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A escolha está feita

O Congresso é uma Reunião de profissionais de determinada área de actividade para debater assuntos 

importantes sobre a área em questão, devendo ser um evento destinado a ensinar e aprender (adaptado 

do Dicionário de língua portuguesa).

Para conseguir este desiderato há escolhas a fazer:

Desde logo o conteúdo cientifico que deverá ser actual e interessando grande variedade de profissio-

nais dedicados de um modo particular à área da  doença vascular cerebral.

Daqui a escolha dos prelectores, intervindo nas Sessões ou Conferências, que deverão constituir uma 

indiscutível referência Nacional ou Internacional no tema a abordar.

Estas escolhas, sendo da responsabilidade da Entidade Organizadora, contribuem para um Programa 

Cientifico credor do patrocínio de Entidades como a Ordem dos Médicos Portugueses, a World Stroke 

Organization e a ESO.

Com efeito estamos perante um Congresso cujo Programa resultou de aprofundada reflexão sobre os 

aspectos que se acabam de referir.

Seguem-se as escolhas externas: Os Congressistas, que cientes de que tratando-se de uma Patologia 

a merecer particular atenção nos aspectos da Prevenção e do Tratamento, com elevada prevalência e da 

prática clinica diária, entendem ter todo o interesse em actuar segundo as mais recentes normas resultan-

tes de uma empenhada investigação no domínio das ciências básicas e clínicas. 

A Indústria Farmacêutica Inovadora dando boa conta da importância cada vez maior do Congresso e 

num espirito de reciproca colaboração éticamente baseada, faz a sua escolha marcando presença muito 

significativa (mau grado as dificuldades que se lhe apresentam).

A área da Comunicação Social mostra-se mais sensível a desempenhar a importante missão de difun-

dir para Profissionais e População Geral o importante contributo deste Congresso para a Saúde Nacional.

Contamos que este conjunto de Escolhas contribua para que Ensinando, Aprendamos.

Um Bom Congresso, são os nossos votos e a nossa convicção.

 Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro
 (Presidente do Congresso) (Presidente da Comissão Cientifica)
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08h30 - 09h30 Comunicações Orais I
 Presidência - Ivone Ferreira, Marta Carvalho

09h30 - 11h00 Aterosclerose cerebral 
 Sessão Conjunta com a SP Aterosclerose
 Presidência - Alberto Mello e Silva, Castro Lopes
09h30 - 09h45 Contributo dos vários factores de risco - José Pereira de Moura
09h45 - 10h05 Indicações para medidas preventivas - Pedro Marques da Silva
10h05 - 10h20 Avaliação neurossonológica - Elsa Azevedo
10h20 - 10h35 Avaliação neurorradiológica - Jaime Rocha
10h35 - 10h50 Tratamento da lesão aterosclerótica carotídea - Armando Mansilha
10h50 - 11h00 Discussão

11h00 - 11h30 Intervalo

11h30 - 11h50 Conferência: Evolução da incidência do AVC em Portugal - Manuel Correia
 Presidência - José Manuel Calheiros

11h50 - 12h50 Simpósio - Tratamento  e prevenção do AVC cardioembólico     
	 Desafios	comuns	na	prática	clínica
                       Organização Boehringer Ingelheim
  Boas vindas e introdução - José Ferro
 Desafios	comuns	no	tratamento	do	AVC	agudo	em	doentes	anticoagulados
 Teresa Pinho e Melo 
 Primary and secondary prevention of cardioembolic stroke: when and how to use NOACs
 Martin Grond

12h50 - 13h20 Conferência: Thrombolysis in acute ischaemic stroke - Peter Sandercock
 Presidência - Miguel Rodrigues

13h20 - 15h00 Intervalo

15h00 - 16h00 Sessão - AVC e evolução social
 Presidência - Miguel Castelo Branco, Vitor Oliveira
15h00 - 15h25 Influência	das	desigualdades	sócio-económicas	no	risco	vascular	- Henrique Barros
15h25 - 15h50 Impacto na gestão do SNS - Rui Cernadas
15h50 - 16h00 Discussão

