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QUE TODOS BENEFICIEM COM TUDO

No capítulo Introdução das Recomendações para o tratamento do AVC isquémico produzidas pela

ESO (2008) é referido “O AVC é a causa mais importante de morbilidade e incapacidade a largo

prazo na Europa. As alterações demográficas irão resultar num aumento das suas incidência e pre-

valência. É também a segunda causa mais comum de demência, a causa mais frequente de epi-

lepsia no idoso e uma causa frequente de depressão”.

Face a esta perspectiva não podemos tomar outra atitude que não seja o estudo das causas conhe-

cidas e em vias de conhecimento o que subentende um criterioso combate às mesmas, procura do

processo bioquímico desencadeado pela isquemia cerebral e que conduz à morte neuronal.

É necessário continuar a desenvolver no nosso País, as Vias Verdes Extra e Intra-hospitalares e a

necessária dotação de Unidades de Fase Aguda para o AVC de modo a contemplar toda a

População. Os cuidados continuados e a prevenção da recidiva – o maior risco para o indivíduo que

sofreu um primeiro AVC – complementam as preocupações que devem estar na base de um

Congresso Cientifico como aquele que cuidadosamente preparamos.

Este Congresso realça o esforço que a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral vem

desenvolvendo no sentido de abordar esta patologia de um modo pluridisciplinar e horizontal, único,

em nosso entender correcto, para a obtenção de progressos notáveis.

O Programa Cientifico demonstra bem a concretização dos nossos objectivos.

Os Temas abordam a fase pré-AVC, a sua fase aguda e pós-aguda.

Assim vemos nas Presidências e Prelectores Técnicos de Saúde das mais diversas Especialidades,

entendidos como dos mais adequados para que o “estado da arte” seja a tónica dominante do

desenvolvimento do Congresso e o seu desiderato essencial.

Congratulamo-nos pelo: elevado número de trabalhos apresentados e pela esperada grande afluên-

cia de congressistas.

Esperamos que a realização do nosso Congresso Anual contribua para tentar

melhorar a situação actual da Doença Vascular Cerebral em Portugal.

Ao darmos as Boas-vindas a todos quantos optaram pelo seu enriquecimento científico na área da

doença vascular cerebral fazemos votos para que Todos

beneficiem com Tudo pois para tal está modelado o Congresso.

Castro Lopes José Ferro

Presidente do Congresso Presidente da Comissão Científica
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09h00-10h30 A PREVENÇÃO DO AVC – Colaboração Tecnimede / Pentafarma
Presidência: Prof. Manuel Correia, Dr. Alcindo Maciel Barbosa

09h00-09h15 Cultura e mudança de paradigma na prevenção do AVC – Prof. José Manuel Calheiros 

09h15-09h30 A prevenção integrada do AVC e o papel da equipa de saúde – Dr. Jaime Correia de Sousa

09h30-09h45 Novas Vias para o AVC – Prof. Miguel Castelo Branco

09h45-10h15 Disease Burden – Prof. Bo Norrving 

10h15-10h30 Discussão

10h30-11h00 Intervalo

11h00-12h30 SIMPÓSIO BAYER – AVC, RISCO VASCULAR GLOBAL
Presidente: Prof. José Ferro

11h00-11h05 Introdução – Prof. José Ferro

11h05-11h30 Redução do risco CV Elevado e papel da pressão arterial: Evidência clínica com
Telmisartan – Dr. Pedro Marques da Silva

11h30-11h55 HTA como factor de risco MAJOR de eventos cerebrovasculares: resultados do
estudo ACTION – Dr. Pedro Bico

11h55-12h20 Prevenção Vascular Cerebral em doentes de risco CV elevado – Dr. Fernando Pita

12h20-12h30 Sumário & conclusões – Prof. José Ferro

12h30-13h30 Sessão de Abertura – Convidado: Prof. Sobrinho Simões
A MEDICINA: DA CIÊNCIA À PROFISSÃO

13h30-15h00 Intervalo

15h00-16h30 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA EMBOLIA CEREBRAL: DOENÇA ANTIGA,
REPTOS RECENTES
Sessão conjunta com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia – Colaboração
Farmalux
Presidência: Prof. Hugo Madeira, Prof. Vítor Oliveira

15h00-15h45 Foramen Ovale Patente: Encerrar ou não encerrar?
Argumentos a favor – Dra. Lídia de Sousa

Arguments against – Prof. Jean Louis Mas

15h45-16h00 Fibrilhação Auricular: a arte terapêutica na prevenção embolígena – Dra. Cândida Fonseca

16h00-16h15 Controvérsias do tratamento do AVC associado à Fibrilhação Auricular – Prof. José Ferro

16h15-16h30 Discussão 

16h30-17h00 Intervalo

17h00-18h00 SIMPÓSIO FARMALUX – TERAPÊUTICA ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIA
NO AVC – À LUZ DAS GUIDELINES
Presidente: Prof. Castro Lopes

17h00-17h15 Tecnosal na terapêutica antiagregante plaquetária - Prof. Frederico Teixeira

17h15-17h30 Antiagregantes plaquetares nas recomendações da ESO 2008 para a prevenção
secundária do AVC – Prof. José Ferro

17h30-17h45 Prevenção do AVC na Fibrilhação Auricular - Prof. Perez Gomez

17h45-18h00 Discussão

18h00-19h30 COMUNICAÇÕES ORAIS
Presidência: Dra. Isabel Henriques, Dr. Sebastião Barba
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08h45-10h45 CONTROVÉRSIAS

Presidência: Dr. João Fontes, Prof. Luís Cunha
Malformações arteriovenosas

08h45-09h00 A perspectiva do Neurocirurgião – Prof. Marcos Barbosa

09h00-09h15 A perspectiva do Neurorradiologista – Dr. João Reis

09h15-09h35 Evidence based management of brain arteriovenous malformations – Prof. Christian Stapf

09h35-09h45 Discussão
Estenose carotídea assintomática 

09h45-10h00 Endarterectomia – Prof. Fernandes e Fernandes

10h00-10h15 Angioplastia – Dr. João Reis

10h15-10h35 Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) – Prof.ª Alison Halliday 

10h35-10h45 Discussão

10h45-11h00 Intervalo

11h00-12h00 ACTUALIDADES NO TRATAMENTO AGUDO
Presidência: Dr. Grilo Gonçalves, Dr. Miguel Viana Batista

11h00-11h15 Tratamento trombolítico – Dra. Teresa Pinho e Melo

11h15-11h30 Sonotrombólise – Dra. Elsa Azevedo

11h30-11h50 Neuroprotection and brain repair – Prof. Antoni Dávalos

11h50-12h00 Discussão

12h00-13h00 SIMPÓSIO BOEHRINGER INGELHEIM – PREVENÇÃO DO AVC: DOENÇA
HIPERTENSIVA E ANTI-COAGULAÇÃO

13h00-14h30 Intervalo

14h30-15h30 SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS – CASOS CLíNICOS
Presidência: Dra. Gabriela Lopes, Dr. Rui Cernadas

15h30-17h00 SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS
Presidência: Dr. Mário Rui Silva, Dra. Teresa Fonseca

17h00-17h30 Intervalo

17h30-19h15 INTEGRAÇÃO DO DOENTE APÓS O AVC – CONTINUAÇÃO DE CUIDADOS
Presidência: Prof. Alberto Hespanhol, Enf.ª Madalena Filgueiras

17h30-17h45 O papel da Avaliação Geriátrica Integral na optimização dos cuidados após AVC
– Dr. Manuel Viana

17h45-18h05 Acompanhamento domiciliário da pessoa após AVC – O Enfermeiro como 
personal trainer – Enf. Delfim Oliveira

18h05-18h25 Cuidados paliativos no AVC – Dra. Isabel Galriça Neto

18h25-18h55 The Finish experience – Prof. Markku Kaste

18h55-19h15 Discussão 

19h15-19h45 INTERACT 2 – Prof. Christian Stapf



3ºFev.
Sábado7 CONGRESSO

PORTUGUÊS DO AVC

CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC FEVEREIRO de 2009
LIVRO DO CONGRESSO PORTO3º6

08h45-10h15 CONSEQUÊNCIAS DO AVC
Presidência: Dra. Marta Carvalho, Dr. Narciso Oliveira 

08h45-09h10 Sequelas cognitivas – Dra. Élia Baeta

09h10-09h35 Depressão pós AVC – Prof.ª Luísa Figueira

09h35-10h00 Incapacidade física – Dra. Maria José Festas

10h00-10h15 Discussão

10h15-11h15 SESSÃO DE POSTERS
Presidência: Dr. Joaquim Machado Cândido, Dr. Vitor Tedim Cruz

11h15-11h30 Intervalo

11h30-13h00 RECOMENDAÇÕES DA ESO PARA O TRATAMENTO DO AVC ISQUÉMICO E AIT
Presidência: Dra. Carla Ferreira, Dr. Raimundo Martins

11h30-11h55 Educação, referenciação e diagnóstico – Prof. José Ferro

11h55-12h20 Acute Stroke care and Secondary prevention – Prof. Didier Leys 

12h20-12h45 Rehabilitation – Prof. Katharina Stibrant Sunnerhagen

12h45-13h00 Discussão

13h00-13h30 SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
Convidada: Prof.ª Maria do Céu Machado – Alta Comissária da Saúde

13h30-13h45 ENTREGA DE PRÉMIOS
1º Prémio Comunicações Orais – Patrocínio MSD
2º Prémio Comunicações Orais – Patrocínio MSD

1º Prémio Poster – Patrocínio Shire Human Genetic
2º Prémio Poster – Patrocínio CPH Pharma Ferrer

13h45-15h00 Intervalo

15h00-19h00 CURSOS
15h00-17h00 Curso 1 - Hipertensão arterial, prevenção e tratamento – Apoio AstraZeneca

Organização: Sociedade Portuguesa de Hipertensão

Curso 2 - Escalas de avaliação neurológica 
Organização: Dra. Elsa Azevedo / Dr. Miguel Rodrigues

17h00-19h00 Curso 3 - Modificação de hábitos de vida (obesidade e sedentarismo, tabagismo)
Organização: Dra. Ivone Ferreira 

Curso 4 - Viver com o AVC (as actividades da vida diária no domicilio) 
Organização: Dr. Jorge Lains

15h00-18h30 Curso 5 - A Enfermagem nas UAVC
Organização: Enf. Miguel Santos

15h00-17h00 SESSÃO DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO
Aprenda o fundamental sobre o AVC – Prof. Castro Lopes

A importância de uma alimentação saudável – Dra. Sandra Alves

Testemunhos
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Hoje em dia ninguém pode ignorar que a vasta maioria dos
Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) são preveníveis. 

Num passado ainda recente4, o AVC era considerado uma
“fatalidade” inexorável. Mesmo na fase aguda, a vasta maioria
dos doentes com um AVC instalado ou com sintomatologia
sugestiva de um “Acidente Isquémico Transitório” (AIT) eram
rejeitados pelos nossos serviços hospitalares, não passando
do Serviço de Urgência, permanecendo, por vezes, dias em
situações muito precárias no que então se designava por
“Sala da Macas”. Para um médico hospitalar (e os internos
rapidamente adoptavam idêntica postura), uma das suas mis-
sões prioritárias era “proteger a enfermaria dos casos indese-
jáveis” – os designados “chaços” – nos quais se incluíam os
doentes com AVC, cirrose hepática e outras patologias, mui-
tas delas com uma forte componente de miséria social. A tera-
pêutica, nestas circunstâncias, era a mais simplificada possí-
vel – se o doente estava incontinente ou tinha dificuldades na
deglutição duas sondas “resolviam” o problema.

Os doentes quando eram internados ficavam, em regra, na
Medicina. Os Serviços de Neurologia só excepcionalmente
internavam doentes com estas patologias – AITs em doentes
jovens ou suspeita de malformação vascular. Os colegas
vinham, por chamada, à Medicina, onde registavam, detalhada-
mente, o quadro clínico, localização provável, e, sobretudo,
apoiavam os internos nas suas preocupações. Os Serviços de
Fisioterapia não dispunham de recursos adequados. A priorida-
de atribuída a estes doentes era muito baixa, chegando à enfer-
maria, em regra, após o doente ter tido alta. Terapia da fala uma
miragem.

Por ocasião da alta era entregue à família um envelope
contendo uma “nota de alta” de teor praticamente constante –
“Doente com sequelas de AVC. Medicado. Carta para o médi-
co assistente”.

Felizmente que esta situação se alterou radicalmente. Os
novos meios terapêuticos de fase aguda determinaram uma
profunda reorganização dos serviços e o modo como profis-
sionais e sociedade olham para o AVC – “O AVC é uma emer-
gência médica. Não seja vítima. Previna-se”. As tão questio-
nadas “stroke units”, apresentadas, entre nós, como modelos
elitistas e de desperdício de recursos, são hoje aceites como
unidades “de ponta” onde se praticam cuidados integrados e
de qualidade envolvendo diversos grupos de profissionais de
saúde. São também unidades de formação e investigação
identificando novas necessidades, redefinindo critérios, etc. 

Não obstante, subsistem profundas assimetrias encontran-
do-se algumas zonas do País ainda profundamente carentes.
Não é o mesmo ser vítima de um AVC na Covilhã ou noutras
regiões da Beira Interior.

Por outro lado, temos assistido, pelo mundo fora, ao
desenvolvimento de Sociedades Científicas e Associações de
Doentes que promovem a indispensável “transferência de
conhecimento” para a comunidade e promovem a actualiza-
ção dos profissionais, como é o caso da nossa Sociedade
Portuguesa do AVC. 

Conhecer, comunicar e prevenir risco, modificar factores de
risco “modificáveis” são hoje imperativos que não podem ser
negligenciados por nenhum profissional de saúde. A comuni-
dade exige-o e tem esse direito.

Neste passado recente, actuar na comunidade sobre fac-
tores de risco era “falar” sobretudo da hipertensão, ainda hoje
subdiagnosticada, submedicada e subcontrolada, como o são
também, ainda hoje, as epidemias tabágica, de abuso do
álcool e outras. 

A Prevenção Integrada das Doenças Crónicas e a conse-
quente mudança de comportamentos, constituía e constitui
outra miragem a qual, apesar das estratégias e programas da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e dos esforços de longa
data de “alguns visionários”, permanece, ainda hoje, fragmen-
tada no que respeita aos saberes, meios e programas e como
sempre, sem recursos e com prioridade baixa. 

“Promover – Prevenir – Tratar – Cuidar”, actuando junto
dos doentes, das suas famílias e da comunidade, são compo-
nentes que definem a qualidade dos serviços e que, se prati-
cados como um todo, contribuirão para que a prioridade defi-
nida pela OMS de “Parar a Epidemia das Doenças Crónicas”
venha a ser, entre nós, progressivamente realidade.

Cultura e mudança de paradigma na prevenção e tratamento 
do AVC

José M. Calheiros1,2,3

1-Medicina Preventiva, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior; 2-Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE; 3-Membro
do Colégios das Especialidades de Medicina Interna e Saúde Pública; 4-Interno de Medicina Interna (1976-82).
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Nos últimos anos assistiu-se a uma viragem na abordagem
do acidente vascular cerebral passando-se duma fase de tera-
pêutica meramente de suporte a uma terapêutica interventiva.
Simultaneamente aumentou a investigação da fisiopatologia
da doença cerebrovasucular. Ambas os contributos sustentam
o desenvolvimento da abordagem interventiva, visando a
melhoria do prognostico vital e funcional.

Decerto que a via mais segura na doença cerebrovascular
é a sua prevenção, conjuntamente com a promoção da saúde,
constituirão, num futuro, as condições fundamentais para a
redução mais generalizada da incidência dos acidentes vas-
culares cerebrais. Tendência esta já visível em algumas partes
do globo.

Mas, na doença em si, quais serão as vias? Depois de
falhanços em algumas frentes, como as que se verificaram em
várias tentativas de intervenção neuroprotectora, quais serão
as vias de sucesso? É possível que passem por estratégias
viradas para a antecipação da chegada do doente com AVC
ao sistema de saúde. É possível que passem por mais efica-
zes processos de revascularização. È possível que passem
por intervenções visando a redução e o impacte das compli-
cações e por melhorar a prevenção secundária. È ainda pos-
sível que passem pela intervenção na regeneração neuronal ou
pela estimulação das capacidades vicariantes. As vias terão
que ser organizacionais e terapêuticas. Na apresentação
focam-se algumas das potenciais vias de intervenção na
doença cerebrovascular aguda que poderão contribuir para
melhorar as consequências na pessoa e sociedade.

“Novas Vias” para o AVC
Miguel Castelo-Branco
Chefe de Serviço de Medicina Interna.

A consistent and comparative description of the burden of
diseases, and risk factors that cause them, is an important
input to health decision-making and planning processes. The
first WHO Global Burden of Disease (GBD) Study quantified
the health effects of more than 100 diseases and injuries for 8
regions in the world in 1990. The study also introduced a new
metric – the disability-adjusted life-year (DALY) – as a single
measure to quantify the burden of disease. The DALY is based
on years of life lost from premature death and years of life lived
in less than full health. In 2008 WHO published an update on
the GBD study based on data from 2004. 

For 2004, cerebrovascular disease is the second most
common cause of death 2004 after ischemic heart disease.
Stroke caused 5.7 million deaths, or 9.7 % of total deaths. By
income group, stroke was ranked 2nd in high-income coun-
tries (0.8 million deaths), first in middle-income countries (3.5
million deaths) and 5th in low-income countries (1.5 million

deaths). Projections for stroke in 2030 show that even though
age- and sex-specific death rates are estimated to decline,
total stroke deaths are estimated to increase to 7.5 millions
mainly due to the impact of population ageing. Tobacco-attrib-
utable deaths will represent almost 10 % of deaths globally. 

The incidence for stroke in 2004 is estimated to 9 million, and
the prevalence to 30.7 million, 12.6 million of whom will have
moderate to severe disability. Stroke accounts for 46.6 million
DALYs in 2004, or 3.1 % of total burden of disease. However,
there are large regional differences: stroke is the leading cause
of disease in the Western Pacific Region (which includes China)
and the 2nd leading cause in Europe. For 2030 the burden of
stroke will increase and account for 4.3 % of all DALYs. 

Powerful governmental and health-sector actions are need-
ed to prevent the increasing global burden of stroke in the near
future. 

Global Burden

Bo Norrving
Dept of Neurology, Lund University Hospital, Sweden.
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O foramen oval patente (FOP) é um remanescente embrio-
nário que ocorre em cerca de 25 a 30% dos adultos normais.
Potencialmente, o FOP pode proporcionar “shunt” direito-
esquerdo, que não só pode causar hipoxémia de grau variado
em alguns individuos, mas também pode ser a via de passa-
gem de pequenos trombos da circulação venosa para a sisté-
mica. O fluxo direito-esquerdo pode ocorrer tanto espontâ-
neamente, em condições hemodinâmicas normais como
durante períodos de aumento de pressão nas cavidades car-
díacas direitas (manobra de Valsalva).

Vários estudos realizados em autópsias e por ecocardio-
grafia têm documentado a possibilidade de embolias parado-
xais através de um FOP. No entanto, a relacção do FOP com
acidentes vasculares cerebrais (AVC) de causa não estabeleci-
da, em particular no AVC do jovem, permanece ainda contro-
versa.

Os FOP são na grande maioria dos casos muito pequenos,
demonstrando-se apenas pela passagem de cateteres duran-
te o cateterismo cardíaco e estes raramente serão responsá-
veis por embolias paradoxais. Ao contrário, alguns indivíduos
apresentam FOP amplamente móveis, criando uma comunica-
ção interauricular ampla através de uma membrana ou “flap”,
podendo ainda acompanhar-se de formações aneurismáticas
(aneurisma do septo inter-auricular). Alguns autores começam
a defender o conceito de anomalias do septo iner-auricular
associadas a potencial embolígeno, mais do que o conceito
do FOP isoladamente.

Assim, os doentes jovens com história de AVC documenta-
do devem ser submetidos a um estudo completo de forma a
poder identificar uma das possíveis causas. A avaliação deve
sempre incluir um Döppler carotídeo, ECG de Holter e um eco-
cardiograma transesofágico com a finalidade de excluir cau-
sas vasculares e cardíacas, nomeadamente a presença de
FOP com ou sem aneurisma do septo interauricular com
causa de tromboembolismo. Devem também ser exluídos
estados de hipercoagulabilidade.

A abordagem terapêutica dos doentes com embolias para-
doxais presumívelmente atribuídas a anomalias do septo inter-
auricular continua a ser controversa. Estão descritos vários
regimens terapêuticos possíveis, desde a simples antiagrega-
ção plaquetária à anticoagulação, passando por procedimen-
tos como a colocação de filtros na veia cava inferior e pelo
encerramento percutâneo ou cirurgíco do FOP. No entanto,
diferentes métodos incluem riscos vários e diferentes taxas de
eficácia, faltando ainda um estudo comparativo dos seus
resultados.

A realização de ensaios randomizados tem sido difícil, com
taxas de inclusão muito baixas e com resultados que demo-
ram a chegar.

O encerramento cirúrgico é possível, mas pouco prático. O
encerramento percutâneo surge assim, como uma técnica
alternativa atractiva. O aparecimento de vários tipos de dispo-
sitivos para o encerramento específico de qualquer tipo de
FOP veio dar nova enfase à técnica de encerramento percutâ-
neo ao torná-la numa técnica segura e eficaz.

Numa área onde não existem guidelines internacionais,
onde as recomendações das várias Sociedades Científicas
são heterogéneas e a prática dos Neurologistas e dos
Cardiologistas duma enorme disparidade é importante discu-
tir as evidências e as grandes interrogações nesta área. 

Foramen Ovale Patente: um risco emboligeno silencioso
Lídia de Sousa
Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Marta, Lisboa.
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Over the past 15 years, there have been an increasing num-
ber of papers dealing with PFO and stroke, but the nature of the
relationship between this common cardiac abnormality and
stroke is still a matter of controversy. Therapeutic options
include antiplatelet drugs, oral anticoagulants, and transcatheter
closure of the foramen. There are no studies showing the effica-
cy or superiority of any one of these strategies. This article sum-
marizes the arguments that speak against the use of PFO clo-
sure in patients with PFO-associated stroke.

1. The association between PFO and stroke remains
controversial.

Many but not all case-control studies have established a
statistical association between PFO and cryptogenic stroke.
This association appears to be stronger in patients with large
R-L shunt and in those who have an atrial septal aneurysm
(ASA) in addition to a PFO. A recent population-based case-
control study challenged the association between PFO and
cryptogenic stroke. The authors of this study concluded that
the role of PFO may have been overestimated in previous stud-
ies because of selective referral of cases and underrecognition
of PFO among comparison groups of patients referred for
echocardiography for clinical indications. 

Contrasting with many case-control studies, longitudinal
studies have been unable to show an increased risk of first or
recurrent stroke in patients with PFO receiving medical thera-
py, whatever the degree of shunt. One study showed and
increased risk of stroke recurrence in young adults with both
PFO and ASA. Thus, the recent finding that PFO may not be a
significant predictor of first or recurrent stroke contrasts with
the increasing number of reports on transcatheter closure of
the foramen. 

Another important point is that statistical association, as
demonstrated by case-control or longitudinal studies, does not
automatically establish a cause-and-effect relationship.
Statistical association may also result from confounding, that is
to say the presence of an as-yet unknown confounding factor,
which could be associated with PFO, as well as with stroke.

2. PFO closure may not be a relevant treatment in many
patients.

Transcatheter PFO closure can prevent paradoxical
embolism, but this treatment will not be relevant if a PFO-unre-
lated mechanism of ischemic stroke is the cause. Direct evi-
dence for paradoxical embolism comes from case reports in
which a thrombus was visualized within a PFO, at autopsy or
echocardiography. Such cases, however, are very unusual. For
paradoxical embolism to occur, a venous source of embolism
is needed. Accordingly, demonstrating venous thrombosis is a
key criterion for an indirect or presumed diagnosis of paradox-
ical embolism. In our experience, evaluation of patients with
cryptogenic stroke and PFO rarely reveals a venous source of
thrombus, and several studies corroborate this finding. Other
potential mechanisms include direct embolization of thrombi
formed in situ and paroxysmal arrhythmia, but these mecha-
nisms have not been documented. Thus, in most patients with
PFO-associated stroke, there is no evidence of paradoxical

embolism, intracardiac thrombosis, or arrhythmias. This sug-
gests that other mechanisms (unrelated to PFO) may be oper-
ant in many cases. In addition, it should be kept in mind that
PFO is a common finding in the normal population and must
coexist by chance alone in one third of young adults with
ischemic stroke. Consequently, there are inevitably patients in
whom stroke is erroneously attributed to a PFO. 

Paradoxical embolism can and does occur, but the propor-
tion of PFO-associated strokes which is due to paradoxical
embolism is unknown and could be very low. Therefore, clo-
sure of the foramen does not mean that further strokes will be
prevented. Indeed, recurrent events may occur after PFO clo-
sure even in the absence of a residual shunt. 

3. PFO closure is not without risk and has not been
shown to be superior to medical treatment to decrease
stroke recurrence.

Closure of the PFO is not without risk. These include compli-
cations related to vascular access, cardiac perforation with and
without tamponade, air embolism, device embolization, arrhyth-
mias, and intracardiac thrombus formation. Low rates of stroke
recurrences have been reported in recent series of patients
treated with PFO closure, but we don’t know whether these
rates would have been higher in similar patients treated med-
ically. Non- randomized comparisons of medical treatment with
PFO closure will not solve the problem, precisely because the
non-randomized study design may confound the results and
introduce bias. All therapeutic options have risks and unless ran-
domised clinical trials can define who should be treated with
what (if anything), and for how long, we could end up exposing
patients to unnecessary complications of treatment. Fortunately,
several RCTs are underway in the USA and Europe.

Patent Foramen Ovale (PFO): to close or not to close?
Pr. Jean-Louis MAS
Hôpital Sainte-Anne, Université Paris Descartes, Paris, France.
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A fibrilhação auricular é a arritmia cardíaca mais frequente
e de prevalência previsivelmente crescente nos próximos
anos. Afecta cerca de 2% da população em geral, com maior
prevalência e incidência nos idosos. Atinge actualmente 4,5
milhões de indivíduos na União Europeia, 2,3 milhões nos EUA
e estima-se que em 2020 sejam 7,5 milhões. As razões par tal
incremento são multifactoriais, devendo-se ao aumento da
prevalência dos factores de risco para FA nomeadamente a
hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, a diabetes a obe-
sidade e a uma maior longevidade. A prevalência da fibrilha-
ção auricular aumenta com a idade. 

O acidente vascular cerebral (AVC) é a 3º causa de morte
nos países industrializados e a 1º em Portugal. A Fibrilhação
auricular não tratada confere um risco cerca de cinco vezes
acrescido de AVC com uma taxa média de 5% ao ano quando
isolada e ultrapassa os 10% na presença de múltiplos factores
de risco, sendo que 15% de todos os AVC ocorrem em indiví-
duos com fibrilhação auricular. A hipocoagulacão oral reduz
comprovadamente o risco tromboembólico nos doentes de
alto risco, em 69% quando se trata de prevenção primária e em
68% quando se trata de prevenção secundária. Sendo a anti-
agregação plaquetar bem menos eficaz no doente de alto risco
deverá ser reservada ao doente de risco baixo ou moderado. A
profilaxia dos fenómenos tromboembólicos, nomeadamente
do AVC embólico, é assim exequível, sendo um aspecto fulcral
no manejo dos doentes com fibrilhação auricular. Claramente
esquematizada nas Recomendações Internacionais quer da
fibrilhação auricular quer do AVC, nem sempre é implementada
da forma mais correcta, na prática clínica. 

Discutem-se os estudos na área da prevenção do AVC
embólico na fibrilhação auricular, as diferentes formas de
estratificação de risco dos doentes e as indicações para hipo-
coagulação oral ou para antiagregação plaquetar, de acordo
com o risco previsível, caso a caso. Relambramos que, no que
ao risco tromboembólico diz respeito, a fibrilhação auricular
paroxística e o flutter aurticular deverão ser encarados da
mesma forma que a fibrilhação auricular permanente.

Os estudos mostram que a maioria dos doentes com fibri-
lhação auricular e indicação para hipocoagulação não estão
medicados com antagonistas da vitamina K (a varfarina é o

mais frequentemente entre nós) e que os que o estão têm, na
maioria das vezes, INR abaixo do intervalo terapêutico preco-
nizado (2,0-3,0 ou 2,5-3,5) de acordo com a patologia subja-
cente, o que os coloca em elevado risco de hemorragia major,
nomeadamente intracraneana, ou de AVC embólico. Está cla-
ramente demonstrado que a prevenção criteriosa destes fenó-
menos permitiria uma diminuição dos custos (hospitalização e
recuperação) para menos de metade. 

Este problema assume proporções ainda maiores nos
Cuidados Primários de Saúde, onde muitos destes doentes
são seguidos e onde o controlo da hipocoagulação oral, feito
de forma clássica, é claramente menos eficaz que o feito por
equipas especializadas, em clínicas de hipocoagulação oral
mais habitualmente sedeadas em meio hospitalar. Abordam-
se os novos anticoagulantes actualmente em fase avançada
de investigação, como os antagonistas do factor IIa e do fac-
tor Xa da coagulação, que não carecerão de controlo analítico
apertado e as suas vantagens e inconvenientes.

Demonstram-se os benefícios para o doente, a Saúde
Publica e as instituições da implementação das Recomendações
para a prevenção do AVC embólico, no contexto da fibrilhação
auricular.
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Fibrilhação auricular: a arte na prevenção emboligena
Cândida Fonseca
Assistente Graduada de Medicina Interna, Cardiologista, H. de S. Francisco Xavier, CHLO. Assistente Convidada da Faculdade de Cências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

Nesta apresentação serão descritos os factores de risco
para AVC associado à fibrilhação auricular (FA). Serão compa-
radas as recomendações de prevenção anti-trombótica ema-
nadas por várias entidades e analisadas as barreiras à imple-
mentação dessas recomendações. Será salientada a evidên-
cia recente da utilidade da anticoagulação no doente idoso

com FA. No referente ao tratamento agudo serão focados a
resposta do AVC cardioembólico à trombólise, e a controvér-
sia quanto ao momento de inicio da anticoagulação. Serão
apresentados alguns casos clínicos que ilustram as dificulda-
des de decisão terapêutica no AVC cardioembólico agudo.

