sua forma extrema, observa-se um espasmo involuntário dos músculos respiratórios, acompanhado por um «sorriso de boca aberta», adejo
nasal, lacrimejo ocular, enrubescimento facial e movimentos anteriores
da cabeça e tronco. Na sua globalidade, variam na sua forma, duração,
amplitude, quer a nível intra e interpessoal, quer a nível circunstancial
(12, 18)
. O riso pode ser vocal ou mudo, pode incluir todas vogais e várias
consoantes em múltiplas combinações; geralmente inicia-se com um
«h» mudo, frequentemente um «he-he» que evolui para o «há-há» (12).
36

Humor, gargalhada e… saúde!
«Rir é o melhor remédio.»
«Não critique, ajude;
Como já foi referido, o riso reduz a tennão grite, converse;
são mediada pelo sistema nervoso aunão acuse, ampare
e... não se irrite,
tónomo, associando-se ao relaxamento,
sorria.»
sensação de bem-estar, à redução do
stress e da ansiedade, ao alívio da dor e
Anónimo
ao reforço da imunidade (16). Estes dados
«Não critique, ajude;
vieram catapultar o riso como potencial
não grite, converse;
instrumento eficaz na prevenção e cura
não acuse, ampare
das mais diversas doenças e no aumento
e... não se irrite,
sorria.»
da esperança média de vida.
Neste contexto, emergiu na década de
Anónimo
sessenta um novo método terapêutico: a
Risoterapia.
A investigação científica levada a cabo neste âmbito deu, por sua vez,
origem a uma nova ciência, a Gelotologia – ciência que estuda as
propriedades do riso (19).
O recurso ao humor a nível hospitalar tem-se vindo a popularizar por
todo o mundo, sobretudo na Europa e nos EUA. Um caso particular é
o dos palhaços nos Serviços de Pediatria, os «Palhaços Doutores». As
conclusões das investigações realizadas neste âmbito, ainda que escassas, apontam para um efeito benéfico entre as crianças internadas,
nomeadamente com redução do tempo de internamento (20).

Relação médico-doente
O humor quando usado de uma forma sensível e cuidadosa, cria empatia e quebra eventuais barreiras na relação médico-doente. Sempre
que um doente consegue rir sobre um problema, este deixa de existir
na sua forma original, tornando-se mais manejável, resolúvel e menos
ameaçador (21,22). Citando Joel Goodman, um dos pioneiros no desenvolvimento dos efeitos terapêuticos do riso através do Humour Project
(23)
, «Laughter can take you from moping, to coping, to hoping».

Humor, gargalhada e… aprendizagem
No que respeita à aprendizagem, a investigação mostrou que, quando
usado, o humor é um meio eficaz para captar mais facilmente a atenção dos alunos e reduzir a ansiedade perante as avaliações (24).
O humor tem um papel fundamental no pensamento, comunicação e interação social. A compreensão de uma piada exige a utilização das nossas
capacidades cognitivas e logo é um processo de aquisição de conceitos (25).

Conclusão

O riso é um processo curioso, complexo e pouco esclarecido. Ainda
que não seja totalmente involuntário, o riso pode ser contido, mas em
poucas circunstâncias poderá ser forçado de forma convincente. Mas,
como diz Saint-Exupéry (26): «No momento em que sorrimos para alguém, descobrimo-lo como pessoa, e a resposta do seu sorriso quer
dizer que nós também somos pessoa para ele».

O choro e o riso – o riso (parte 2)
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Resumo

Abstract

Introdução – A Síndrome de Poland é uma anomalia congénita rara,
caracterizada por hipoplasia peitoral, assimetria da grelha costal (40%)
e braquissindactilia homolateral (10-40%). É mais frequente nos rapazes, afectando maioritariamente o hemicorpo direito. Pensa-se que
uma mutação aleatória ocasional com baixo risco de recorrência familiar esteja na base desta síndrome.
Relato do caso – Este caso retrata um recém-nascido do sexo masculino, segundo filho de pais saudáveis, não consanguíneos, fruto de
gestação de 38 semanas, vigiada (ectasia pielocalicial direita). Nascido de cesariana, com boa adaptação à vida extra-uterina. Detetada
assimetria torácica com depressão à direita e agenesia do segundo
a quarto dedos da mão homolateral, sem limitação ou assimetria dos
movimentos. Sem história familiar de malformações congénitas. Do
estudo efectuado, nomeadamente ecografia renovesical, radiografias
da grelha costal, da coluna cervical e ecografia muscular, há apenas
a destacar agenesia da longa porção do músculo grande peitoral na
ecografia muscular. Na alta da maternidade foi orientado multidisciplinarmente.
Discussão – Este é um caso que configura uma patologia rara exigindo uma boa coordenação entre várias especialidades no sentido
de granjear uma adequada orientação em equipa e assim poder evitar
complicações relacionadas com a reabilitação tardia.

Introduction – Poland’s Syndrome is a rare congenital anomaly characterized by breast´s hypoplasia, cage rib’s asymmetry (40%) and homolateral brachisyndactyly (10-40%). It is more common in boys, affecting
mainly the right hemisphere. It is thought that an occasional random mutation with a low risk of familial recurrence is the basis for this syndrome.
Case report – This case is about a full term male newborn, second
child of not consanguineous healthy parents, result of a monitored
pregnancy (right ureteropelvic ectasia), born by caesarean section,
with a good adaptation to extra uterine life. In the first minutes of life
was detected a depressed right chest wall with
agenesis of the second to fourth fingers of the homolateral hand,
without movement asymmetry or limitation. No family history of congenital malformations is known. The chest´s muscle ultrasound
showed agenesis of the long portion of the major pectoralis muscle.
No other alterations were detected on the remaining tests (renovesical ultrasound, x-rays of the rib cage and cervical spine). On discharge from the maternity, the newborn was oriented multidisciplinary.
Discussion – This is a case that sets a rare condition requiring good
coordination among various specialties in order to earn an adequate
team orientation, which can avoid complications related to late rehabilitation.

Palavras-chave: anomalias músculo-esqueléticas; malformações
congénitas braquiais; sindactilia.

Keywords: musculoskeletal abnormalities; congenital limb deformities; syndactyly .