16h00 - 17h00 Comunicações Orais - Casos clínicos
 Presidência - Ana Luísa Cruz, João Ramalho Fontes

17h00 - 17h30 Intervalo

17h30 - 18h30 Sessão - Doenças infecciosas e AVC
 Presidência - Ana Amélia Pinto, Henrique Lecour
17h30 - 17h50 Risco Vascular nas doenças infecciosas - António Sarmento
17h50 - 18h10  Doenças tropicais - Francisco Javier Carod Artal
18h10 - 18h30 Discussão

18h30 - 19h00 Conferência - Anticoagulantes da Fibrilhação Auricular. Qual e quando? - Carlos Aguiar
 Presidência - Miguel Viana Batista

19h15 Sessão de Abertura
 Convidado - D. Manuel Clemente
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08h30 - 09h30 Sessão do Interno - MGF - Apresentação interactiva de casos clínicos   
 Presidência - Gabriela Lopes, Rui Cernadas

09h30 - 10h45 Comunicações orais II
 Presidência - Carla Ferreira, Sebastião Geraldes Barba
 
10h45 - 11h15 Intervalo

11h15 - 12h00 Conferência: The concept of the penumbra - Can it be translated to stroke 
 management? - Dieter Heiss
 Presidência - Ruth Geraldes

12h00 - 13h00 Simpósio - Prevenção do AVC nos doentes com Fibrilhação Auricular
 Da evidência clínica à prática médica
        Organização Bayer
 Chairman: Castro Lopes
 Co-Chairman: Lopes Gomes
 Novidades do ROCKET AF - Pedro Marques da Silva
 Prevenção secundária do AVC com os novos anticoagulantes orais. Que evidência existe?  
 Patrícia Canhão

13h00 - 14h30 Intervalo

14h30 - 15h10 Eso Moment
 New recommendations on hemorrhagic stroke management - Christian Stapf
 Presidência - Patrícia Canhão

15h10 - 16h40 Comunicações orais III
 Presidência - Gustavo Santo, Luís Pereira

16h40 - 17h10 Intervalo

17h10 - 18h10 Simpósio  - Quando a cabeça não tem juízo, o corpo...
            Organização Astra Zeneca
 Presidência - Castro Lopes
 Acidente Isquémico transitório: Como Abordar? - Patrícia Canhão
 Doença Vascular Cerebral: Estatina, o encerrar de um ciclo - Pedro Marques da Silva

18h10 - 19h15 Sessão - Pressão arterial e outros sinais vitais no AVC
 Presidência - Espiga de Macedo, Vitor Tedim Cruz
18h10 - 18h40 How to manage vital signs in acute stroke - Patrik Michel
18h40 - 19h00  Orientações para o tratamento da HTA na prevenção secundária - Teresa Fonseca
19h00 - 19h15 Discussão                                                Apoio Takeda
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08h30 - 09h30 Sessão de Posters
 Presidência - Eduarda Afonso, Jorge Poço, Manuel Manita, Miguel Santos, Miguel Veloso

        Rafael Freitas

09h30 - 10h30 Sessão de MFR
 A bioengenharia na reabilitação do AVC

 Presidência - Grilo Gonçalves, Pedro Cantista

09h30 - 09h40 Introdução - Pedro Cantista

09h40 - 09h55 Dispositivo para correção postural do membro superior em doentes com AVC - 

 Tiago Marques

09h55 - 10h10  Desenvolvimento de novas ajudas técnicas e equipamentos de reabilitação, para   

 doentes vítimas de AVC - Luís Ferreira da Silva

10h10 - 10h30 Discussão

 

10h30 - 11h00 Intervalo

11h00 - 12h15 Sessão - Consequências do AVC que importa relevar - Disfunção miccional  
 e sexual
 Presidência - Francisco Cruz, Luís Cunha