Controvérsias do tratamento do AVC associado à fibrilhação
auricular
Prof. José Ferro
Professor catedrático de Neurologia da Faculdade de Medicina de Lisboa.
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Brain arteriovenous malformations (AVMs) are most fre-
quently detected in young adults, with intracranial haemor-
rhage being the most serious complication. Other modes of
presentation include epileptic seizures, headaches, progres-
sive deficits, as well as asymptomatic lesions. Recent data
from prospective observational studies have challenged prior
assumptions about both the natural history and invasive treat-
ment risk of AVM. (1)

Several risk determinants for spontaneous AVM rupture exist,
the strongest being haemorrhage at initial AVM presentation.
Independent morphological risk factors include a deep AVM
brain location and exclusive drainage into the deep venous sys-
tem. However, due to the increasing availability of non-invasive
brain imaging, the number of patients diagnosed with an unrup-
tured brain AVM in ongoing population-based datasets clearly
exceeds those discovered after spontaneous haemorrhage. (2, 3)

In addition, unruptured brain AVMs seem to have a relatively low
spontaneous rupture risk of 1% per year. (4, 5)

Current invasive treatment for brain arteriovenous malfor-
mations (AVMs) is highly specialized and includes endovascu-
lar procedures, neurosurgery, and stereotactic radiotherapy
alone and in combination. Carefully planned intervention gener-
ally leads to successful AVM eradication with relatively low
treatment-related morbidity and mortality of about 10% overall. 

Recent data from the literature comparing initial presenta-
tion and outcome for patients with unruptured AVMs have
raised the possibility that such elective invasive treatment for

unruptured AVMs may yield worse outcomes than managing
patients conservatively. (6) Unfortunately, no controlled clinical
trials have yet been undertaken for management of unruptured
AVMs to address these concerns.

A randomized clinical trial on unruptured brain AVMs
(ARUBA, www.arubastudy.org) is currently underway and com-
pares the risk of invasive versus non-invasive patient manage-
ment in an international multidisciplinary study (ClinicalTrials.gov
identifier: NCT00389181). Interested treatment centres in
Portugal are welcome to join.
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Evidence based management of brain arteriovenous malformations
Prof. Christian Stapf
Adjunct Assistant Professor of Neurology, Division of Stroke and Critical Care, Columbia University

As malformações arteriovenosas cerebrais são lesões con-
génitas cuja rotura contribui para cerca de 2% dos AVC’s
hemorrágicos, embora clinicamente se possam manifestar
ainda por cefaleias, epilepsia ou efeito de roubo vascular. 

Apesar da sua relativa raridade (menos de 100 novos casos
diagnosticados por ano em Portugal) colocam problemas difí-
ceis de resolver, pela complexidade da sua anatomia vascular
e os riscos inerentes ao seu tratamento. Por isso é fundamen-
tal conhecer quer a sua história natural quer o seu prognóstico.

No presente as MAV’s são tratadas por diversos métodos
incluindo a atitude de expectativa, a embolização, a radioci-
rurgia e a microcirurgia, frequentemente com a associação de
duas ou mais destas técnicas terapêuticas.

Para a decisão de tratar ou não (e como) vários factores
devem ser tomados em consideração: modo de apresentação,
idade, localização, dimensões, tipo de alimentação arterial e
drenagem venosa, existência de aneurismas associados, esta-
do neurológico e co-morbilidade existente.

O tratamento cirúrgico de uma MAV tem como intenção
principal a de eliminar o risco de hemorragia, sabendo-se que
o risco de rotura de uma MAV varia entre menos de 1 e 12%
ao ano (2-4% em termos globais), mas que depois de haver

uma rotura o risco de re-hemorragia duplica durante o 1º ano.
O risco de mortalidade na 1ª hemorragia é de 10% e aumente
em cada novo episódio.

Ao longo de mais de 20 anos a Escala de Spetzler-Martin,
que classifica as MAV’s em 5 graus, tem sido utilizada para
determinar os riscos de morbilidade e mortalidade associados
ao tratamento cirúrgico e, embora não sendo o único instru-
mento utilizado na avaliação de cada caso, é sem dúvida
determinante na tomada de decisões.

Como regra, as MAV’s de grau I e II têm indicação para tra-
tamento cirúrgico, as de grau III podem ter ou não, e as de
grau IV e V normalmente não têm. Esta regra é muitas vezes
transgredida, especialmente em casos que se apresentam
com hemorragia e em doentes novos.

O melhor conhecimento da história natural (aguardam-se os
resultados do estudo ARUBA), bem como a evolução de méto-
dos alternativos/complementares à cirurgia poderão a curto/
médio prazo alterar de alguma maneira os “paradigmas” que
neste momento se utilizam no tratamento desta patologia vas-
cular cerebral, sendo determinante a existência de equipas
multidisciplinares que avaliem e decidam sobre cada caso
numa base individual.

Malformações arteriovenosas cerebrais – a perspectiva do
neurocirurgião
Prof. Marcos Barbosa
Chefe de Serviço de Neurocirurgia dos HUC.
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A doença oclusiva localizada na bifurcação carotídea é
uma das causas mais comuns de Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Embora O risco de AVC seja menos elevado que na
doença sintomática, é ainda apreciável -3% ano – bem como,
maior risco cardiovascular, pela maior incidência de eventos
cardíacos e vasculares nos portadores de doença carotídea.

A sua frequência é maior nos portadores de doença coro-
naria e/ou vascular periférica e manifesta-se habitualmente
pela presença de sopro cervical mais intenso no 1/3 médio e
proximal do pescoço. O diagnóstico é obtido por EcoDoppler
que permite a visualização da lesão, a apreciação da sua
repercussão hemodinâmica e a quantificação do grau de este-
nose.

Estudos multicêntricos realizados primeiro nos EUA, estudo
ACAS (Asymptomatic Carotid Artery Stenosis) e subsequente-
mente na Europa ACST (Asymptomatic Carotid STenosis)
demonstraram a superioridade da endarterectomia (CEA) sobre
o tratamento médico, com redução significativa do risco de
AVC nos doentes assintomáticos portadores duma estenose
>70%, desde que o risco cirúrgico global fosse <3%. 

A utilização da CEA foi generalizada na prática médica
desde a publicação destes dois estudos; no entanto, vários
autores têm chamado a atenção para o elevado número de
intervenções necessárias para prevenir 1 AVC (62 CEA em
dois anos), o que reduz o benefício global da intervenção.

O desenvolvimento de novos agentes farmacológicos,
nomeadamente estatinas, e a utilização de angioplastia com
“stent”(PTA/STENT) tem suscitado controvérsia sobre a estra-
tégia terapêutica e o lugar da endarterectomia. A possibilida-
de de identificação de lesões carotídeas que pela sua morfo-
logia e/ou estrutura comportam maior risco de AVC, represen-
ta a possibilidade de melhorar a selecção dos doentes para
intervenção terapêutica.

Com o objectivo de analisar esta perspectiva, o autor apre-
senta a sua experiência com a determinação do Índice de
Actividade (IA) obtido com tecnologia de EcoDoppler de alta
definição, associado ao tratamento computorizado da ima-
gem, compara os seus resultados com os referenciados no
estudo ACSRS (Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of
Stroke) na identificação dum grupo de maior risco de AVC, em
doentes portadores de estenose assintomática e observados
durante um período de 4 anos.

Subsequentemente, apresenta dados reportados na litera-
tura médica sobre a utilização de PTA/STENT na doença caro-
tídea, sintomática e assintomática, que evidenciam o escasso
benefício desta solução terapêutica, compara com os dados
da sua experiência cirúrgica, a qual comporta um risco global
de 0.5%, e após análise de várias publicações, propõe a utili-
zação de endarterectomia da bifurcação carotídea para as
lesões assintomáticas instáveis e com estenose superior a
80%. 

Doença carotídea assintomática – a favor da endarterectomia

J. Fernandes e Fernandes, MD, PhD, FRCS Eng, FACS
Chefe de Serviço Cirurgia Vascular e Professor Catedrático de Cirurgia, Hospital de Santa Maria e Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa; Director do Instituto Cardiovascular de Lisboa
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A trombólise intravenosa com activador do plasminogénio
tecidular recombinante (rtPA) provou ser uma terapêutica efi-
caz no AVC agudo. Contudo, cerca de 50% dos doentes tra-
tados ficam ainda com incapacidade ou morrem. Uma das
explicações para esta limitação é a recanalização tardia, ou
ausente, apesar da medicação.

O Doppler transcraniano (DTC), ao avaliar o ponto de oclu-
são arterial e o estado da circulação colateral, que se asso-
ciam ao prognóstico final, contribui para a informação acerca
da gravidade do caso em condições basais. Por sua vez, a
monitorização da recanalização com DTC, e o grau dessa
repermeabilização (segundo a escala validada TIBI – thrombo-
lysis in brain ischemia), têm importância na previsão da evolu-
ção, dado que a recanalização arterial precoce se associa a
um menor enfarte e a maior independência aos 3 meses. No
futuro, a recanalização diagnosticada por DTC poderá ser uti-
lizada como prova de eficácia em ensaios de fármacos/técni-
cas de reperfusão. 

Uma nova estratégia terapêutica no AVC agudo é a sono-
trombólise – recanalização arterial acelerada pelos ultrassons.
De facto, tem sido demonstrado que a monitorização contínua
com DTC da artéria ocluída, simultaneamente ao tratamento
trombolítico com rtPA, aumenta a probabilidade de recanaliza-
ção arterial e, consequentemente, de melhor recuperação clí-
nica. No estudo CLOTBUST, a exposição a DTC com frequên-
cia de 2MHz (a utilizada para fins diagnósticos) triplicou a per-
centagem de recanalização completa da artéria cerebral
média induzida por rtPA, sem aumento do risco hemorrágico.
Tratou-se no entanto de um estudo preliminar, pretendendo
avaliar se a ultrassonografia poderia com segurança aumentar
a actividade trombolítica do rtPA. 

A recanalização induzida pelo rtPA pode ser ainda maximi-
zada através da associação da sonotrombólise à injecção de
microbolhas gasosas. Embora o uso das partículas gasosas
dos meios de contraste ultrassonográficos comerciais se tenha
revelado eficaz no aumento das taxas de recanalização, decor-
rem actualmente ensaios investigando o efeito de partículas de
menor diâmetro, na esperança de resultados mais significati-
vos. Uma metanálise de sonotrombólise recente incluiu 6
ensaios clínicos randomizados e 3 não randomizados, com um
total de 414 doentes. Destes, 141 foram tratados apenas com
rtPA, e 208 com rtPA+DTC+microesferas gasosas. Não houve
diferença significativa na taxa de hemorragia intracerebral sin-
tomática (cerca de 3,5% em ambos); a recanalização comple-
ta às 2h de tratamento foi de 18,8% no grupo tratado só com
rtPA e 40,9% no submetido à tripla intervenção.

Um estudo de escalada de dose de microesferas gasosas
associado a rtPA e DTC (estudo TUCSON) foi recentemente inter-
rompido por aumento de hemorragia sintomática com aumento
da dose, aguardando-se a apresentação dos resultados.

Há ainda autores que defendem, na impossibilidade de tra-
tamento com rtPA, o uso de DTC associado apenas a admi-
nistração de microbolhas, ou mesmo a monitorização isolada,
utilizando a metodologia técnica habitual com 2MHz. No
entanto, pensa-se que o uso de ultrassons com menor fre-
quência poderá facilitar a desagregação da rede de fibrina,
aguardando-se estudos de segurança. 

Em conclusão, o DTC no AVC agudo tem importância diag-
nóstica, prognóstica e mesmo terapêutica, através da sono-
trombólise. Apesar da evidência já existente, persistem estudos
em curso para optimização dos protocolos, de forma a poten-
ciar esta capacidade dos ultrassons na prática clínica diária.

Actualidades no tratamento agudo – Sonotrombólise 

Elsa Azevedo
Assistente Hospitalar Graduada de Neurologia do Hosp. S. João - Porto; Assistente convidada da disciplina de Neurologia e Neurocirurgia da FMUP.
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Therapeutic options in the acute phase of a stroke are lim-
ited despite a great number of neuroprotectant drugs have
been investigated in the last decades. Whereas the recovery in
the first few days after stroke likely results from edema resolu-
tion and/or from reperfusion of the ischemic penumbra, a large
part of the recovery afterwards is due mainly to brain plastici-
ty, by which some regions of the brain assume the functions
previously performed by the damaged areas. Neurogenesis
and angiogenesis are other possible mechanisms of recovery
after stroke, so strategies for neurorepair may have a wider
therapeutic window when compared with neuroprotective
strategies. Future basic and clinical research should concen-
trate on to enhance brain repair and improve long-term out-
come. Research priorities are 1) to evaluate the ability of vari-
ous types of stem cells to generate and replace dead neurons,
to remyelinate axons and repair damaged neuronal networks;
2) to explore the contribution of endogenous neurogenesis and
angiogenesis to functional recovery after stroke; 3) to combine
stem cell and gene therapy for stroke recovery; and 4) to
develop imaging techniques for assessment of stem cell sur-
vival, migration and function after stroke. 

Recent advances in stroke regenerative medicine have
been 1) the discovery that fibroblasts can be reprogrammed to
make embryonic stem cells, giving the opportunity of using
stem cells that are genetically identical to their recipient, 2) the
use of growth factors or drugs to increase production of neu-
ral progenitors in the subventricular zone of the brain after
stroke such as erythropoietin, stromal cell-derived factor-1
(SDF-1), and granulocyte colony stimulating factor, or to facili-
tate survival and migration of neural progenitors such as SDF-
1, and 3) the discovery that Epo, vascular endothelial growth
factor and SDF-1 are transcriptionally regulated by hypoxia via
the hypoxia-inducible factor 1. These findings suggest that
neurogenesis, angiogenesis and chemotaxis of new born neu-
rons into the injury site can be potentially regulated by a drugs
that activated hypoxia-inducible factor 1. 

Only a few drugs with potential restorative actions in animal
models of stroke are being investigated in acute stroke clinical
trials. Citicoline, that is currently in a phase III clinical trial,
improved functional recovery and enhanced dendrite com-
plexity and spine density compared with saline group when ini-
tiated 24 h after permanent middle cerebral artery occlusion
and maintained during 28 days. A better understanding of the
mechanisms involved in ischemic brain injury and its influence
on brain tissue repair beyond the acute phase of stroke may
open a gate for new therapeutic options to improve stroke
recovery.

Neurprotection and brain recovery

Antoni Dávalos, MD, PhD
Acute Stroke Unit, Department of Neurosciences, Hospital Germans Trias I Pujol, Universidad Autónoma de Barcelona.
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O envelhecimento implica uma redução progressiva da
capacidade de adaptação (reserva funcional) do indivíduo ao
meio, sendo variável de indivíduo para indivíduo (a variabilida-
de individual do estado de saúde e de incapacidade, aumenta
com a idade). Em interacção com as alterações próprias do
envelhecimento, o idoso tem, muitas vezes, múltiplas doenças
que se apresentam frequentemente de forma atípica, silencio-
sa e com padrões comuns – os chamados síndromes geriátri-
cos. Ao mesmo tempo, a pessoa, á medida que envelhece,
torna-se cada vez mais dependente do contexto familiar e
sócio-cultural em que vive. Tudo isto implica dificuldades diag-
nosticas acrescidas neste grupo etário e uma metodologia
específica de avaliação, para melhorar o rigor e a segurança no
diagnóstico, que consiste na Avaliação Geriátrica Integral (AGI).

A AGI, é um processo diagnóstico complexo, global, orien-
tado para detectar não só os problemas médicos que afectam
o idoso, mas também os problemas psicológicos, sociais e
funcionais, realizado por uma equipa multidisciplinar de médi-
cos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e outros
terapeutas.

Durante este processo, avaliam-se os recursos e possibili-
dades da pessoa, a necessidade de utilização de serviços,
tanto de saúde como da área social (p.ex. se necessita de
apoio domiciliário, de um centro de dia ou de internamento
num lar), hierarquizam-se os problemas, traçam-se objectivos
realistas e finalmente elabora-se um plano de tratamento, de
cuidados e de acompanhamento a longo prazo, que satisfaça
as necessidades não só do doente idoso mas também do seu
cuidador.

É diferente de uma consulta médica tradicional (aqui o
modelo biomédico clássico não é eficaz); é um processo em
que vários profissionais de várias áreas se centram sobretudo
nos problemas funcionais do doente idoso – é a função, mais
do que a doença que condiciona a autonomia e a qualidade de
vida. É o declínio das competências e das capacidades fun-
cionais que torna o idoso mais vulnerável.

Na AGI, é usada uma metodologia própria que envolve ins-
trumentos e escalas adequados, homologados internacional-
mente e preferencialmente validados e traduzidos para a
população portuguesa, abrangendo as seguintes áreas: histó-
ria clínica, avaliação funcional (capacidade para realizar as
actividades da vida diária), avaliação mental (cognitiva, afecti-
va e comportamental) e avaliação social.

Os trabalhos de investigação que avaliaram a AGI,
demonstraram a sua capacidade de melhorar o estado de
saúde e a qualidade de vida dos idosos frágeis, ao longo do
espectro dos vários níveis assistenciais.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), embora cada vez mais
frequente em indivíduos mais jovens, é uma doença maioritaria-
mente do idoso, com todas as implicações atrás enunciadas. É
sobretudo na eficiência da reabilitação que reside o atraso do
nosso país em relação a outros da União Europeia. A AGI,
embora não resolva todos os problemas, contribui para que a
reabilitação seja mais eficiente, integrando e rentabilizando o
esforço dos vários profissionais envolvidos e considerando o
doente na globalidade, privilegiando os aspectos funcionais, na
interacção com os meios familiar e social envolventes.

O papel da Avaliação Geriátrica Integral (AGI) na optimização
dos cuidados pós-AVC
Manuel Viana 
Centro de Saúde S. João / FMUP.
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Os Cuidados Paliativos definem-se (OMS, 2002) como uma
intervenção no sofrimento global gerado por doenças graves
(que ameacem a vida) e /ou incuráveis e avançadas, com vista
à promoção da qualidade de vida dos doentes e suas famílias.

Inicialmente apenas aplicados aos doentes oncológicos e
em fases muito avançadas dessa doença, passaram progres-
sivamente a ser recomendados para todo o tipo de doentes
que tivessem necessidades comuns, e não apenas com base
num diagnóstico ou prognóstico. É fundamental frisar que, à
luz dos conceitos mais recentes, os Cuidados Paliativos
devem fazer parte do continuum de cuidados que os serviços
de saúde têm que oferecer às pessoas doentes, num modelo
integrador de várias especialidades e longe da lógica de opo-
sição dos cuidados curativos aos paliativos.

No caso das pessoas com AVC, em que uma multiplicida-
de de cenários pode ocorrer, com elevada mortalidade e mor-
bilidade associadas, têm-se registado enormes avanços no
tratamento da fase aguda. A evidencia mostra que, numa
situação como esta em que há inegável sofrimento associado
e por vezes por períodos prolongados, é ainda muito escassa
a referenciação destes doentes para os cuidados paliativos e
podem surgir melhorias no trabalho conjunto entre especialis-
tas desta área e de outras, como o caso da Neurologia, que
abordam este tipo de doentes.

Os cuidados paliativos devem ser oferecidos aos doentes
com AVC, em diferentes circunstâncias e fases evolutivas da
doença. Por um lado, na própria fase aguda do mesmo, em
situações de extrema gravidade e défice neurológico grave
(como o coma ou o estado vegetativo) ou de grande sofrimen-
to associado a perdas marcadas; por outro, na fase avançada
de uma evolução crónica, e ainda na fase da agonia (ùltimos
dias ou horas de vida), com especificidades técnicas que
devem ser conhecidas e que estão muito longe da ideia de
“não há mais nada a fazer”. 

Os cuidados paliativos a pessoas doentes com AVC abran-
gerão o controlo sintomático rigoroso (nomeadamente, em
problemas como a confusão, a dor, as alterações da comuni-
cação e deglutição, a ansiedade e depressão), o apoio às
famílias e aos cuidadores, a intervenção em questões éticas
específicas e complexas (a ponderação sobre as medidas
apropriadas e sobre o que é obstinação terapêutica em cada
caso, a suspensão de medidas terapêuticas fúteis) e até a
intervenção no luto.

Estas matérias fazem parte das recomendações de vários
organismos internacionais disponíveis sobre a formação espe-
cífica dos vários profissionais que lidam com pessoas atingi-
das pela problemática do AVC. 

Bibliografia Recomendada:
“Palliative Care in Neurology”; Oxford UPress, 2004
“Palliative Neurology”, Cambridge UPress, 2006
Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke;
AHA/ASA, 2007
End of Life Care Strategy. Promoting high quality care for all adults at
the end of life; NHS, 2008

Cuidados Paliativos nas pessoas com AVC

Isabel Galriça Neto
Directora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, Lisboa; Presidente da APCP; Assistente da FM Lisboa.
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Post stroke care is an essential feature of the chain of recov-
ery for stroke patients. To be effective nationwide it asks for
national recommendations, education and collaboration of all
those involved in stroke management – patients and their fam-
ilies, doctors, nurses, hospitals, governmental agencies and
insurance companies. Finland has a long track record of nation-
al recommendations the first of which was published in 1979
and the latest in December 2006. Already the first one, as also
all the updates, included post stroke secondary prevention and
rehabilitation - and Finns do follow national recommendations
astonishingly well. A recent EUSI survey revealed that Finland is
one of the four European countries in which acute care of stroke
is organized well. There are no similar surveys on post stroke
care but the PERFECT-project, which is based on national sta-
tistics, demonstrated that this is the case. 

Continued stroke care in Finland is based on close co-oper-
ation of acute hospital care, rehabilitation and community-
based health care. The last mentioned is responsible for both
life-long secondary prevention and post stroke rehabilitation.
In Finland post stroke care starts at acute stage of stroke when
patients are treated in stroke units. There the diagnostic work-
up of the etiology of stroke is carried out based on which sec-
ondary prevention is initiated. It includes treatment of all risk
factors and at the same time a multidisciplinary team evaluates
the patient’s need for rehabilitation and starts early rehabilita-
tion. Rehabilitation, including medical and nursing information
on how to cope with the situation, is planned in close collabo-
ration with patients and their carers.

After the initiation of secondary prevention at acute hospi-
tals primary health care is responsible for long-term secondary
prevention, which includes encouraging healthy life-styles and
treatment of the big six: hypertension, atrial fibrillation, dia-
betes, hyperlipidemias, smoking and lack of physical exercise.
Antithrombotic therapy is necessary for all patients and nation-
al recommendations encourage the use of statins and modern
antihypertensive medication for most stroke patients.

Once patients are discharged from acute hospitals, rehabili-
tation continues in rehabilitation hospitals, outpatient rehabilita-
tion clinics or at community health centers. Rehabilitation con-
tinues as long as clear progress is present. After this stage com-
munity health services follow the patients and organize rehabili-
tation from time to time to prevent deterioration and loss of inde-
pendence in daily life. In case of deterioration the assessment of
the need of more effective rehabilitation is carried out by a mul-
tidisciplinary team and in-hospital rehabilitation programs are
considered to prevent chronic institutional care.

Finland has a well-organized lay people organization, the
Finnish Stroke and Dysphasia Association which has local divi-
sions throughout Finland. Patients and their families are
encouraged to join the local divisions of the association
already at acute hospitals. These divisions provide support,
information and counseling to patients and their carers, and
serve as a bridge back to everyday life. The association coor-
dinates regional and national efforts to promote better rehabil-
itation, stroke care and financial compensation. It has a sup-
port group consisting of parliament members at the Finnish
Parliament with the help of which it lobbies for recognition of
human suffering and economic burden incurred by stroke as
well as for equal care and rehabilitation. This lay people organ-
ization works in close collaboration with the Finnish Stroke
Society, a Division of the Finnish Neurological Association. 

Finland has excellent national statistics, which are used to
evaluate the effectiveness and costs of stroke care. The PER-
FECT-project includes individual data of all stoke patients, their
concomitant diseases, drug treatment before and after stroke,
the hospital in which they were treated at acute stage, did they
receive rehabilitation, what was the case-fatality at acute stage
of each hospital, how many stroke patients needed chronic
institutional care and how many were able to return to their
homes. The database includes also data of recurrent strokes
and myocardial infarction during the follow-up. The database
allows us to find out the best practices against which each
hospital can compare their own and other hospitals results and
in the future the same also applies to community health cen-
ters. Such information will help us to improve stroke services.

Continued care for post stroke patients – The Finnish Experience

Markku Kaste
Neurologist, Department of Neurology Helsinki University Central Hospital.
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A doença vascular cerebral é uma das mais frequentes na
vida adulta, determinando defeitos cognitivos em cerca de
dois terços dos casos. A apresentação clínica, condicionada
pela fisiopatologia da lesão, é muito diversificada, variando de
alterações focais, subtis e transitórias até quadros demen-
ciais, portanto progressivos e irreversíveis. 

Também, ao contrário das consequências motoras e sensi-
tivas, a determinação de alterações cognitivas requer provas
específicas, eventualmente morosas, tornando difícil a carac-
terização no contexto clínico. Em consequência, as avaliações
neuropsicológicas são limitadas ou obviadas na maior parte
dos indivíduos que sofrem lesão vascular cerebral. 

Apesar, de na última década se ter progredido considera-
velmente neste campo, será necessário, num futuro próximo,
um esforço acrescido no sentido de uniformizar terminologias
e metodologias de investigação. Em consequência, será pos-
sível conhecer o papel dos factores de risco e os aspectos
fisiopatológicos que nos permitam avançar na prevenção e
tratamento das consequências cognitivas dos vários subtipos
de lesão cerebral de natureza vascular. 

Consequências Cognitivas da Doença Vascular Cerebral 

Élia Baeta
Assistente Graduada de Neurologia; Directora da Unidade de Neurologia do CHAM.

A depressão é a complicação psiquiátrica mais frequente
do AVC. Está presente em cerca em 6% - 52% na fase aguda
e entre 20% a 30% durante o primeiro ano após o acidente
vascular cerebral. A depressão pós-avc está associada a défi-
ces cognitivos mais graves, torna mais difícil a reabilitação das
actividades da vida diária e aumenta o risco de morbilidade e
de mortalidade. O diagnóstico da depressão é dificultado pela
complexidade sintomatológica, tendo sido desenvolvido ins-
trumentos de avaliação específicos como é exemplo a
#Poststroke Depression Rating Scale ” (PSDRS), validada por
Quaranta, Marra e Gainotti em 2008. A etiologia é multideter-
minada mas ainda não está completamente elucidada. Têm
sido apontados como factores de risco prováveis a localização
do avc na fase aguda, a história anterior de depressão ou de
outras perturbações psiquiátricas e, ainda, factores psicoso-
ciais. Em 178 doentes com avc avaliados sucessivamente na
fase aguda no Serviço de Neurologia do HSM, 46% tinham
uma depressão aguda e apatia verificou-se que uma perturba-

ção anterior do humor era um factor com poder preditivo pre-
ditivo da depressão, mas que esta era independente do tipo
de acidente e da sua localização (Lara Caeiro e cols, 2006).
Vários fármacos, em particular antidepressivos inibidores
selectivos da recaptação da serotonina têm sido estudados
em ensaios controlados com placebo. A eficácia da sertralina
e do citalopram fopi demonstrada. Outras terapias, nomeada-
mente a psicoterapia não revelou ter um efeito significativo
(revisão Cochrane, 2008). Pelo papel negativo que a depres-
são pode exercer na reabilitação, qualidade de vida e aumen-
to da morbilidade e mortalidade dos doentes com AVC torna-
se importante o reconhecimento, diagnóstico e tratamento
adequados deste quadro clínico.

Quaranta D, Marra C, Gainotti G Mood disorders after stroke: diagnos-
tic validation of the poststroke depression rating scale. Cerebrovasc
Dis. 2008;26(3):237-43. 
Caeiro L, Ferro JM, Santos CO, Figueira ML. Depression in acute stro-
ke. J Psychiatry Neurosci. 2006 Nov;31(6):377-83.

Depressão pós-AVC

Maria Luísa Figueira
Serviço de Psiquiatria. Departamento de Neurociênciaas. Hospital de Santa Maria. Lisboa.
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A Medicina Física e de Reabilitação é uma actividade multi-
profissional, coordenada por Médico e que envolve vários
Técnicos (Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Terapeutas
da Fala, Enfermeira de Reabilitação, Ortoprotésicos, Assistente
Social, Psicólogo).

Aborda o individuo de uma forma global, sendo o aspecto
reabilitação na sua vertente pessoal, familiar, profissional e
social uma preocupação “major” da sua intervenção.

Classificação doença/funcionalidade
ICD – Classifica os estados de saúde (doenças, perturba-

ções, lesões) com uma estrutura de base etiológica; ICF –
Classifica a funcionalidade e a incapacidade associadas ao esta-
do de saúde. Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde representa uma revisão da Classificação
Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens.

Actividades e Participação
Actividade é a execução de uma tarefa ou acção por um indivíduo
Participação é o envolvimento numa situação da vida
Limitações da actividade são dificuldades que um indivíduo
pode encontrar na execução de actividades
Restrições na participação são problemas que um indivíduo
pode experimentar no envolvimento em situações reais da vida

O Acidente Vascular Cerebral (A.V.C.) é uma das principais
causas de morbilidade e mortalidade, condicionando altera-
ções profundas, individuais e nos familiares/conviventes.
Corresponde a uma perda abrupta da função cerebral, resul-
tante da interrupção do fluxo sanguíneo para determinada
parte do encéfalo (isquemia) ou da ocorrência de uma hemor-
ragia intracerebral com desenvolvimento súbito de défice neu-
rológico focal persistente (> 24 horas). A manifestação mais
visível e mais comum é: Hemiparesia

Os défices e sua recuperação
- 88% dos AVC tem hemiparesia com pico de recuperação

aos 3 meses e recuperação adicional até aos 6 meses; 33%
tem Afasia na fase inicial mas aos 6 meses apenas 15% a tem
e recuperação adicional para além do ano; 20% tem altera-
ções visuais e 40% tem alterações cognitivas.

As Funções Superiores são em grande parte determinantes
do potencial de recuperação.

A função cognitiva prediz o estado de saúde, e tem como
co-variante certa a idade. As alterações cognitivas interferem
com: aprendizagem, repetição de exercícios, memorização e
colaboração.

SNC e Movimento
O SNC é um acoplamento de sistemas de complexidade

crescente regulada por si mesmo centros superiores geral-
mente comandando os centros inferiores, os quais por sua
vez, controlam os comportamentos automáticos e primitivos
reflexos posturais, tónicos e de endireitamento e reacções
associadas, de equilíbrio e protecção.

