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Contacto do Hospital Local
• LCV, sexo masculino, 30 dias de vida (DN 20-01-2017):
• Má progressão ponderal, vómitos e regurgitação recorrentes, icterícia, colúria e ascite.

D2-3 início de ictericia

D12 iniciou
suplemento
com leite
de fórmula
por má
progressão
ponderal.

D15 recorreu ao SU por manter
má progressão ponderal,
mesmo com o suplemento,
para exclusão de ITU. Teve alta
com inidicação para aumentar
o volume do suplemento
(30>>60ml)

D30 recorreu novamente ao SU por
noção de aumento rápido de peso
(ascite?), colúria, persistência de
ictericia, vómitos e regurgitações
frequentes e irritabilidade.

• Analiticamente:
• Glicose 62 mg/dl
• Hb 9 g/dl; Leucócitos 16.800 U/L; PCR 3,7 mg/dl
• AST 176 UI/L, ALT 111UI/L; INR 1,48 (N<1,2); BrbT 6,5 mg/dl (directa 4,3 mg/dl); CK normal
113 U/L
• pH 7,3, PC02?, HCO 18,2, EB -8.2

• Amónia 112M/L, lactato 4,6 mm/L
• C10 normal, açucares redutores urina positivo
• Função renal e ionograma sem alterações
• Ecografia abdominal: moderada quantidade de líquido livre intraperitoneal, vesícula biliar
distendida com ligeiro espessamento parietal difuso.

Antecedentes
Pessoais:

Familiares:

- IG, Gravidez vigiada e sem intercorrências.

- Mãe de 25 anos, saudável, licenciada mas
desempregada.

- IP, Recém nascido de termo.

- Peso ao nascimento 3130g (P10-25).

- Pai de 28 anos, saudável, 12.º ano, segurança
privado.

- Rastreio NN realizado em D2 normal.

- Negam consanguinidade.
Sem antecedentes familiares da linha materna e
paterna de relevo.

Transferido para o HP...
... à entrada no Serviço de Urgência:
Lactente emagrecido, choro gritado, pálido/ictérico, lábio triangular.
AC sem sopros.
Abdómen proeminente com circulação visível, fígado de consistência normal 4-5cm ARC
Sem: dismorfismos, craneotabes, nistagmus ou micropénis.
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Pan-hipopituitarismo
Hemocromatose neonatal
Niemann-Pick tipo C
Hepatopatia metabólica por:
• Galactosémia
• Tirosinémia
• Doença mitocondrial
• CDG

• Hemograma com reticulócitos, esfregaço de sangue e estudo de coagulação

• Gasometria, glicose, amónia, lactacto
• Provas de função hepática, AFP, ferritina,, Alfa 1 anti-tripsina
• Função renal, ionograma alargado

• Sumária de urina com pesquisa e identificação de açucares redutores
• TSH, T4, cortisol, hormona do crescimento
• Cromatografia de AA no plasma e urina, AO na urina com pesquisa de succinilacetona

• Eco cardíaca
• Repetir: cartão de Gutrie e eco abdominal

Resultados
• Hemograma e estudo de coagulação
Hb 8 g/dl, Htc 5.6%, VGM 106 fl, HCM 33,1 pg, reticulócitos 4↑, esfregaço revela ansiocitose com macrócitos e GV
em alvo. Desvio á esquerda mielóide (alguns metamielócitos); monócitos vacuolizados;alguns neutrófilos
vacuolizados. INR 1,29 ↑ (mesmo após 10mg de vitk).
• Bioquímica
Glicose 61mg/dl, ureia N, creatinina N, Mg+ N, Ca+ N, Na+ N, K+ N, F 3.05 mmol/L ↑ (soro fosfatomonoK), amónia
N, lactacto N.
Brb total 5,05 mg/dl ↑, Brb directa 3,5 mg/dl↑, albumina 23,1 g/l ↓, FA 415 UI/L ↑, GGT N, AST/ALT 169/105 UI/L
↑, LDH N. AFP 2400 ng/mL↑, ferritina 2374 ↑, alfa 1 anti-tripsina N, ASU apenas proteinúria 20mg/dl, açucares
redutores positivos na urina (não identificados), Gasimetria N.
• Hormonas
TSH 7,64 mU/L↑, T4 N, cortisol 4.4 µg/dL↓ e H.Crescimento 15.8 ng/mL ng/mL ↑.
• Análise sumária da urina com identificação de açucares redutores na urina

Proteinúria 20mg/dl, urobilinogénio 0,2mg/dl, presença de uratos amorfos. Açucares redutores na urina positivos.

Resultados
• Estudos metabólicos especificos
• AA no plasma com alterações minor. Acilcarnitinas sem alterações.
• Aumento da excreção urinária de aminoácidos.
• Perfil AO sem alterações. Succinilacetona na urina negativa.
• Eco abdominal: Fígado globoso, de contorno regular com reflectividade do parênquima aumentada e com ligeira
heterogeneidade, sem evidência de lesões focais. Vias biliares não dilatadas. Veia porta com 5 mm de calibre, permeável.
Baço com 49 mm de maior eixo, homogéneo. Pâncreas sem alterações das dimensões ou ecostrutura. Há derrame

peritoneal livre interansas e em topografia peri-hepática e peri-esplénica. O estudo sumário das àreas renais evidenciou
aumento difuso da ecogenecidade do parênquima, bilateralmente, com consequente diminuição da diferenciação
parenquimo-central, sem outras alterações relevantes, a valorizar no contexto clínico e laboratorial.
• Eco cardíaca: Normal.
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Galactosémia

Seguimento em consulta
• Manteve a alimentação restrita/isenta em lactose, que iniciou ainda durante o estudo etiológico em
D1(também com restrição proteica e nitisone por suspeita de tirosinémia).
• Normalização das alterações hematológicas e bioquímicas, com excepção da AST que se mantém
ligeiramente aumentada.
• Atualmente com 10 meses
• Desenvolvimento normal. Escalas de comportamento adaptativo de Vineland e de desenvolvimento de Ruth Griffiths
aplicadas em diversas avaliações com resultados ajustados para a idade,
• Exame físico normal em todas as consultas de avaliação apóas a alta.
• Crescimento adequado.
Idade (meses)
1
2
6
9

Comprimento
52,5 (P10-25)
57 (P25-50)
65,5 (P10-25)
72,5 (P50-75)

Peso
3760 (P10-25)
4640 (P10-25)
7300 (P10-25)
8450 (P10-25)

PC
38 (P25-50)
38,5 (P10-25)
43,5 (P25-50)
45,2 (P25-50)

• Observação oftalmológica detectou catarata incipiente no olho esquerdo. Consultas de seguimento
agendadas para oftalmologia.
• Observação pela Genética que confirma patogenecidade das mutações. Consultas de seguimento para
aconselhamento genético familiar mais pormenorizado.

Obrigada!
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