 Disfunção Miccional
11h00 - 11h15 Abordagem urológica - Rui Pinto

11h15 - 11h30	 Abordagem	fisiátrica	- Ana Trepa

 Disfunção Sexual
11h30 - 11h45 Orientação da disfunção eréctil - Ivo Lopes

11h45 - 12h00 Nem sempre o que parece é - Manuel Esteves

12h00 - 12h15 Discussão

12h15 - 13h00 Conferência: Improving stroke treatment: current challenges and  future 

 perspectives - Michael Brainin 

 Presidência - José Ferro

13h00  Sessão de Encerramento
 Distribuição de prémios

 Atribuição da bolsa de investigação

15h30 - 17h30 Sessão de informação à população
 Aprenda o fundamental sobre o AVC - Castro Lopes

 A importância de uma alimentação saudável - Sandra Alves

 Nutrição nos doentes pós-AVC - Célia Lopes, Fábio Bernardino

 Testemunhos
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Aterosclerose cerebral. Indicações para medidas preventivas
Pedro Marques da Silva

Uma meta-análise recente, com mais de 300 000 doentes, 
avaliou o efeito de 9 polimorfismos genéticos (de 6 genes) as-
sociados a menores níveis de LDL-C ao longo da vida no risco 
de doença cardiovascular. A redução em cerca de 39 mg/dl (≈ 1 
mmol/l) de LDL-C esteve arrolado a uma diminuição consisten-
te em 54% no risco coronário (redução cerca de 3 vezes maior 
que a proporcionalmente obtida nos estudos com estatinas). 
Reduções semelhantes do risco com as estatinas obrigaria 
a diminuições de mais de 110 mg/dl do LDL-C (Ference BA, 
et al. JACC, 2012). Este estudo torna a intervenção precoce, 
atempada – quer nos estilos de vida, fundamental, quer com 
intervenção farmacológica, racional –, teoricamente  atrativa. 
Ao mesmo tempo, fundamenta o melhor aquilatar do risco car-
diovascular de um indivíduo e de adaptarmos recomendações 
e comportamentos médicos preventivos a esta nova realidade. 

E isto é especialmente pertinente na prevenção primária 
da doença vascular cerebral (os antecedentes pessoais de 
acidente vascular cerebral colocam, só por si, de imediato, o 
doente no grupo de muito alto risco, obrigando a estratégias 
terapêuticas imediatas, iteradas e com objetivos bem definidos, 
mais estritos) (Perk J, et al. Eur Heart J, 2012)

As complicações vasculares cerebrais não dependem de 
um único elemento em particular, mas da presença concomi-
tante de outras características capazes de aumentar a sua 
ocorrência (fatores de risco) e/ou das complicações clínicas 
associadas. A causalidade entre os diversos elementos e fi-
siopatológicos e a expressão da doença encerra um natural 
grau de incerteza, de carácter probabilístico (risco). O risco 

cardiovascular global, enquanto conceito, permite: substituir a 
classificação dicotómica pelo contínuo no risco; identificar os 
doentes com um risco elevado; modular a intensidade da in-
tervenção ao controlo efetivo dos fatores de risco; motivar os 
doentes para o pleno cumprimento das medidas modificadoras 
de estilos de vida e farmacológicas; e valorizar devidamente a 
necessidade e a efetividade de alguns tratamentos (Marques 
da Silva P. Rev Port Cardiol, 2010).