Introdução
A Síndrome de Poland é uma anomalia congénita rara (1: 7.000 (1)100.000 (2) nados vivos), caracterizada por hipoplasia peitoral e mamilar, acompanhadas por vezes de outras malformações, tais como
hipoplasia ou aplasia das cartilagens costais ou braquissindactilia homolaterais. É afectado predominantemente o sexo masculino (2:1 a
3:1) (1), tal como o hemicorpo direito (65-75% dos casos) (1) sendo raro
o atingimento bilateral (8).
Foi descrito pela primeira vez em 1841 por Alfred Poland (6), um anatomista. A primeira narração de correcção cirúrgica foi feita em 1952 por
Ravitch e Handelsman (1).
Tem uma baixa recorrência familiar (< 1%)(1,3,4) e etiologia pouco compreendida, sendo a teoria mais aceite a da interrupção do suprimento
sanguíneo embrionário na sexta semana de gestação, afectando o
território tributário da artéria subclávia e vertebral e/ou das suas ramifi-

cações (3). É nesta altura que o musculo peitoral se divide nas porções
clavicular e costal, e os dedos da mão iniciam o seu desenvolvimento.
Já foi relatada uma transmissão autossómica dominante com penetrância incompleta.
A aplasia da porção esterno-costal do músculo grande peitoral é o
denominador comum desta Síndrome. O músculo pequeno peitoral
encontra-se também ausente na grande maioria dos casos, podendo
também ocorrer a hipoplasia dos músculos grande dentado e grandes
oblíquos (1). Outras alterações podem estar presentes com frequência mais variável: mamárias desde ligeira hipoplasia até amastia (1/3
das mulheres afectadas (1)); da grelha costal (depressão associada a
hipoplasia / aplasia costal) em 40% dos casos (1) e da mão / dedos do
membro superior homolateral (13,5-56%) (1), com hipoplasia da falange
média, com ou sem sindactilia associada, podendo até ocorrer ausên-

1. Interno(a) complementar de Pediatria; 2. Assistente graduado(a) de Pediatria; 3. Chefe de serviço de Cirurgia Pediátrica – Hospital de São Teotónio, EPE – Viseu,
Serviço de Pediatria
xxxxxxx
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Assimetria torácica no recém-nascido

Fig. 1 • Agenesia dos 2º-4- dedos

devem ser corrigidas no primeiro ano de vida, para evitar a progressão
da deformidade e para optimizar a função do membro (1,3,4).

Caso clínico
Recém-nascido (RN) do sexo masculino, segundo filho de pais saudáveis, (mãe – 32 anos; pai – 35 anos) e não consanguíneos, fruto de
gestação de 38 semanas, com serologias negativas para HIV 1 e 2,
VDRL e AgHBs e não imune para Toxoplasmose e Rubéola e dilatação
pielo-calicial (DPC) à direita detetada às 22 semanas. Parto por cesariana por incompatibilidade feto-pélvica, com índice de Apgar 9-10-10,
peso: 3670g, comprimento: 49,5cm e perímetro cefálico: 34cm.
Apresentava agenesia do segundo a quarto dedos da mão direita
(fig.1), com assimetria torácica homolateral por depressão, com prega
axilar (fig. 2 e 5) e sem limitação dos movimentos do membro superior,

Fig.3 • Rx de coluna cervical
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sinais de dificuldade respiratória ou posição preferencial do pescoço
ou da cabeça. Detetado também um sopro sistólico grau II / VI ao nível
das áreas mitral e pulmonar. Sem outras alterações ao exame objetivo. Teve uma boa adaptação à vida extra-uterina, com boa tolerância
alimentar ao leite materno exclusivo.
No terceiro dia de vida foi realizada ecografia Reno-vesical, que não
revelou anomalias e cultura de urina que foi negativa. Efectuou também ecografia muscular ao quarto dia de vida, que revelou agenesia
da porção longa do músculo grande peitoral, tal como radiografias (Rx)
da grelha costal (fig.4) e da coluna cervical (fig.3) que foram normais.
Fez igualmente ecocardiograma ao quinto dia de vida, que revelou
comunicação inter-auricular, com pequeno shunt, e ainda ecografia
transfontanelar que foi normal.

DEZEMBRO

Fig.2 • Assimetria torácica direita
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cia parcial / completa das mãos. Na sua forma mais grave associa-se
a um defeito completo da parede torácica.
Existe uma série de anomalias que partilham o evento etiopatogénico,
de lesão intrauterina para o suprimento sanguíneo proveniente da artéria subclávia, que incluem, entre outros, a Anomalia de Klippel-Feil, a
Síndrome de Möbius e a Anomalia de Sprengel (1,3, 4, 10).
De referir ainda a possibilidade de associação destes síndromes com
agenesia renal, hemi-vértebras, costelas cervicais ou dextrocardia (1,2,3,4).
É também recomendado o rastreio tumoral precoce, nomeadamente
Cancro do colo do Útero, Carcinoma ductal invasivo, Leucemia linfoblástica, dado a sua elevada prevalência por defeito na «Homeobox»
de genes supressores tumorais (9).
Os critérios de correcção cirúrgica (1,3,4) são a ausência de protecção torácica do coração e pulmão, existência de movimentos paradoxais da
parede torácica, tal como a depressão progressiva da parede torácica,
alteração da função pulmonar, escoliose grave.
A correcção é realizada em duas etapas (grelha costal numa primeira
fase, e defeitos cosméticos como a hipoplasia ou aplasia da mama
feminina, apenas após a puberdade) (1). A sindactilia e ectrodactilia

Assimetria torácica no recém-nascido
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Fig.5 • Assimetria torácica direita com prega axilar
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Fig.4 • Rx grelha costal

Perante as alterações detetadas, diagnosticou-se Síndrome de Poland, pelo que foi encaminhado de forma multidisciplinar nomeadamente para Medicina Física e de Reabilitação, passando a realizar
uma sessão semanal com o objectivo de melhorar a capacidade funcional do membro superior direito. Foi também observado por Cirurgia
Pediátrica, com indicação de reavaliação ao ano de idade, por Ortopedia Pediátrica em Hospital Central, tendo sido proposta realização de
implante de enxerto ósseo autólogo ao ano de vida, ao nível da mão
direita. Foi ainda orientado para consulta de Cardiologia Pediátrica
pela CIA e já repetiu ecografia reno-vesical que foi normal.

esporádico, o mais frequente, com risco baixo de recorrência (< 1%).
Ainda assim, foi referenciado como se impõe para uma consulta de
aconselhamento genético.
Foram excluídos Síndrome de Klippel-Feil e Malformação Acro-reno-peitoral, por vezes associados, mediante radiografia cervical e ecografia reno-vesical que não mostraram as respetivas malformações.
Não havia de momento critérios para correcção cirúrgica do tórax, não
obstante a sua eventual necessidade pós-puberal por razão de ordem
estética. Está prevista intervenção cirúrgica a nível do membro afectado ao ano de idade, através de enxerto ósseo autólogo, no sentido
de majorar a sua funcionalidade e facilitar assim a actividade diária e o
desenvolvimento da criança.