O movimento intencional é uma modulação particular desta
hierarquia a cada instante, uma dose mínima de vontade
baseada num conjunto de rotinas automáticas inibidas e adap-

tadas em cascata. 
A execução do gesto consiste em inibir um grande número

de gestos diferentes, não fazer nada é uma actividade tão
voluntária como actuar.

Os movimentos voluntários são automáticos e a lesão pro-
voca uma coordenação anormal da acção muscular e não
paralisia do músculo.

Mecanismo de Reabilitação Neurológica
Fase Precoce - Penumbra isquémica – resolução isquemia,

edema, lesão metabólica, hemorragia e pressão. As células da
vizinhança não morrerem, estão apenas temporariamente
inactivadas, resolução do edema e restauração do fluxo san-
guíneo - Recuperação biológica

Fase Tardia - Mecanismos que permitem uma reorganizção
cerebral estrutural e funcional. As células da vizinhança ou
células distantes (área motora acessória) assumem a função
das células que morreram. Adaptação dos sistemas redun-
dantes: vestibular, reticular e núcleo vermelho do trato corti-
coespinal ou tansferência de hemisfério (criança) - recupera-
ção plástica.

Adaptativa - Estratégias compensatórias
A função perdida pode nunca ser readquirida, estratégias

devem ser utilizadas para conseguir o mesmo objectivo, com
utilização de ajudas técnicas.

A base do programa de reabilitação é o conceito de neuro-
plasticidade.

A Neuroplasticidade é habilidade das células alterarem o
seu fénotipo em resposta a agressão do meio ambiente com
regeneração e crescimento de novos neurónios (neurogénese
e sinaptogénese). A partir das aferências periféricas, visuais,
proprioceptivas, posturais e de inervação recíproca, o SNC
sofre adaptação plástica. 

Dependendo dessas aferências, condicionadas pelo movi-
mento anormal - espasticidade, ou para o movimento (modu-
lado pelo programa de reabilitação) há reestruturação do SNC
após lesão. 

Só a participação activa produz melhoria ou aprendizagem
motora, enquanto posturas, movimentos passivos não tem
qualquer valor prático.“Brooks 1986”

A terapia tem de ser dinâmica, pois permite que alguma
coisa aconteça, não fazendo sentido as formas estáticas de
tratamento.

O cérebro não sabe nada do músculo, só conhece o movi-
mento. Jackson, 1946

A INIBIÇÃO É FACILITATÓRIA E A FACILITAÇÃO É
INIBITÓRIA

A alteração do tónus e as suas repercussões funcionais
Tónus - Resistência sentida aquando do estiramento de um

músculo ou grupo muscular.

As consequências do AVC – Incapacidade física

Maria José Festas
Fisiatra – Serviço de Medicina Física e de Reabilitação Hospital de S. João.
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Espasticidade – aumento do tonús (hipertonia elástica)
Surge por lesão do 1º neurónio da via piramidal que deixa

de exercer a sua acção inibitória sobre o reflexo medulares.
Surge por baixa do limiar da actividade miotática (Perfetti).

Numa lesão do neurónio motor superior aparece espastici-
dade, parésia, aumento do reflexo de estiramento.

A espasticidade é um predomínio de actividade: flexora do
membro superior com depressão da omoplata, rotação inter-
na e adução do ombro, pronação do antebraço, flexão do
cotovelo, punho e dedos. E extensora do membro inferios com
extensão, adução e rotação interna da coxa, extensão do joe-
lho, flexão plantar do tornozelo e inversão do pé.

Os intervenientes da reabilitação nos doentes com AVC
1 º Doente
2º Familiares/Conviventes
3º Equipa multiprofissional de reabilitação

O papel da Fisiatria na incapacidade motora, de linguagem
e cognitiva pós - AVC visa reduzir os défices, adquirir a máxi-
ma independência funcional, diminuir a limitação na activida-
de, e aumentar a participação (reintegrar socialmente e resta-
belecer padrão de vida gratificante).

A maioria dos instrumentos na Medicina Física e de
Reabilitação podem ser utilizáveis na reprogramação motora.

Abordagens terapêuticas: Terapias tradicionais, (princípios
biomecânicos), Terapias neurofisiológicas clássicas (princípios
de facilitação) - Bobath/Neurodevelopment therapy(NDT),
Brunnstom, Rood, PNF (Voss, Knott); Terapias funcionais (prin-
cípios de aprendizagem) - Modelo de Aprendizagem Motora
(Carr&Shepherd) e ”Utilização-forçada” do membro superior;
Tecnologias aplicadas - Estimulação Funcional Eléctrica(FES),
iofeedback (EMG, electromiografia), Próteses e órteses,
Equipamento de apoio acoplado para treino de marcha; e tera-
pia tradicional preventiva e compensatório do deficit neuroló-
gico - mobilização passiva, mobilização activa assistida e
mobilização resistida. 

Terapias neurofisiológicas clássicas
Bobath – supressão do tonús, postura, e reflexos padrão

anormais e reaprendizagem do movimento normal pela facili-
tação de respostas automáticas selectivas com adopção da
postura adequada à função Difere dos outros conceitos por-
que avalia e trata indivíduos com perturbações do tónus,
movimento e função após lesão do SNC.

O objectivo do tratamento é optimizar a função pela facili-
tação e melhoria do controlo postural e movimento selectivo.
Pontos chave de controlo

– são áreas do corpo onde o tónus postural pode ser facil-
mente alterado em relação à gravidade, base de suporte ou
objectivo motor. (Bobath, 1940-1985).

Facilitação Neuromuscular Propioceptiva (PNF) - Facilitação:
tornar fácil; 

neuromuscular: relacionado com o sistema nervoso e mus-
cular e proprioceptiva: relaciona-se a qualquer receptor sen-
sorial que envia informações relativas ao movimento e ao posi-
cionamento corporal. Usa técnicas de padrão de movimento
em diagonal para facilitar o sistema proprioceptivo.

Técnica de fortalecimento isométrica alternada com estira-
mento passivo no final do movimento. O PNF é uma aborda-
gem global de tratamento.

O estímulo terapêutico é sempre positivo, reforçando e utili-
zando sempre o que o paciente pode fazer. O objectivo principal
é facilitar o paciente a alcançar o seu mais alto nível funcional.

Terapias funcionais
Carr&Shepherd (Aprendizagem Motora) - reaprendizagem

da execução das acções diárias de maneira mais eficiente
possível. Mais precoce possível com o apoio de um profissio-
nal e oportunidade de treino prático e de exercícios de forma
intensa. Ambiente motivador e dinâmico no qual o indivíduo
portador de uma deficiência motora tenha a oportunidade de
aprender novamente a movimentar-se com eficácia. 

Requer a participação activa do paciente no processo da
reabilitação.

As pessoas aprendem, isto é, tornam-se mais habilidosas
nas actividades que praticam;

Para ter habilidade no desempenho é necessário ter força
muscular suficiente, e extensão muscular e coordenação.

”Utilização-forçada” do membro superior - Terapia do
movimento induzido por constrangimento, terapia orientada à
tarefa: restringir o movimento do lado não plégico de modo a
forçar o uso do membro afectado

Pelo menos 20º de extensão activa do punho, a partir da
posição neutra; e pelo menos 10º de extensão activa do pole-
gar e/ou dois dedos.

Outras Terapias: 
treino de marcha, verticalização, cicloergometria, tapete de

marcha com suspensão, marcha simulada, electroterapia,
estimulação eléctrica funcional e biofeedback, ensino a fami-
liares, treino de actividades de vida diária e prescrição de ortó-
teses e auxiliares de marcha

Conclusão
Descobertas científicas e indícios clínicos sugerem que o

processo de reabilitação deve tornar-se mais dinâmico, inten-
sivo e específico às necessidades dos indivíduos com danos
resultantes de lesões cerebrais.

A partir da compreensão dos danos, as necessidades par-
ticulares dos indivíduos são esclarecidas.

Entretanto, é provável que TODOS beneficiem sendo mais
fortes, mais bem coordenados, mais bem condicionados fisica-
mente e mais conscientes do seu papel activo na reabilitação!!
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As recomendações da EUSI 2008 sobre educação, referen-
ciação e diagnóstico serão apresentadas, indicando os res-
pectivos níveis e classes de evidência. Salienta-se a importân-
cia de programas educacionais para reconhecimento de sinais
de AVC, do contacto via sistemas de emergência, da priorida-
de a dar aos doentes com AVC no envio de socorro e na refe-

renciação à unidade de AVC mais próxima que possa provi-
denciar tratamento emergente. São enumerados os meios
auxiliares de diagnóstico a ser utilizados no AVC agudo e
aqueles que devem ser seleccionados na investigação com-
plementar dos doentes com AVC e AIT.

“Educação, Referenciação e Diagnóstico”

Prof. José Ferro
Professor catedrático de Neurologia da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Stroke is one of the leading causes of morbidity and mor-
tality, and the most important cause of morbidity and long-
term disability in Europe. Demographic changes will result in
an increase in incidence and prevalence. It is the second most
common cause of dementia, the most frequent cause of
epilepsy in elderly, and a frequent cause of depression. 

Acute stroke care should include admission in a stroke unit,
early assessment of the pathophysiology and cause of cere-
bral ischaemia, monitoring of neurological status and vital
parameters, and general stroke treatment (cautious blood
pressure [BP] lowering in patients with extremely high BP on
repeated measurements; insulin for serum glucose levels >
180mg/dl; treatment of pyrexia > 37°5). In selected patients,
i.v. rtPA (0.9 mg/kg body weight, maximum 90 mg), with 10%
of the dose given as a bolus followed by a 60-min infusion, and
is recommended within 3 h of symptoms onset. In patients
who cannot receive rtPA, it is recommended that aspirin
(160–325 mg loading dose) be given. Early mobilisation is rec-
ommended to prevent complications such as aspiration pneu-
monia, deep venous thrombosis (DVT), pulmonary embolism
(PE) and pressure ulcers. It is recommended that low-dose
subcutaneous heparin or low molecular weight heparins
should be considered for patients at high risk of DVT or PE.
Surgical decompressive therapy within 48 h after symptom
onset is recommended in patients up to 60 years of age with
evolving malignant MCA infarcts. Early initiation of rehabilita-
tion is recommended. 

Secondary prevention measures consist of an optimal man-
agement of vascular risk factors, antithrombotic agents and
carotid surgery. An optimal management of vascular risk fac-
tors requires BP lowering after the acute phase, including in
patients with normal BP, statin therapy in subjects with non-
cardioembolic stroke, smoking and heavy alcohol cessation,
and regular physical activity. Patients should receive
antithrombotic therapy. Those not requiring anticoagulation
should receive antiplatelet therapy with combined aspirin and
dipyridamole, or clopidogrel alone, where available, or alterna-
tively, aspirin alone, or triflusal alone. The combination of
aspirin and clopidogrel is not recommended in patients with
recent ischaemic stroke, except in patients with specific car-
diac indications. Oral anticoagulation (INR 2.0–3.0) is recom-
mended after ischaemic stroke associated with atrial fibrilla-
tion. Carotid surgery is recommended for patients with
70–99% stenosis, but only in centres with a perioperative com-
plication rate (all strokes and death) of less than 6%, and ide-
ally within 2 weeks. Carotid surgery may be indicated for cer-
tain patients with stenosis of 50–69% (men, with very recent
hemispheric symptoms, in centres with a perioperative com-
plication rate < 3%. Carotid percutaneous transluminal angio-
plasty and/or stenting should be restricted to patients with
contra-indications, stenosis at a surgically inaccessible site,
re-stenosis after earlier surgery, and post-radiation stenosis.
Patients should receive a combination of clopidogrel and
aspirin before and for at least 1 month after stenting. 

Guidelines for management of ischaemic stroke and transient
ischaemic attacks 2008. 

Acute stroke care and secondary prevention.
Didier Leys
(University of Lille, France)
On behalf of the European Stroke Organisation (ESO) executive committee and of the ESO Writing Committee.
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O AVC é a segunda causa de morte e uma das principais
causas de incapacidade em todo o mundo. Em Portugal, foi a
primeira causa de morte em 2005, 155,7/100000 habitantes. O
objectivo principal deste estudo foi determinar o grau de
conhecimento do cidadão comum sobre o AVC, incluindo fac-
tores de risco, local da lesão, sinais/sintomas e actuação
perante sua ocorrência. 

Este estudo transversal decorrido na cidade do Porto, entre
Abril e Maio de 2008, envolveu 424 utentes registados no
Centro de Saúde da Carvalhosa (sede e extensão Aníbal
Cunha) que aceitaram responder o inquérito administrado
face-a-face. Para análise estatística foi utilizado o software
SPSS version 16.0 for Windows.

Cerca de 70% dos participantes nomearam pelo menos um
factor de risco vascular, aumentando esta proporção para
93% quando inquirido por identificação de cada factor espe-
cificamente. Mais frequentemente conhecidos foram hiperten-
são arterial (89%), colesterol elevado (84%) e consumo de
tabaco (83%). Apenas 41% dos inquiridos identificaram o
cérebro como o órgão afectado pelo AVC. Perda de força/difi-
culdade para mover braços, pernas ou face (81%), paralisia
em metade do corpo (79%), vertigem/tontura (74%), perda de
sentidos (73%) e dificuldade súbita em falar, entender ou
escrever (72%) foram os sinais/sintomas mais identificados

como característicos do AVC, embora somente 62% conhe-
cessem simultaneamente os três principais sinais/sintomas
(os dois primeiros e o último mencionados anteriormente).
Perante a suspeita de AVC, 22% chamariam o INEM/bombei-
ros, aumentando esta proporção para 79% ao se considerar
alternativamente o serviço de urgência hospitalar (SUH). No
entanto, 52% dos participantes reconheceriam e procederiam
correctamente perante a ocorrência de AVC. O conhecimento
dos factores de risco vascular e da sintomatologia caracterís-
tica desta patologia aumenta significativamente com a escola-
ridade, sendo no primeiro caso também importante ser porta-
dor desse factor de risco e no segundo caso o facto de ter tido
o próprio ou familiar um AVC/AIT no último ano. A actuação
relaciona-se apenas com o conhecimento do local da lesão e
da sintomatologia característica.

Este estudo, a exemplo de outros com idêntico objectivo,
apontou a importância da escolaridade e do contacto recente
com uma situação de AVC para um conhecimento geral sobre
esta patologia, sendo este essencial para uma actuação cor-
recta; e mostra a necessidade iminente de aquisição de infor-
mação e percepção do risco de AVC por parte do cidadão
comum. Nesse sentido, será importante a implementação de
campanhas de educação mais eficazes no alerta da popula-
ção para o real significado do AVC.

CO1. O que sabe o cidadão sobre o Acidente Vascular Cerebral:
Inquérito numa população urbana.

Kathrine Feuchard Mansur1 e Maria Carolina Tavares Costa e Silva2

1-Serviço de Higiene e Epidemiologia, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto; 2-Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar,
Universidade do Porto.
E-mail: kathrine.fisioterapia@gmail.com

Introdução
A doença vascular cerebral é uma causa importante de

mortalidade e morbilidade. A sua abordagem deve passar por
diferentes estratégias, que vão desde a implementação de
programas de informação à população, à criação de serviços
especificamente dirigidos a doentes com acidente vascular
cerebral (prevenção, tratamento e reabilitação). Admite-se que
a comunicação social possa ter um papel importante, quer na
melhoria do conhecimento das estratégias de prevenção e tra-
tamento do acidente vascular cerebral, quer na sensibilização
para a necessidade de uma maior atenção a esta patologia por
parte dos responsáveis e da comunidade.

Objectivos
Avaliar a cobertura da doença vascular cerebral pela comu-

nicação social e comparar esta mesma cobertura com a
cobertura da doença cardiovascular. 

Métodos
Utilizando os motores de busca dos sítios dos três jornais

diários de maior tiragem e das três televisões com maiores
audiências, foram pesquisadas as seguintes palavras: AVC,
acidente vascular cerebral, doença vascular cerebral, doença
cerebrovascular, cérebro, enfarte do miocárdio, acidente car-
diovascular, doença cardiovascular, doença cardíaca e cora-
ção. Foram contempladas todas as referências encontradas
entre 1/12/2007 e 1/12/2008. Foram analisados os conteúdos

dos artigos e seleccionados os que continham informação
relevante (epidemiologia, factores de risco, clínica, terapêuti-
ca) relativa a acidente vascular cerebral, enfarte agudo do mio-
cárdio, ou a ambos. Os artigos foram então classificados em
referência directa (acerca do tema em causa), ou indirecta
(acerca de outros assuntos, sendo mencionadas estas entida-
des indirectamente). 

Resultados
O acidente vascular cerebral foi referenciado de forma isola-

da em 34 artigos (29 referência directa), enquanto o enfarte
agudo do miocárdio foi referenciado isoladamente em 67 artigos
(44 referência directa). Adicionalmente, em 54 artigos (19 refe-
rência directa) as entidades surgiram referenciadas em conjunto.

Conclusão
A Doença Vascular Cerebral, não obstante constituir a pri-

meira causa de morte em Portugal, continua a ser pouco tra-
tada na comunicação social. Mais ainda, se comparada com a
doença cardiovascular, a doença vascular cerebral parece ser
menos atractiva do ponto de vista noticioso, sendo referencia-
da em aproximadamente metade dos artigos. A comunidade
médica e as sociedades científicas devem delinear programas
educacionais para aumentar a consciencialização da popula-
ção para a doença vascular cerebral. O aumento da cobertura
pela comunicação social pode ser um contributo valioso na
prossecução deste objectivo.

CO2. Acidente Vascular Cerebral na Comunicação Social: 
Um fenómeno de inatenção?

Miguel Grunho, Miguel Viana-Baptista
Serviço de Neurologia Hospital Garcia de Orta, Almada.
E-mail: miguelgrunho@gmail.com
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Introdução
Não há estudos que avaliem os custos de tratamento de

doentes com Acidente Isquémico Transitório (AIT) seguidos
em ambulatório.

Objectivos
Determinar o custo total por doente com AIT diagnosticado

tratado na consulta de AITs desde a ocorrência até 1 mês
após, a distribuição do custo por tipo e rubrica. Comparar o
custo de tratamento em ambulatório com o do internamento. 

Metodologia
Estudaram-se os custos directos para os serviços de

saúde (cuidados primários e cuidados diferenciados), os cus-
tos directos externos aos serviços de saúde e os custos indi-
rectos, em 32 doentes consecutivos com diagnóstico de AIT,
tratados na consulta de AITs do Hospital de Santa Maria, entre
Outubro de 2006 e Maio de 2007.

O horizonte temporal é de 1 mês, a contar da data de ocor-
rência do AIT. A perspectiva do estudo é a da sociedade.

O principal instrumento de recolha de dados consistiu num
questionário, aplicado em entrevista, imediatamente após a
consulta de AITs. Foi consultada a base de dados desta con-
sulta, para extrair a informação subsequente à primeira con-
sulta. A valorização dos diferentes itens em termos monetá-
rios, seguiu os valores tabelados.

Resultados
O total de custos (directos e indirectos) foi em média de

802,71 Euros/doente.
O total de custos directos para os serviços de saúde foi em

média de 691,16 Euros/doente, correspondendo a 89,69% do
total dos custos directos. Os custos dos cuidados primários
representam 1,65% e dos cuidados diferenciados 98,35%.

O total de custos directos externos aos serviços de saúde
foi em média de 79,49 Euros/doente.

O total de custos directos (do serviço de saúde e externos aos
serviços de saúde) foi em média de 770,65 Euros por doente.

O total de custos indirectos foi em média de 32,06
Euros/doente.

Quanto ao total de custos directos por rubrica, os custos
com meios complementares de diagnóstico e tratamento
representam 45,19% do total, a urgência hospitalar 19,78%, a
consulta de AITs 8,39% e medicamentos 3,99%.

O custo estimado de tratamento em internamento foi de
1.214,29 Euros (GDH 832).

Conclusões
A maior parte dos custos directos são suportados pelos

serviços de saúde.
O custo do tratamento em ambulatório foi inferior ao esti-

mado em internamento. 

CO3. Estudo de custos dos Acidentes Isquémicos Transitórios
tratados em ambulatório, durante o 1º mês após ocorrência

Madalena Teles de Araújo, Patrícia Canhão
Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: mtaraujo@net.sapo.pt

Introdução 
A espessura da Íntima-Média (intima-media thickness - IMT)

na carótida primitiva é um fenótipo intermédio para aterosclerose
precoce. Um maior número de factores clássicos de risco vascu-
lar deverá associar-se a um IMT superior. Com o estudo ACTION
(Atherosclerosis and Carotid intima-media Thickness In Obese
and overweight iNdividuals) pretende-se demonstrar o efeito adi-
tivo da obesidade com outros factores de risco no aumento do
IMT, numa população dos cuidados de saúde primários.

Métodos
Foram convidados indivíduos entre os 50 e 70 anos, selec-

cionados de forma aleatória das listas de utentes de um Centro
de Saúde. Obtiveram-se informações sobre factores de risco
vasculares, Índice de Massa Corporal (IMC) e perímetro abdo-
minal. O número de factores de risco foi calculado pela adição
de IMC > 30, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidémia e taba-
gismo, categorizados em 0, 1 ou ≥2 factores de risco. Todos os
sujeitos fizeram ecodoppler carotídeo segundo um protocolo
pré-especificado. A medição do IMT foi feita off-line com soft-
ware automático (M’Ath – Metris Inc, França) e é expressa em
milímetros.

Resultados
Aceitaram participar 220 utentes (média de idade 59,9

anos, 58,2% do sexo feminino). O IMC médio foi 28,1 kg/m2

(desvio padrão: 4,5 kg/m2). Encontraram-se 8 indivíduos com
0 factores de risco, 53 com 1 factor de risco e 159 com 2 ou
mais factores de risco. O IMT médio foi 0,595, 0,658 e 0,674
mm e o IMT máximo foi 0,705, 0,781 e 0,798 mm, respectiva-
mente para 0, 1 ou ≥2 factores de risco. Apesar da diferença
global entre categorias não ter sido significativa, o IMT médio
apresentou uma diferença de 0,079 mm entre os indivíduos
com 0 e 2 ou mais factores de risco (p=0,031) e o IMT máximo
diferiu 0,094 mm (p=0,021) entre as mesmas categorias. 

Conclusões
Numa população ambulatória dos Cuidados de Saúde

Primários, o nosso modelo aditivo incluindo obesidade e
outros factores clássicos de risco vascular demonstrou que ao
aumentar o número de factores de risco, o IMT médio e máxi-
mo também apresentam um incremento escalonado. Os médi-
cos de Medicina Geral e Familiar deverão consciencializar-se
do efeito aditivo destes factores de risco mesmo em marca-
dores pré-sintomáticos de aterosclerose como o IMT.

Compromissos
O estudo ACTION é um estudo de iniciativo do investiga-

dor principal (Miguel Rodrigues), concretizado com uma bolsa
de investigação da Sanofi-Aventis.

CO4. Associação Entre o Aumento da Espessura da Íntima-
Média da Carótida Primitiva e Factores de Risco Vascular:
Resultados do Estudo ACTION

Miguel Rodrigues, Marisa Biscaia, Rui Maltez-Guerreiro, Iria Palma, Ana Melo, Carla Maceira, Carlos Silva, Ana Sofia Augusto
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal.
E-mail: mig.rodrigues@netcabo.pt
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Introdução
As estenoses arteriais intracranianas (EIC) são causa impor-

tante de AVC, diagnosticadas cada vez mais pelo Doppler trans-
craniano codificado a cor (DTCC). São lesões dinâmicas no
tempo, podendo progredir, regredir ou manter-se estáveis. O
objectivo deste trabalho foi analisar a evolução de estenoses da
artéria cerebral média (ACM) e correlacioná-la com a etiologia.

Métodos
Seleccionaram-se os doentes com estenose da ACM que

realizaram mais que um exame de DTCC na nossa Unidade de
Neurossonologia entre Janeiro 2004 e Novembro 2008.
Colheram-se dados relativamente a demografia, factores de
risco vascular, etiologia e tipo do AIT/AVC (classificações
TOAST e OCSP, respectivamente) e correlacionaram-se com o
grau, local e evolução da estenose. Para análise estatística
usou-se o SPSS 14.0 (p significativo se <0,05).

Resultados
Dos 4780 DTCC analisados, identificaram-se 82 estenoses

da ACM (61 no segmento M1 e 21 na sua bifurcação) com exa-
mes de seguimento, correspondendo a um total de 67 doentes;
61% homens (idade média: 63 +/-1,7); 39% mulheres (idade
média: 56 +/- 2,6). Tempo médio de seguimento: 11 meses (+/-
11). A maioria dos doentes tinha factores de risco vascular,
mais frequentemente a HTA (87%) e a dislipidemia (67%). A

estenose da ACM identificada foi sintomática em 67 e 90% dos
casos quando presente no segmento M1 ou na bifurcação res-
pectivamente. Na maior parte dos casos ocorreram síndromes
lacunares (LACI) e parciais (PACI). A localização e grau de este-
nose não se correlacionou significativamente com a etiologia
ou localização do AVC, embora no caso das estenoses em M1
a aterosclerose fosse a causa mais frequente (28%), enquanto
na bifurcação a etiologia do AVC era uniformemente distribuída
pelas diferentes categorias. 47% das estenoses na bifurcação
recanalizaram, o que só aconteceu em 16% das localizadas em
M1 (p=0,015). A maioria destas últimas permaneceu estável
(66%). A idade, sexo e factores de risco não se correlaciona-
ram com a localização da estenose da ACM e não significaram
risco acrescido de não recanalização. Nos casos de etiologia
cardioembólica a taxa de recanalização foi de 100%, indepen-
dentemente da localização da estenose da ACM. 

Conclusões
Destacamos a recanalização de todas as estenoses encon-

tradas em AVCs cardioembólicos e o facto da localização da
estenose na bifurcação da ACM ser um factor preditivo de
recanalização. Ao diagnosticar a recanalização espontânea da
estenose da ACM, o DTCC de controlo tem importância na
presunção etiológica, e pode sugerir a necessidade de pes-
quisa mais exaustiva de fonte cardioembólica nesses doentes.

CO5. Estenoses da artéria cerebral média: evolução e correlação
com a etiologia

Marta Carvalho1,2, Amélia Mendes1,2, Rosa Santos1, Elsa Azevedo1,2

1-Unidade de Neurossonologia do Serviço de Neurologia do Hospital de S. João, E.P.E., Porto; 2-Serviço de Neurologia e Neurocirurgia da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: martacv@med.up.pt

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das causas mais

comuns de morbimortalidade no mundo ocidental. O car-
dioembolismo é responsável por cerca de 20-30 % dos casos
de AVC. 

Objectivo
Estudo comparativo de doentes com AVC de fonte car-

dioembolica (ACVFC) vs AVC de fonte não cardioembólica
(AVCFNC).

Métodos
Análise retrospectiva dos casos de AVC com elegibilidade

para fibrinólise diagnostica¬dos entre Abril de 2007 e
Dezembro de 2008. 

Os doentes foram divididos de acordo com a etiologia car-
dioembólica (grupo 1) ou não do AVC (grupo 2) e comparados
relativamente a características demográficas, clínicas, compli-
cações hemorrágicas e mortalidade intra-hospitalar.

Resultados
Estudaram-se 70 doentes, maioritariamente do sexo mas-

culino (57,1%), idade média de 70,4±9,7 anos, 35,7% perten-
centes ao grupo 1.

O AVCFC foi mais frequente em mulheres (56,0% vs 35,6%,
p=0,048), não diferindo os 2 grupos relativamente à idade
média (70,9±11,4 vs 70,0±8,7 anos), ao tipo de AVC (LACI –
4,0% vs 8,9%, PACI – 72,0% vs 60,0%, TACI – 29,0% vs
31,1%), lateralidade (esquerdo – 64,0% vs 53,3%), valor médio
à admissão de TAS (166,7±25,9 vs 161,2±27,5 mmHg), TAD
(84,9±17,2 vs 84,4±14,9 mmHg) e dias de internamento
(5,9±3,1 vs 6,8±6,6 dias). Na TAC inicial a presença de leu-
coencefalopatia isquémica foi mais frequente no grupo de
AVCFNC (28,0% vs 53,3%, p=0,041), não se registando dife-
renças na percentagem que demonstrava sinais de isquemia
aguda (40,0% vs 31,1%), sinais de enfartes sequelares (44,0%
vs 40,0%) bem como naqueles sem qualquer tipo de alteração
(20,0% vs 22,2%). No ECG inicial a presença de FA (64% vs
4,4%,p=0,000), HVE (16,0% vs 4,4%, p=0,048) e a extrassisto-

CO6. Acidente vascular cerebral de fonte cardioembólica vs
fonte não cardioembólica: perfil clínico, complicações e
mortalidade.

Hélder Ribeiro1, Renato Margato1, Sofia Carvalho1, Alberto Ferreira1, João P. Gabriel2, Ana Vellon2, Pedro Guimarães2, Mario Rui Silva2,
Fernando Afonso2, Nelson Barros3, Ana Paula Dias3, Lurdes Gonçalves3, Francisco Esteves3, J. Ilídio Moreira1

1-Serviço de Cardiologia, 2-Unidade Acidentes Vasculares Cerebrais, 3-Unidade de Cuidados intensivos e Intermédios, Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real.
E-mail: hjmribeiro@gmail.com
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lia (20,0% vs 0,0%, p=0,002) foi significativamente superior no
grupo 1. O estudo comparativo entre os grupos relativamente
à prevalência de FRCV, comorbilidades e à escala de défices
neurológicos está apresentado nas tabelas.

HTA Dislipi- DM2 Taba- FA AVC AIT DC
demia gismo

Grupo1 (%) 76,0 40,0 16,0 12,0 76,0 32,0 12,0 44,0
Grupo2 (%) 68,9 37,8 20,0 8,9 6,7 44,4 11,1 28,9
p ns ns ns ns 0,001 ns ns ns

NIH-SSadmissão NIH-SSalta mRSadmissão mRSalta
Grupo1 12,2+-4,1 3,4+-3,8 2,7+-1,4 0,1+-0,4
Grupo2 12,6+-4,2 7,8+-7,5 2,6+-1,9 0,3+-0,7
p ns 0,009 ns 0,035

A percentagem de complicações não diferiu significativa-
mente (44,0 vs 31,1%) mas a mortalidade intra-hospitalar
(0,0% vs 11,1%, p=0,044) e aos 10 meses (0,0% vs 15,6%,
p=0,038%), foi superior no grupo 2.