Qualquer algoritmo de estimação do risco deve incluir os 
fatores de risco adjetivados (primordiais), ser preciso na sua 
determinação e eficaz na modulação favorável e influência 
positiva sobre comportamentos clínicos e indicadores de saú-
de (morbilidade e mortalidade cardiovascular). Em Portugal 
deve-se dar preferência à tabela derivada do projeto SCORE, 
desenvolvida por um conjunto de Sociedades Científicas euro-
peias congéneres. A Direcção-Geral da Saúde determina que 
o risco global cardiovascular seja calculado em função do perfil 
de fatores de risco presentes, em todos os indivíduos em risco 
cardiovascular, sem antecedentes conhecidos de doença clíni-
ca evidente (prevenção primária). No entanto, esta determina-
ção deve ser prioritária em todos os indivíduos assintomáticos 
com um risco cardiovascular elevado, como resultado da pre-
sença de múltiplos fatores de risco (ou de níveis extremamente 
elevados de um único fator de risco) ou de antecedentes fami-
liares de 1º grau com história precoce de doença cardiovas-
cular aterosclerótica. No concreto, a doença cerebrovascular 
aparece como um “amplificador” do risco calculado, sendo apli-
cável um possível coeficiente corretor, multiplicando por 1.5 o 
risco calculado no SCORE.

Contributo dos vários factores de risco

José Pereira de Moura

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), primeira causa de mor-
te em Portugal, apresenta uma etiologia multipla, que inclui a 
cardio-embólica, quase sempre associada à fibrilhação auricu-
lar, a aterosclerose carotídea e aórtica, a doença de peque-
nos-vasos e a hemorrágica, intracerebral e sub-aracnoideia.  
Assim não é de estranhar que os fatores de risco da doença 
vascular cerebral não sejam perfeitamente sobreponíveis aos 
da doença coronária, quase sempre com uma aterotrombose 
subjacente, nomeadamente no que diz respeito à sua impor-
tância relativa. É o caso da dislipidemia que tem apresentado 
relativamente a esta doença uma relação nem sempre unifor-
me. Assim, se relativamente aos fenómenos aterotrombóticos 
algumas dislipidemias se comportam como fatores de risco sig-
nificativo, assiste-se ao desaparecimento desta relação ao con-
siderar outros tipos de AVC. No que se refere ao AVC hemorrá-
gico a grande maioria dos trabalhos mostra uma relação entre 
baixos valores do colesterol total e um risco aumentado deste 
tipo de acidente vascular cerebral.  O autor baseando-se em al-
guma da literatura existente faz uma revisão sobre os principais 
fatores de risco dos diferentes tipos de AVC, particularmente o 
sub-tipo isquémico. Verifica-se uma relação constante e signifi-
cativa entre a hipertensão arterial, a diabetes, o tabagismo e o 
AVC isquémico. O colesterol total, as sub-frações LDL e HDL, 
os triglicerídeos, a relação entre as apoproteínas A e B apre-
sentam relações nem sempre concordantes nos diversos tra-
balhos analisados, mostrando alguns deles uma relação signi-
ficativa destas sub-frações lipidicas, quer como fatores de risco 
quer como de proteção (colesterol HDL) e outros uma ausen-
cia de relação estatisticamente significativa com os diversos 
tipos de AVC. No sentido de fazer o ponto da situação sobre 

a temática em causa, o autor socorre-se dos dados do Inters-
troke study, um estudo caso-controlo realizado em 22 países 
e que incluiu os indivíduos com AVC agudo (máximo de 5 dias 
desde o início dos sintomas e 72 H de hospitalização). O AVC 
isquémico constituiu 78% de todas as ocorrencias e em 22% 
dos casos esteve subjacente uma hemorragia intra-cerebral. 
Relativamente aos fatores de risco analisados e ao seu risco 
populacional atribuído (PAR) os resultados principais foram os 
seguintes: História de hipertensão arterial (HTA), com um PAR 
de 34,6%; tabagismo atual com um PAR de 18,9%; relação pe-
rímetros abdominal / anca, com um PAR  (maior versus menor 
tercil) de 26,5%; score risco dieta com um PAR (maior versus 
menor tercil) de 18,8%; exercicio fisico regular com um PAR de 
28,5%; diabetes mellitus com um PAR de 5,0%; consumo de 
álcool (mais de 30 bebidas/mês) com um PAR de 3,8%; stresse 
psico-social com um PAR de 4,6%; estado depressivo com um 
PAR de 5,2%; causas cardíacas com um PAR de 6,7% e rela-
ção apoB / apo A1 com um PAR (maior versus menor tercil) de 
24,9%. Em conjunto todos estes fatores de risco contribuiram 
com um PAR de 88,1% para todos os tipos de AVC. Todos es-
tes fatores de risco apresentaram uma relação estatisticamente 
significativa com o AVC isquémico, enquanto que relativamente 
ao AVC hemorrágico, apenas a HTA, o tabagismo, a relação 
dos perímetros abdomen / anca, a dieta e o consumo de bebi-
das alcoólicas apresentaram significado estatístico. Conclui-se 
deste trabalho que o controlo dos fatores de risco menciona-
dos, quer através de medidas de alteração do estilo de vida 
quer com a utilização de terapêuticas farmacológicas, terá uma 
influencia altamente benéfica na incidencia de todos os tipos de 
acidente vascular cerebral. 
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No futuro é desejável encontrar novas formas de quantificar-
mos, com propriedade, a carga total de doença, ao longo da 
vida, e o risco a longo prazo, em função dos fatores de risco 
existentes. Até lá, devemos cuidar de bem usar o algoritmo e 
a grelha disponível, recorrendo, em alguns casos, a formas de 
ajustamento e aferição do risco calculado.