Conclusão
Discussão
Trata-se de um caso típico de Síndrome de Poland, de acordo com o
descrito na literatura, envolvendo um RN do sexo masculino com a sequência clássica de hipoplasia do músculo grande peitoral e agenesia
dos dedos da mão direita. Não existiram fatores de risco associados
durante a gestação, tais como ingestão materna de medicação potencialmente vasoespástica (1) ou idade superior a 40 anos dos progenitores. A ausência de história familiar permite classificá-lo no tipo

Embora rara, é uma Entidade para a qual temos que estar alerta, e que
ao contrário do que se passou neste caso, se pode apresentar de forma menos evidente, exigindo por isso um elevado grau de suspeita. A
rápida identificação e a sua orientação multidisciplinar, nomeadamente
em termos de reabilitação, são importantes para optimizar e potenciar
a função do membro e hemitórax afectado, para além de excluir outras
síndromes malformativas renais, musculo-esqueléticos e cardíacos
potencialmente associados.
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CASOS CLÍNICOS

Cardite reumática, uma complicação grave de uma doença quase esquecida

Rheumatic carditis, a severe sequel of an almost forgotten disease

A febre reumática (FR), embora seja actualmente rara nos países
desenvolvidos, continua a existir e pode originar sequelas graves. É
considerada a principal causa de cardiopatia crónica adquirida antes
dos vinte anos.
Rapaz de catorze anos, com amigdalites de repetição, observado na
urgência hospitalar por gonalgia bilateral, impotência funcional e febre.
O exame objectivo revelava artrite dos joelhos e um sopro sistólico.
Analiticamente, apresentava leucocitose, elevação da velocidade de
sedimentação e da proteína C reactiva. A pesquisa de Streptococcus
β-hemolítico do grupo A na orofaringe foi positiva e o título de anti-estreptolisina O elevado. O electrocardiograma mostrava aumento do
intervalo PR e o ecocardiograma cardite severa (insuficiência mitral
moderada/grave e insuficiência aórtica e tricúspide moderada). Perante o diagnóstico de FR com cardite severa, iniciou terapêutica com
penicilina benzatínica, ácido acetilsalicílico, corticóide, diuréticos e
enalapril. Um mês depois, na sequência de taquiarritmia com fibrilhação auricular, iniciou digoxina e enoxaparina. Apesar da boa evolução
clínica, um ano depois, mantinha insuficiência aórtica ligeira/moderada e mitral ligeira, necessitando ainda de tratamento com diuréticos e
enalapril. Manteve profilaxia com penicilina benzatínica mensal.
A hipótese de FR deve ser tida em consideração perante uma criança/
adolescente com febre e poliartrite, embora se trate de uma doença rara.
Palavras-chave: adolescente, cardite, febre reumática.

Rheumatic fever, although rare in developed countries, exists and may
cause severe sequelae. It is considered the leading cause of acquired
chronic heart disease before twenties.
Fourteen years old boy, with recurrent tonsillitis, was observed in
emergency room for bilateral knee pain and fever. Physical examination revealed arthritis of both knees and a systolic murmur. Laboratory
tests showed leukocytosis, elevated sedimentation rate and C reactive protein. Group A β-hemolytic Streptococcus research (throat swab)
was positive and antistreptolysin O title elevated. Electrocardiogram
showed an increased PR interval. Echocardiogram revealed severe
carditis (moderate/severe mitral regurgitation and moderate aortic and
tricuspid regurgitation). In the presence of rheumatic fever with carditis, started treatment with benzathine penicillin, acetylsalicylic acid,
steroids, diuretics and enalapril. A month later, due to atrial tachyarrhythmia and fibrillation, he was treated with digoxin and enoxaparin.
Despite good clinical outcome, one year later, echocardiogram showed
mild/moderate aortic regurgitation and mild mitral regurgitation. He still
needs treatment with diuretics, enalapril and benzathine penicillin.
Rheumatic fever should be considered in a child/adolescent with fever
and polyarthritis, even being a rare disease.

Keywords: adolescent, carditis, rheumatic fever.

ACRÓNIMOS

EβHGA

– Streptococcus β-hemolítico do grupo A de Lancefield

AAS

– ácido acetilsalicílico

FR

– febre reumática

AINEs

– anti-inflamatórios não esteróides

pCr

– proteína C reactiva

D

– dia de internamento

TASO

– título de anti-estreptolisina O

ECG

– electrocardiograma

VS

– velocidade de sedimentação

Introdução
A febre reumática (FR) tem uma distribuição mundial (1), mas actualmente
é rara nos países desenvolvidos, onde a sua incidência anual declinou,
desde a década de 50, para 0,1-2 casos por 100.000 crianças em idade
escolar (2,3). Nos países em desenvolvimento, é endémica e é uma causa
importante de morte abaixo dos 50 anos (4). Em alguns países, como é o
caso da Índia e da Nova Zelândia, a sua incidência anual é muito elevada
chegando a atingir 100-200 por 100.000 crianças em idade escolar (2).
Esta doença ocorre mais frequentemente entre os cinco e os quinze
anos de idade, sendo rara antes dos quatro ou depois dos 35 anos (1). A

relação etiológica com Streptococcus β-hemolítico do grupo A (EβHGA)
está bem estabelecida, mas a patogénese da FR permanece desconhecida (1-3). Além da existência de infecção orofaríngea por serotipos
reumatogénicos, outros factores estarão implicados como a susceptibilidade imunológica do hospedeiro e elementos sócio-económicos desfavoráveis (agregado populacional, más condições higieno-sanitárias,
malnutrição e fraca assistência médica) (1-4).
A FR pode envolver diversos órgãos: articulações, coração, sistema
nervoso central, pele e tecidos subcutâneos. Os critérios de Jones,

1 Interna do Internato Complementar de Pediatria do Hospital Pediátrico de Coimbra 2 Interna do Internato Complementar de Pediatria do Hospital São
Teotónio, Viseu, 3 Chefe de Serviço de Cardiologia do Hospital São Teotónio, Viseu, 4 Assistente Hospitalar do Hospital São Teotónio, Viseu – Serviço
de Pediatria do Hospital São Teotónio, Viseu
Correspondência: Susana Nobre - susananobre14@gmail.com
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Cardite reumática, uma complicação grave de uma doença quase esquecida

estabelecidos em 1994 e revistos pela última vez em 2002 (1), fornecem
uma orientação para o diagnóstico clínico, se estiverem presentes dois
critérios major ou um major e dois minor, associados à evidência de
infecção estreptocócica prévia (Tabela I).
Tabela I • Critérios de Jones para o diagnóstico de febre reumática

Critérios major

Critérios minor

Cardite

Febre

Poliartrite

Artralgia

Coreia

FR prévia ou cardiopatia reumática pré-

Eritema marginatum

via

Nódulos subcutâneos

Elevação de agentes de fase aguda (VS,
pCr, leucocitose)

Intervalo PR aumentado no ECG
Evidência de infecção estreptocócica:
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Cultura positiva de EβHGA na orofaringe
Pesquisa rápida do antigénio do EβHGA positiva
Títulos elevados de anticorpos contra o EβHGA (TASO, anti-desoxirribonuclease B)

No início da doença, nem sempre estão presentes estes critérios. O
diagnóstico pode ser considerado presuntivo quando há coreia isolada
ou cardite indolente (sem crise anterior) (1). É de salientar que, actualmente, a presença de alterações ecocardiográficas não faz parte dos
critérios de diagnóstico se não for audível sopro, nem estiverem presentes outros critérios (3). No entanto, há autores que defendem que o
ecocardiograma, se utilizado criteriosamente, pode ser um instrumento útil na distinção entre lesões valvulares fisiológicas e patológicas (1).
Descreve-se o caso de um adolescente com FR diagnosticada no contexto de febre e poliartrite, complicada por cardite severa, agravada
por fibrilhação auricular.