Conclusões
O AVCFC foi mais frequente em mulheres e doentes com

FA, revelando-se independente da coexistência de FRCV ou
comorbilidades. O AVCFNC foi mais comum em indivíduos
com alterações na TAC compatíveis com leucoencefalopatia
isquémica. 

Os 2 grupos não diferiram na proporção de complicações,
contudo, os doentes com AVCFC, partindo de défices neuro-
lógicos iniciais sobreponíveis, apresentaram melhoria mais
significativa e mortalidade inferior.

Introdução
A Fibrilação Auricular (FA) é uma disritmia bastante fre-

quente que se associa ao envelhecimento populacional, dupli-
cando a sua incidência por cada década de vida. A idade
média dos doentes com FA é de 75 anos. Estima-se que 3,8%
dos indivíduos com mais de 60 anos sofram desta disritmia, e
que 9% dos afectados integrem o grupo com mais de 80 anos.
Considera-se que 15% dos acidentes vasculares cerebrais
(AVCs) estejam directamente relacionados com a FA.

Objectivos
Determinar a prevalência de FA nos doentes internados

numa UAVC – Unidade de Acidentes Vascular Cerebral nos
últimos 7 anos (Novembro 2001 a Novembro 2008), cujo diag-
nóstico na admissão foi evento cerebrovascular. 

Metodologia
Estudo retrospectivo e descritivo, efectuado através da

consulta da base de dados do serviço. 

Resultados
Em 7 anos identificaram-se 626 doentes portadores de FA,

correspondendo a 15,75% do total de internamentos na UAVC
no período considerado (n=3975). 364 (58,7%) eram do sexo
feminino. A média de idades foi de 77,61 anos (44 a 99 anos).
Excluíram-se da análise os doentes com enfarte cerebral
hemorrágico ou outras situações neurológicas de carácter não
agudo. Distribui-se a amostra segundo a classificação clínica
de Bamford. Identificaram-se 249 TACI – enfartes totais da cir-
culação anterior, 163 PACI – enfartes parciais da circulação
anterior, 78 POCI - enfartes da circulação posterior e 56 LACI –
enfartes lacunares. Detectamos ainda 34 acidentes isquémicos
transitórios. Verificaram-se 77 óbitos (15,4%), sendo 61 envol-
vendo os TACI (79,2%), 5 os PACI (6,5%), 11 os POCI (14,3%). 

Conclusão
É de especial relevância a associação entre FA e doença

cerebrovascular (DCV), principal causa de morte em Portugal.
Pela classificação de Bamford constata-se que os enfartes
totais da circulação anterior são os mais frequentes e aqueles
que se relacionam com maior mortalidade. 

CO7. Fibrilação Auricular numa UAVC
Dina Carvalho, Ana Graça Velon, Pedro Guimarães, João Paulo Gabriel, Nelson Barros, Mário Rui Silva, Fernando Afonso 
Unidade de AVC do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
E-mail: dinamota@gmail.com
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Introdução
O foramen oval patente (FOP) e o aneurisma do septo inte-

rauricular (ASIA) estão associados com AVC, especialmente
de causa indeterminada, podendo existir uma relação causal.
A melhor abordagem terapêutica está por definir.

Objectivos
Caracterização de uma população de doentes com

AVC/AIT cujo estudo complementar revelou existência de FOP
e/ou ASIA. Correlacionar os aspectos clínicos e decisões tera-
pêuticas com a recorrência de AVC/AIT, complicações e grau
de dependência.

Material e Métodos
Foram incluídos todos os doentes internados ou seguidos

em consulta de doença cerebrovascular que tiveram AVC/AIT
de qualquer causa, com FOP e/ou ASIA diagnosticados por
ecocardiograma transtorácico e/ou transesofágico, de Agosto
de 2004 a Novembro de 2008. Recolheram-se dados a partir
dos processos clínicos electrónicos e contacto telefónico em
Novembro de 2008.

Resultados
Foram incluídos 45 doentes, com idade média de 48 anos

(18-73), superior em 10 anos nos doentes com ASIA compa-

rando com FOP isolado (p=0,01). As mulheres tinham maior
prevalência de ASIA (p=0,011). AIT constituiu a apresentação
em 24%. Dos enfartes, a maioria (48,9%) foram PACI (classifi-
cação OCSP) e o território vascular predominante foi o ante-
rior cortical (26,7%). Pesquisaram-se mutações prótrombóti-
cas em 62,2% dos doentes, prevalecendo as da MTHFR
(92,9%). Em 80% dos doentes não foi estabelecida a causa do
evento. Foram hipocoagulados 24,4% e 3 doentes encerraram
FOP (6%). O tempo médio de seguimento foi de 19,2 meses
(1-60), sendo que 15,6% de todos os doentes (11% dos crip-
togénicos) tiveram recorrência de AVC/AIT e apenas um doen-
te teve complicação hemorrágica major. Não houve diferenças
na recorrência considerando os diferentes tratamentos médi-
cos, o tipo de alteração cardíaca e a etiologia. À data de fim
de seguimento, 93,3% dos doentes tinham mRS <=2. 

Conclusões
A população encontrada é de adultos jovens, reflectindo

investigação etiológica mais extensa mas também que o
FOP/ASIA pode ser um factor de risco mais importante para
AVC, neste grupo etário. Algumas características clínicas e
imagiológicas sugerem mecanismo embólico subjacente
numa proporção significativa dos doentes sem causa identifi-
cada. O prognóstico funcional é favorável.

CO8. Foramen oval patente, aneurisma do septo interauricular e
AVC: estudo retrospectivo.

João Pinho, Margarida Rodrigues, João Cerqueira, Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Fontes
Serviço de Neurologia, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: jdpinho@gmail.com

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) consiste no déficit neu-

rológico decorrente de lesão vascular que pode ter sido origi-
nado por mecanismos diferentes: AVC hemorrágico com-
preende a hemorragia subaracnóide, em geral decorrente da
ruptura de aneurismas saculares no polígono de Willis, e a
hemorragia intraparenquimatosa associada à hipertensão
arterial sistêmica (HAS); AVC isquêmico resultante da insufi-
ciência de suprimento sanguíneo cerebral, tendo como princi-
pais factores de risco a HAS, as cardiopatias e o diabetes mel-
litus. O AVC possui altos potenciais de morbidade e mortali-
dade e representa grande ónus em termos socioeconômicos
pela alta incidência e prevalência de quadros sequelares.
Portanto, é indispensável conhecer o perfil da morbidade hos-
pitalar por AVC no Brasil, como objectiva este estudo, especi-
ficamente no período de 1998 a 2007. 

Metodologia
Estudo descritivo, retrospectivo e de fonte secundária. Os

dados foram obtidos através do banco de dados do
Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde
(DATASUS) e são referentes ao Capítulo VI Doenças do
Sistema Nervoso Central da Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde,
10º revisão – CID 10, no Brasil no período de 1998 a 2007.

Resultados
Observaram-se 726.642 internações por AVC no Brasil no

período estudado, sendo a maior parte delas concentradas no
Rio Grande do Sul (17,9%) e em São Paulo (12,9%). A dife-
rença de morbidade entre os gêneros não foi significativa,
sendo ligeiramente elevada no masculino (51%) e, as faixas
etárias mais acometidas foram as de 70 a 79 anos (26,7%) e
60 a 69 anos (24,4%). O valor médio do custo da internação
no país foi de R$ 5.647,84 sendo o maior valor encontrado no
Paraná (R$ 6769,62). A média de permanência dos internados
foi maior no Amapá (139,9), superando a média nacional de
77,6 dias. Dentre os pacientes internados, 102.612 (14,1%)
foram a óbito.

Conclusão
Em suas diversas formas de apresentação, o AVC constitui

uma emergência neurológica com importantes repercussões
financeiras na saúde pública e na previdência social. Assim, é
preciso programar acções visando o controle efectivo dos fac-
tores de risco do AVC, instituindo terapias associadas a pro-
gramas de adesão ao tratamento, com consciencialização,
orientação e adopção de medidas profilácticas que atenuem
seu impacto sobre o indivíduo e a sociedade. Recomendando-
se, o desenvolvimento de “Unidades de AVC” nos centros
hospitalares com experiência no atendimento de pacientes
com esta doença, onde estes doentes deverão ser internados.

CO9. Acidente Vascular Cerebral: perfil da morbidade hospitalar
no Brasil no período de 1998 a 2007.

Ana Cristina Silva, Amanda Pontes, Bianca Nascimento, Cássia Silva, Giselle Ohana, Karla Lopes, Luciana Cajado, Natália Silva
Universidade Federal do Pará, Belém – PA, Brasil.
E-mail: christyanne77@hotmail.com



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Õ

E
S

 O
R

A
IS

CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC FEVEREIRO de 2009
LIVRO DO CONGRESSO PORTO3º30

Introdução
A taxa de doentes com AVC isquémico agudo submetidos

a fibrinólise tem vindo progressivamente a aumentar. No
entanto, ela permanece ainda, na maioria dos centros, em
valores abaixo do desejável. O problema é de natureza multi-
factorial e inclui a ausência de conhecimento da população
relativamente a sinais de alerta e contacto urgente, a dificul-
dade dos profissionais do CODU em identificar um AVC ape-
nas pela descrição de testemunhas e o atraso que envolve a
sua admissão num serviço de urgência básico e posterior
encaminhamento. 

Dentro do Serviço de Urgência existem recomendações no
sentido de agilizar a actuação por forma a consumir o menor
tempo possível até ao início da terapêutica trombolítica, o que
nem sempre é conseguido.

Objectivo
Analisar a trajectória do doente com AVC agudo após o

ingresso no Serviço de Urgência, identificar possíveis pontos
de estrangulamento e eventualmente, propôr acções de
mudança em função dos resultados desta análise.

Métodos
Constitui-se uma equipa multidisciplinar, envolvendo ele-

mentos da UAVC e do Serviço de Urgência, que procedeu,
retrospectivamente, à análise dos ficheiros clínicos com regis-

to na «fita de tempo» de 64 doentes admitidos na UAVC no
período compreendido entre 1 de Maio e 31 de Setembro de
2008. Recorreu-se à HFMEA (Health Failure Mode and Effect
Analysis), um instrumento de análise que permite identificar,
para cada etapa da trajectória da doença, as falhas que ocor-
rem, os respectivos efeitos e as suas causas. Os efeitos foram
avaliados em função da gravidade, as causas quanto ao grau
de ocorrência e detecção (cada uma das dimensões quantifi-
cadas numa escala ascendente de 1 a 9). Por fim, determinou-
se, para cada causa-efeito, o Risk Priority Number (RPN), atra-
vés do produto dos valores distribuídos à gravidade, ocorrên-
cia e detecção.

Resultados
As falhas que produziram um RPN mais elevado foram a

ausência de referenciação de doente prioritário com conse-
quente orientação deste para o Sector de Triagem (RPN 441) e
o atraso na recepção e processamento das análises sanguí-
neas, resultando em atraso na decisão terapêutica (RPN 240).

Conclusões
O recurso a instrumentos de análise de falhas é uma forma

útil de identificar etapas de vulnerabilidade na trajectória intra-
hospitalar do doente com AVC agudo, permitindo, desta
forma, a implementação de medidas que permitam reduzir a
sua frequência e severidade. 

CO10. Via Verde Intra-hospitalar: trajectória do doente com AVC
agudo, identificação de pontos de estrangulamento e
aplicação de acções de mudança

Gustavo Santo, C. Mesquita*, B. Rodrigues, C. Machado, MC. Macário, F.Silva, R. André, V. Barbosa, MA Ferro
UAVC – Serviço de Neurologia, Serviço de Urgência*, Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra.
E-mail: gustavo.mtato@gmail.com

Introdução
A aprovação para Portugal do tratamento do AVC agudo

com rt-PA IV administrado nas primeiras 3 horas de evolução
motivou importantes mudanças na forma de abordagem dos
doentes com suspeita de AVC. A criação da via verde extra-
hospitalar para o AVC a cargo do INEM e das múltiplas vias ver-
des intra-hospitalares foi uma das mais importantes mudanças.
Apresentamos a actividade da via verde intra-hospitalar num
Hospital Central com Unidade de Acidentes Vasculares
Cerebrais. 

Metodologia
Durante um período de 4 anos os elementos da equipa de

urgência de neurologia registaram sistematicamente, num ins-
trumento de notação criado para o efeito, as activações da via
verde para o AVC. Para cada caso foi registado: dados demo-
gráficos, data e hora do contacto, modo de activação (intra ou
extra-hospitalar), diagnóstico do neurologista, hora de instala-
ção, tempo de evolução, realização do tratamento com rt-PA.
A informação recolhida foi registada numa base de dados.

Resultados
Foram registados 848 casos, 248 (4 extra-hospitalar, 241

intra-hospitalar, 3 desconhecidos) nos dois primeiros anos, 600

nos dois últimos (374 extra-hospitalar, 206 intra-hospitalar, 20
desconhecido). A distribuição das chamadas não foi homogé-
nea ao longo das 24 horas. 43% dos episódios tinham ocorrido
há menos de uma hora, sendo os contactos efectuados pela via
verde extra-hospitalar mais precoces do que na activação local.
Dos casos registados 60% eram AVCs isquémicos, 5% AITs,
17% hemorragias intracerebrais e 18% falsos AVCs. 17% dos
casos que motivaram a activação da via verde foram tratados
com rt-PA. O principal motivo para a não realização de trombó-
lise foi o de não se tratar de AVC isquémico (falso AVC e HIC).

Discussão / Conclusão
A amostra recolhida, dada a sua dimensão, provavelmente

reflecte as características do movimento da via verde para o
AVC, permitindo um melhor planeamento das equipas. 

O aumento do número de chamadas nos dois últimos anos
esteve claramente relacionado com a reactivação da via verde
extra hospitalar. Além disso os doentes referenciados por esta
via chegaram mais rapidamente ao hospital. A elevada percen-
tagem de falsos AVCs reforça a necessidade de equipas expe-
rientes no diagnóstico diferencial. Apesar dos sinais de alerta
de AVC serem bastante restritivos, bem como os critérios para
a activação das vias verdes esta equipa de prevenção à via
verde trata cerca de 17 doentes em cada 100 observados. 

CO11. Via Verde Intra Hospitalar para o AVC – registo sistemático
Teresa Pinho e Melo pela Equipa de Urgência de Neurologia do Hospital de Santa Maria
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: tmelo@fm.ul.pt
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Introdução 
A trombólise endovenosa com r-tPA na fase aguda do AVC

em doentes seleccionados melhora significativamente o seu
prognóstico. Existe no entanto um aumento associado do
risco de complicações hemorrágicas, nomeadamente hemor-
ragias intracerebrais. 

Objectivo
Comparar a frequência de complicações hemorrágicas e o

prognóstico em doentes previamente medicados ou não com
antiagregação plaquetária, após tratamento com r-tPA para o
enfarte cerebral.

Métodos
Registo prospectivo dos doentes consecutivamente sub-

metidos a trombólise endovenosa na nossa UAVC, de Fevereiro
de 2007 até Novembro de 2008. Registaram-se: características
demográficas, factores de risco vascular, utilização prévia de
antiagregantes, sinais vitais à admissão, severidade do enfarte,
complicações hemorrágicas e evolução de todos os doentes.
Análise estatística das variáveis estudadas. 

Resultados
No período definido 100 doentes efectuaram trombólise na

nossa UAVC. Destes, 29 estavam antiagregados previamente.

Observou-se uma diferença estatisticamente significativa em
relação à idade e género dos dois grupos, sendo o grupo dos
doentes antiagregados mais velho e composto por mais ele-
mentos do sexo feminino. Os factores de risco vasculares
foram semelhantes nos dois grupos à excepção dos antece-
dentes de patologia cardíaca (FA, insuficiência cardíaca), sig-
nificativamente mais prevalentes nos doentes antiagregados.
A severidade do enfarte foi sobreponível nos dois grupos
(NIHSS médio 13). Registaram-se mais complicações hemor-
rágicas de qualquer tipo (p= 0,002) sobretudo devido a gengi-
vorragias (sem diferença quanto a hemorragias intracrania-
nas). No entanto, salienta-se que as duas únicas hemorragias
intracranianas sintomáticas (2 em 100), ocorreram em doentes
duplamente antiagregados (3 em 29). O prognóstico (mRs aos
3 meses ≤2 ) foi melhor nos doentes antiagregados, embora
sem atingir significado estatístico. 

Conclusão
Apesar da ocorrência de mais complicações hemorrágicas

nos doentes previamente antiagregados, há uma tendência
para um benefício acrescido nestes doentes após tratamento
com r-tPA.

CO12. Antiagregação prévia e trombólise endovenosa no enfarte
cerebral agudo

Margarida Rodrigues, José António Mariz, João Diogo, Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes
Unidade de AVC, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: a.margarida.r@gmail.com

Introdução
A urgência no reconhecimento rápido do AVC agudo é crí-

tica na exequibilidade da administração de terapêutica trom-
bolítica dentro da janela terapêutica e potencia a possibilidade
de inadvertidamente tratar entidades clínicas que mimetizam o
AVC agudo.

Metodologia
Todos os doentes internados na Unidade de AVC com AVC

agudo tratados com rt-PA são prospectivamente registados
numa base de dados. Desta base de dados foram selecciona-
dos todos os doentes, incluídos entre Junho de 2003 e
Novembro de 2008, que apresentaram como diagnóstico final
outro diferente de AVC isquémico agudo (falso AVC).

Resultados
Identificámos 9 casos de falso AVC na série de 234 doentes

tratados com rt-PA endovenoso por presumível AVC agudo. O
diagnóstico final dos falsos AVC foi de perturbação de conversão
(7 casos), pielonefrite aguda (1 caso) e hematoma epidural cervi-
cal (1 caso). Em todos os casos havia pelo menos 1 factor de
risco vascular e antecedentes de doença psiquiátrica em 3
casos. Em 6 casos havia referência a diagnóstico prévio de AIT
/AVC isquémico. O acesso hospitalar foi através da Via Verde

extra-hospitalar em 7 casos e o tempo falso AVC – admissão
hospitalar foi <90min também em 7 casos. Em relação à hora de
instalação dos sintomas: em 4 casos entre 8:00-12:00, em 2
casos entre as 00:00-8:00 e em 3 casos entre as 12:00-24:00. O
NIHSS inicial variou entre os 4 e os 15. Em todos os casos a TAC
CE inicial não mostrou sinais de isquémia aguda, apenas num
caso com evidência de infarto cerebral prévio. A RM CE com
estudo de difusão foi realizada em 6 casos. O tempo instalação-
injecção foi superior a 120min em todos excepto 1 caso. Houve
melhoria clínica em 24h em 5 casos e o mRankin na alta foi <=1
em 7 casos. As complicações relacionadas com o rt-PA foram:
hemorragia digestiva alta após intubação naso-gástrica (1 caso)
e compressão medular cervical por hematoma epidural (1 caso).
Em nenhum caso houve transformação hemorrágica cerebral. O
mRankin no follow-up é >3 em apenas 1 caso.

Discussão/Conclusão
3,8% dos doentes tratados com rt-PA apresentaram falso

AVC, percentagem semelhante à descrita noutras séries de
doentes. O diagnóstico clínico de AVC agudo na nossa série de
falsos AVCs foi estabelecido exclusivamente por neurologistas.
A segurança da trombólise no AVC agudo pressupõe a sua apli-
cação por médicos com ampla experiência em patologia vas-
cular cerebral, capazes de um diagnóstico diferencial apurado.

CO13. Falso AVC em doentes submetidos a terapêutica
trombolítica

Filipa Falcão, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte.
E-mail: fnfalcao@net.sapo.pt
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Introdução
A angioplastia carotídea com stenting (ACS) tem-se torna-

do uma opção de tratamento na doença carotídea.

Objectivo
Descrever a experiência do Serviço de Neurorradiologia do

HGSA em ACS.

Metodologia
Análise retrospectiva dos processos clínicos e arquivo ima-

giológico dos doentes submetidos a ACS.

Resultados
Entre 2000-2008 foram realizados 43 procedimentos (40

desde 2003) em 38 doentes (idade média: 70 anos), 31 em
estenoses sintomáticas (25 em estenoses>70%, das quais 7
suboclusivas) e 12 em assintomáticas (7 estenoses com subo-
clusão/oclusão carotídea contralateral). Realizaram-se 5 proce-
dimentos em estenoses <60% (4 sintomáticas). Nas sintomáti-
cas os dados clínicos foram: AVC (22) e AIT (9); registaram-se
4 AVC contralaterais nas assintomáticas. As principais comor-
bilidades foram a HTA (37), dislipidemia (29), doença coronária
(17), oclusão carotídea contralateral (6). Utilizaram-se sempre

dispositivos de neuroprotecção e stents auto-expansíveis (26
Wallstent®; 17 Precise®), com necessidade de dilatação (pré (2),
pós (31) ou ambas (7)). Em 42 procedimentos obteve-se resti-
tuição do lúmen do vaso. Num doente não foi possível realizar
ACS. Houve 7 intercorrências intra-procedimento em 5 oca-
siões (11%), sem sequelas (3 AIT, 2 episódios de hipotensão, 1
EAM subclínico, 1 vasospasmo). No peri-procedimento regista-
ram-se 16 complicações em 9 procedimentos (20%): 3 síndro-
mes de hiperperfusão (uma morte por hemorragia cerebral,
uma crise convulsiva, um episódio de cefaleias), 3 AIT, 2 AVC
(enfartes lacunar e fronteira) e 2 episódios de hipotensão.
Houve 6 complicações no local de punção (2 falsos aneuris-
mas, 1 infecção, 3 hematomas). O tempo médio de interna-
mento foi de 5 dias (2-30).

Conclusões
Obteve-se restituição do lúmen carotídeo em 97,7% dos

procedimentos, dado de acordo com a literatura (>96%). A
taxa de complicações major (1 morte por hemorragia cerebral
e 2 enfartes cerebrais) foi de 6,9%, também semelhante à
maioria dos estudos (2,1-8,3%). A taxa de complicações rela-
cionadas com a punção femoral melhorou após utilização de
dispositivo de encerramento arterial.

CO14. Angioplastia carotídea com stenting no tratamento da
doença carotídea: experiência do HSA

Pedro Pinto1, Bruno Moreira1, Miguel Milheiro2, Carlos Correia3, Gabriela Lopes3, Alfredo Stocker1, Viriato Alves1, João Xavier1

1-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Geral Santo António, Porto; 2-Serviço de Neurologia, Hospital São Sebastião, Santa Maria da Feira; 
3-Serviço de Neurologia, Hospital Geral Santo António, Porto.
E-mail: p@pinto.as

Introdução
A angioplastia carotídea com stenting (ACS) está preconi-

zada no tratamento da doença carotídea em doentes com alto
risco cirúrgico. As taxas de reestenose descritas na literatura
são variáveis, sendo de 19,7% ao fim do primeiro ano no estu-
do SAPPHIRE, enquanto outro estudo mostra taxa de 6,4% (5
anos).

Objectivos
Avaliação da taxa de reestenose carotídea em doentes

submetidos a ACS no serviço de Neurorradiologia do HGSA,
correlacionando com os achados clínicos (pré e pós-ACS). 

Metodologia
Avaliação por Ecodoppler carotídeo do grau de reestenose

por dois observadores, utilizando protocolos clínico e ultras-
sonográfico previamente definidos, com utilização de escala
recentemente validada (2008). Análise prospectiva (17 doen-
tes) e retrospectiva (5 por arquivo digital). 

Resultados
Entre 2000-2008 foram realizadas 42 angioplastias (37

doentes), 31 em estenoses sintomáticas (25 em estenoses

>70% incluindo 7 suboclusivas) e 12 em assintomáticas (7 em
estenoses com suboclusão/oclusão carotídea contralateral). A
idade média foi de 70 anos. Avaliaram-se 22 doentes (25 das
42 carótidas intervencionadas (59%)); dos 15 doentes restan-
tes (17 carótidas), 4 faleceram (3 por neoplasias; 1 com com-
plicação pós-ACS) e 11 não foram contactáveis. A avaliação
por Ecodoppler foi efectuada entre: 1-6 meses (3 carótidas), 6-
12 meses (4), 1-2 anos (3) e após 2 anos (15). Houve reeste-
nose em 2 carótidas (8%), uma de 20-49% em doente assin-
tomático (estenose prévia >70%, avaliação após 2 anos) e
uma oclusão (estenose de 60% pré-ACS, avaliação entre 1-2
anos), num doente com múltiplos FRV, com suboclusão da
carótida contralateral e oclusão da AVE, que apresentou AVC
hemisférico ipsilateral 6 meses pós-ACS. Nenhum dos doen-
tes teve indicação para re-intervenção. Os restantes permane-
ceram assintomáticos no follow-up.

Conclusões
A taxa de reestenose carotídea após ACS foi de 8%, infe-

rior à do estudo SAPPHIRE e semelhante a outras séries,
sendo clinicamente significativa em 4%, como habitualmente
descrito (3,2-6,4%).

CO15. Avaliação da reestenose carotídea por ecodoppler, em
doentes submetidos a angioplastia carotídea com stenting

Pedro Pinto1, Bruno Moreira1, Ricardo Taipa2, Carlos Correia2, João Xavier1, Gabriela Lopes2

1-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Geral Santo António, Porto; 2-Serviço de Neurologia, Hospital Geral Santo António, Porto.
E-mail: p@pinto.as
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Introdução
A angiografia com stenting carotídeo é uma técnica menos

invasiva do que a endarterectomia e é uma opção terapêutica
em doentes sintomáticos e, provavelmente, assintomáticos com
estenoses graves (>70%), particularmente em casos de elevado
risco cirúrgico e se o procedimento for efectuado por um técni-
co com taxas de morbilidade e mortalidade entre 4 a 6%. 

Objectivo
O objectivo principal deste trabalho foi avaliar o número de

eventos cardio e cerebrovasculares major (nomeadamente
enfarte agudo de miocárdio, AVC e morte), nos primeiros 90
dias após stenting carotideo.

Metodologia
Foi efectuada uma análise retrospectiva dos dados relati-

vos aos doentes submetidos a stenting carotideo entre 1 de
Maio de 2006 e 30 de Abril de 2007 na Unidade de angiogra-
fia do nosso hospital. Os dados foram recolhidos a partir da
consulta dos processos clínicos e de entrevista clínica.

Resultados
Foram estudados 43 doentes. A média de idades foi de

67.4 anos e o razão sexo masculino:feminino foi de 2,5:1.
Quarenta e seis porcento tinham estenoses sintomáticas.
Dezassete doentes tinham um mRS>=3. O sucesso técnico
expresso por uma revascularização parcial ou total foi atingido
em 42 dos 43 doentes. Um doente apresentou um síndrome
de hiperperfusão transitória e um doente teve um AIT.
Ocorreram 3 eventos cardio e cerebrovasculares major. Um
doente teve um AVC major resultante de uma trombose do
stent 4 horas após o procedimento. Este doente faleceu de
uma complicação respiratória 2 meses após a colocação do
stent. Dois doentes sofreram enfarte agudo do miocárdio,
aproximadamente dois meses após o stenting carotídeo.

Conclusões
O stenting carotídeo assume-se como uma abordagem tera-

pêutica eficaz e menos invasiva do que a endarterectomia no
tratamento das estenoses carotídeas e pode ser efectuado com
uma baixa taxa de complicações cardio ou cerebrovasculares.

CO16. Tratamento endovascular de estenoses carotídeas –
análise retrospectiva de 43 doentes

Alexandre Amaral e Silva1, Isabel Fragata2, Alexandra Bandeira2, Roberto Carranca2, Rui Nunes1, João Alcântara1, Clara Ribeiro2, João Reis2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, Lisboa, Portugal; 2-Unidade de Angiografia, Centro Hospitalar de Lisboa
Central, EPE, Lisboa, Portugal.
E-mail: zefiros@netcabo.pt

Introdução
O tempo entre a ocorrência de um AIT/AVC minor e a cor-

recção cirúrgica da estenose carotídea é um factor importante
na prevenção de eventos cerebro-vasculares secundários. As
recomendações actuais referem um intervalo inferior a 14 dias. 

Objectivo
Implicações do intervalo de tempo entre o evento cerebro-

vascular e a correcção cirúrgica de estenose carotídea, em
doentes submetidos a correcção cirúrgica de estenose carotí-
dea de etiologia aterosclerótica entre 2000 e 2007 no Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Apresentação dos resultados
pós-operatórios. Revisão das recomendações actuais.

Metodologia
Foram convocados 102 doentes, submetidos a 111 proce-

dimentos de correcção cirúrgica de estenose carotídea de
etiologia aterosclerótica entre 2000 e 2007, para realização de
ultrassonografia carotídea e vertebral e preenchimento de
questionário clínico. Foram consultados os processos clínicos
dos 102 doentes. Do grupo seleccionado, responderam à con-
vocatória 75 doentes, correspondendo a 84 procedimentos,
tendo sido submetidos à respectiva ultrassonografia e ques-

tionário clínico, pelo mesmo médico. Comparam-se os resul-
tados obtidos com as recomendações do European Stroke
Organization.

Resultados
Dos 102 doentes, correspondendo a 111 cirurgias carotí-

deas, 79 do sexo masculino e 23 do sexo feminino, com uma
média de idades de 70.2 anos. A maioria dos doentes inter-
vencionados apresentava antecedentes de eventos cerebro-
vasculares (75.7%). O tempo médio evento-cirurgia foi de 30.8
meses. A taxa global de AVC/Morte aos 30 dias foi de 5.41%.
Verificaram-se 5,95 % de reestenoses >70% e 4.29% de este-
noses de novo >70% (em lados não intervencionados).

Conclusões
À luz das recomendações actuais, e apesar dos bons resul-

tados cirúrgicos apresentados, o tempo entre o evento cere-
bro-vascular e a cirurgia foi claramente excessivo. Torna-se
necessária uma reformulação dos cuidados pré e intra-hospi-
talares para optimizar o tratamento dos doentes com AVC e
estenose carotídea.

CO17. Intervalo de tempo entre evento cerebro-vascular e
cirurgia carotídea – a experiência de um centro clínico

Miguel Maia, Victor Martins, Daniel Brandão, Joana Ferreira, Sandrina Braga, João Vasconcelos, Pedro Brandão, Guedes Vaz
Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE, Vila Nova de Gaia.
E-mail: miguelopmm@hotmail.com
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Introdução
A elevação do braço é fundamental nas actividades da vida

diária pelo que sua optimização constitui um objectivo determi-
nante no processo de recuperação do ombro hemiplégico/hemi-
parético. Muitos pacientes pós AVC quando confrontados com o
movimento terapêutico de elevação do braço recorrem a com-
pensações no tronco, na tentativa de ultrapassar o défice motor
no membro superior. Do ponto de vista clínico o melhor trata-
mento será aquele que favorece a fixação do tronco a par do
aumento da amplitude de elevação do braço.