A simples aplicação algoritmo de risco não determina uma 
melhoria da rotina clínica, nem acarreta uma prática de pre-
venção de qualidade. O pleno atingimento de um projeto car-
diovascular, e vascular cerebral, só será conseguido quando 
forem ultrapassadas as barreiras de informação, de postura 

e de comportamento que criam reais dificuldades à aplicação 
das recomendações (na modificação dos estilos de vida,  na 
hipertensão, nas dislipidemias, na diabetes e tabagismo, entre 
outros,  e à melhor utilização da melhor evidência científica.

É urgente interessar os médicos, os doentes e todos os res-
tantes técnicos de Saúde num projeto alargado e consensual 
de prevenção cardiovascular que ponha ênfase no provado, 
acentue a qualidade clínica e promova a adoção das medidas 
necessárias para vencer o desafio que é, ainda hoje, a doença 
vascular cerebral entre nós.

Sessão Conjunta SP Aterosclerose: Aterosclerose Cerebral
Diagnóstico e tratamento
Avaliação neurossonológica

Elsa Azevedo 

A doença vascular cerebral é a doença neurológica mais 
suscetível de ser prevenida, particularmente quando a causa 
é aterosclerótica. Mesmo em prevenção primária, a deteção de 
sinais de doença aterosclerótica cerebral tem sempre implica-
ções na orientação terapêutica do doente. Ainda que apenas 
alguns possam ser candidatos a tratamento cirúrgico, todos 
são candidatos a tratamento médico. Em prevenção secundá-
ria o impacto do diagnóstico de doença aterosclerótica cerebral 
é ainda mais relevante, pois o risco de AVC após AIT ou AVC 
minor é elevado num curto prazo, sendo os AVCs recorrentes 
mais frequentes quando associados a doença aterosclerótica 
dos grandes vasos.

A ultrassonografia vascular cervicocefálica consiste na utili-
zação dos ultrassons para o estudo dos principais vasos res-
ponsáveis pela perfusão sanguínea cerebral. Avaliam-se a ní-
vel cervical os eixos carotídeos e artérias vertebrais, e a nível 
intracraniano as artérias da base do crânio. Usa-se geralmente 
o termo eco-Doppler, dado ser possível por um lado a avaliação 
ecográfica da morfologia arterial (a nível cervical), e por outro 
a avaliação da velocidade de fluxo através do efeito Doppler 
(a nível cervical e transcraniano). Há utilidade em associar o 
estudo cervical e transcraniano, obtendo-se uma noção mais 
global do estado circulatório cerebral. Trata-se de uma técnica 
não invasiva, relativamente barata, se necessário podendo ser 
efetuada à cabeceira do doente, que dá informação em tempo 
real e que permite monitorização. 