Caso clínico
Rapaz de catorze anos foi observado na urgência hospitalar por gonalgia bilateral, impotência funcional e edema dos joelhos. Tinha iniciado
febre 24 horas antes. Na semana anterior tinha tido dor abdominal e
vómitos alimentares esporádicos. Não apresentava outra sintomatologia, nem havia nenhum contexto epidemiológico relevante.
Dos antecedentes patológicos, destacavam-se vários episódios de
amigdalite, o último, cerca de meio ano antes, tinha sido acompanhado de artralgias e rigidez articular dos dedos das mãos e resolveu com
anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), sem antibioterapia. Dos
antecedentes familiares, refere-se a morte do pai, aos 40 anos, por
patologia cardíaca não especificada.
Na admissão hospitalar, encontrava-se febril, estava muito queixoso
e apresentava dor à mobilização dos joelhos, edema e calor locais. O
restante exame músculo-esquelético era normal. A observação da orofaringe não mostrava exsudato. Auscultação cardio-pulmonar foi descrita
como normal. O restante exame físico não apresentava alterações.
Perante este quadro, foram colocadas as hipóteses de diagnóstico de artrite
séptica, artrite reactiva (pós-estreptocócica ou a outro microrganismo) ou FR.
O estudo analítico inicial revelou: leucocitose (17200/L), neutrofilia
(76,9%), elevação da proteína C reactiva (pCr) (27,4 mg/dL) e da
42

velocidade de sedimentação na 1ª hora (VS) (75 mm) (Tabela II). A
pesquisa rápida do antigénio do EβHGA na orofaringe foi positiva e o
título de anti-estreptolisina O (TASO) foi de 3295 UI/L (N<200 UI/L). As
reacções de Wright e Widal foram negativas. A serologia para o vírus
Epstein Barr (EBV) demonstrou imunidade para este vírus. A hemocultura foi negativa. As radiografias dos joelhos foram normais. O electrocardiograma (ECG) mostrou um intervalo PR de 0,32 (aumentado) e
bloqueio auriculo-ventricular de primeiro grau.
Perante a forte suspeita de FR, dada a evidência de infecção estreptocócica associada a um critério major (poliartrite) e três critérios minor
(febre, elevação dos reagentes de fase aguda e aumento do intervalo
PR), o jovem foi internado e iniciou terapêutica com penicilina benzatínica intramuscular (1.200.000 unidades) e ácido acetilsalicílico (AAS),
na dose inicial de 30 mg/Kg/dia, com aumento progressivo para 80
mg/Kg/dia.
No segundo dia de internamento (D2) houve agravamento da dor, da
limitação funcional e do edema dos joelhos. A auscultação cardíaca,
inicialmente descrita como normal, revelou sopro sistólico de grau II-III/
VI, mais audível no foco mitral. Não apresentava sinais de insuficiência
cardíaca. Em D3 surgiram sinais inflamatórios na articulação tibiotársica esquerda e melhoria da artrite dos joelhos. O ecocardiograma,
realizado em D6, mostrou «ventrículo esquerdo dilatado, insuficiência
mitral moderada/grave, insuficiência aórtica moderada e insuficiência
tricúspide moderada; PSAP de 38 mmHg». Iniciou terapêutica com
diuréticos (furosemida e espironolactona), enalapril, prednisolona e
manteve repouso no leito.
Manteve-se febril até D7. Em D8 houve redução franca dos sinais inflamatórios e melhoria das queixas álgicas articulares.
Constatou-se uma melhoria progressiva dos parâmetros analíticos inicialmente alterados (Tabela II).
Semanalmente, foi feito controlo ecocardiográfico da cardite que, apesar da terapêutica instituída, foi evidenciando sinais de agravamento.
Tabela II • E
 volução dos parâmetros analíticos do jovem com febre
reumática

D1

D5

D15

D34

Hemoglobina (g/dL)
12,1
11,8
11,9
12,5
Leucócitos (/L)
17 200
12 300
9 800
15 000
Neutrófilos (%)
76,9
72,9
65,7
78,5
Plaquetas (/L)
389 000
428 000
519 000
284 000
Velocidade sedimentação
75
99
98
43
1ª hora (mm)
Proteína C reactiva
27,4
19,75
7,38
11,41
(mg/dL)
Creatinina/Ureia (mg/dL)
27/0,8
45/0,9
80/1,2
AST/ALT (mg/dL)
54/53
46/105
19/18
ANA, anti-DNA e ENA
Neg
D: dia de internamento; AST: aspartato aminotransferase ALT: alanina
amonitransferase; ANA: anticorpos anti-nucleares, ENA: anticorpo para
antigénios nucleares extraíveis, N: normal, Neg: negativo.

Em D27, o ecocardiograma mostrava «dilatação das cavidades esquerdas, insuficiência mitral severa e insuficiência aórtica moderada».
A D32, na sequência de um episódio de taquiarritmia com fibrilhação
auricular, iniciou terapêutica com digoxina e enoxaparina, com reversão para ritmo sinusal.

