
    

 

 

 
Núcleo de Formação e Investigação do Departamento de Pediatria, HSM, CHLN – CAML 

Associação para as Crianças de Santa Maria  
 

>> Curso de Pediatria  

– Do Básico à Diferenciação 
 2016/2017 

Módulo XI – D. Metabólicas 
Básico: 23 de junho  

 
Objetivo (s) geral (is): Revisão e atualização da abordagem clínica de 
temas relevantes na área das doenças hereditárias do metabolismo, 
privilegiando a actuação prática e a aquisição de critérios de 
referenciação, quando indicado. 
 

Objectivos específicos: Aquisição de conhecimentos sobre quando 
suspeitar de DHM, sua classificação fisiopatológica e formas de 
apresentação clínica. Noções de como prevenir as doenças 
cardiovasculares na idade pediátrica; dislipidemias familiares. Avaliação 
nutricional na idade pediátrica e abordagem nutricional nas DHM. 
Actualização de conhecimentos sobre rastreio neonatal alargado. 
Conhecer os princípios gerais do diagnóstico e tratamento de emergência 
das DHM: doenças tipo intoxicação e doenças com redução da tolerância 
ao jejum quais as atitudes no serviço de urgência. Aquisição de 
conhecimentos sobre as doenças de sobrecarga lisossomal. 
 
Formadores: Profissionais de Saúde do CHLN com interesse e experiência 
na área das doenças hereditárias do metabolismo. 
 
Métodos e estratégias: Exposição com apoio audiovisual; 
discussão/esclarecimento com os formadores 
 
Recursos didáticos: Powerpoint. 
 
Métodos de Avaliação: Teste de avaliação escrito, escolha múltipla, 
facultativo. 
 
Número de vagas (mínimo e máximo): 10 a 40 
 



    

 

 

Sessões, formadores e horário: 
Sessão Formador Dia Local Horário 

Quando suspeitar de 
Doenças Hereditárias 
do Metabolismo 
(DHM) 

Patrícia Janeiro 

23/06 
 

Piso 7 
 

9.00 – 09.40h 

Prevenção das 
Doenças 
Cardiovasculares – 
Dislipidemias 
familiares 

Diogo Cruz 

09.40 - 10.30h 

Intervalo  

Avaliação nutricional 
na idade pediátrica 

Inês Asseiceira 
11.00 – 11.30h 

Recomendações 
nutricionais nas 
Doenças 
Cardiovasculares  

Sandra Mexia 

11.30 -12.00h 

Rastreio Neonatal 
Alargado 

Laura Vilarinho 
12.00 – 13.00h 

Almoço  

Emergências em 
Doenças Hereditárias 
do Metabolismo 

Anabela Oliveira 

14.00 – 14.40h 

Tratamento nutricional 
das Doenças 
Hereditárias do 
Metabolismo  

Inês Jardim Ferreira 

14.40 – 15.30h 

Intervalo  

Doenças de Sobrecarga 
Lisossomal – clínica, 
diagnóstico e 
tratamento 

Patrício Aguiar 

16.00 – 17.00h 

Teste de avaliação   17.00 – 17.30h 

 
 
 
 
 



    

 

 

 
Núcleo de Formação e Investigação do Departamento de Pediatria, HSM, CHLN – CAML 

Associação para as Crianças de Santa Maria  
 

>> Curso de Pediatria  

– Do Básico à Diferenciação 
 2016/2017 

Módulo XI – D. Metabólicas 
Diferenciado: 30 de junho  

 
Objetivo (s) geral (is): Revisão e atualização da abordagem clínica de 
temas relevantes na área das doenças hereditárias do metabolismo, 
privilegiando a actuação prática e a aquisição de critérios de 
referenciação, quando indicado. 
 

Objectivos específicos: Aquisição de conhecimentos sobre abordagem do 
recém-nascido com suspeita de doença hereditária do metabolismo 
(DHM). Actualização acerca da clínica, diagnóstico e estratégias 
terapêuticas das DHM: aminoacidopatias, acidúrias orgânicas, doenças do 
metabolismo dos hidratos de carbono e metabolismo energético. 
Aquisição dos fundamentos, indicações e resultados das técnicas de 
depuração nas DHM. Promoção da discussão através da apresentação de 
casos clínicos ilustrativos das principais patologias privilegiando a 
actuação no serviço de urgência. 
  
Formadores: Profissionais de Saúde do CHLN com interesse e experiência 
na área das doenças hereditárias do metabolismo. 
 
Métodos e estratégias: Exposição com apoio audiovisual; 
discussão/esclarecimento com os formadores; abordagem de casos 
clínicos ilustrativos. 
 
Recursos didáticos: Powerpoint; algoritmos de diagnóstico. 
 
Métodos de Avaliação: Teste de avaliação escrito, escolha múltipla, 
facultativo. 
 
Número de vagas (mínimo e máximo): 10 a 40 
 



    

 

 

Sessões, formadores e horário: 
Sessão Formador Dia Local Horário 

Abordagem do recém-
nascido com suspeita 
de Doença Hereditária 
do Metabolismo 

Sandra Valente 

30/06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piso 7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.00 – 09.30h 

Acidúrias orgânicas 
(AMM, AIV, AP) 

Cláudia Costa 
09.30 - 10.00h 

Leucinose - clínica, 
diagnóstico e 
tratamento 

Patrícia Janeiro 

10.00 - 10.30h 

Intervalo  

Técnicas de Depuração 
extra-corporal 

Francisco Abecassis 
11.00 – 11.40h 

Fenilcetonúria - clínica, 
diagnóstico e 
tratamento 

Patrícia Janeiro 

11.40 – 12.10h 

Doenças do 
Metabolismo dos 
Hidratos de Carbono - 
clínica, diagnóstico e 
tratamento 

Cláudia Costa 

12.10 – 13.00h 

Almoço  

Doenças do 
Metabolismo 
Energético - clínica, 
diagnóstico e 
tratamento 

Daniel Gomes 

14.00 – 15.30h 

Intervalo  

Casos clínicos 
interactivos 

Patrícia Lipari Pinto 
Joana Santos 

16.00 – 17.00h 

Teste de avaliação 17.00 – 17.30h 

 