Em prevenção primária, o eco-Doppler é útil para: 1) avalia-
ção de aterosclerose em doentes com múltiplos fatores de risco 
vascular ou com aterosclerose noutros territórios, 2) isquemia 
cerebral assintomática revelada por exames de parênquima 

cerebral, 3) avaliação pré-operatória de cirurgia cardiovascular 
major, 4) investigação de sopros cervicais, 5) monitorização de 
doentes com estenoses carotídeas ≥ 50%, e no controlo após 
intervenções de revascularização. Após sintomatologia cere-
bral, é importante este exame na suspeita de AVC isquémico, 
AIT cerebral ou retiniano, não só para diagnóstico do estado 
hemodinâmico, como para deteção de lesões suscetíveis de 
tratamento médico ou cirúrgico. 

O eco-Doppler avalia a existência de sinais de aterosclerose, 
nomeadamente provocando estenoses ou oclusões arteriais, e 
carateriza o seu potencial de risco de isquemia cerebral por cri-
térios morfológicos e hemodinâmicos. É também importante no 
diagnóstico diferencial com outras causas de isquemia, como 
a existência de disseção ou de trombos isolados. Hemodinami-
camente pode avaliar-se o reflexo local e a jusante das lesões, 
incluindo eventuais mecanismos de compensação por trajetos 
arteriais alternativos. Além disso, na fase aguda do AVC isqué-
mico pode ser útil a monitorização com Doppler transcraniano 
de intervenções, nomeadamente durante a terapêutica fibrinolí-
tica, assim como no decurso de procedimentos endovasculares 
ou de endarterectomia. Num doente com placas ateroscleróti-
cas estenosantes, a monitorização pode ajudar na aferição do 
seu risco embolígeno, através do registo de sinais microembó-
licos, e do risco de isquemia por exaustão de vasorreatividade 
cerebral, através de testes específicos. 

Resumindo, viu-se a importância do diagnóstico de ateros-
clerose cerebral para a orientação clínica, tanto em prevenção 
primária como secundária, e a possibilidade deste diagnóstico 
poder ser facilmente conseguido por técnicas acessíveis, dinâ-
micas e não invasivas.

Aterosclerose cerebral: avaliação neurorradiológica
Jaime Rocha

A doença aterosclerótica das grandes artérias intracranianas 
é uma importante e, muitas vezes, subestimada causa de aci-
dente vascular cerebral (AVC). 

A doença arterial intracraniana (ICAD) é responsável por 5 
a 10% dos AVC´s isquémicos nos Estados Unidos e por 33 a 
67% na Asia. 

O risco de eventos isquémicos recorrentes é de 15 a 38% 
por ano, em pessoas com ICAD.

Daí a necessidade de diagnosticar e vigiar este tipo de pa-
cientes com exames neurorradiológicos, maioritariamente não 
invasivos. Embora o gold standard seja a angiografia conven-
cional digital, a angio-RM e a angio-TC tem sido cada vez mais 
utilizadas. 

Os equipamentos de 3 Tesla em RM e de multi-corte de 64 a 
128 slices/rotação em TAC tem permitido uma maior sensibili-
dade e especificidade destas técnicas não invasivas.
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AVC E Evolução Social - Impacto na Gestão do SNS

Rui Cernadas

A população estimada residente em Portugal é, em termos 
sociais, a determinante básica a uma ideia de gestão para o 
SNS. Após anos de aumento progressivo, notamos alguma 
estagnação e os números apontam para uma inversão desta 
tendência antes de 2040.

Por outro lado, a população com mais de 65 anos de idade 
que, ainda em 2008 representava 18%, atingirá um 1/3 antes 
de 2040!

As taxas brutas de mortalidade mantêm uma tendência glo-
bal decrescente, apesar de algumas oscilações pontuais, tendo 
nos territórios das regiões Norte e LVT os valores mais baixos.

Mas são inúmeros os factores de ordem demográfica, cultu-
ral, económica e social que influenciam o estado de saúde dos 
indivíduos e da comunidade. As condições ligadas à habitabili-
dade, por exemplo e à cabeça.