Ao longo dos anos, a FR tornou-se relativamente rara nos países
desenvolvidos, o que parece estar relacionado com a melhoria das
condições de higiene e nutrição, alterações na virulência das estirpes
do EβHGA, maior facilidade no acesso aos cuidados médicos e com o
uso de antibióticos no tratamento das amigdalites estreptocócicas (5,6).
A distinção clínica entre amigdalite vírica e bacteriana nem sempre é
fácil ou possível. Apesar de existirem testes rápidos que permitem a
detecção do antigénio do EβHGA na orofaringe, nem sempre estão
disponíveis e têm limitações, nomeadamente, uma elevada taxa de
falsos negativos (17-40%) (4) que pode ser explicada pelo facto de,
na maioria dos doentes, quando a doença inicia e no momento em
que se procede à colheita com zaragatoa de material da orofaringe,
o estreptococo já não se encontrar presente. As amigdalites de etiologia bacteriana, apesar de muito menos frequentes que as víricas,
requerem antibioterapia e se não forem tratadas acarretam o risco,
ainda que baixo, de complicações, nomeadamente FR (pode ocorrer
em cerca de 3% dos casos) (1,4).
No caso relatado, a suspeita clínica de FR baseou-se, inicialmente,
na presença de febre e poliartrite com queixas desproporcionais aos
achados no exame físico e, posteriormente, no envolvimento de uma
terceira articulação com melhoria simultânea das anteriormente atingidas (artrite migratória) e na constatação de uma boa resposta ao
tratamento com AINEs, característico dos doentes com FR. A afecção
inicial de ambos os joelhos foi, nesta situação, considerada poliartrite
por se tratar de um reumatismo agudo (a definição de poliartrite no
reumatismo agudo contempla o envolvimento de pelo menos duas
articulações, enquanto que nos reumatismos crónicos requer o envolvimento de cinco ou mais articulações) (1).
Em adultos jovens, estão descritos casos de artrite associada a amigdalofaringite por estreptococos e por isso esta forma de artrite foi
equacionada neste doente. Contudo, a artrite pós-estreptocócica tem
uma apresentação diferente da FR: os sintomas surgem depois de um
período mais longo após a infecção estreptocócica, a artrite pode afectar as articulações das mãos e da coluna, não apresenta boa resposta
ao tratamento com AINEs, pode durar vários meses e é geralmente
aditiva. Esta forma de apresentação difere da apresentação mais comum da FR e assemelha-se a outras formas de artrite desencadeadas
por outras infecções, também designadas de «artrites reactivas». O

Tabela III • N
 úmero absoluto de casos de cardite reumática notificados
em crianças/adolescentes entre os 5 e os 14 anos de idade,
em 2003

Região ou país
África subsaariana
Ásia Central e Meridional
China
Mediterrâneo Oriental e Norte da África
América Latina
Ásia (restante)
Europa Oriental
Pacífico

Número de casos
1 008 207
734 786
176 576
153 679
136 971
101 822
40 366
7 744

(Fonte: Organização Mundial da Saúde)

A afecção cardíaca tem tendência a melhorar naturalmente ao longo do tempo, desde que não haja recorrência da FR 3. Um estudo
que utilizou a ecocardiografia no follow-up de doentes após o primeiro
episódio de FR (seis meses a sete anos) mostrou melhoria franca da
valvulopatia em 64% dos doentes e desaparecimento do sopro em 41%
dos doentes que tinham inicialmente cardite ligeira, em 36% dos que
tinham cardite moderada e em 24% dos que tinham cardite severa (9).
Um outro estudo, realizado em doentes com cardite tratados com placebo, revelou que 27% dos doentes não apresentavam sequelas um
ano depois do diagnóstico e que, após seis meses, houve resolução
da insuficiência valvular em 41% dos doentes que tinham insuficiência mitral ou aórtica ligeira (10). No entanto, apesar de poder evoluir
favoravelmente, a cardite continua a ser a complicação mais grave
da FR e pode originar sequelas permanentes com diferentes graus de
disfunção cardíaca (4). O número de óbitos por cardiopatia reumática é
considerável em alguns países (Tabela IV).
43

2012 // 34 (3): 41-44

Discussão

diagnóstico é feito pela constatação destas características juntamente
com a evidência de infecção estreptocócica recente (7).
A outra hipótese de diagnóstico inicialmente colocada neste caso (artite
séptica) justificou-se pela presença de febre e artrite. Apesar de na artrite
séptica estar envolvida, geralmente, apenas uma articulação, a afecção
de várias articulações pode ocorrer e existem casos descritos de artrite
séptica multifocal, frequentemente associada a quadros prolongados de
febre e artite que requerem antibioterapia endovenosa durante pelo menos duas semanas e drenagens articulares frequentes (8).
A FR causa morbilidade considerável, mas é a lesão valvular da cardite reumática a longo prazo que a torna um problema de saúde pública.
A cardite é mais comum nas crianças e traduz-se por valvulopatia, na
seguinte ordem de frequência: insuficiência mitral, aórtica, tricúspide
e pulmonar (1,5). Por vezes, a cardite não tem manifestações clínicas
evidentes, sendo designada «cardite silenciosa», pois a valvulopatia
é encontrada apenas no estudo ecocardiográfico com doppler (7-47%
dos casos). Nestes casos, a cardite não pode ser utilizada como critério de FR, excepto se um ou mais dos outros critérios major estiverem
presentes (5).
A prevalência da cardite reumática varia entre 0,05 casos por 1000
habitantes no Japão e em algumas zonas dos Estados Unidos e 11
casos por 1000 habitantes em algumas áreas da Índia (4). O número
casos de cardite reumática notificados em crianças entre os cinco e os
catorze anos varia consoante a região ou país (Tabela III).
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Após completar seis semanas de tratamento, e dada a melhoria dos
parâmetros analíticos inflamatórios, suspendeu o AAS.
Duas semanas depois, embora mantivesse alterações ecocardiográficas importantes, encontrava-se estável e teve alta hospitalar medicado com penicilina benzatínica (3/3 semanas), furosemida 1,5 mg/
Kg/dia, espironolactona 1 mg/Kg/dia, enalapril 2,5 mg/dia e digoxina
0,125 mg 2id.
Um ano após o diagnóstico, apresentava ainda um sopro diastólico
aórtico e o ecocardiograma revelava insuficiência aórtica ligeira/moderada e insuficiência mitral ligeira, necessitando, por este motivo, de
manter a terapêutica com diuréticos e enalapril e profilaxia com penicilina benzatínica.
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Tabela IV • Número absoluto de óbitos por cardite reumática
notificados por alguns países em 2002

Número de óbitos
≥ 10 000
5 000 a 9 999
1 000 a 4 999

500 a 999
100 a 499
10 a 99

Países
China, Índia, Paquistão, Indonésia, Bangladesh
Federação Russa
Brasil, Estados Unidos, México, França, Alemanha,
Reino Unido, Egipto, Congo, Etiópia, Nigéria, Irão,
Vietname, Filipinas
Roménia, Bielo-Rússia, Argélia, Sudão, Angola,
África do Sul, Casaquistão
Argentina, Colômbia, Canadá, Portugal, Hungria,
Suécia, Austrália
Grécia, Finlândia, Bélgica, Dinamarca
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(Fonte: Organização Mundial da Saúde)

