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Caro Editor-Chefe:

Lemos com interesse o relato de um caso clínico de 
CHAOS e EXIT publicado na Acta Obstétrica e Gine-
cológica Portuguesa em 2009, vol. 3 (2): 98-101.

Somos da opinião que a partilha de experiência 
acumulada nesta matéria muito específica e que exige 
a participação activa de uma equipa multidisciplinar 
só beneficiará a qualidade da assistência em casos fu-
turos.

Daí que não deixaremos de registar o lapso de não 
incluir nas referências bibliográficas os casos relata-
dos pelo nosso grupo na literatura, o primeiro rela-
tivo a um teratoma cervical em 2005 (Progresos en 
Diagnóstico Prenatal 2005; 17: 99-102) e o segundo, 
relativo a um hemangioma cervical em 2007 (Fetal 
Diagnosis and Therapy 2007; 22 (2): 107-11). Estes 
artigos muito seguramente contribuíram para a orga-
nização de procedimentos neste e noutros casos.

Aproveitamos para informar a comunidade cien-
tífica nacional do último caso de EXIT realizado na 
nossa instituição, decorrente da necessidade de ex-
trair um “Plug” endotraqual introduzido no contexto 
de uma hérnia diafragmática e em que ocorreu rotura 
prematura de membranas às 35 semanas, antes de este 

poder ser retirado in utero por via laparoscópica. Este 
caso foi apresentado este ano em Seattle na American 
Society of Pediatric Otolaringology e já foi submeti-
do para publicação.

Pelos Hospital de S. João e Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, subscreve-se a equipa dos 
EXIT realizados:

Alexandra Matias (Obstetrícia)
Nuno Montenegro (Obstetrícia)
Carla Ramalho (Obstetrícia)
Fátima Abreu (Anestesia)
Aida Faria (Anestesia)
Manuela Rodrigues (Neonatologia)
Joaquim Monteiro (Cirurgia Pediátrica)
Jorge Correia Pinto (Cirurgia Pediátrica)
Jorge Spratley (Otorrinolaringologia)
Filipe Macedo (Radiologia)
Carla Moura (Otorrinolaringologia)
Enf. Francisco Ribeiro (Enfermeiro Especialista 
 em Saúde Materna e Obstétrica)
Enf. Rosa Cândida (Instrumentista)
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