Outras tantas serão as variáveis que se ligam ao modo como 
nascemos, vivemos e morremos, sendo certo que a esperança 
média de vida à nascença continua a crescer: aumentou 5 anos 
entre 1990/2 e 2006/8! Está agora nos 78,9 anos.

Mas a evolução social, com vectores em alteração radical 
(a redução dos nascimentos em mulheres com menos de 20 
anos ou o aumento dos mesmos em mulheres com mais de 35, 
ou mais clinico, o exemplo da existência de doença crónica), 
coloca-nos muitas interrogações.

A despesa total em saúde no PIB não parou de aumentar 
nos últimos anos, tendo até registado um crescimento maior do 
que a média dos países da Europa a 27. E a despesa pública 
em saúde no PIB, por exemplo entre 1979 e 2006, subiu 230%. 

Uma taxa bruta de mortalidade por AVC, abaixo dos 65 anos, 
em 2008 e a nível nacional de 11,2 por si nada significa. Mas 

uma variação entre 10,2 (região Centro) e 13,7 (Alentejo) terá 
algum significado? E o mesmo dito em matéria de letalidade 
intra-hospitalar, que ilacções extrair?

Mas na verdade e sobre o AVC, faltam dados fiáveis sobre a 
incidência e a prevalência para um planeamento adequado da 
prevenção e do tratamento (Eur J Neurol 2006 Jun; 13(6):581-
98).

Colocaremos algumas questões e problemas e não daremos 
respostas, mas deixaremos alguns comentários ou e partilha-
remos pistas para reflexão.

Há aspectos que quanto ao risco de exposição ao AVC pare-
cem inquestionáveis: a hipertensão arterial, a diabetes e o ta-
bagismo. Mas outros, como a fibrilação auricular, por exemplo? 

Em Portugal, a melhoria dos serviços de assistência pré-
-hospitalar conduziu à mais valia da criação e funcionamento 
das Unidades de AVC e das Vias Verdes.

É importante não ignorar que as perturbações funcionais 
observáveis são muito estáveis no tempo, sendo de sublinhar 
que muitas das recuperações se conseguem à custa de meca-
nismos compensatórios e não tanto das estruturas destruídas.

A reabilitação, quando possível, destina-se à minimização 
dos prejuízos e como tal não é, em caso algum, uma “boa des-
pesa”.

É por isso que a prevenção do AVC (o primeiro, ou a re-
corrência) é vital. A aposta tem que passar pelos Cuidados de 
Saúde Primários, no tocante à redução dos factores de risco 
e/ou controlo das co-morbilidades, mas essencialmente pelos 
cidadãos, designadamente no que respeita á informação e ao 
conhecimento – diria reconhecimento precoce – dos sinais de 
AVC.

Infectious and tropical causes of stroke

Francisco Javier Carod-Artal

Objective: 

The aim of this lecture will be to review some emerging pa-
rasitary and infectious tropical diseases associated with stroke.

Development: 

American trypanosomiasis, also called Chagas disease, is a 
major cause of cardioembolic ischemic stroke in South Ame-
rica. Chagasic cardiomyopathy is a potential source of brain 
embolism, and associated risk factors include the presence of 
congestive heart failure, cardiac arrhythmias, apical aneurysm, 
left ventricle dysfunction, and mural thrombus. Many chagasic 
patients do not know they harbour chronic trypanosomiasis, 
and approximately one third of chagasic patients who suffer a 
stroke have an asymptomatic Trypanosoma cruzi infection. 

Emerging viral infection-associated stroke include dengue 
virus, fever hemorrhagic fevers, and West Nile virus vasculitis. 
Dengue, a mosquito-borne viral infection, has increased its inci-
dence 30-fold. Intracranial hemorrhage has been reported as a 
complication during the convalescence state of dengue hemor-
rhagic fever. Basal ganglia hemorrhages and multiple hemor-
rhagic foci in brain lobes are commonly found. Less common 
presentations include cerebellar hemorrhages, acute subdural 
hematoma, and focal subarachnoid hemorrhage associated 
with transient thrombocytopenia.