Considerando a potencial gravidade desta patologia, torna-se importante prevenir a ocorrência da FR. A evicção da infecção por EβHGA,
que poderá incluir a melhoria das condições higieno-sanitárias, do estado nutricional, o fácil acesso aos cuidados de saúde e o desenvolvimento de vacinas contra o EβHGA (em investigação, mas ainda não
disponíveis (1)) apresenta limitações. A prevenção primária através da
antibioterapia nas amigdalofaringites estreptocócicas é eficaz podendo, na maioria dos casos, prevenir a ocorrência da FR (5).
Uma vez instalada a FR, o tratamento requer o uso de antibióticos, salicilatos, repouso no leito (na cardite) e corticóides (na cardite e, eventualmente, na coreia). A penicilina é o antibiótico de escolha. Os salicilatos
(80-100 mg/Kg/dia, máximo 3 gramas, durante 4-8 semanas) são úteis
para alívio da febre e da artrite (1). Os corticóides reduzem eficazmente
a resposta inflamatória, melhorando a febre e reduzindo os agentes de
fase aguda. A sua utilização na presença de cardite está bem estabelecida, mas na coreia é controversa. Muitos autores admitem que a sua
utilização conduz a uma melhoria mais rápida da cardite, sobretudo se
esta for severa. Os corticóides devem ser utilizados na dose inicial de
1-2 mg/Kg/dia, em duas doses/dia, na primeira semana, e, depois, uma
vez por dia, durante 4-6 semanas, até melhoria clínica e laboratorial,
reduzindo posteriormente durante 8-12 semanas (1).
Após um primeiro episódio de FR, 8-10% dos casos têm pelo menos
uma recidiva nos cinco anos seguintes (3). As recorrências da FR são
especialmente frequentes na adolescência e em adultos jovens (5), sobretudo nos três a cinco anos após o primeiro episódio (2). No caso
relatado, se considerarmos os antecedentes de amigdalites (algumas
tratadas apenas com AINEs) e em que pelo menos uma foi acompanhada de artite, o episódio actual parece tratar-se antes de uma reci-

diva e não do primeiro episódio de FR. A melhoria das manifestações
articulares pelo tratamento com AINEs poderá ter contribuído para não
se ter efectuado inicialmente o diagnóstico de FR. Neste sentido, vários autores recomendam que não se administrem AINEs ab initio pelo
risco de se poder mascarar a evolução de uma eventual FR e assim
atrasar o seu diagnóstico.
A existência de envolvimento cardíaco no primeiro episódio de FR aumenta o risco de o coração estar envolvido nas recorrências (2). Por este
motivo, deve ser feita profilaxia secundária a todos os doentes para
evitar recorrências, sendo o tratamento de eleição a penicilina benzatínica intramuscular, nas mesmas doses do tratamento inicial (< 25
Kg, 600000 unidades; ≥ 25 Kg, 1,2 milhões de unidades), administrada
mensalmente ou de três em três semanas em populações de elevado
risco. É recomendado que os doentes que desenvolvam FR sem cardite
efectuem profilaxia até aos 18 (1) ou 21 anos (4), durante, no mínimo,
cinco anos (1). Doentes que desenvolvam cardite sem sequelas devem
receber profilaxia até aos 25 anos, ou durante, pelo menos, dez anos (1).
Nos doentes que mantiverem alterações ecocardiográficas, a profilaxia
com penicilina benzatínica deve manter-se durante toda vida (1,4), como
será o caso deste adolescente. Em doentes alérgicos à penicilina pode
ser utilizada a eritromicina oral (30-40 mg/Kg/dia) (1,4). Doentes sujeitos a
procedimentos dentários ou cirurgias devem receber profilaxia adicional
com amoxicilina (1).

Comentários finais
Do elevado número de amigdalites diagnosticadas na nossa prática
clínica 36-38% resultam de infecção a EβHGA (11). Os casos não tratados, embora raramente, poderão evoluir para FR que poderá cursar
com sequelas graves, tal como aconteceu no adolescente cujo caso é
descrito pelos autores.
O facto de a FR se ter tornado rara nos países desenvolvidos faz com
que, muitas vezes, seja esquecida e não equacionada como hipótese
de diagnóstico, mas devemos ter presente que a FR existe e que as
atitudes preventivas poderão evitar uma doença que pode implicar sequelas de elevada morbimortalidade.
Perante um doente com febre e poliartrite, esta hipótese deve continuar a fazer parte do raciocínio de diagnóstico. E se a suspeita clínica
for forte, mesmo na ausência inicial de todos os critérios ou de todos
os exames complementares de diagnóstico necessários, o eventual
diagnóstico de FR deve ser atempadamente considerado.
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CASOS CLÍNICOS

Novos hábitos, velhas doenças: um caso de raquitismo carencial

New habits, old diseases: a case report of nutritional rickets

O raquitismo carencial é uma doença que se pode prevenir com a
ingestão de vitamina D, cálcio e adequada exposição solar. Na primeira metade do século XX observou-se uma redução dramática da
sua prevalência nos países desenvolvidos. No entanto, nos últimos
anos, têm aumentado os relatos desta doença associados a vários
fatores incluindo dietas vegetarianas. Este artigo descreve o caso de
uma criança de 17 meses que desenvolveu raquitismo carencial após
um período prolongado de dieta vegetariana estrita. Os regimes vegetarianos podem proporcionar aportes nutricionais apropriados ao
crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes mas devem ser adequadamente planeados, orientados e monitorizados pelos
profissionais de saúde em conjunto com as famílias. Quando estes
aspectos não são acautelados podem surgir carências nutricionais.
Palavras-chave: Raquitismo carencial, deficiência de vitamina D, dieta vegetariana.

Nutritional rickets is a disease that can be prevented through the ingestion of vitamin D and calcium and by adequate sunlight exposure. In the
first half of the 20th century a dramatic reduction in the prevalence of
nutritional rickets occurred in developed countries. However, the past
years witnessed an increase in the number of reported cases of this
disease that were associated with several factors including vegetarian
diets. This paper reports the case of a 17 months old child who developed rickets after a long period of strict vegetarian diet.
Vegetarian regimens can provide appropriate nutritional intake for the
growth and development of children and adolescents but must be carefully planned, guided and monitored by health professionals together
with families. When these aspects are not taken into account, nutritional defects can appear.
Keywords: Nutritional rickets, vitamin D deficiency, vegetarian diet.

Introdução
Os seres humanos obtêm a vitamina D através da síntese endógena na
pele, estimulada pela exposição à luz solar, e de fontes dietéticas, tal
como óleos de fígado de peixe, peixe azul e alimentos fortificados com
vitamina D, incluindo o leite de vaca, fórmulas infantis, sumos de fruta,
pão, iogurtes, queijo e cereais (1-3). É reconhecido atualmente que o leite
materno tem um baixo teor em vitamina D (20-60 UI/L) e seus metabolitos, não fornecendo a dose actualmente recomendada para lactentes e
crianças de 400UI/dia (4-6). Foi demonstrado que o estado nutricional em
vitamina D de lactentes exclusivamente amamentados é determinado
principalmente pela sua exposição à luz solar (1,3,4,7).
O raquitismo carencial, reconhecido desde Soranus e Galeno, foi até
há algumas décadas uma doença prevalente e com elevada morbilidade. Na primeira metade do século XX foi identificada a vitamina
D e reconhecida a importância da sua suplementação dietética e da
exposição directa à luz solar, como fatores importantes na prevenção
da doença (8). Foi então possível delinear um tratamento adequado e
uma profilaxia eficaz, que levaram à redução drástica da prevalência
do raquitismo nutricional nos países desenvolvidos (4,9,10).
No entanto, nos últimos anos têm aumentado o número de casos descritos
de raquitismo por deficiência de vitamina D nomeadamente em famílias
com estilos de vida menos convencionais. Estes incluem diminuição da
exposição directa à luz solar, aleitamento materno exclusivo prolongado
sem suplementação, ou dietas restritivas não suplementadas em vitamina
D (4,9-12). Os regimes vegetarianos podem conduzir a algumas deficiências
nutricionais, tais como de vitaminas D e B12, cálcio e ferro (5,13). As crianças
neste regime não suplementado, têm um risco aumentado de raquitismo,
em especial, se a exposição à luz solar for limitada (1,13,14).