Objectivos
Comparar e analisar o movimento tridimensional do tronco,

durante três variantes de elevação do braço: auto-mobilização
(AM), Movimento livre (ML) e Movimento orientado (MO).

Metodologia
Os movimentos do tronco (inclinação anterior/posterior;

inclinação lateral direita/esquerda e rotação) de 10 pacientes
pós AVC (F=7;M=3; idade:58,5±12,5anos; hemiplegia direi-
ta=6; hemiplegia esquerda=4), utilizando a análise cinemática
tridimensional, com recurso a um sistema de varrimento elec-
tromagnético (Flock of Birds System) durante o momento de
máxima elevação do braço (AM, ML e MO) foram registados.
Os movimentos foram comparados com recurso ao teste de
Friedman para amostras emparelhadas para um nível de signi-
ficância de 95% (p <0.05).

Resultados
A inclinação anterior do tronco mais elevada durante a ele-

vação do braço foi registada na AM (15º±8º) e a mais baixa no
ML (3º±8º). O MO (-2º±8º) produz uma pequena inclinação pos-
terior do tronco (p=0,00). Os pacientes com hemiplegia/parésia
direita inclinam o tronco para a direita, com diferenças significa-
tivas (p=0,00) entre a AM e as condições ML e MO. A AM apre-
senta o valor mais baixo (2º±3º). O ML (11º±7º) e o MO (9º±3º)
têm valores intermédios. Nos pacientes com hemiplegia/parésia
esquerda inclinam o tronco para a esquerda. A AM (4º±7º) pro-
duz diferenças significativas (p=0,00) do ML (13º±7º) e MO
(8º±6º). A rotação do tronco no MO (0º±6º) não tem expressão
e tem valores baixos de rotação esquerda na AM (-3º±6º), com
diferenças significativas destas (p=0;00) com o ML (-12º±12º)
que apresenta rotação a esquerda de valores intermédios. 

Conclusões
As compensações do tronco durante a elevação do braço

estão presentes nas três variantes (AM, ML e MO), excepto na
rotação do tronco, no MO. O tronco para se manter imóvel e
permitir que a elevação do braço seja selectiva necessita de
procedimentos directos, sugerindo-se a restrição do tronco,
nos três eixos (a inclinação anterior/posterior; lateral e rotação).

Agradecimentos
Ao grupo dos pacientes; Dr. Luís Amaro; Enfermeiro-Chefe Mário

Cavaleiro; Dr. Cunha e Sá; Prof. Doutor Luís Bigotte; Dr. Humberto Branco;
Dr. Marques Ferreira; Fisioterapeuta Coordenador José Ressurreição;
Terapeutas do HGO e Dr.ª Índia Remédios.

CO18. Estratégias de compensação do tronco durante a
elevação do braço hemiplégico / hemiparético
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Introdução
A doença de Fabry é uma doença monogénica rara provo-

cada por mutações no gene da alfa-galactosidase (GLA) pas-
sível de tratamento por substituição enzimática. Estudos
recentes sugerem que esta entidade pode ser responsável por
1-2% dos casos de AVC em idade jovem. O rastreio efectua-
do a nível nacional chamou a atenção para os fenótipos atípi-
cos, nos quais o AVC parece a principal manifestação, não
tendo sido identificado nenhum caso com as manifestações
clássicas da doença. Apresentamos um novo caso de doença
de Fabry, diagnosticado na sequência de um AVC em idade
jovem, no qual se verificaram existir diversos sinais que pode-
riam ter sugerido o diagnóstico. 

Caso Clínico
Doente do sexo masculino, 53 anos, admitido na sequên-

cia de quadro de instalação súbita de parésia facial central
esquerda e disartria. Conhecia como factores de risco vascu-
lares tabagismo, consumo moderado/alto de álcool, hiperten-
são e fibrilhação auricular no contexto de cardiopatia não
esclarecida, (sem terapêutica antitrombótica). Seguido em
Consulta de Dor por quadro de dor crónica refractária à tera-
pêutica localizada ao pé direito. Filho único de pais não con-
sanguíneos (pai falecido de neoplasia do pulmão aos 57 anos;
mãe com história de HTA e AVC aos 72 anos). 

A TC CE revelava: extensa leucoencefalopatia vascular,
lacunas bilaterais nos núcleos da base; ectasia e tortuosidade

da artéria basilar sugerindo megadolicobasilar (achados pos-
teriormente confirmados em RM). ECG com fibrilhação auricu-
lar com resposta ventricular controlada. Ecocardiograma
transtorácico com dilatação bi-auricular e padrão de hipertro-
fia concêntrica do ventrículo esquerdo. 

Na sequência destes exames realizaria estudo genético
que revelou mutação do gene GLA (p.F113L) e doseamento da
alfa-galactosidase que revelou níveis plasmáticos diminuídos.
Dos exames realizados à posteriori salienta-se: Exame neu-
ropsicológico não revelou compromisso da memória, ou das
funções executivas, mas apenas documentou sintomatologia
depressiva. RM cardíaca confirmou hipertrofia concêntrica do
ventrículo esquerdo e mostrou presença de realce tardio intra-
mural nos segmentos médio-basal da parede infero-lateral.
Proteinúria de 24h 1,43g. Avaliação oftalmológica e dermato-
lógica negativas. 

Teve alta com mRS 0, medicado com varfarina, lisinopril,
atorvastatina e paroxetina. Vai ser considerada introdução de
terapêutica enzimática de substituição.

Conclusão
O caso apresentado chama a atenção para a necessidade

de ter em mente os sinais de envolvimento sistémico da doen-
ça de Fabry nos doentes com AVC em idade jovem. A muta-
ção detectada, foi relatada previamente num único caso em
Portugal, sem história de AVC, não tendo sido detectada no
rastreio efectuado no AVC jovem. 

CC1. Um novo caso de doença de Fabry diagnosticado na
sequência de AVC

Cátia Carmona1, Luís Lopes2, Susana Ferreira3, Sofia Duarte1, Sérgio Duarte4, Fernando Pita1, Isabel João2, João Paulo Oliveira3, Miguel
Viana-Baptista1

1-Serviço de Neurologia Hospital Garcia de Orta; 2-Serviço de Cardiologia Hospital Garcia de Orta; 3-Serviço de Genética Médica Hospital de
São João; 4-Serviço de Radiologia Hospital Garcia de Orta.
E-mail: catia_carmona@yahoo.com

Introdução
A Angeíte Primária do SNC (APSNC) é uma causa rara de

AVC constituindo 3-5% dos que ocorrem em idade jovem. O
diagnóstico baseia-se no padrão angiográfico cerebral carac-
terístico e/ou biopsia leptomeníngea. A Epiteliopatia Pigmentar
Placóide Multifocal Posterior Aguda (EPPMPA) é uma patologia
igualmente rara, de etiologia desconhecida, ocasionalmente
associada à anterior. O padrão característico na angiorretino-
grafia fluoresceínica faz o diagnóstico. Apresenta-se caso de
AVC com EPPMPA e provável APSNC associadas.

Caso clínico
Homem de 35 anos, com antecedentes psiquiátricos, taba-

gismo, consumos abusivos de álcool e drogas ilícitas na ado-
lescência, medicado com psicofármacos.

Em Março de 2008 vem ao SU por quadro súbito de hemi-
parésia direita e alterações da linguagem associadas a cefaleia.
Apresentava-se hemodinamicamente estável, sem alterações
analíticas e ECG normal. Pesquisa de tóxicos na urina negativa.
A RM cerebral evidenciava lesões com hipersinal T2 lenticulo-
capsular, coroa radiada e núcleo caudado esquerdos, com res-

trição à difusão. Eco-Doppler cervical e transcraniano e estudo
protrombótico/imunológico/serológico negativos. Alta precoce
exigida, medicado com aspirina 100mg e rosuvastatina 10 mg. 

Regressa ao SU passado um mês por quadro semelhante. A
RM cerebral demonstrou aumento da carga lesional bilateral-
mente. Repetiu estudo analítico (com cinética cúprica) que foi
normal. LCR com proteinorraquia (0,78 g/L), sem mais altera-
ções. Ecocardiograma transesofágico normal. Estudo angiográ-
fico por RM demonstrando irregularidades na carótida esquer-
da nomeadamente na sua porção intra-craniana, da ACA
esquerda e A1 direita confirmadas por angiografia clássica.

Por queixas de hipovisão bilateral foi observado por
Oftalmologia, que evidenciou alterações na angiografia fluoresceí-
nica compatíveis com EPPMPA. O doente fez bólus de metilpred-
nisolona seguido de terapêutica de manutenção oral. Não repetiu
eventos desde então, mantendo discreta hemiparésia direita.

Conclusão
Este caso sugere enfarte cerebral por provável APSNC

associada a EPPMPA. Salienta-se a raridade do caso e o
papel fulcral da imagiologia no diagnóstico.

CC2. Causa rara de enfarte cerebral

Pedro Castro, Teresa Mendonça, Pedro Abreu, Madalena Pinto, Susana Penas1, Olinda Faria1, Elsa Azevedo
1-Serviços de Neurologia e Oftalmologia, Hospital de São João, EPE, Porto.
E-mail: pedromacc@gmail.com; elsaazevedo@netcabo.pt
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Introdução
Num estudo retrospectivo recente foi proposta a classifica-

ção de um subgrupo de malformações arterio-venosas em
“angiopatia proliferativa cerebral”. Foi responsável por 3,5%
dos casos. Apresenta características angiomorfológicas, his-
tológicas, história natural e apresentação clínica diferente das
restantes, manifestando-se mais frequentemente por AVC
isquémico do que hemorrágico. Apresenta-se caso clínico.

Caso Clínico
Jovem de 23 anos, do sexo feminino, dextra, sem antece-

dentes pessoais relevantes. Em Setembro de 2008, quadro de
cefaleia hemicraniana esquerda pulsátil, recorrente, diária,
agravada pela tosse, com seis meses de evolução. Referia
ainda episódios de alteração transitória da acuidade visual nos
últimos três meses. Ao exame objectivo de referir edema bila-

teral da papila, mais exuberante à esquerda, sem outras alte-
rações significativas. Realizou TC-CE com contraste que mos-
trou aspectos sugestivos de MAV. RMN-CE sem alterações de
sinal do parênquima. Angio-RM mostra extensa malformação
arterio-venosa localizada ao território da artéria cerebral média
esquerda, com aumento do calibre dos vasos sílvicos, suge-
rindo envolvimento da circulação posterior. Angiografia cere-
bral com sinais sugestivos de “angiopatia cerebral progressi-
va”. Iniciou acetazolamida, com melhoria do quadro e mantém
seguimento em consulta.

Conclusão
Apresentamos este caso não só pela sua raridade, mas

também por condicionar orientação terapêutica e prognóstico
distintos da malformação arterio-venosa clássica.

CC3. “Angiopatia proliferativa cerebral” – Caso Clínico.

Francisca Sá1, François Alves2, Ália Givá2, Fátima Ferreira1, Carlos Basílio1, Augusto Goulão3

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Medicina, Hospital de Faro E.P.E. 3-Serviço de Neurorradiologia do Hospital Garcia de Orta – Almada.
E-mail: franciscavieirasa@gmail.com

Introdução
Os procedimentos de ablação por radiofrequência (RF) são

frequentemente realizados para alívio da taquiacardia supra-
ventricular (TSV) paroxística sintomática e em cerca de 1 a 2 %
está descrita a possibilidade de ocorrência de complicações
tromboembólicas, incluindo o AVC por cardioembolismo. Os
autores descrevem um caso de instalação de défices neuroló-
gicos após cateterismo cardíaco com ablação de feixe de TSV.

Caso clínico
Mulher de 32 anos, com história de hipertensão, enxaque-

ca sem aura e TSV paroxística. Admitida por quadro de des-
conforto cefálico, vertigem, desequilíbrio na marcha, descoor-
denação motora da mão direita e perturbação da articulação
verbal, iniciado cerca de 8 horas após ter sido submetida a
procedimento de ablação por RF de taquicardia SV paroxísti-
ca. O procedimento ocorreu sem complicações, e incluiu a
introdução do catéter através do septo interauricular, com
manipulação da aurícula esquerda. O exame neurológico à
entrada revelava marcha atáxica, disartria, hipotonia dos
membros direitos, hemiataxia cerebelosa direita de predomí-
nio no membro superior, nistagmo horizontal inesgotável no

olhar extremo direito e parésia facial direita central. A TAC CE
(às 12 horas) não revelou alterações. Iniciou terapêutica com
heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica. A RM
encefálica evidenciou múltiplas lesões isquémicas agudas
cerebelosas bilaterais de predomínio direito, sugerindo car-
dioembolismo. A investigação etiológica adicional foi negativa,
evidenciando no entanto uma dissecção (assintomática) da
artéria pulmonar. Verificou-se regressão total dos défices neu-
rológicos em dias. Sem evidência de recorrência no segui-
mento aos 3 meses. 

Discussão / Conclusões
No nosso caso, a relação temporal da sintomatologia de

disfunção neurológica com o procedimento cardíaco levantou
a suspeita de AVC isquémico cardioembólico, com a conse-
quente instituição de terapêutica anticoagulante. Existem
casos semelhantes descritos na literatura submetidos a trata-
mento trombolítico, com eficácia. Com o avanço e maior utili-
zação de terapêuticas de ablação por radiofrequência para
tratamento de algumas taquidisritmias, a possibilidade de AVC
por cardioembolismo deverá ser considerada no contexto
apropriado.

CC4. Acidente Vascular Cerebral após ablação por
radiofrequência

Ana Sofia Teixeira1,2, Ana Lourenço1,2, Fátima Grenho1,2, Luís Campos1,2, Sofia Calado2,3

1-Serviço de Medicina IV, 2-Unidade de AVC e 3-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE.
E-mail: sofia.teixeira@kanguru.pt
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Introdução
A dissecção da aorta é uma emergência vascular tratável.

Os sintomas típicos são a dor torácica/ dorsal e a hipotensão.
No entanto, até 55% dos doentes não têm dor. Os sintomas
neurológicos surgem em 18-30% dos casos, sendo o AVC
isquémico uma das manifestações, mascarando o diagnósti-
co, o que leva a atraso no tratamento. A dissecção da aorta é
considerada uma contra-indicação formal para o uso de r-tPA,
tratamento trombolítico de eleição no AVC isquémico agudo.
Apresentamos um caso de AVC secundário a dissecção aórti-
ca, submetido a trombólise e posterior tratamento cirúrgico da
dissecção, com bom resultado. 

Caso clínico
Homem, 70 anos, antecedentes de hipertensão arterial,

não fumador, teve episódio de perda de consciência e, ao
recuperar, apresentava défice motor esquerdo. Na entrada do
Serviço de Urgência encontrava-se consciente, sem queixas
álgicas e sem alterações relevantes no exame cardio-pulmo-
nar; PA:137/ 92mmHg. Objectivou-se hemianópsia homónima
esquerda, hemiparésia e hemianestesia ipsilaterais com face
(NIHSS de 9). Efectuou análises básicas com estudo da coa-
gulação, electrocardiograma e TC cerebral que não revelaram
alterações. Iniciou tratamento com r-tPA, tendo-se verificado
durante a perfusão agravamento do défice motor e hipotensão
sustentada com necessidade de administrar volume e dopa-

mina. No final da perfusão, o doente queixou-se de descon-
forto dorsal e foram detectados assimetria da PA e pulsos nos
membros superiores e sopro abdominal. Realizou angioTC
toraco-abdominal que mostrou dissecção da aorta, envolven-
do todo o seu trajecto, com extensão para as artérias caróti-
das comuns e outros ramos. Foi submetido a correcção cirúr-
gica com colocação de prótese na aorta. Teve evolução favo-
rável e cerca de 6 meses depois, apresentava Rankin de 2 e
pontuava 2 na escala NIHSS.

Conclusões
A dissecção da aorta como causa de AVC representa um

desafio para os neurologistas. Os casos relatados na literatu-
ra tratados com r-tPA são poucos e apenas um doente sobre-
viveu. O principal factor associado ao bom prognóstico nesta
situação inclui a rapidez de diagnóstico e de tratamento. Os
sintomas neurológicos não estão necessariamente associados
a aumento da mortalidade, pelo que a reparação cirúrgica não
deverá ser protelada. O uso de trombolíticos aumenta o risco
de complicações hemorrágicas, mas no caso descrito parece
não ter influenciado o resultado. 

Este caso reforça a ideia de que, num AVC agudo, deve-
mos estar atentos a sintomas como a perda de consciência e
a dor dorsal, bem como à hipotensão ou assimetria de pulsos,
dado que a dissecção aórtica é uma das causas possíveis. 

CC5. Trombólise em AVC isquémico secundário a dissecção da
aorta: pensar no diagnóstico e actuar rapidamente

Amélia Mendes1,5, Marta Carvalho1,5, Teresa Mendonça1, Pedro Madaleno2, António Sousa3, Goreti Moreira4

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Radiologia, 3-Serviço de Cirurgia Torácica, 4-Unidade de AVC do Hospital de S. João, E.P.E, Porto; 
5-Serviço de Neurologia e Neurocirurgia da Faculdade de Medicina do Porto.
E-mail: mendes.amelia@gmail.com
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Introdução
Trombose de veia cortical sem envolvimento de seio veno-

sos é raramente diagnosticada e pode não ser reconhecida
em muitas ocasiões. As características neurorradiológicas
desta entidade podem subdividir-se em sinais directos de
trombose de veia cortical (“sinal do cordão” – veia cortical
hiperdensa - em TAC, e equivalente em RM), ou sinais indirec-
tos como enfarte cortical, não definindo território arterial, com
componente hemorrágico ou hemorragia cortical. 

Casos clínicos
Apresentam-se os casos clínicos de 3 doentes observados

no nosso hospital no último ano com diagnóstico de trombo-
se isolada de veia cortical. Dois doentes apresentavam condi-
ções pró- trombóticas (puerpério e Doença de Crohn). Os três
doentes apresentaram como manifestação inicial crise epilép-
tica (2 crises parciais motoras e 1 crise generalizada) à qual se
sucedeu défice focal (transitório em 2 casos). Nenhum dos
doentes tinha sinais ou sintomas de hipertensão intracraniana. 

O estudo neurorradiológico por RM cerebral evidenciou em
dois dos doentes, lesões com hipossinal em T1 e hiperssinal e
T2, frontais, de predomínio cortical, associadas a estrutura

vascular dilatada e trombosada (trombose de veia cortical com
enfarte venoso associado). O terceiro apresentava lesão hipe-
rintensa em T2 e FLAIR com captação de contraste em anel, o
que fez suspeitar de lesão tumoral ou abcesso. A repetição do
exame três semanas mais tarde evidenciou redução marcada
do hipersinal, associada a componente hemossidérico e estru-
tura tubular hiperintensa nas sequências de TR longo e hipo-
intensa em T2*, correpondentes a enfarte venoso com com-
ponente hemorrágico e veia cortical trombosada. Nenhum dos
doentes apresentava evidência de trombose em outras estru-
turas venosas cerebrais.

A evolução foi favorável em todos os doentes.

Conclusão
Crises epilépticas focais ou generalizadas seguidas de

défices neurológicos focais, na ausência de sinais de hiper-
tensão intracraniana devem levantar a suspeita de trombose
isolada de veia cortical. O diagnóstico é muitas vezes confir-
mado por imagem (RM cerebral) embora,como sucedeu num
dos casos descritos, os achados possam mimetizar outras
patologias. 

CC6. Trombose isolada de veia cortical – aspectos clínicos e
imagiológicos

Margarida Rodrigues1, José António Mariz2, João Fernandes3, Manuel Ribeiro3, Carla Ferreira1, Jaime Rocha3

1-Serviço de Neurologia; 2-Serviço de Medicina Interna; 3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: a.margarida.r@gmail.com
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Introdução
Os biomarcadores podem ser instrumentos importantes

para os cuidados no AVC. Sabe-se que o N-terminal do pró-
péptideo natriurético cerebral (NT-proBNP), que é principal-
mente produzido no coração, está elevado durante a fase
aguda do AVC. 

Objectivo
Determinar se o NT-proBNP poderia ser utilizado como um

biomarcador de AVC isquémico de etiologia cardioembólica
auricular.

Metodologia
Amostra consecutiva de doentes com AVC (isquémico e

hemorrágico intracerebral), admitidos numa Unidade de AVC
ao longo de 10 meses. Os AVC isquémicos foram divididos
etiologicamente segundo a classificação TOAST. Foram
excluídos doentes com patologia cardíaca isquémica ou val-
vular, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal
(causas de elevação de NT-proBNP). A colheita de sangue
para determinação dos valores de NT-proBNP foi realizada nas
primeiras 72 horas após início de sintomas. A concentração
sérica de NT-proBNP foi determinada por imunoensaio.
Através do teste t-student, foram comparadas as médias dos
valores de NT-proBNP no grupo de doentes com AVC hemor-
rágico vs AVC isquémico, AVC cardioembólico vs AVC isqué-
mico não-cardioembólico, AVC cardioembólico com fibrilha-

ção auricular (FA) vs AVC isquémico não-cardioembólico.
Foram determinadas curvas “receiver operating characteristic”
(ROC) para definir a capacidade do NT-proBNP para diagnos-
ticar AVC cardioembólico. O nível de significância foi estabele-
cido em p<0,05. 

Resultados
Foram incluídos 92 doentes (66 AVC isquémico). A média

de idade dos doentes foi de 58,6±14,4 anos. 28 (42,4%) dos
AVCs isquémicos foram cardioembólicos. A média do valor de
NT-proBNP nos doentes com AVC isquémico de etiologia car-
dioembólica foi significativamente superior (p<0,001) (491,6;
IC 95% 283,7-852,0 pg/mL) à obtida nos doentes com AVC
isquémico não-cardioembólico (124,7;86,3-180,2 pg/mL).
Para determinação de AVC de etiologia cardioembólica, obte-
ve-se um valor de área abaixo da curva (AUC) de 0,77±0,06. O
ponto de corte com a maior especificidade e sensibilidade foi
estabelecido em 265,50 pg/mL (71,4% e 74% respectivamen-
te). Para determinação de AVC de etiologia cardioembólica
com FA obteve-se uma AUC de 0,92±0,03. O valor de NT-
proBNP estabelecido como ponto de corte foi 265,50 pg/mL
(sensibilidade 94,4%, especificidade 72,9%). 

Conclusão
O NT-proBNP é um biomarcador com uma capacidade muito

boa para diagnosticar AVC isquémico de etiologia cardioembóli-
ca, nomeadamente relacionado com fibrilhação auricular. 

C1. N-terminal do pró-péptideo natriurético cerebral como
possível marcador de Acidente Vascular Cerebral isquémico
de etiologia cardioembólica

Ana Catarina Fonseca1, Joaquim Sampaio Matias2, Teresa Pinho e Melo1, Filipa Falcão1, Patrícia Canhão1, José Manuel Ferro1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa; 2-Serviço de Patologia Clínica, Hospital de Santa
Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa.
E-mail: catarinagfonseca@gmail.com

Introdução 
A espessura da Íntima-Média (intima-media thickness - IMT)

na carótida primitiva é um fenótipo intermédio para ateroscle-
rose precoce e prediz futuros eventos cardiovasculares. O Índi-
ce de Massa Corporal (IMC) superior a 27 associa-se a um
excesso de mortalidade. O estudo ACTION (Atherosclerosis
and Carotid intima-media Thickness In Obese and overweight
iNdividuals) pretende demonstrar que o IMT está aumentado
em indivíduos com excesso de peso.

Métodos
Foram convidados indivíduos entre os 50 e 70 anos, selec-

cionados de forma aleatória das listas de utentes de um Centro
de Saúde. Obtiveram-se informações sobre factores de risco
vasculares, IMC e perímetro abdominal. Todos os sujeitos fize-
ram ecodoppler carotídeo segundo um protocolo pré-especifi-
cado. A medição do IMT foi feita off-line com software auto-
mático (M’Ath – Metris Inc, França) e expressa em milímetros.

Resultados
Aceitaram participar 220 utentes (média de idade 59,9

anos, 58,2% do sexo feminino). O IMC médio foi 28,1 kg/m2

(desvio padrão: 4,5 kg/m2). A média do IMT foi 0,667 mm (des-
vio padrão: 0,101 mm) e foi significativamente maior em indi-
víduos com IMC superior a 27 (diferença média 0,030 mm,
p=0,031). O perímetro abdominal associou-se ao IMT, apre-

sentando as mulheres com mais de 88 cm um IMT superior
(diferença média 0,043 mm, p=0,046) e os homens com mais
de 102 cm um incremento pequeno e não significativo do IMT
(diferença média 0,011 mm, p=0,580). Apenas a diabetes mel-
litus e a hipertensão estavam distribuídas de forma desigual
entre as categorias de IMC. Após ajustar para diabetes não
houve alteração dos resultados e a análise para hipertensão
demonstrou uma interacção positiva significativa com o IMT
(p=0,002), com um aumento escalonado do IMT ao longo das
categorias IMC/hipertensão. O IMT mais baixo registou-se nos
doentes mais leves não hipertensos, seguindo-se os mais
pesados não hipertensos, os mais leves hipertensos e o IMT
mais alto foi observado nos mais pesados hipertensos (res-
pectivamente 0,613, 0,640, 0,666 e 0.684, p=0,004 para a dife-
rença entre categorias).

Conclusões
Indivíduos com excesso de peso têm um risco aumentado

de aterosclerose e a interacção com hipertensão aumenta este
risco. O IMT demonstrou poder ser um bom marcador substi-
tuto para estudos de redução de peso e hipertensão. 

Compromissos
O estudo ACTION é um estudo de iniciativo do investiga-

dor principal (Miguel Rodrigues), concretizado com uma bolsa
de investigação da Sanofi-Aventis.

C2. Aumento da Espessura da Íntima-Média da Carótida
Primitiva Associa-se a Excesso de Peso na População Geral:
Resultados do Estudo ACTION

Miguel Rodrigues, Marisa Biscaia, Rui Maltez-Guerreiro, Iria Palma, Filomena Malveiro, José Zeferino, Carina Branco, Tânia Rocha
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal.
E-mail: mig.rodrigues@netcabo.pt
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Introdução 
A espessura da íntima-média da carótida primitiva (IMT) é

um marcador de doença aterosclerótica e é utilizada como
preditor independente de eventos futuros. Por outro lado o
Índice Vascular Cardíaco-Tornozelo (CAVI), um método recen-
te de quantificação da rigidez aórtica, associa-se à progressão
da doença carotídea e coronária. O CAVI em doentes com
doença coronária assintomática tem-se revelado promissor,
quando comparado com outros índices. Neste estudo os auto-
res pretenderam verificar a utilidade do CAVI em comparação
com o IMT, em doentes com Acidente Vascular Cerebral.

Métodos
Trata-se de um estudo prospectivo, observacional e trans-

versal. Foram incluídos os doentes admitidos numa Unidade
de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) entre 18 de Fevereiro
e 30 de Novembro de 2008. O IMT foi medido off-line utilizan-
do o programa automático M’Ath (Metris, França) após aquisi-
ção em ecógrafo Siemens CV70, e o CAVI foi medido após 15
de Maio com o equipamento automático Fukuda VaSera 1000
(Fukuda Denshi, Japão), em repouso e em decúbito dorsal,
nas 24 horas após admissão. 

Resultados
De 185 doentes admitidos, foram excluídos 17 por não

terem diagnóstico de AVC, 15 por serem AVC hemorrágico e

13 por não terem avaliação de IMT ou CAVI. Os 140 restantes
tinham uma média de idade de 66,6 anos (desvio padrão 11,0
anos), com 34,3% do sexo feminino. Os AITs corresponderam
a 17,1% e quanto aos subtipos de AVC isquémico
(Classificação TOAST), 24,3% correspondiam a Doença de
Pequenos Vasos, 21,4% a Cardioembólico, 12,9% a
Ateroembolismo de Grandes Vasos e 5,0% a outras causas.

As médias (com desvios padrões) do IMT médio, IMT máxi-
mo e CAVI foram respectivamente 0,735 mm (0,126), 0,863
mm (0,136) e 9,98 (2,66).

O CAVI correlaciona-se positivamente mas forma fraca com
o IMT médio, (coeficiente de correlação de Pearson=0,272,
p=0,013) e com o IMT máximo (coeficiente de correlação de
Pearson=0,258, p=0,019). No entanto, enquanto o IMT médio e
o IMT máximo aumentam de forma significativa desde 0 até 3
ou mais factores de risco vasculares (respectivamente p=0,018
e p=0,027), o CAVI não tem um incremento significativo com o
aumento do número de factores de risco. Igualmente o IMT
médio e máximo são significativamente inferiores nos AIT em
comparação com os AVC isquémico (p=0,045 e p=0,029), o
que não ocorre com o CAVI.

Conclusões
O CAVI não fornece mais informação sobre a presença de

aterosclerose nos AVC isquémicos que o IMT, ao contrário do
que acontece na doença cardíaca. 

C3. Espessura da Íntima-Média da carótida e Índice Vascular
Cardíaco-Tornozelo como indicadores de risco no Acidente
Vascular Cerebral isquémico

Manuel Sousa1, Rita Francisco1, Miguel Rodrigues2, Rui Maltez Guerreiro2, Ana Melo2, Tânia Rocha2, Iria Palma2, José Pinto Marques2

1-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Setúbal; 2-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal.
E-mail: manusousa@netvisao.pt

Introdução 
O aumento da Espessura da Íntima-Média (IMT) carotídea

associa-se a um risco aumentado de eventos cardiovascula-
res e o Índice Tornozelo-Braço (ITB) patológico relaciona-se
positivamente com Acidentes Vasculares Cerebrais e mortali-
dade cardiovascular. Conhecendo-se a associação entre IMT
carotídeo e ITB, os autores pretendem averiguar a utilidade do
IMT da artéria femoral comum para prever ITB alterado em
doentes com AVC isquémico/Acidente Isquémico Transitório.

Métodos
Estudo prospectivo, observacional e transversal. Foram

incluídos os doentes admitidos numa Unidade de AVC entre
18/02 e 30/11 de 2008. Os IMT da artéria carótida primitiva
(IMTc) e da artéria femoral comum (IMTf) foram medidos off-
line com o software automático M’Ath (Metris, França), após
aquisição em ecógrafo Siemens CV70. O ITB foi medido
manualmente até Maio de 2008 e posteriormente com o equi-
pamento automático Fukuda VaSera 1000 (Fukuda Denshi,
Japão), em repouso, em decúbito dorsal, nas primeiras 24
horas. Considera-se patológico o ITB < 0,91 ou >1,30.