O raquitismo carencial expressa-se por alterações bioquímicas típicas, deformidades ósseas, atraso de crescimento e do desenvolvimento psicomotor.

Caso clínico
Relatamos o caso de uma criança do sexo masculino, de 17 meses
de idade, caucasiana, internada no Serviço de Pediatria do nosso
hospital em Janeiro de 2009 por má progressão ponderal e atraso de
desenvolvimento psicomotor. Foi fruto de uma gestação de termo, vigiada, sem intercorrências, com parto eutócico hospitalar e o peso ao
nascer era de 3585g. Os pais eram vegetarianos estritos. A criança
fez aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de vida, altura
em que diversificou a alimentação, sem leite ou seus derivados, com
cereais, legumes e proteínas quase exclusivamente vegetais. Iniciou
uma bebida de aveia como alternativa à fórmula láctea. Nunca foram
administrados suplementos vitamínicos. O aporte calórico total diário
foi calculado em 70% da dose diária recomendada e a ingestão de
proteínas em 8,6 g (82% dose diária recomendada).
Aos seis meses de idade tinha peso e estatura no percentil 50. Desde
então, e até à data do internamento, verificou-se um cruzamento inferior
de percentis, apresentando aos 17 meses de idade ambos os parâmetros abaixo do percentil três. A exposição solar era muito reduzida. A
vigilância de saúde infantil era irregular e o calendário de vacinação não
estava actualizado de acordo com o Plano Nacional de Vacinação.
À admissão o doente apresentava um aspecto emagrecido, com um peso
de 8,7 kg e comprimento de 71,7cm, portanto abaixo do percentil 3 para a
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idade, e o perímetro cefálico era de 49,5cm, correspondendo ao percentil
90 para a idade. O Índice de MacLaren e Read foi calculado em 75-85%,
correspondendo a um grau moderado de desnutrição. Apresentava uma
fontanela anterior de 3,5x2cm de diâmetro, alargamento dos punhos e varismo dos joelhos (distância intercondiliana de 8cm), hipotonia generalizada e diminuição da massa e força musculares, não se mantendo sentado
sem apoio e não apresentando marcha autónoma. A linguagem, motricidade fina e interacção social eram adequadas à idade. Não apresentava,
na observação, outras alterações dignas de relevo.
Os exames laboratoriais realizados revelaram os seguintes valores
séricos: fostatase alcalina 4.226 UI/L [elevado; valores de referência
(VR): 250-1000], cálcio 6,5mg/dL (baixo; VR: 8,1-10,2), fósforo 3,2mg/dL
(normal; VR: 2,5-4,8), 1,25-dihidroxi-calciferol (calcitriol) 12pg/dL (baixo;
VR:18-78), 25-hidroxicolecalciferol 15µg/L (baixo; VR:20-120) e hormona paratiroideia 252,8pg/mL (aumentado; VR: 10-65). Os restantes
resultados laboratoriais: hemograma, função renal, transaminases, proteínas totais, albumina, ferritina, velocidade de sedimentação, proteína
C reactiva e função tiroideia apresentaram valores normais para a idade.
A avaliação radiológica do esqueleto mostrou osteopénia difusa grave,
alargamento e irregularidade das metáfises dos ossos longos, com limite côncavo esboçando o aspecto de «taça», e aumento do espaço
entre as linhas de ossificação metafisária e as epífises, traduzindo hipertrofia da cartilagem de conjugação (Figuras 1).

Estes resultados eram compatíveis com o diagnóstico de raquitismo hipocalcémico avançado e o baixo nível de 1,25-dihidroxi-calciferol associado
à história de dieta deficiente era compatível com uma causa nutricional.
A criança iniciou terapêutica com calciferol (vitamina D3) oral 5.000 U/dia
e dieta hipercalórica com suplemento de 75mg/kg/dia de cálcio elementar. Após avaliação pela Medicina Física e Reabilitação Pediátrica iniciou
programa de estimulação do desenvolvimento psicomotor, sobretudo da
motricidade global, com técnica de terapia ocupacional. A resposta clínica,
bioquímica e radiológica à terapêutica foi excelente, com normalização dos
valores analíticos anteriores e observação de linhas de ossificação nas
metáfises dos ossos longos às quatro semanas de terapêutica suplementar (Figura 2). Ao fim de seis meses tinha as aquisições motoras globais
adequadas à idade. Na consulta de seguimento aos três anos apresentava-se clinica e analiticamente bem, com valores de peso e estatura no
percentil 25 para a idade. Mantinha uma dieta vegetariana suplementada,
de acordo com as suas necessidades nutricionais.

Discussão
Neste caso o raquitismo resultou de carências nutricionais por défice de ingestão de vitamina D associado a uma exposição inadequada à luz solar.
Ao ser amamentado exclusivamente até aos seis meses de idade sem
administração de suplemento de vitamina D, esta criança encontrar-se-ia
em particular risco para este défice vitamínico (5). O fator precipitante do
raquitismo parece ter sido o desmame com uma bebida de aveia com teor
extremamente baixo de cálcio e vitamina D, apesar de existirem, no mer-
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Alargamento e irregularidade da metáfise dos ossos longos, com limite côncaAlargamento
e irregularidade da metáfise
vo, esboçando o aspecto de «taça»
dos ossos longos, com limite côncavo,
esboçando o aspecto de “taça”
Figura 1 • T
 elerradiografia dos membros inferiores (A), mão e punho bilateral (B) de lactente de 17 meses de vida com raquitismo carencial. Observa-se radiolucência óssea generalizada associada
a uma acentuação grosseira da trabeculação. Corticais finas
a nível das diáfises. Alargamento e irregularidade da metáfise
dos ossos longos, com limite côncavo, esboçando o aspecto
de «taça». Aumento do espaço entre as linhas de ossificação
metafisária e as epífises, traduzindo hipertrofia da cartilagem
de conjugação. Na figura 1B observa-se um atraso no aparecimento dos pontos epifisários relativamente ao grupo etário,

B

que apresentam ligeira irregularidade dos contornos. Há uma
indefinição grosseira docontorno externo do córtex, sobretudo
a nível das falanges, traduzindo reabsorção subperiostial.

Figura 1: Telerradiografia dos membros inferiores (A), mão e punho bilateral (B) de lactente de 17
46 meses

de vida com raquitismo carencial. Observa-se radiolucência óssea generalizada associada a uma

acentuação grosseira da trabeculação. Corticais finas a nível das diáfises. Alargamento e irregularidade
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cado nacional, fórmulas à base de soja adaptadas para lactentes e que A forma de apresentação do raquitismo incluiu sinais neuromusculares
importantes: hipotonia, fraqueza muscular e atraso de desenvolvimensão a alternativa, vegetariana (vegan), recomendada ao leite materno (15).
Figura 2. Telerradiografia dos membros inferiores (A), mão e punho bilateral (B) de um lactente com
Os vegetarianos consideram os alimentos rotulados como «naturais» e to na aquisição das etapas motoras. Estes aspectos estão bem descritos
na literatura,
devendo Verifica-se
o raquitismo ser sempre considerado no
«sem produtos
animais»
como uma
escolha
maisinício
saudável
nutricional- de
raquitismo
carencial,
quatro
semanas
após
dee instituição
terapêutica
adequada.
mente superior, no entanto podem associar-se a raquitismo carencial (14). diagnóstico diferencial de um atraso motor (14).
Existem
vários regimes alimentares vegetarianos (lacto-ovo-vegetaA diversificação
alimentar
foi feita com
vegetariana
estrita sem com
linhas
de ossificação
nas metáfises
dosdieta
ossos
longos, compatível
boa resposta.
suplementos. Embora os vegetarianos possam assegurar uma dieta riano, lacto-vegetariano, vegan, frutariano, macrobiótico, semi-vegenutricionalmente adequada usando combinações apropriadas de legu- tariano ou pixo-vegetariano, flexitariano), com diferentes implicações
mes, cereais e leites enriquecidos em vitamina D, os regimes estritos nutricionais e na saúde das crianças e adolescentes. Cabe ao pediatra
aumentam o risco de múltiplas deficiências nutricionais, particularmen- e/ou médico de família avaliar o estado nutricional e a ingestão alite na segunda metade do primeiro ano de vida, como no caso descrito mentar individual, determinando quais os grupos de alimentos que são
(14,15)
. As crianças com uma dieta estritamente vegetariana estão em ingeridos ou evitados, e o grau de adesão e convicção para com esse
particular risco de uma deficiência combinada de vitamina D e cálcio, padrão alimentar. Desta forma é possível providenciar recomendações
até porque o elevado teor de fitatos (fibras) na dieta diminui a absorção apropriadas para uma alimentação equilibrada, sobre as principais
fontes alimentares de nutrientes específicos e a sua confecção, bem
de cálcio, cuja ingestão poderá já estar comprometida (13,15).
Outro fator que poderá ter contribuído para o desenvolvimento de como acerca das modificações dietéticas que podem ser necessárias
raquitismo foi o tempo insuficiente de exposição solar, diminuindo a para atender às necessidades individuais.
Em conclusão, os regimes vegetarianos, de forma a evitar o estabeleprodução endógena de vitamina D (1,13,14).
cimento de carências nutricionais e proporcionar aportes nutricionais
Todas estas constatações são suportadas pela completa recuperação equilibrados às crianças e adolescentes, devem ser adequadamente
clínica, bioquímica e radiológica, após introdução duma dieta equilibra- planeados, orientados e monitorizadas pelos profissionais de saúde
em conjunto com as famílias.(15)
da e a suplementação com vitamina D e cálcio.

Bibliografia
1. Specker BL. Nutritional concerns of lactating women consuming vegetarian diets. Am J Clin
Nutr 1994;59(suppl):1182S-6S.
2. H
 olick MF, Chen TC. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences.
Am J Clin Nutr 2008;87(suppl):1080S-6S.
3. 
Weisberg P, Scanlon KS, Li R, Cogswell ME. Nutritional rickets among children in
the United States: review of cases reported between 1986 and 2003. Am J Clin Nutr
2004;80(suppl):1697S-705S.
4. P
 ettifor JM. Nutritional rickets: deficiency of vitamin D, calcium, or both? Am J Clin Nutr
2004;80(suppl):1725S-9S.
5. W
 agner CL, Greer FR, Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and
adolescents. Pediatrics 2008;122(5):1142-52.
6. P
 ettifor JM. Rickets and vitamin D deficiency in children and adolescents. Endocrinol Metab
Clin N Am 2005;34:537-53.
7. S
 tevens RL, Lyon C. Nutritional vitamin D deficiency: a case report. Cases Journal
2009;2:7000. Available at: http://casesjournal.com/casesjournal/article/view/7000; 2009.
8. N
 ield LS. Mahajan P, Joshi A, Kamat D. Rickets: not a disease of the past. Am Fam Physician
2006;74(4):619-26.

9. Edidin DV, Levitsky LL, Schey W, Dumbovic N, Campos A. Resurgence of nutritional rickets
associated with breast-feeding and special dietary practices. Pediatrics 1980;65(2):232-5.
10. Pettifor JM. Vitamin D &/or calcium deficiency rickets in infants & children: a global perspective. Indian J Med Res 2008;127 (3):245-9.
11. M
 iyako K, Kinjo S, Kohno H. Vitamin D deficiency rickets caused by improper lifestyle in
Japanese children. Pediatr Int 2005;47(2):142-6.
12. Dagnelie PC, Vergote FJ, van Staveren WA, van den Berg H, Dingjan PG, Hautvast JG.
High prevalence of rickets in infants on macrobiotic diets. Am J Clin Nutr 1990;51(2):202-8.
13. Curtis JA, Kooh SW, Fraser D, Greenberg ML. Nutritional rickets in vegetarian children. Can
Med Assoc J 1983;128(2):150-2.
11
14. Carvalho NF, Kenney RD, Carrington PH, Hall DE. Severe nutritional deficiencies in toddlers
resulting from health food milk alternatives. Pediatrics 2001;107(4):E46.
15. American Academy of Pediatrics. Aspects of vegetarian diets. In: Kleinman RE. Pediatric Nutrition Handbook Nutritional. 6th ed. Elk Grove Il, American Academy of Pediatrics, 2009; 203-19.

47

DEZEMBRO

B

2012 // 34 (3): 45-47

A

SAÚDE INFANTIL

A

Figura 2 • Telerradiografia dos
membros inferiores
(A), mão e punho
bilateral (B) de um
lactente com raquitismo carencial, quatro
semanas após início
de instituição de terapêutica adequada.
Verifica-se linhas de
ossificação nas metáfises dos ossos longos, compatível com
boa resposta.