Resultados
De 185 doentes, excluíram-se 17 por não terem AVC, 15 por

serem AVC hemorrágico e 13 sem avaliação de IMT ou ITB. Os
140 restantes tinham uma média de idade de 66,6 anos (des-
vio padrão 11,0 anos), com 34,3% do sexo feminino. Os AIT

corresponderam a 17,1% e quanto aos subtipos de AVC isqué-
mico (Classificação TOAST), 24,3% correspondiam a Doença
de Pequenos Vasos, 21,4% a Cardioembólico, 12,9% a
Ateroembolismo de Grandes Vasos e 5,0% a outras causas.

As médias (com desvios padrões) do IMTc médio e máximo,
IMTf médio e máximo foram respectivamente 0,735 mm (0,126),
0,863 mm (0,136), 0,603 mm (0,098) e 0,719 mm (0,107).

O IMTc médio correlaciona-se positivamente com IMTf
médio, (coeficiente de correlação de Pearson=0,356 p<0,001)
e o IMTc máximo com o IMTf máximo (coeficiente de correla-
ção de Pearson=0,390 p<0,001). No entanto o IMTc médio e
máximo são significativamente maiores nos doentes com ITB
patológico (diferenças para ITB normal de 0,057 mm, p=0,017
e 0,062 mm, p=0,015), não havendo diferenças significativas
para o IMTf. Na análise multivariada com sexo, hipertensão,
diabetes melitus, dislipidémia, fibrilhação auricular e tabagis-
mo as diferenças mantêm-se significativas, ficando estatisti-
camente não significativas com a introdução da idade.

Conclusões
Enquanto se demonstrou uma associação entre o IMT

carotídeo e o ITB, verificámos que o IMT femoral não tem um
valor preditivo acrescido para a presença de ITB patológico.
Admite-se que os factores de risco vascular tenham menor
impacto na artéria femoral comum que na artéria carótida pri-
mitiva em doentes com AVC.

C4. Espessura da Íntima-Média carotídea e femoral em doentes
com Acidente Vascular Cerebral - que diferenças?

Miguel Rodrigues1, Rui Maltez Guerreiro1, Rita Francisco2, Manuel Sousa2, Iria Palma1, Carlos Silva1, Carla Maceira1, José Pinto Marques1

1-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Setúbal.
E-mail: mig.rodrigues@netcabo.pt
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Introdução 
O Índice Tornozelo-Braço (ITB) indica a presença de

Doença Arterial Periférica (DAP) e é um marcador de risco vas-
cular. A estratificação do risco cardiovascular é essencial para
a prevenção secundária de eventos em qualquer território e
para decidir eventuais procedimentos terapêuticos. A DAP não
é pesquisada de forma sistemática em doentes com AVC
agudo. Os autores pretendem descrever a associação da alte-
ração do ITB em doentes com AVC agudo, independentemen-
te da sintomatologia prévia.

Métodos
Trata-se de um estudo prospectivo, observacional e trans-

versal. Foram incluídos todos os doentes admitidos numa
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais entre 18 de
Fevereiro e 30 de Novembro de 2008. O ITB foi medido
manualmente até Maio de 2008 e posteriormente com o equi-
pamento automático Fukuda VaSera 1000 (Fukuda Denshi,
Japão), em repouso, em decúbito dorsal, nas 24 horas após
admissão. Considera-se patológico o ITB < 0,91 ou >1,30. Os
resultados do ITB são apresentados como percentagens com
intervalos de confiança de 95% (IC95%). Os AVCs isquémicos
foram classificados segundo a classificação TOAST.

Resultados
Houve 185 doentes admitidos durante o período de inclusão,

sendo excluídos 17 por não terem diagnóstico de AVC arterial
em fase aguda e 21 por não terem avaliação de ITB. Os 147 res-
tantes tinham uma média de idade de 65,6 anos (desvio padrão
12,1 anos), com 36,1% do sexo feminino. Quanto a subtipos,
10,9% foram admitidos por AVC hemorrágico, 14,3% por
Acidente Isquémico Transitório e 74,8% por AVC isquémico.

A prevalência de ITB patológico foi de 35,4% (IC95%:
27,7%-43,1%) e sem diferenças significativas entre os 3 sub-
tipos (p=0,912). Quanto aos AVC isquémicos houve diferenças
significativas entre os subgrupos TOAST (p=0,012), com a
maior prevalência de ITB patológico nos casos de ateroembo-
lismo de grandes vasos (64,7% IC95% 55,8%-73,6%) e a
menor nos casos de etiologia indeterminada (13,0% IC95%
6,7%-19,3%). A proporção de doentes com ITB patológico
aumenta com o número de factores de risco (de 0 até 3 ou
mais, respectivamente 11,8%, 31,4%, 40,0% e 42,5%) e com
a idade (< 65 anos: 26,6% IC95% 15,4%-37,7%; ≥ 65 anos
42,2% IC95% 31,3%-53,0%).

Conclusões
Documentou-se DAP em um terço doentes com AVC agudo,

com diferenças consoante o seu subtipo, sendo na doença de
grandes vasos e nos mais idosos que esta é mais prevalente.

No AVC, em que pode haver barreiras à expressão dos sin-
tomas de DAP (afasia, limitação da marcha) a determinação do
ITB é fundamental para identificação desta patologia.

C5. Indíce Tornozelo-Braço patológico em doentes com
Acidente Vascular Cerebral agudo

Rita Francisco1, Manuel Sousa1, Miguel Rodrigues2, Marisa Biscaia2, Carina Branco2, Ana Augusto2, Iria Palma2, José Pinto Marques2

1-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Setúbal; 2-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal.
E-mail: ritafrancisco@netcabo.pt

Introdução
O Índice Tornozelo-Braço (ITB), quociente entre a pressão

sistólica do tornozelo e do braço, quando inferior ou igual a
0.9, tem sido demonstrado como preditor independente de
risco cardiovascular, doença coronária, cerebrovascular e
mortalidade global, correlacionando-se com outros factores
de risco vascular.

Objectivos
Comparar as características demográficas e clínicas entre 2

populações (com o ITB ≤ 0,9 ou superior) de entre todos os doen-
tes internados no espaço de 1 ano na nossa Unidade de AVC.

Metodologia
Em todos os doentes internados na UAVC no período de 1

ano (de 09/05/2007 a 08/05/2008) foi avaliado o ITB. As medi-
ções foram feitas à entrada, com esfigmomanómetro automá-
tico no hemicorpo não sintomático, após 10 minutos de repou-
so em decúbito dorsal. Foram correlacionados os valores do
ITB com diversos parâmetros escolhidos e feita a análise esta-
tística com software SPSS® 13.0. 

Resultados
Foram seleccionados 253 doentes, dos quais 5 foram

excluídos por razões metodológicas. A população incluída,
248 doentes, tinha uma idade média de 65,26±12,40 anos,

dos quais 69,8% eram do sexo masculino. O ITB médio era de
1,02±0,178. Esta população foi dividida em Grupo 1 (ITB≤0,9
– 54 pacientes com idade média de 67,85 anos) e Grupo 2
(ITB> 0,9 – 194 pacientes com idade média de 64,54 anos). A
comparação entre os 2 grupos revelou no Grupo 1 uma maior
prevalência do sexo masculino (76 vs 68%), antecedentes de
AVC (7 vs 0,5%), tabagismo (12 vs 10%), alcoolismo (9 vs 6%)
e fibrilhação auricular, (39 vs 19% com p=0,02) e menor de
Diabetes Mellitus (20 vs 24%), dislipidémia (46 vs 56%), obe-
sidade (2 vs 7%) e coronariopatia (7 vs 9%), sem diferenças
estatisticamente significativas excepto no caso referido.
Existiam incidências idênticas de HTA (74 vs 73%) e doença
carotídea (20 vs 21%). Em relação ao evento que motivou o
internamento, existia no Grupo 1 comparativamente ao Grupo
2 uma prevalência elevada de eventos cardioembólicos (30 vs
12% com p=0,046) em relação aos eventos aterotrombóticos
de grandes vasos (24 vs 29%) e pequenos vasos (20 vs 27%).

Conclusões
No nosso estudo, realizado em fase aguda, existe uma

desproporção numérica entre os 2 grupos, já que apenas
21,8% dos doentes da nossa amostra tinham um ITB patoló-
gico. Dos parâmetros analisados, apenas encontrámos dife-
renças estatisticamente significativas na elevada prevalência
de fibrilhação auricular encontrada no grupo 1, o que poderá
explicar a diferença de eventos cardioembólicos.

C6. Avaliação do Índice Tornozelo-Braço numa Unidade de
Eventos Cerebro-Vasculares Agudos

Rui André, Fernando Silva, Nuno Mendonça, Gustavo Cordeiro Santo, Maria Antónia Ferro
UAVC – Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra.
E-mail: ruiandre@gmail.com
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Introdução
O síndrome de roubo da subclávia foi descrito pela primei-

ra vez por Contorni e deve-se à oclusão ou severa estenose da
artéria subclávia ou da artéria inominada, proximal à origem da
artéria vertebral. Neste síndrome ocorre uma inversão do fluxo
na artéria vertebral, causando sintomas decorrentes da hipo-
perfusão cerebral, tais como tonturas, síncope e distúrbios
visuais. Os autores pretendem descrever um caso de
Síndrome de Roubo da Subclávia e rever os aspectos fisiopa-
tológicos, o diagnóstico e o tratamento deste síndrome. 

Caso clínico
Doente de sexo masculino, 53 anos, com antecedentes de

diabetes mellitus tipo 2, internado no nosso serviço após epi-
sódio maníaco com discurso incoerente, sem outra sintomato-
logia. O exame físico, incluindo exame neurológico, não apre-
sentava alterações. A tomografia axial cranioencefálica reve-
lou uma lesão hipodensa na região frontal direita e lacuna
isquémica no centro oval esquerdo, compatível com acidente
vascular cerebral isquémico frontal. O estudo analítico e o

ecocardiograma não revelaram alterações. O ecodoppler
carotídeo revelou inversão do fluxo da artéria vertebral esquer-
da. A angiorressonância cranioencefálica mostrou uma lesão
vascular aguda em território juncional da artéria cerebral pos-
terior com artéria cerebral média esquerda. Realizou resso-
nância magnética nuclear do arco aórtico que revelou uma
obstrução de 90% da artéria subclávia esquerda, que condi-
cionava fenómeno de roubo angiográfico com reversão do
fluxo na artéria vertebral esquerda. Foi submetido a angio-
plastia com dilatação da estenose e colocação de stent, com
desaparecimento do fenómeno de roubo. 

Conclusões
A maioria dos doentes com síndrome de roubo da subclá-

via tem pouca ou nenhuma sintomatologia e devem ser trata-
dos de forma conservadora. Quando os sintomas interferem
na qualidade de vida do doente, o tratamento cirúrgico ou
endovascular devem ser considerados. Assim, o diagnóstico
precoce desta patologia incomum pode prevenir futuras com-
plicações.

C7. Síndrome de roubo da subclávia – caso clínico

François Alves1, Francisca Sá2, Andreia Cruz1, Helena Brito1, Carlos Basílio2, Idálio Mendonça1

1-Serviço de Medicina 2, 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Faro, EPE, Faro.
E-mail: jeanfrancoisalves@sapo.pt

Introdução
As parésias pseudoperiféricas (PPP) são formas pouco

comuns de apresentação de AVC e mimetizam défices moto-
res característicos de lesões de nervos periféricos. Resultam
habitualmente de lesões isquémicas em áreas do córtex
motor, ao nível da circunvolução pré-central contralateral.
Descrevemos dois casos de parésia isolada da mão secundá-
ria a enfarte cerebral.

Caso clínico
Caso 1 – Homem de 38 anos, com antecedentes de dislipi-

demia e hábitos tabágicos, recorreu ao Serviço de Urgência
(SU) após ter acordado com o 3.º, o 4.º e o 5.º dedos da mão
esquerda em hiperflexão (postura em “garra cubital”) e hipos-
tesia do 4.º e do 5.º dedos. O exame neurológico precoce não
revelou outras alterações. A TC cerebral realizada no dia da
admissão evidenciou lesão cortical frontal direita de significa-
do impreciso. A RM cerebral, realizada no 5.º dia de interna-
mento, mostrou múltiplas lesões, na substância branca e em
planos corticais, fronto-parietais altos, compatíveis com áreas
recentes de enfarte. O electromiograma (EMG) não foi suges-
tivo de afecção nervosa periférica.

Caso 2 – Homem de 56 anos de idade, hipertenso, aperce-
beu-se subitamente de limitação importante dos movimentos

dos dedos da mão. Dez dias depois, notou que o punho fica-
ra subitamente flácido e a mão pendente. Foi observado em
Consulta de Ortopedia, tendo sido admitida a hipótese de
lesão do nervo radial e pedido o estudo electromiográfico. Não
foi efectuada investigação imagiológica cerebral nessa fase.
Sete dias depois, aguardando ainda pelo resultado do EMG,
recorreu ao SU por desvio súbito da comissura labial. Na ava-
liação inicial, foram objectivadas parésia facial central, limita-
ção da extensão dos dedos e do punho, hipostesia global da
mão e hiperreflexia estilo-radial, à esquerda. A TC e a RM
cerebrais revelaram área de enfarte recente cortico-subcortical
peri-rolândico direito. O EMG não evidenciou alterações com-
patíveis com lesão nervosa periférica.

Conclusão
Foram apresentadas duas formas distintas de síndromes

neurológicos pseudoperiféricos secundários a AVC. O primei-
ro caso diz respeito a um quadro de parésia pseudocubital e o
segundo a parésia pseudo-radial. As PPP constituem frequen-
temente desafios diagnósticos. Discutimos os detalhes da
anamnese e do exame neurológico que nos fizeram manter um
elevado grau de suspeição da etiologia vascular cerebral
desde a avaliação inicial destes casos.

C8. Parésias pseudoperiféricas: formas incomuns de apresentação
de acidente vascular cerebral – dois casos clínicos 

Sérgio Reis1, Pedro Abreu1,2 

1-Serviço de Neurologia do Hospital de S. João, E.P.E.; 2-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: sergionreis@gmail.com
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Introdução
A oftalmoplegia internuclear (OIN) é causada por lesões no

feixe longitudinal medial (FLM) e geralmente surge associada
a outros sinais neurológicos por envolvimento simultâneo de
vias longas. As causas mais frequentes de OIN são lesões
desmielinizantes ou vasculares ao nível do tronco encefálico. 

O nosso objectivo é descrever 2 casos clínicos de OIN iso-
lada, secundária a lesão isquémica lacunar do tronco cerebral. 

Caso clínico 1
Homem de 71 anos, com antecedentes de HTA, dislipidé-

mia e hiperuricémia que recorre ao SU por vertigem e diplopia
binocular horizontal de instalação súbita. O exame neurológico
inicial, mostrava alteração dos movimentos oculares compatí-
vel com OIN esquerda e limitação da marcha por instabilidade.
O restante exame neurológico não apresentava alterações. 

A RMN-CE mostrou uma lesão hiperintensa em T2 com cerca
de 5 mm de diâmetro, localizada no tegmento da hemiprotube-
rância esquerda, com características de lesão lacunar. Os exa-
mes ecocardiográfico e neurossonológico foram normais. 

À data da alta, o doente apresentava uma melhoria parcial,
com menor limitação da adução do olho esquerdo.

Caso clínico 2
Mulher de 50 anos, com antecedentes de HTA, internada

por diplopia binocular horizontal de instalação súbita, no dia
anterior e sensação de desequilíbrio. 

Ao exame neurológico, apresentava movimentos oculares
desconjugados no plano horizontal, evidenciando-se OIN
direita. Não se detectaram outras alterações no restante
exame neurológico. 

A RMN-CE revelou uma lesão hiperintensa em T2 com 6
mm de diâmetro, localizada na hemiprotuberância direita pró-
ximo do véu superior do quarto ventrículo, compatível com
lesão isquémica lacunar. Os estudos cardíacos e neurossono-
lógico foram normais. 

Durante o internamento, a doente manteve um quadro clí-
nico estável, tendo-se constatado uma recuperação parcial da
adução do olho direito. 

Conclusão
Apresentamos 2 casos clínicos de OIN isolada, secundária

a enfarte de tamanho inferior a 15mm na parte posterior da
protuberância, na região do FLM. A OIN está descrita nalguns
dos síndromes lacunares atípicos e surge geralmente associa-
da a outros défices neurológicos, nomeadamente a hemiparé-
sia. Considerando que nos doentes apresentados, existem
factores de risco cérebro-vasculares clássicos, que a RMN
evidenciou lesões do tipo lacunar, e que foram descartadas
potenciais etiologias com localização cardíaca ou nos grandes
vasos, pensamos que a OIN isolada pode ser considerada um
síndrome lacunar atípico, cujo prognóstico, em geral, é bom.

C9. Oftalmoplegia internuclear isolada secundária a lesão
isquémica lacunar: Descrição de dois casos clínicos
compatíveis com síndrome lacunar atípico. 

Catarina Cruto1, Francisco Alvarez1,2,3, Fátima Paiva2, Miguel Castelo Branco2,3, Pedro Rosado1,3

1-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Cova da Beira; 2-Unidade de AVC do Centro Hospitalar Cova da Beira; 3-Faculdade de Ciências
da Saúde – Universidade da Beira Interior.
E-mail: Caticruto@gmail.com

Introdução
O tronco cerebral, a parte mais caudal do encéfalo, esta-

belece uma ampla variedade de ligações multidireccionais
com outras estruturas encefálicas, a espinal medula e os ner-
vos cranianos e nele se localizam os centros de regulação de
muitas funções neurológicas básicas, tais como os complexos
movimentos oculares e os reflexos pupilares. Pela compacta-
ção das redes neurais, uma pequena lesão no tronco cerebral
pode determinar múltiplas síndromes clínicas.

Caso clínico
Doente do sexo masculino, de 49 anos, obeso, com ante-

cedentes de hipertensão arterial, multienfartes cerebrais
sequelares, dislipidémia, ateromatose carotídea, hábitos etíli-
cos e história familiar de AVC, que recorreu ao serviço de
urgência por quadro de diplopia de instalação súbita. O exame
neurológico revelou uma oftalmoplegia internuclear unilateral
esquerda e uma parésia facial direita sequelar de tipo central.
A TC-CE identificou múltiplas lesões vasculares sequelares,

sem evidência de lesões endocranianas vasculares recentes.
Na RM-CE destaca-se um pequeno foco infracentimétrico de
restrição à difusão na região paramediana póstero-inferior
esquerda do mesencéfalo, na zona rostral do feixe longitudinal
medial, correspondendo a uma lesão isquémica aguda. O
doente teve alta do serviço de neurologia com um plano de
modificação dos factores de risco cérebro-vascular identifica-
dos, antiagregação plaquetar e oclusão ocular alternada.

Conclusões
Pequenas lesões vasculares agudas do tronco cerebral que

a TC-CE não distingue, podem ser reveladas por técnicas
avançadas de difusão na RM-CE, esclarecendo a localização
neuro-topográfica da lesão que, no presente caso clínico, é
congruente com a respectiva expressão clínica: lesão do fas-
cículo longitudinal medial do lado esquerdo com paralisia do
músculo recto medial esquerdo no olhar conjugado para a
direita e nistagmus monocular na abdução do olho direito.

C10. Enfarte punctiforme mesencefálico - oftalmoplegia
internuclear unilateral

João Raposo, Paulo Coelho, Motasem Shamasna, Ana Morgadinho, Carla Nunes, Pedro Velho
Serviço de Neurologia – Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, Coimbra.
E-mail: jpl.raposo@gmail.com
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Introdução
A semiologia dos enfartes talâmicos é diversificada, varian-

do consoante a área lesada e a extensão da lesão a estruturas
adjacentes. Embora com carácter raro e com substrato anáto-
mo-fisiológico mal definido, a diminuição da auto-activação
psíquica, as alterações do ritmo sono/vigília, e outras manifes-
tações clínicas incaracterísticas foram descritas nestas situa-
ções, podendo ser particularmente exuberantes quando exis-
te envolvimento bilateral.

Caso clínico
Apresentam-se dois casos com aspectos clínicos quase

inteiramente sobreponíveis, de doentes que, num contexto de

sofrimento isquémico talâmico bilateral (com envolvimento
mesencefálico), apresentam um quadro clínico caracterizado
por marcada hipersonolência, apatia, limitações da motilidade
ocular e impossibilidade de abertura dos olhos.

Conclusões
Os dois casos descritos surgem como variantes do quadro

clínico característico das lesões talâmicas, justificando uma
revisão dos mecanismos anátomo-fisiológicos subjacentes.

C11. Enfartes talâmicos bilaterais – dois casos clínicos com
apresentação invulgar

Paulo Coelho, João Raposo, Carla C. Nunes, Pedro Velho, Alexandre Dionísio
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E., Coimbra.
E-mail: pauloscoelho@netcabo.pt

Introdução
A dissecção carotídea espontânea é uma causa importan-

te de AVC no doente jovem. A sua expressão clínica é variável,
desde a ausência completa de sintomas e sinais á tríade clás-
sica de cefaleia, síndrome de Horner e défices focais contrala-
terais. Em 50 a 95% dos doentes a dissecção é identificada
após a ocorrência de eventos isquémicos. Reconhece-se, no
entanto, que na maioria dos doentes estão presentes sintomas
e/ou sinais de alarme prévios, resultantes de lesão de estrutu-
ras cervicais – cefaleia, síndrome de Horner ou, menos fre-
quentemente, parésia dos últimos pares cranianos. O seu
reconhecimento e a instituição precoce de terapêutica especí-
fica poderão alterar a história natural da doença.

Caso clínico
Mulher de 45 anos, antecedentes conhecidos de HTA

medicada, DM tipo 2, obesidade e dislipidemia, recorre ao SU
em Outubro.2008 por quadro de instalação súbita de disartria
e disfagia (défices identificados ao acordar). Associadamente
descrevia cefaleia hemicraniana direita com irradiação cervi-
cal, tipo guinada, com cerca de 24 horas de evolução. Sem
história de trauma recente. Ao exame neurológico apresenta-
va paresia isolada do XII par direito e discreto dismorfismo
facial, constitucional. Realizou TC CE e charneira no SU que
não identificou alterações relevantes. É internada para estudo
complementar sob antiagregação plaquetar e analgesia.

Estudo analítico - bioquímica, hematologia, estudo de coagu-
lação, serologias, auto-imunidade, imunologia - identificou
apenas dislipidemia mista. Estudo do LCR normal/negativo.
Ecodoppler carotídeo-vertebral ao 7º dia de internamento
revelou a presença de placa fibroadiposa a nível da ACI
esquerda, sem significado hemodinâmico. No mesmo dia rea-
lizou RMN e Angio-RM em que se observou trombo intra-
mural na parede da ACI direita, ao longo do canal carotídeo,
compatível com dissecção segmentar e correspondente este-
nose focal acentuada, não sendo observadas lesões vascula-
res ou sinais de conflito de espaço a nível da fossa posterior.
Evolução em internamento favorável, com resolução de qua-
dro álgico e manutenção de parésia do XII par direito. Após
realização de RMN foi introduzida terapêutica com enoxapari-
na em dose terapêutica. Ao 15º dia repetiu Ecodoppler que se
mostrou sobreponível ao anterior. Teve alta para o domicílio
sob antiagregação plaquetar. Reavaliada um mês após inicio
dos sintomas, sem eventos vasculares e com resolução par-
cial da parésia do hipoglosso direito.

Conclusão
No diagnóstico diferencial de parésia do XII par deve estar

sempre presente a dissecção carotídea. Este caso demonstra
claramente as limitações do ecodoppler cervical no estudo
desta patologia. 

C12. Parésia do XII par como apresentação de dissecção
carotídea

Fernando Silva, João Sargento, Anabela Matos, Gustavo Santo, Maria Antónia Ferro
Serviço de Neurologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra.
E-mail: alvessilva.fernando@gmail.com
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Introdução
A lateropulsão axial é um sintoma frequente nos enfartes bul-

bares laterais, habitualmente secundária ao envolvimento dos
feixes vestibulo-espinal, espino-cerebeloso ou vias vestibulares
centrais. Foi também descrita como resultado de lesões do
cerebelo, mesencéfalo, tálamo e protuberância. Raramente
surge de forma isolada ou como manifestação inicial. 

Caso Clínico
Homem de 53 anos, observado por lateropulsão axial para

a esquerda, persistente, de início súbito, com 3 meses de evo-
lução. Concomitantemente referia acufenos ipsilaterais desde
o início da alteração postural. Negava diplopia, disfagia, hipo-
acúsia, vertigem, náusea, vómito, ou outros sintomas. Tratava-
se de um indivíduo sem factores de risco vascular conhecidos,
com passado de alcoolismo e polipose intestinal. Ao exame
neurológico (do qual se obteve registo videográfico) observou-
se lateropulsão axial para a esquerda, estritamente em ortos-

tatismo, independente da supressão do estímulo visual, sem
marcha possível e, ipsilateralmente, nistagmo no olhar extre-
mo, parésia da elevação do palato, erros em provas vestibula-
res e proprioceptivas. Sem outras anormalidades, designada-
mente compromisso de outros pares cranianos, sinais pirami-
dais, provas de sensibilidades termo-álgicas ou provas cere-
belosas. Identificou-se a existência de enfarte bulbar lateral
esquerdo subagudo. Iniciou antiagregação plaquetária e reabi-
litação fisiátrica, com benefício, por forma que, 6 meses volvi-
dos, consegue já deambular com apoio. Encontra-se ainda
sob investigação etiológica. 

Conclusão
O caso descrito configura um enfarte bulbar lateral com

envolvimento proprioceptivo, com uma apresentação clínica
peculiar, na forma de uma lateropulsão axial proeminente,
embora não isolada. Discute a seu propósito a correlação clí-
nico-imagiológica da fenomenologia neste observada.

C13. Lateropulsão Axial de Etiologia Vascular Cerebral.

Ana Graça Velon1, Pedro Guimarães1, João Paulo Gabriel1, Marta Safronova2, Diogo Portugal3, Fernando Afonso1, Mário Rui Silva1

1-Unidade de AVC do Centro Hospitalar e, 3-S. ORL do de Trás-os-Montes e Alto Douro. 2-S. Neurorradiologia da Unidade Local de Saúde de
Matosinhos.
E-mail: anavelon@gmail.com

Introdução
Actualmente considera-se que 20-40% dos AVC’s são crip-

togênicos, suspeitando-se que a sua maioria seja de origem
embólica. Tem-se constatado um aumento da prevalência do
Foramen Ovale Patente (FOP) e Aneurisma do Septo Auricular
(ASA) em doentes com diagnósticos prévios de AVC
Criptogênico. Os vários estudos realizados, quer prospectivos
quer retrospectivos, divergem em vários pontos, demonstran-
do no entanto que a patência do FO ou o seu tamanho não
constituem factores de risco preditivos independentes. A pre-
sença de ASA aumenta cerca de 4 vezes o risco de AVC
Isquémico, não tendo sido possível atribuir-lhe até à data sig-
nificância estatística, facto provavelmente correlacionado com
a pequena amplitude das amostras dos diversos estudos rea-
lizados. Sabe-se ainda que a associação destas duas entida-
des aumenta o risco de recorrência de AVC Isquémico.

Caso Clínico
Doente sexo masculino, 57 anos, com antecedentes de

HTA e Síndrome Depressivo. Recorre ao S.U. por quadro clini-
co composto por disartria e hemiparésia grau 4 com cerca de
2 horas de evolução. Enquanto aguardava exames para deci-
são de trombólise, houve recuperação dos deficits com nor-
malização da fala. A TC-CE não evidenciou qualquer lesão. Foi
internado com diagnóstico de AVC Isquémico em fase isoden-
sa, sob AAS e enoxaparina. 

Do estudo realizado para factores de risco cardiovasculares,

constatou-se dislipidémia mista. O EcoDoppler Cervical não
objectivou qualquer alteração. O Ecocardiograma transtorácico
revelou fibrose das válvulas aórtica e mitral e anomalias dos
movimentos do septo interauricular. Realizou Ecocardiograma
transesofágico que revelou aneurisma do septo interauricular,
com foramen ovale patente com 2mm de diâmetro, não sendo
visíveis trombos intra-cardíacos. Fez Eco Doppler dos mem-
bros inferiores que excluiu trombose venosa profunda.

Durante o internamento verificou-se recuperação parcial da
hemiparésia. Foi avaliado pela Medicina Física de Reabilitação
sendo efectuado plano de reabilitação.

Teve alta ao 8ºdia de internamento medicado com rosu-
vastatina, ácido acetilsalicílico e dipiridamol. Orientado para
consulta de Medicina Interna e Cardiologia.

Conclusão
Até à data não existe unanimidade na abordagem terapêu-

tica do AVC associado à presença de FOP e ASA; principal-
mente quando não existe história de eventos embólicos pré-
vios (Cerebral/Pulmonar/Periférico). Sabe-se que a associação
destas duas entidades aumenta o risco de recorrência de um
novo AVC, concluindo assim que provavelmente estes doen-
tes necessitarão de uma abordagem mais estreita. Não haven-
do indicação formal para o encerramento da comunicação,
quando levado em linha de conta a função cardíaca, a dúvida
reside na terapêutica antiagragante (aspirina/dipiridamol) vs
hipocoagulante (varfarina).

C14. AVC, Foramen Ovale e Aneurisma do Septo
Igor Milet, Carla Santos, Ana Lemos, Adelino Carragoso, Luís Pipa, Orlando Gaspar
Hospital São Teotónio, Serviço Medicina 2, Viseu.
E-mail: igor.milet@gmail.com 
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Introdução
Os mixomas são as neoformações cardíacas mais frequen-

tes (50% do total), predominando no sexo feminino e poden-
do haver associação familiar. A localização mais frequente
(80%) é na aurícula esquerda. Sendo benignos, podem causar
síncopes posturais, embolismo sistémico e cerebrovascular.
Apresentamos os casos clínicos do nosso Serviço nos últimos
10 anos.

Casos Clínicos
1) Homem, 31 anos, antecedentes pessoais de acidente

cerebro-vascular aos 28 anos. Na altura recusou internamento
e do estudo, incompleto por perda de seguimento, destaca-se
mutação MTHFR C677T 4G/4G (homozigoto) e suspeita de
pequena formação mixomatosa na válvula mitral no ecocar-
diograma transtorácico. Recorre novamente a 2/8/2008 por
diminuição da força do hemicorpo esquerdo, objectivado atra-
vés de hemiparésia esquerda flácida Grau 4, de predomínio
braquifacial. Associadamente apresentava limitação do olhar
conjugado para a esquerda, hemianópsia homónima esquerda
por confrontação e extinção visual esquerda, para uma escala
NIHSS de 9. Confirmou-se por ecocardiograma transesofági-
co a presença de pequena formação mixomatosa na face auri-
cular do segmento A2 da válvula mitral. Teve alta com mRS de
1 e NIHSS de 2, mantendo antiagregação plaquetar até à cirur-
gia diferida, que decorreu sem incidentes 2 meses depois. A
análise anatomo-patológica confirmou o diagnóstico.

2) Homem, 52 anos, internado por disfasia de predomínio
anterior e hemianópsia homónima esquerda, em contexto de
quadro febril com 1 semana de duração. A TAC-CE revelou
lesões isquémicas recentes cortico-subcortical frontal direita e
parietal esquerda. Do estudo destacamos ecocardiograma
transesofágico com suspeita de mixoma da válvula mitral,
confirmado histopatologicamente após cirurgia diferida, 2
meses depois.

3) Mulher, 44 anos, antecedentes de trombose venosa pro-
funda do membro inferior há 1 mês, com história de síncope
seguida de crise convulsiva. À chegada com desvio oculoce-
fálico esquerdo, localizando estímulo nociceptivo à direita e
em descorticação à esquerda, sem resposta verbal. A TAC-CE
revelou “múltiplas lesões hipodensas frontoparietais direitas,
parietooccipitais esquerdas, talamicas bilaterais e cerebelosas
esquerdas”. A RMN-CE confirmou a natureza vascular embó-
lica das lesões. O ecocardiograma transtorácico feito ainda no
dia de entrada revelou mixoma da aurícula esquerda com pro-
tusão ao ventrículo ipsilateral. A cirurgia foi diferida, pelo que
a paciente foi transferida para o seu hospital.

Conclusões
Destacamos a raridade da etiologia e o pleotropismo de apre-

sentação, além da localização atípica nos 2 primeiros casos,
embora no primeiro não se possa excluir a contribuição da muta-
ção do MTHFR. Alertamos para a necessidade de um elevado
índice de suspeita diagnóstica e de um estudo completo.

C15. Mixoma auricular esquerdo como etiologia de AVC no jovem
Rui André, Fernando Silva, Gustavo Cordeiro Santo, Maria Antónia Ferro
UAVC – Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra.
E-mail: ruiandre@gmail.com

Introdução
O enfarte atribuído à enxaqueca (EAE), de acordo com a 2ª

Edição da Classificação Internacional das Cefaleias, consiste
em um ou mais sintomas de aura de enxaqueca associados a
lesão cerebral isquémica em território apropriado, demonstra-
da por exame de neuroimagem, sendo que é obrigatório a sin-
tomatologia ser semelhante à das auras habituais no doente,
a persistência por mais de 60 minutos de pelo menos uma das
manifestações e a exclusão de outras etiologias. Descrevemos
os casos de 2 doentes que cumprem os critérios para EAE.

Casos clínicos
1) Mulher de 48 anos, fumadora, com diagnósticos de

enxaqueca com aura visual, HTA, cardiopatia isquémica, disli-
pidémia e AVC isquémico do território vertebrobasilar, admiti-
da por persistência da aura visual na sequência de episódio de
enxaqueca. O exame revelou hemianópsia homónima esquer-
da de novo, revelando os exames de imagem enfarte isquémi-
co agudo no território posteroinferior da ACM direita. 

2) Mulher de 52 anos, com diagnósticos de enxaqueca com
aura visual desde os 14 anos, HTA, Dislipidémia, AVCs isqué-
micos aos 39 e 47 anos (frontal direito e temporal esquerdo),
precedidos de enxaqueca com aura visual. Admitida por défi-
ce sensitivomotor esquerdo de predomínio braquial com
envolvimento da face, em contexto de cefaleia tipo enxaque-

ca. A TAC CE e RME revelaram duas lesões isquémicas anti-
gas fronto-opercular direita e temporal esquerda e enfarte
isquémico recente corticosubcortical frontoparietal direito (ter-
ritório da ACM direita).

Em ambas as doentes a investigação etiológica adicional
foi negativa (ECG Holter, ecocardiogramas transtorácico e
transesofágico, ecodoppler das artérias cervicais e transcra-
niano, estudo imunológico e infeccioso, exame citoquímico do
LCR, lactato e piruvato no soro e LCR, biópsia muscular com
estudo da cadeia mitocondrial). Instituída anticoagulação, com
regressão subtotal dos déficites.

Discussão / Conclusões
A relação entre enxaqueca com aura (EA) e enfarte cerebral

(EC) é complexa: o enfarte pode acontecer no decorrer de uma
EA, EA é um factor de risco para EC e EC pode induzir EA. Por
outro lado, quer EA quer EC podem ser sintomas de várias
doenças vasculares subjacentes (ex: MAV, CADASIL, etc). Não
é consensual que se possa atribuir uma relação simples de
causalidade entre EA e EC. No entanto, nos 2 casos descritos,
não encontrámos outros factores (nomeadamente fonte car-
dioembolígena, doença aterosclerótica, evidência de doença
de pequenos vasos) que explicassem a isquémia cerebral.
Pretendemos assim salientar o papel etiológico da enxaqueca
com aura no AVC do jovem sem outra causa estabelecida.

C16. Acidente Vascular Cerebral Isquémico recorrente atribuído
a Enxaqueca 

Luísa Alves1, Cláudia Falé2, José Vale1, Sofia Calado1

1-Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE; Serviço de Medicina, 2-Hospital do Espírito Santo
EPE, Évora.
E-mail: asiulselva@gmail.com
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“Stroke mimic” é um termo utilizado para processos não
vasculares, com manifestações semelhantes a um Acidente
Vascular Cerebral, tornando-se por vezes difícil a distinção de
um Acidente Vascular Cerebral Isquémico.

Os autores descrevem um caso de uma doente do sexo femi-
nino, 31 anos de idade, sem antecedentes patológicos conheci-
dos e sob anticoncepcionais orais. Admitida no serviço de
urgência de um hospital distrital por quadro clínico de instalação
súbita caracterizado por hemiparésia esquerda de predomínio
braquial, paresia facial de tipo central homolateral e disartria. Na
avaliação inicial fez Tomografia Computorizada Craneo-
Encefálica que não evidenciou lesões isquémicas ou hemorrági-
cas. Internada no na Unidade de Doença Cerebrovascular onde
efectuou estudo de trombofilías que foi negativo e Ressonância

Magnética Craneo-Encefálica que não mostrou lesões. Durante
o internamento houve recuperação total dos défices neurológi-
cos tendo a doente tido alta com reavaliação programada em
Consultas de Neurologia e Doença CerebroVascular. Cerca de 1
mês após a alta clínica recorreu novamente ao serviço de urgên-
cia com a mesma sintomatologia. Novamente a investigação
efectuada não revelou alterações.

Da investigação realizada e após avaliação por neurologia
admitiu-se como diagnóstico enxaqueca com aura.

Desta forma demonstra-se a importância da diferenciação
entre estas duas entidades nosológicas, uma vez que o atem-
pado diagnóstico permite evitar terapêuticas específicas cada
vez mais interventivas no âmbito da isquémia cerebral.

C17. “Stroke Mimics” – A propósito de um caso clínico
Ana Cláudia Vicente, Nuno Fernandes, Izilda Viegas, Omar Pereira, José Sousa e Costa
Unidade de Doenças Cardio e Cerebrovasculares, Serviço de Medicina do Hospital do Litoral Alentejano, Santiago do Cacém.
E-mail: ana.silva@hlalentejano.min-saude.pt

Introdução
A leucemia promielocítica aguda (LMA M3) corresponde a

10-15% das leucemias mieloides agudas. Citogeneticamente
caracteriza-se pela presença da uma translocação entre os
cromossomas 15 e 17, dando origem a um gene quimérico.
Tipicamente, é acompanhada de distúrbios da homeostase,
sobretudo síndromes hemorrágicos. Pode raramente estar
associada a fenómenos trombóticos.

Caso clínico
Mulher de 41 anos, observada por quadro de instalação

aguda de alteração da linguagem e diminuição da força mus-
cular no membro superior direito. Tinha tido no dia anterior um
episódio semelhante com duração inferior a seis horas. Na his-
tória médica passada, apresentava de relevo episódio de
tromboflebite do membro inferior, há dois meses, medicada
com heparina de baixo peso molecular, por tempo desconhe-
cido. No exame neurológico, à admissão, apresentava afasia
de predomínio motor e uma discreta hemiparésia direita com
face. A ressonância cerebral revelou enfarte cerebral em terri-
tório parcial da artéria cerebral média esquerda. O hemograma
inicial revelou pancitopenia (9,2 g/dL de hemoglobina; 1270/µL
leucócitos (130 neutrófilos/µL); 59000/µL plaquetas). O eco-
doppler dos vasos do pescoço e o estudo cardíaco (ECG e
ecocardiograma) foram normais. O mielograma mostrou 63%
de promielócitos granulares com morfologia anormal e o estu-

do citogenético a presença de translocação dos cromosso-
mas 15 e 17 confirmando o diagnóstico de Leucemia
Promielocítica Aguda. O estudo imunológico revelou anticorpo
anti-cardiolipina IgG positivo (32,4 GPL/mL, normal <20) com
ANAs, anti-β2 glicoproteína e anti-coagulante lúpico negativos
e fibrinogénio, tempo de protrombina e tromboplastina parcial
normais. Não apresentava critérios para síndrome de coagula-
ção intravascular disseminada. Inicialmente foi medicada com
antiagregante plaquetário durante dois dias e depois hipocoa-
gulada com heparina endovenosa. Ao terceiro dia de interna-
mento foi transferida para o Serviço de hematologia onde ini-
ciou tratamento com tretinoína seguido de idarrubicina. Teve
evolução favorável dos défices neurológicos. Um mês após a
instalação do enfarte, quando se encontrava em fase de apla-
sia medular (com valores de plaquetas persistentemente abai-
xo de 10000/ µL e já sem hipocoagulação), teve episódio de
hemorragia intracraniana espontânea, subdural e intraparen-
quimatosa, hemisférica esquerda fatal. 

Comentários
Trata-se de um enfarte cerebral em doente jovem com pan-

citopenia, cuja investigação etiológica levou ao diagnóstico de
leucemia promielocítica, causa rara de AVC. Consideramos o
estado pró-trombótico como factor etiológico do enfarte cere-
bral. Apesar da melhoria inicial dos défices neurológicos, a
doença hematológica foi determinante na evolução clínica. 

C18. Enfarte cerebral como manifestação de leucemia
promielocítica

Márcio Cardoso1, Luciana Xavier2, Sofia Pina3, Assunção Tuna1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Hematologia e 3-Serviço de Neurorradiologia do Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: marcio_neves_cardoso@sapo.pt
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Introdução
A etiologia do Acidente Vascular Cerebral (AVC) recorrente

no jovem constitui um desafio. Descrevemos um caso raro de
síndrome MELAS (Encefalomiopatia mitocondrial, acidose lác-
tica, “stroke-like episodes”).

Caso Clínico
Homem, 45 anos, antecedentes: HTA, DM2, pancreatite

crónica alitiásica, hipertrigliceridémia, cataratas, IRC. Sem his-
tória familiar de doença cerebrovascular. Aos 44 anos teve
crise mioclónica com generalização secundária, altura em que
se evidenciaram lesões isquémicas antigas cerebelosa e talâ-
mica direitas, atribuídas a aterosclerose precoce e doença de
pequenos vasos hipertensiva/diabética. Aos 45 anos foi admi-
tido por hemianópsia homónima direita de instalação em dias,
acompanhada de vómitos. A TAC CE revelou lesão hipodensa
aguda occipito-temporal esquerda. Três dias depois instalou-
se afasia global e hemiparésia direita. Nova TAC CE mostrou
extensão da lesão à totalidade dos lobos occipital e temporal
esquerdos (não correspondendo a território arterial típico),
com edema local. Quarenta dias depois surge amaurose e é
evidenciada nova lesão occipitoparietal direita. Registaram-se

ao longo do internamento mioclonias generalizadas que cede-
ram a Clonazepam e Lamotrigina. Recuperou parcialmente da
hemiparésia e afasia, mantendo amaurose. O estudo etiológi-
co do AVC isquémico no jovem foi negativo. O doseamento de
lactato e piruvato revelou elevação no LCR, com acidose lác-
tica flutuante agravando nos períodos críticos. A biópsia mus-
cular mostrou uma “ragged red fiber”. O estudo genético para
as mutações clássicas de MELAS foi negativo, estando em
curso estudo complementar.

Discussão / Conclusões
No nosso caso, a hipótese diagnóstica de MELAS não

pode ser excluída, estando em curso estudo genético alarga-
do. O diagnóstico de MELAS deve ser considerado em doen-
tes com AVC isquémico atípico (envolvendo territórios não
arteriais, recuperação rápida dos défices neurológicos), espe-
cialmente se associado a convulsões, encefalopatia, surdez
neurosensorial, diabetes ou fraqueza muscular generalizada.
O estudo genético inicial deve incluir as mutações clássicas,
devendo ser alargado perante suspeita clínico-imagiológica e
achados bioquímicos/histológicos favoráveis.

C19. Acidente Vascular Cerebral recorrente em adulto jovem –
provável MELAS

João Martins1,2, Filipa Gândara3, Filipa Almeida4, Luísa Alves1,2, Sofia Calado1,2

1-Serviço de Neurologia, 2-Unidade de AVC, e 3-Serviço de Medicina III, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE; 4-Serviço de Medicina,
Hospital do Espírito Santo, Évora.
E-mail: joaomartins.dr@gmail.com

Introdução
A complicação mais frequente após procedimentos subdu-

rais (punção lombar, raquianestesia) consiste no síndromo de
hipotensão de líquor, condição geralmente benigna e autolimi-
tada. Caracteriza-se por cefaleia ortostática, associada ou não
a sintomas neurológicos adicionais, tratada usualmente com
medidas conservadoras (decúbito, hidratação, analgesia) e/ou
“blood patch”. Descrevemos um caso raro de hematoma sub-
dural (HSD) e subaracnoideu ocorrendo após raquianestesia.

Caso Clínico
Homem de 28 anos com cardiomiopatia hipertrófica, sem

antecedentes relevantes, medicação habitual, abuso de subs-
tâncias ou história de traumatismo craniano. Submetido a
artroscopia do joelho por ruptura ligamentar sob raquianeste-
sia (agulha 26 Gauge), que decorreu sem complicações.
Medicado com HBPM profilática. Após o procedimento, ini-
ciou cefaleia generalizada de carácter opressivo e intensidade
moderada, melhorando com o decúbito. Foi medicado com
analgésico, hidratação e repouso, sem benefício. Ao 11º dia
pós-operatório (d11) verificou-se agravamento da intensidade
da cefaleia, agora com localização parietal esquerda, sem

remissão com o decúbito. A TAC CE (d15) foi considerada nor-
mal. No d17 ocorreu depressão do estado de consciência e
crise parcial simples motora do MSD com generalização
secundária. A RM-E evidenciou HSD e subaracnoideu suba-
gudo occipito-parietal esquerdo, sem efeito de massa e sem
indicação cirúrgica. O estudo da coagulação foi normal.
Adoptaram-se medidas conservadoras e tratamento antiepi-
léptico, com remissão clínica e reabsorção do hematoma nas
semanas seguintes.

Discussão / Conclusões
No nosso caso, a alteração das características da cefaleia,

alteração do estado de consciência e a crise convulsiva justi-
ficaram o uso de RM para esclarecimento diagnóstico. O HSD
após procedimento subdural / epidural é uma complicação
rara (25 casos descritos) mas potencialmente fatal (16%), con-
sequência do estiramento e ruptura de veias-ponte. Deve ser
considerado perante quadro de cafaleia refractária com perda
do carácter postural, aparecimento de sinais neurológicos
focais e/ou alteração do estado mental. O reconhecimento
precoce desta condição tratável é crucial para a prevenção de
complicações potencialmente letais.

C20. Acidente Vascular Cerebral hemorrágico após
raquianestesia

João Martins, Tânia Lampreia, Sofia Calado
Serviço de Neurologia e Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE.
E-mail: joaomartins.dr@gmail.com
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Introdução
A Vasculite Primária do Sistema Nervoso Central é uma

etiologia rara de síndromes vasculares cerebrais. Tem forma
de apresentação heterogénea e o seu diagnóstico não é fácil,
exigindo exames dispendiosos, por vezes invasivos e com um
número significativo de falsos negativos.

Caso clínico
Doente do sexo masculino, 40 anos, enviado à urgência

por síncope. Apresentava, com 1 ano de evolução, diminuição
de rendimento profissional, apatia, desinteresse, indiferença,
alterações da marcha e disartria, já seguido em Psiquiatria.
Antecedentes de hipertensão arterial grave, de difícil controlo,
com 5 anos de evolução. Fumador desde os 11 anos.
Apresentava-se vigil, apático e lentificado, com deterioração
cognitiva, sinais piramidais à direita e cerebelosos à esquerda.
Do estudo efectuado salienta-se uma hipercolesterolemia,
com restante painel analítico negativo (incluindo estudos de
hemostase, patologia auto-imune, endocrinológica, microbio-
lógica, CADASIL e doença de Fabry). A TC crânio encefálica
evidenciava leucoencefalopatia arteriopática e enfartes lacu-
nares e a RM crânio encefálica com angiografia evidenciava

lesões lacunares infra e supratentoriais, uma delas em fase
aguda, sem lesões dos vasos evidenciáveis pela técnica
angiográfica. O EEG não mostrava alterações significativas.
Realizou ainda um estudo das Funções nervosas superiores
que mostrava sofrimento fronto-parieto-temporal ou das vias
de conexão enquadrável em demência vascular. Do estudo
cardíaco efectuado destaca-se o ECG que mostrava uma car-
diopatia isquémica, o Ecocardiograma transesofágico que
mostrava uma insuficiência mitral, comunicação intra-atrial e
ateromatose aórtica e o MAPA que mostrava hipertensão não
controlada apesar de medicação. A pesquisa de causas de
hipertensão secundária foi negativa. Realizou por fim uma
angiografia clássica que demonstrou uma vasculite cerebral
multifocal dos vasos de médio e pequeno calibre. O doente
iniciou prevenção secundária de AVC, encerrou a comunica-
ção intra-atrial e iniciou também terapêutica específica de vas-
culite primária do sistema nervoso central.

Conclusões
O caso clínico apresentado mostra umas das formas de

apresentação da doença e ilustra algumas das dificuldades
diagnósticas.

C21. Vasculite primária do sistema nervoso central – caso clínico
de uma patologia rara

Paulo Coelho, João Raposo, Motasem Shamasna, Carla C. Nunes, Grilo Gonçalves
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E.
E-mail: pauloscoelho@netcabo.pt

Introdução
A vasculite primária do sistema nervoso central (SNC) é um

tipo grave de angeíte inflamatória que afecta apenas o SNC na
ausência de manifestações inflamatórias sistémicas. As altera-
ções vasculares cerebrais após a radioterapia para tratamen-
to de tumores intracranianos representam um distúrbio iatro-
génico potencialmente grave. As lesões cerebrais podem
ocorrer em 5-37% dos doentes tratados e geralmente ocorrem
6 meses a 2 anos após a radioterapia.

Caso Clínico
Apresenta-se o caso clínico de uma doente do sexo femi-

nino, 36 anos de idade, com antecedentes pessoais de
Ependimoma cerebral operado aos 16 anos de idade e sub-
metida a radioterapia aos 17 anos. Recorreu ao SU no dia
26/02/2007, por disartria e sensação de “dormência” do mem-
bro superior esquerdo, de instalação súbita. Foi internada no
Serviço de Neurologia e submetida a RM-CE que evidenciou
três áreas lesionais isquémicas recentes (opercular direita,
tálamo-capsular direita e talâmica lateral esquerda) e sinais de
intervenção cirúrgica parietal esquerda. Analiticamente desta-

cava-se dislipidemia. O estudo auto-imune foi negativo (ANA,
ANCA, ENA, anticorpos antitiroideus, anticardiolipinas e anti-
β2-glicoproteína1). O estudo dos vasos cervicais por ecodop-
pler, tal como, o ecocardiograma transesofagico não revela-
ram alterações. Iniciou tratamento com ácido acetilsalicilico
100mg/dia e sinvastatina 20mg/dia. No dia 29/10/2008 recor-
re ao SU por quadro de cefaleias, “tonturas” e parestesias na
hemiface esquerda. Realizou TAC-ce e RMN-ce que eviden-
ciaram hemorragia temporo-occipital direita com discreto
edema lesional. A doente foi submetida a angiografia cerebral,
que revelou achados compatíveis com vasculite do sistema
nervoso central.

Discussão/Conclusão
O caso clínico apresentado vem reforçar a importância do

acompanhamento de longo prazo dos doentes submetidos à
radioterapia. Os exames de neuro-imagem são úteis na detec-
ção de alterações precoces, que podem alertar os clínicos
para a possibilidade do desenvolvimento de vasculopatia e
para as medidas terapêuticas necessárias.

C22. Vasculite primária do SNC pós radioterapia
Motasem Shamasna, Paulo Coelho, João Raposo, Ana Morgadinho, Florbela Magalhães, Pedro Velho
Serviço de Neurologia Centro Hospitalar de Coimbra – EPE.
E-mail: motasem_shamasna@hotmail.com
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Introdução
A trombose da artéria basilar (TAB) tem reconhecidamente

um mau prognóstico funcional e vital. O benefício do trata-
mento médico de suporte e da hipocoagulação na fase aguda
não é claro, razão pela qual se têm procurado estratégias tera-
pêuticas mais invasivas, como a trombólise intra-arterial (TIA),
recomendada em doentes seleccionados pelas normas de
orientação da ESO em 2008.

Caso clínico
Homem de 51 anos, com história conhecida de de hiper-

tensão arterial (medicado) e tabagismo, que sofre instalação
súbita de disartria e hemiparesia direita, orientado como Via
Verde para o Hospital de São Marcos. Durante a observação
tem agravamento dos défices, com instalação de dismetria à
esquerda e limitação da oculomotricidade, com pontuação
NIHSS de 17. A TAC cranioencefálica aos 296 minutos de clí-
nica era normal. Por suspeita de TAB em evolução avançou-se
para procedimento endovascular de revascularização (330
minutos de clínica). A angiografia confirmou a suspeita diag-
nóstica e realizou-se injecção local de pequenas doses de
alteplase através de microcatéter, até um total de 7mg, altura

em que se observou revascularização quase completa do ter-
ritório dependente do sistema vertebrobasilar. O controlo com
RMN imediatamente após revelou apenas enfarte protuberan-
cial com restrição na difusão, com maior expressão à esquer-
da, sem transformação hemorrágica. O doente teve alta 9 dias
depois, capaz de marcha autónoma, com pontuação NIHSS =
5, mRS = 3 e índice de Barthel = 75. Na reavaliação aos 4
meses o doente apresentava pontuação NIHSS = 5 mas com
maior grau de independência (mRS=2, Barthel=100). A inves-
tigação etiológica foi negativa até ao momento.

Conclusões
A TIA é um tratamento eficaz em casos seleccionados de

TAB e parece trazer mais benefícios quanto mais precoce-
mente realizada. A TIA depende da disponibilidade e rápida
coordenação entre várias especialidades hospitalares (incluin-
do Neurorradiologia de Intervenção), características mandató-
rias numa UAVC de tipo A. Outras abordagens terapêuticas
para a TAB estão disponíveis, ao contrário de estudos contro-
lados e randomizados que melhor orientem a decisão tera-
pêutica nesta “catástrofe neurológica”.

C23. Trombólise intra-arterial de trombose da artéria basilar:
caso clínico

João Pinho1, Margarida Rodrigues1, João Cerqueira1, Manuel Ribeiro2, Ricardo Maré1, Carla Ferreira1, João Fontes1, Jaime Rocha2

1-Unidade de AVC do Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: jdpinho@gmail.com

Introdução
A hemorragia subaracnoideia (HSA) espontânea circunscri-

ta à alta convexidade cerebral é rara e manifesta-se por
espectro clínico heterogéneo. A dificuldade na diferenciação
entre hemorragia subpial e hemorragia cortical petequial con-
tribui para a pluralidade de mecanismos fisiopatológicos sub-
jacentes à HSA da alta convexidade.

Metodologia
Todos os doentes internados na Unidade de AVC (UAVC)

com AVC agudo são prospectivamente registados numa base
de dados. Desta base de dados foram seleccionados todos os
doentes, incluídos entre Janeiro de 2006 e Novembro de 2008,
que apresentaram como critério imagiológico a presença de
HSA da alta convexidade cerebral em TAC CE.

Resultados
Durante o período de 3 anos identificámos 6 doentes com

HSA da alta convexidade internados na UAVC. Dos 6 doentes,
quatro eram do sexo masculino e apenas uma doente apre-
sentava idade <55 anos. Todos os doentes apresentaram pelo
menos um factor de risco vascular e em nenhum dos 6 doen-
tes havia ocorrência de traumatismo crânio-encefálico recente.
Apenas 3 doentes cursaram com cefaleia, que em todos agra-

vava com o decúbito e/ou manobras de Valsalva. A cefaleia de
instalação súbita típica da HSA surgiu exclusivamente num
doente. Dois doentes apresentaram sinais meníngeos, 2 doen-
tes defeito motor e 4 doentes crises epilépticas. Na maioria, as
crises epilépticas tinham clinicamente um carácter focal (3
doentes), em nenhum EEG foi documentada actividade epilep-
tiforme e nos 4 doentes houve remissão total sob terapêutica
anti-epiléptica. Dos 3 doentes em que foi realizada punção
lombar, apenas 1 apresentava xantocromia. Verificou-se capta-
ção local de contraste nos 2 doentes que realizaram TAC CE
com contraste. Apenas num 1 doente não foi feita RM CE e
noutro doente não foi realizada angiografia cerebral. Em
nenhum dos 5 doentes foi feito o diagnóstico angiográfico de
aneurisma cerebral. Identificaram-se como possíveis etiologias:
trombose venosa cerebral (2 doentes, um dos quais com fístu-
la dural), vasculite do SNC (1 doente) e angiopatia amilóide
possível (3 doentes). O mRankin na alta hospitalar foi ≥3 em 2
doentes e o mRankin no follow-up foi <3 em todos os doentes.

Discussão / Conclusão
A HSA com um padrão de exclusiva distribuição corticopial

parece apresentar uma semiologia clínica diferente da semio-
logia clássica de HSA. A HSA da alta convexidade cerebral
raramente é causada por ruptura de aneurisma cerebral.

C24. Hemorragia subaracnoideia da alta convexidade cerebral
numa unidade de AVC

Filipa Falcão, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte.
E-mail: fnfalcao@net.sapo.pt
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Introdução
A hemorragia subaracnoideia perimesencefálica é definida

por um padrão de hemorragia na TC-CE, realizada nas primei-
ras 72 horas após instalação dos sintomas, caracterizado pela
presença de sangue perimesencefálico, com ou sem extensão
à parte anterior da cisternas supraselares e/ou parte basal da
vala sílvica, e presença de uma angiografia cerebral negativa.
Sendo considerada uma entidade benigna, desconhece-se no
entanto o comportamento desta patologia em doentes anti-
coagulados.

Caso Clínico
Mulher, 61 anos, portadora de anel de Carpentier em posi-

ção tricúspide e sob anticoagulação oral com varfarina por
fibrilhação auricular reumatismal. Internada com o diagnóstico
de hemorragia subaracnoideia com padrão perimesencefálico
na TC-CE realizada às 8h após instalação dos sintomas.
Clinicamente apresentava um Hunt e Hess 2. Analiticamente:
INR 2,9. Suspendeu a anticoagulação. Iniciou protocolo médi-
co de HSA. Nas primeiras 24 horas de internamento instalou-

se parésia do III par craniano direito, a TC-CE não mostrou
alterações de novo e a angiografia cerebral convencional foi
negativa. Ao 3º dia de internamento verificou-se coma de ins-
talação súbita precedido de cefaleias, náuseas e vómitos. A
TC-CE mostrou re-hemorragia subaracnoideia extensa das
cisternas da base, com hemorragia intra-ventricular (III e IV
ventrículos) e hidrocefalia aguda. Analiticamente com INR de
5. A doente foi operada com colocação de drenagem ventri-
cular externa e faleceu ao 6º dia de internamento.

Conclusão
Com este caso alertamos para o facto da hemorragia peri-

mesencefálica no doente anticoagulado perder as característi-
cas de benignidade descritas na literatura. Tendo, pelo contrá-
rio, um comportamento mais agressivo que as hemorragias
subaracnoideias com identificação de aneurisma, pelo facto
de não se identificar o local de hemorragia. Verificou-se ainda
a interacção medicamentosa da dexametasona na potencia-
ção do efeito anticoagulante da varfarina, que contribuíu para
a extensão da hemorragia.

C25. Hemorragia subaracnoideia perimesencefálica num doente
anticoagulado

Patrícia Pita Lobo, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospital Lisboa Norte.
E-mail: anapa.pitalobo@gmail.com

Introdução
A miopatia dos cuidados intensivos ou de doença crítica

está frequentemente associada a doença respiratória aguda,
síndrome de resposta inflamatória sistémica (SIRS) e ao uso
concomitante de fármacos corticoesteroides, bloqueadores
neuromusculares não despolarizantes e aminoglicosidos. O
diagnóstico diferencial baseia-se nos estudos neurofisiológi-
cos e biópsia muscular.

Caso Clínico
Mulher, 73 anos, com factores de risco vasculares, admiti-

da na Unidade de AVC com o diagnóstico de Acidente
Vascular Cerebral (AVC) isquémico no território das artérias
cerebral média e anterior esquerdas, por oclusão ateromatosa
da artéria carótida interna esquerda. Constatou-se agrava-
mento neurológico ao 2º dia de internamento por enfarte cere-
bral maligno tratado com terapêutica médica. Ao 6º dia de

internamento a doente desenvolveu SIRS no contexto de
pneumonia nosocomial. Concomitantemente verificou-se
agravamento clínico-laboratorial com tetraparésia flácida e
hiporeflexia, rabdomiólise, hipofosfatémia e aumento das enzi-
mas hepáticas. A RMN-CE não revelou lesão estrutural do
tronco cerebral e o EEG não mostrou actividade epiléptica. O
EMG demonstrou sinais compatíveis com lesão de fibra mus-
cular. A biópsia muscular mostrou aspectos histológicos com-
patíveis com miopatia dos cuidados intensivos. Durante o
internamento verificou-se resolução da infecção e melhoria
gradual da tetraparésia com recuperação parcial esquerda.

Conclusão
Com este caso clínico descrito de miopatia dos cuidados

intensivos, verifica-se que esta patologia não é exclusiva das
Unidades de Cuidados Intensivos e pode ocorrer em Unidades
de AVC.

C26. Miopatia de Doença Crítica numa Unidade de Acidentes
Vasculares Cerebrais

Patrícia Pita Lobo, Cândida Barroso, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospital Lisboa Norte.
E-mail: anapa.pitalobo@gmail.com
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Introdução
A Fistula arteriovenosa dural medular representa uma

causa tratável de mielopatia progressiva, que atinge com
maior frequência o género masculino e se apresenta geral-
mente na 6 a 7ª década. A sua descrição inicial remonta a Foix
e Alajouanine em 1926. 

Casos Clínicos
Descreve-se o caso de um homem de 64 anos observado

na sequência de um traumatismo craniano, que teve como
consequência um pequeno filme de hematoma subdural fron-
tal esquerdo sem indicação neurocirurgica e uma fractura ali-
nhada occipital. Havia sofrido uma queda da própria altura por
claudicação da perna direita na tarde em que foi observado.
Apresentava-se em Glasgow 15, apenas com vaga cefaleia
occipital. Objectivou-se a existência de uma monoparésia cru-
ral direita, grau 2 (MRC), com hiporreflexia rotulinana homola-
teral, abolição de ambos os aquilianos, cutaneoplantares em
flexão e hipostesia em sela, com extensão até ao dermátomo
L2 ipsilateralmente e até L4 à esquerda, sem compromisso
cordonal posterior, nem laserge ou bragard. Questionado,
mencionou que, 3 semanas antes, havia sofrido dor súbita e
lancinante na transição lombossagrada, ao se levantar de uma
cadeira. A dor persistiu, apesar de tratamento com AINE,
embora com menor intensidade. Dias depois começou a sen-

tir dificuldades em iniciar a miccção e polaquiúrica e, após
uma semana, fraqueza progressiva na perna direita e altera-
ções sensitivas em ambas. Estava obstipado há alguns dias e
impotente há cerca de dois anos. Dos seus antecedentes
salientava-se como relevante, neoplasia gástrica identificada
dois anos antes, tratada então através de gasterectomia sub-
total. Investigado através de RMN vertebro-medular, identifi-
cou- de hipersinal T2 centromedular sem expansão medular
desde o plano de T7 até ao cone e múltiplos fenómenos de
flow-void ao longo dos segmentos torácico e lombar, dorsais
à medula. O estudo por angiografia convencional haveria de
comprovar corresponderem estes a veias ectásicas em conti-
nuidade com a artéria radicular originada da intercostal T10
direita, através do trajecto desta última ao longo do buraco de
conjugação T10-T11, diagnosticando a lesão como uma fístu-
la arteriovenosa intradural dorsal, que haveria de ser, poste-
riormente obliterada por via endovascular.

Conclusão
A forma de apresentação aguda da fístula intradural medu-

lar é pouco comum, embora não seja excepcional. Os aspec-
tos clínicos observados, evocando uma plurirradiculopatia são
expectáveis face a um diagnóstico precoce. Descreve-se este
caso com o propósito de salientar esta causa rara mas poten-
cialmente tratável de mielopatia. 

C27. Fistula arteriovenosa intradural medular

João Paulo Gabriel1, Bruno Moreira2, Pedro Guimarães1, Ana Graça Velon1, Mário Rui Silva1

1-Unidade de AVC do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 2-S. de Neurorradiologia do Hospital de Stº. António Centro
Hospitalar do Porto.
E-mail: jp.sequeira@iol.pt

Introdução
A Encefalopatia Posterior Reversível (EPR) é uma entidade

com aspectos imagiológicos e clínicos bem definidos. Surge
habitualmente associada a outras situações clínicas (como a
eclâmpsia, glomerulonefrites ou o Lupus Eritematoso Sistémico)
ou à utilização terapêutica de algumas drogas (ciclosporina, cis-
platina, eritropoetina, etc.). Ocasionalmente, podem estar pre-
sentes aspectos imagiológicos atípicos, entre os quais a pre-
sença de hemorragia intra-parenquimatosa.

Caso clínico
Puérpera de 35 anos de idade, com diagnóstico prévio de

lúpus eritematoso sistémico e síndrome do anticorpo anti-fosfo-
lipídeo, que às 31 semanas de gravidez desenvolve quadro de
eclâmpsia, que viria a motivar a realização de cesariana. Três
dias depois, a doente é referenciada ao serviço de urgência por
quadro, de instalação sub-aguda, caracterizado por cefaleias,
episódio convulsivo único, alteração do estado mental (com
confusão e desinibição alternando com períodos de letargia),
alterações visuais (inicialmente sob a forma de uma síndrome
de Anton, com evolução posterior para uma hemianopsia/ina-
tenção visuo-espacial direita), alterações dispráxicas e disfási-
cas, síndrome de Gerstmann e discreta hemiparésia direita.

A TC-CE evidenciou um hematoma parieto-occipital esquerdo
com importante edema vasogénico, bem como a presença de
hipodensidades com localização parieto-occipital posterior direi-
ta e na alta convexidade frontal anterior bilateralmente. A RM-CE
demonstrou, para além do hematoma já demonstrado por TC-
CE, múltiplos focos de hipersinal em DP, T2 e FLAIR, dispersos
por ambos os hemisférios cerebrais, no cerebelo e mesencéfalo. 

Apesar de a evolução do quadro clínico ter sido complica-
da por uma coagulopatia de consumo, registou-se uma evolu-
ção favorável das manifestações neurológicas descritas,
tendo a doente tido alta significativamente melhorada. Dois
meses depois a recuperação era quase completa no plano clí-
nico e a RM-CE demonstrou uma reabsorção sub-total do
hematoma parieto-occipital direito e a resolução da maioria
dos focos de hipersinal anteriormente objectivados.

Conclusões
O risco de complicações e o prognóstico global da EPR

parece estar directamente relacionado com o seu reconheci-
mento precoce e com a consequente instituição de medidas
terapêuticas adequadas, justificando-se assim esta chamada
de atenção para uma entidade cujo diagnóstico depende de
um elevado índice de suspeição. 

C28. Encefalopatia posterior reversível plus pós-eclâmpsia
João Raposo, Paulo Coelho, Ana Morgadinho, Carla Nunes, Pedro Velho, Alexandre Dionísio
Serviço de Neurologia – Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, Coimbra.
E-mail: jpl.raposo@gmail.com
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Introdução
O síndrome de leucoencefalopatia posterior reversível

(SLPR) é uma entidade clinico-radiológica caracterizada por
aparecimento abrupto de manifestações clínicas, tais como
cefaleias, crises convulsivas e défices neurológicos focais, em
associação com evidência imagiológica de estreitamento e
dilatação segmentares das artérias cerebrais de médio e gran-
de calibre. Tem sido descrito em associação a diversas pato-
logias que envolvem vasoconstrição prolongada, mas reversí-
vel, das artérias cerebrais, com particular susceptibilidade da
circulação posterior. A pre-eclâmpsia/eclâmpsia é uma das
condições frequentemente associadas a SLPR.

Casos clínicos
Descrevemos dois casos clínicos de puérperas de 29 e 32

anos de idade, que no 8.º e no 2.º dias do período pós-parto,
respectivamente, foram admitidas no Serviço de Urgência (SU)
por crises convulsivas tonico-clónicas generalizadas, precedi-
das por quadro de cefaleia e alterações visuais. O exame neu-
rológico inicial no SU era normal em ambos os casos. Na
ausência de alteração de significado patológico preciso na TC
cerebral e mantendo a suspeita de trombose venosa cerebral,
prosseguiu-se para a realização imediata de RM cerebral com
angio-RM que evidenciou múltiplos focos de hipersinal corti-

co-subcortical, de predomínio parieto-occipital, nas pondera-
ções de TR longo/FLAIR, sendo evidente, no 1.º caso, altera-
ções do calibre das artérias cerebrais posteriores.
Relativamente ao ecoDoppler cervical e transcraniano: no 1º
caso, efectuado no 5.º dia após os sintomas, era normal; no
2.º caso, ao 4º dia, evidenciou aceleração moderada difusa da
velocidade de fluxo nas artérias da base do crânio. Ambas as
doentes foram observadas precocemente por Obstetra, tendo
sido admitido o diagnóstico de eclâmpsia. No 1.º caso, foi ins-
tituída terapêutica com sulfato de magnésio e antiepiléptico na
fase aguda. Em ambos os casos, não se registou recorrência
sintomática e verificou-se reversibilidade das alterações ima-
giológicas. 

Conclusão
O puerpério é potencialmente acompanhado por uma

maior susceptibilidade de desregulação endotelial, sendo este
o fenómeno que se admite estar na base do vasoespasmo
cerebral e do edema vasogénico e citotóxico característicos
do SLRP. Mesmo na ausência de critérios formais de eclâmp-
sia, este diagnóstico deve ser considerado tendo em conta o
contexto clínico e após exclusão de outras causas potenciais
de SLRP.

C29. Puerpério, período de risco vascular – dois casos clínicos
de leucoencefalopatia posterior reversível

Sérgio Reis1, Miguel Gago1,2, Pedro Abreu1,2, Madalena Pinto1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de S. João, E.P.E.; 2-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: sergionreis@gmail.com

Introdução
A Leucoencefalopatia Posterior Reversível (RPLS) caracte-

riza-se pela associação de cefaleias, alterações visuais, con-
vulsões e encefalopatia a alterações de sinal na RMN encefá-
lica sugerindo edema vasogénico subcortical. A sua designa-
ção é algo enganadora, como se ilustra nos casos que se des-
crevem. 

Casos Clínicos
O primeiro diz respeito a uma mulher de 26 anos, observa-

da por encefalopatia aguda com menção a cefaleia intensa de
início nas 2 semanas anteriores. Evolui de forma rapidamente
progressiva com hipertensão intracraniana, convulsões toni-
co-clónicas, coma (ECG=4). Na RMN encefálica observaram-
se múltiplos focos de hipersinal T2, cortico-subcorticais fron-
to-parieto-temporo-occipitais bilaterais, e infratentoriais, na
transição ponto-mesencefálica e pedúnculo cerebeloso supe-
rior direito, e restrição à difusão no esplénio do corpo caloso.
O segundo é relativo a um homem de 45 anos, que desenvol-
veu ao longo de 48 horas, cefaleias, alterações visuais e crises
epilépticas generalizadas inaugurais. Demonstrou-se através
de RMN encefálica a existência hipersinal em DP/T2 e FLAIR

longo cortical e subcortical na regiões parieto-occipital bilate-
ralmente e temporal esquerda, nos centros sémiovais, coronas
radiatas, núcleo lenticular direito, protuberância, bolbo raqui-
diano e na substância branca hemisférica cerebelosa bilateral-
mente aqui, inclusivamente, com discreto efeito de massa.
Ambos têm em comum a hipertensão arterial grave, como
desencadeador do quadro neurológico, cuja investigação etio-
lógica demonstrou ser secundária a glomerulonefrite membra-
no e mesangioproliferativa não categorizável no primeiro caso
e a nefropatia por IgA no segundo. A recuperação neurológica
foi em ambos integral, ao longo de duas semanas, no primei-
ro caso, e, 3 dias, no segundo. A doente haveria de sofrer uma
nova crise epiléptica generalizada, 3 meses depois.

Conclusão
A RPLS foi descrita pela primeira vez há aproximadamente

uma década. È ainda uma entidade de etiopatogenia e limites
mal definidos. Ao contrário do que a sua designação faz supor,
os achados neurrorradiológicos que a caracterizam envolvem,
com frequência as estruturas corticais, frontais e até as infra-
tentoriais e nem sempre são reversíveis. 

C30. Leucoencefalopatia Posterior Reversível

Pedro Guimarães1, João Paulo Gabriel1, Ana Graça Velon1, Mónica Fructuoso2, Nelson Barros1, Marta Safronova3, Francisco Esteves1,
Fernando Afonso1, Mário Rui Silva1

1-Unidade de AVC e 2-S. Nefrologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. 3-S. Neurorradiologia da Unidade Local de Saúde
de Matosinhos.
E-mail: guimaraes.pedro.s@gmail.com
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Introdução
A síndrome de leucoencefalopatia posterior reversível

(PRES) caracteriza-se clinicamente por cefaleia, encefalopatia,
alterações visuais e crises epilépticas. São alterações imagio-
lógicas clássicas e típicas a presença de edema vasogénico
(traduzido na RMN cerebral por hipersinal em T2 sobretudo nas
regiões hemisféricas posteriores) reversível. Recentemente
também tem sido descrito o envolvimento das regiões anterio-
res, e raramente a associação a hemorragia.

Casos clínicos
Caso1: Mulher, 59 anos, sem antecedentes pessoais/fami-

liares relevantes, observada por cefaleia aguda, frontal, pulsá-
til, com náuseas e vómitos, de intensidade crescente em
horas, seguida de alterações da visão. Ao exame apresentava-
se vigil, com cegueira cortical. Tinha rigidez da nuca e Kernig
positivo. Apresentava TA-219/108mmHg e estava apirética. O
restante exame era normal. A TAC cerebral revelou lesão
hiperdensa na região frontal esquerda. A RMN cerebral mos-
trou hipossinal em T2, na região frontal esquerda, e múltiplos
focos de hipersinal córtico-subcorticais occipitais, frontais
bilaterais e cerebelosos. Durante o internamento teve alucina-
ções visuais complexas. Foi efectuado tratamento da hiper-
tensão. Teve recuperação progressiva dos défices neurológi-
cos até à normalidade. Dois meses depois, a RMN cerebral
mostrava foco de hemossiderose frontal, com total desapare-
cimento das restantes lesões. O estudo posterior excluiu cau-
sas secundárias de HTA. Manteve-se assintomática durante 2
anos de seguimento.

Caso 2: Mulher, 62 anos, com doença de Parkinson há 13
anos, observada por quadro de inicio agudo de cefaleia fron-
toparietal direita, associada a náuseas, vómitos e hipertensão
(TA-200/110mmHg). No dia seguinte associou-se quadro con-
fusional agudo com alucinações visuais complexas. Cerca de
48h após o início da clínica apresentou hemiparésia esquerda.
Tinha iniciado um mês antes midodrine. No exame estava
acordada, anosognósica, com desvio oculocefálico para a
direita, hemianópsia homónima e hemiparésia esquerdas (grau
3/5). A RMN encefálica revelou extenso hipersinal na região
occipital de ambos os hemisférios, com predomínio direito,
envolvendo as regiões anteriores e hipersinal superficial bilate-
ral, sugerindo sangue subaracnoideu. Foi tratada a hiperten-
são. Melhorou progressivamente com recuperação total. A
RMN realizada dois meses depois mostrou pequeno foco
isquémico córtico-subcortical paramediano direito, com desa-
parecimento total das restantes alterações. A HTA foi atribuída
ao midodrine.

Conclusões
Em ambos os casos, o quadro clínico, a localização, com-

portamento das lesões e a evolução levam-nos a considerar
tratar-se de PRES. Têm como particularidade a extensão das
lesões, o envolvimento cerebral anterior e a presença de
hemorragia subaracnoideia. Consideramos que face a um sín-
dromo clínico típico a hipótese de PRES deve ser equaciona-
da mesmo na presença de sangue subaracnoideu e de envol-
vimento das regiões anteriores do cérebro. 

C31. Apresentação atípica de síndrome de leucoencefalopatia
posterior reversível 

Ester Coutinho1, Joana Damásio1, José Pedro Pereira2, Manuel Correia1, Assunção Tuna1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia do Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto.

Introdução
Uma das indicações formais para procedimento endovas-

cular no território carotídeo é a reestenose após endarteriec-
tomia carotídea.

Casos Clínicos
No último semestre de 2008 procederam-se ao tratamento

endovascular de 4 reestenoses carotídeas em doentes previa-
mente submetidos a endarteriectomia carotídea por patologia
aterosclerótica. Tratam-se de 3 homens e 1 mulher, com ante-
cedentes de eventos cerebro-vasculares. Um doente apresen-
tou episódios de crises hipotensivas no pós-procedimento
imediato. As angiografias pós-procedimento não revelaram a

presença de estenoses residuais significativas. As ultrassono-
grafias à altura da alta clínica e ao 1º mês pós-operatório con-
firmaram a ausência de reestenoses hemodinamicamente sig-
nificativas.

Apresenta-se uma breve história clínica dos doentes,
exame auxiliares de diagnóstico, complicações associadas e
resultados obtidos.

Conclusões
A reestenose carotídea constitui uma das indicações for-

mais para angioplastia e Stent carotídeo. Revêem-se as reco-
mendações actuais para o tratamento e follow up da reeste-
nose carotídea.

C32. Tratamento endovascular da reestenose carotídea
Miguel Maia, Daniel Brandão, Joana Ferreira, Sandrina Braga, João Vasconcelos, Pedro Monteiro, Miguel Lobo, Pedro Brandão, Guedes Vaz
Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE.
E-mail: miguelopmm@hotmail.com
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Introdução
O estado nutricional é, cada vez mais, um elemento funda-

mental na abordagem de doentes hospitalizados, existindo
diversos estudos que correlacionam diversos outcomes, como
a sobrevida, tempo de internamento e taxa de complicações,
com a condição nutricional do indivíduo. 

No doente vítima de AVC, a avaliação do estado nutricional
é particularmente difícil pela falta de padronização dos instru-
mentos de avaliação actualmente existentes. 

Os autores propõem-se a avaliar o estado nutricional de
doentes internados por AVC, usando um conjunto completo
de dados nutricionais, inferindo o seu efeito sobre a recorrên-
cia de AVC e sobrevida.

Material e métodos
Estudo prospectivo, tipo coorte, em doentes admitidos no

Hospital de São João, com o diagnóstico de AVC (designação do
ICD10 desde o item 160 ao 164). A avaliação dos doentes decor-
reu nas primeiras 48h após admissão, englobando entrevista clí-
nica, exame objectivo (antropometria segundo métodos valida-
dos previamente) e colheita de sangue (doseamentos da proteí-
na transportadora do retinol, pré-albumina, oligoelementos, vita-
minas, e contagem de linfócitos no sangue periférico). O segui-
mento decorreu ao longo de 2 anos. Consideraram-se variáveis
dependentes, a sobrevida e recorrência de AVC. As variáveis
numéricas foram sumariadas em termos de média e desvio
padrão, e as categóricas em termos de mediana. A relação entre
as variáveis independentes e a recorrência do AVC foi estudada
por regressão logística. O efeito das co-variáveis foi estudado
pelo Método de Mantel-Haenszel. No estudo da sobrevida usou-
se a regressão de Cox. Suporte estatístico SPSS 16.0.

Resultados
Observaram-se cem doentes, com idade média 65,3anos,

e predomínio do sexo masculino. A maioria (74%) foi de natu-
reza isquémica e consistiu num primeiro evento (73%). O
NIHSS de admissão variou entre 1 e 26, com mediana de 9. As
variáveis bioquímicas, imunológicas e antropométricas não
variaram significativamente em relação aos valores de referên-
cia para a população geral. A contagem de linfócitos foi a
única variável que se relacionou de forma significativa com a
sobrevida, sobretudo para o primeiro quartil. 

Discussão
Os diversos factores nutricionais interagem entre si corre-

lacionando-se de forma complexa, pelo que não faz sentido o
estudo de um parâmetro isolado. Porém, é necessário cautela
não descurando o efeito potencial de covariáveis, nomeada-
mente clínicas. A relação da nutrição com o estado imunitário
do indivíduo é já conhecida, e ficou realçada neste trabalho.
Contudo é necessário conduzir estudos prospectivos especi-
ficamente desenhados para este efeito.

Conclusões
Na abordagem inicial de um doente com AVC importa

incluir uma avaliação sistemática do seu estado nutricional.

Agradeço o apoio prestado por: Dr António Oliveira e Silva,
ex-coordenador da Unidade de AVC do HSJ, e ao Prof. Paulo
Bettencourt, Director do Serviço de Medicina Interna 

Sem quaisquer conflitos de Interesse.

C33. Nutrição e estado imunitário no doente com AVC: factor
prognóstico

Carla Martins, Abílio Vilas Boas
Serviço de Medicina Interna, Hospital de São João, EPE, Porto.
E-mail: carlamrt@hotmail.com

Introdução
Tão significativamente como a tecnologia neuroendovas-

cular tem influenciado a medicina, demonstrando novos níveis
de complexidade e sofisticação, assim também o papel do
enfermeiro em neuroradiologia tem sido desafiado a acompa-
nhar e evoluir neste processo.

Objectivos
Da perspectiva de enfermagem este poster/cartaz propõe-se:
• Estabelecer a importância e relevância do enfermeiro

inserido na equipa multidisciplinar;
• Definir os princípios e fundamentos da prática de enfer-

magem relativamente à gestão de cuidados e recursos.
• Determinar o nível de conhecimento e expertise necessá-

rios para o planeamento e desempenho destas funções.

Metodologia
Método descritivo
Apresentação de Cartaz / Poster.

Conclusão
A reflexão e pesquisa empregues na elaboração deste pos-

ter foram extremamente úteis, facilitando o acesso a conheci-
mentos e tecnologia de ponta e simultaneamente proporcio-
nando tempo e oportunidade para a pausa e avaliação de prá-
ticas existentes.

Em consequência deste exercício, as prioridades e rotinas
têm vindo a ser alteradas e melhoradas, para promover maior
eficiência e eficácia e optimizar a qualidade dos cuidados.

C34. Enfermagem em técnicas cirúrgicas endovasculares
Maria Adelaide Sousa de Carvalho, Carlos Fernando Costa Rodrigues Lucas
Serviço de Imagiologia – Avenida Professor Egas Moniz.
E-mail: Carlos.lucas@netc.pt
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A hemiparésia ou a hemiplegia são das manifestações mais
marcantes após AVC, sendo o papel da enfermagem prepon-
derante na recuperação do doente. Nas primeiras semanas
após um AVC, é característico um tónus de hipotonia e flaci-
dez do hemicorpo afectado, sem movimentos voluntários, e
sem resistência ao movimento passivo. Em contrapartida,
após este período, e se não forem desenvolvidas acções em
contrário, é frequente o desenvolvimento do denominado
padrão espástico, que se traduz por um quadro de hipertonia,
com um aumento da resistência ao movimento passivo. 

O desenvolvimento de espasticidade produz posturas anor-
mais e movimentos estereotipados, impossibilitando o doente
de progredir no plano de reabilitação traçado e, consequente-
mente, iniciar os movimentos normais para a realização das
tarefas de vida de diárias. Assim, a reabilitação deve ser inicia-
da precocemente após a instalação súbita da doença, de
forma a minimizar o seu impacto na reintegração sócio-familiar.

Tendo em conta o modelo de reabilitação de Margaret
Johnstone (1979), que entre outros pontos, privilegia a utiliza-
ção de posicionamentos opostos aos padrões da espasticida-
de, mesmo antes desta surgir, existem apenas três decúbitos

em que o doente com hemiplégia/hemiparésia deve ser posi-
cionado: decúbitos laterais, para o lado são e lado afectado, e
decúbito dorsal, sempre em padrão anti-espástico. Apesar da
aplicação destes cuidados de reabilitação, na sua grande
maioria exigir formação diferenciada nessa área, importa que
os enfermeiros da equipa sejam capazes de compreender e
utilizar os mesmos princípios, de forma a contribuírem, através
de simples acções, para o processo. 

A motivação para a elaboração deste trabalho, surgiu com a
necessidade de actualização de conhecimentos teórico-práticos
sobre o tema em questão, uma vez que é uma área em cons-
tante evolução. Pretendemos sensibilizar os enfermeiros para a
importância de combater o padrão espástico, como acção
potenciadora da reabilitação do doente após AVC, através da
uniformização da prestação de cuidados de enfermagem. 

Foi utilizada a revisão sistemática de literatura sobre o
tema, como metodologia para a realização do cartaz. Este
será apresentado com recurso a imagens de padrão espásti-
co e actividades de enfermagem para o contrariar (posiciona-
mentos em padrão anti-espástico).

C35. Espasticidade após Acidente Vascular Cerebral – Que
consequências? Qual o papel do enfermeiro para a evitar?

Ana Sofia Rodrigues, Marta Isabel Pereira, Nuno Miguel Pinto
Enfermeiros do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria.
E-mail: anasvrodrigues@gmail.com; mia_pereira@sapo.pt; nuno_ventaneira@hotmail.com 

A reabilitação dos utentes com AVC é da responsabilidade
de uma equipa multidisciplinar cujas funções diferenciadas
têm como finalidade a reabilitação funcional e reintegração
sócio-familiar. Cada grupo profissional da equipa de reabilita-
ção (Médica Fisiatra, Fisioterapeuta, Terapeuta da Fala,
Terapeuta Ocupacional, Psicólogo Clínico, Enfermeiro de
Reabilitação e Assistente Social) tem o seu campo de acção
na multidisciplinaridade da equipa, da qual são parte integran-
te, o doente e seu cuidador informal. 

A comunicação e interacção entre estes diferentes grupos
profissionais da área de reabilitação da saúde são indispensá-
veis neste processo.

O poster tem como objectivo identificar os diferentes gru-
pos profissionais que compõem a equipa de reabilitação no
utente com AVC e qual a sua contribuição específica na reabi-
litação desta patologia, com o intuito de relembrar a todas as
pessoas envolvidas na recuperação do utente com AVC a
importância de cada grupo e do conjunto como um todo para
a recuperação do utente com AVC.

C36. A equipe multidisciplinar na reabilitação no doente com
Acidente Vascular Cerebral

Isabel Mota, Maria Rosário Martins, Sílvia Melo, Cláudia Mendes, Hélder Lopes, Margarida Carmo, Susana Lourenço, Carina Gameiro,
Helena Enes
Hospital Nossa Senhora da Graça Tomar / Centro Hospitalar Médio Tejo Tomar.
E-mail: md.martins@ensp.unl.pt; silcm@net.sapo.pt; motalopes@hotmail.com
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O Fisioterapeuta é visto essencialmente como um profis-
sional que intervém em diferentes domínios da área da saúde,
tendo como principal objectivo, a reabilitação do indivíduo,
mantendo ou maximizando a sua funcionalidade, as suas
capacidades psicológicas, sociais e afectivas. A aplicação de
técnicas adequadas e um plano de tratamentos eficaz dirigido
para o indivíduo, bem como a satisfação deste em relação a
esses cuidados de saúde, sempre foram de máxima impor-
tância para o fisioterapeuta. Não se pode no entanto descurar
o seu papel como educador quer do utente quer dos seus
familiares. Este ensino é fundamental para dar continuidade às

técnicas que foram aplicadas em cada sessão de fisioterapia
de modo que estas produzam o seu efeito a um nível máximo.

O cartaz tem como objectivo realçar a importância do ensi-
no feito quer aos utentes quer aos seus familiares durante
todo o processo de reabilitação. Numa primeira parte mostra
os ensinos feitos aos utentes e na segunda parte mostra os
ensinos feitos aos seus familiares. Com o intuito que relembrar
a todos as pessoas envolvidas na reabilitação do utente com
AVC a importância de um correcto e eficaz ensino é essencial
para a recuperação do utente com AVC.

C37. O papel do fisioterapeuta como educador ao utente com
AVC e seus familiares

Maria Rosário Martins, Sílvia Melo, Cláudia Mendes
Hospital Nossa Senhora da Graça Tomar / Centro Hospitalar Médio Tejo Tomar.
E-mail: md.martins@ensp.unl.pt; silcm@net.sapo.pt

Na reabilitação do utente com Acidente Vascular Cerebral
é fundamental ter sempre em consideração os problemas e
complicações associados, estes incluem: os problemas psico-
lógicos, a espasticidade, as contracturas e deformidades, a
trombose venosa profunda, a disfunção vesical e intestinal, a
disfunção oro-facial e o ombro doloroso. Salienta-se pela sua
frequência e consequente impacto negativo no processo de
reabilitação o ombro doloroso que ocorre em metade dos
hemiplégicos e a disfasia que surge em quarenta e cinco por
cento das pessoas com AVC. 

O objectivo deste cartaz é realçar a importância destas
complicações a todos os profissionais de saúde intervenientes
na recuperação do utente com AVC. Para além da intervenção
específica no âmbito da sua área profissional, devem ter pre-
sentes todas as complicações susceptíveis de surgir, nesta
patologia, fora do âmbito da sua intervenção específica.

C38. Problemas e Complicações Pós Acidente Vascular Cerebral
Isabel Mota, Maria Rosário Martins, Sílvia Melo, Cláudia Mendes, Hélder Lopes, Susana Lourenço
Hospital Nossa Senhora da Graça, Tomar / Centro Hospitalar Médio Tejo.
E-mail: md.martins@ensp.unl.pt; silcm@net.sapo.pt; motalopes@hotmail.com

A presente comunicação visa dar a conhecer a importância
da intervenção do assistente social com doentes com diag-
nóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Na maioria das situações o AVC conduz a um estado de
vulnerabilidade do indivíduo e das suas redes de suporte, pro-
vocando desequilíbrios e dificuldades na adaptação à nova
realidade. O processo de mudança social implícito desorgani-
za toda a vida do indivíduo implicando a modificação do seu
esquema de integração social.

Neste contexto, a contribuição do Serviço Social é deter-
minante, desenvolvendo-se no sentido de apoiar os indivíduos
de modo a que estes melhorem a sua capacidade de lidar com
a doença e envolvendo todos os elementos constituintes da
rede de interacção optimizando as respostas das redes de
suporte familiar e social.

Dado que a intervenção do assistente social tem subjacen-
te a construção da relação entre os doentes e os seus siste-
mas de recursos, são variados os instrumentos metodológicos
utilizados na avaliação das capacidades efectivas e potenciais
do cliente e do seu meio sócio - económico e cultural.

Sendo o diagrama em eco-mapa um dos instrumentos
metodológicos do Serviço Social, será efectuada a descrição
da intervenção realizada pela assistente social com um doen-
te com AVC, internado no Serviço de Neurologia, através da
representação gráfica das suas ligações à rede pessoal de
suporte e estruturas sociais, desenhando deste modo, o cha-
mado “sistema ecológico”.

C39. AVC, serviço social e intervenção em rede
Zélia Teresa Barateiro
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital Santa Maria, Lisboa.
E-mail: teresa.barateiro@gmail.com