Malaria is a major public health problem in the tropics, and 

more than 500 million of cases are reported each year. Pa-
thological findings of cerebral malaria include diffuse cerebral 
edema, perivascular ring hemorrhages, white matter necrosis, 
parenchyma petechial hemorrhages, occlusion of brain ves-
sels, and sequestration of infected erythrocytes in cortical and 
perforating arteries. 

Taenia solium infestation is endemic in Africa, Asia and South 
America, and neurocysticercosis is an emerging public health 
problem in western countries. Neurocysticercosis cerebrovas-
cular complications include transient ischemic attacks, ischemic 
stroke (deep lacunar infarctions resulting from endarteritis of 
small penetrating arteries; less commonly, large artery infarc-
tions), and intracranial hemorrhages. 

Gnathostoma spinigerum infestation is a cause of hemorrha-
gic stroke in Asia, and intracranial hemorrhages occur in 15% 
to 30% of patients with cerebral involvement. The migration of 
the larvae through the central nervous system leaves necrotic 
tracts surrounded by inflammatory infiltrates. 

Conclusions: 

Several tropical diseases may be responsible for a relatively 
high percentage of strokes in otherwise young and healthy pe-
ople in developing countries. Prevalence of stroke associated 
with tropical diseases is expected to rise in the next decades in 
western countries due to immigration, tourism and global war-
ming.
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Caso Clínico
Filipa Castro1, Inês Silveira2, Fernando Ferreira3

1-Interna do 4º ano de Medicina Geral e Familiar, USF St. André de Canidelo
2-Interna do 1º ano de Cardiologia, Centro Hospitalar do Porto
3-Assistente Graduado de Medicina Geral e Familiar, USF St. André de Canidelo

Um caso invulgar

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, fator de risco 
vascular, Cuidados de Saúde Primários

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa 
um enorme peso económico para a sociedade uma vez que 
corresponde a uma das principais causas de morte, hospita-
lização, morbilidade e incapacidade em Portugal. Na maioria 
dos casos está associado a fatores de risco vasculares como: 
Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidade, Tabagismo, 
Sedentarismo e maus hábitos alimentares.

O Médico de Família (MF) tem um papel fundamental no se-
guimento do doente com fatores de risco vasculares, na educa-
ção para a adoção de estilos de vida saudáveis e no estímulo 
à adesão terapêutica.

Caso clínico: Doente do género masculino, 58 anos, cau-
casiano, casado, natural de Barcelos, residente em Canidelo, 
licenciatura em Arquitetura, professor de Educação Visual, 
classe média alta de Graffar, integrado numa família nuclear na 
fase VI do ciclo de vida de Divall e altamente funcional.

O doente tinha como antecedentes HTA, DM tipo 2, dislipi-
demia, obesidade e litíase renal, negava consumo de bebidas 
alcoólicas ou outros antecedentes patológicos de relevo. Ex-
-fumador desde há 20 anos (40 UMA). Medicado habitualmente 
com metformina 1000, amlodipina 5 mg e telmisartan + hidro-
clorotiazida 80/12,5 mg. Doente não utilizador da USF, seguido 

em medicina privada.

14 de setembro de 2012: recorreu à USF para consulta aber-
ta na USF trazendo nota de alta hospitalar. Teria recorrido aos 
cuidados hospitalares por quadro súbito de desorientação tem-
poral, alterações da memória e dificuldade de cálculo. Ficou 
internado durante 6 dias por Acidente Vascular Cerebral isqué-
mico da circulação posterior.

A última consulta do utente na USF fora em maio de 2009. 
Na consulta atual admitiu não fazer medicação desde novem-
bro de 2011 e não recorrer a consultas médicas de vigilância 
ou fazer qualquer controlo analítico desde há mais de um ano.

Teve alta medicado com recomendações de dieta, atividade 
física e controlo dos fatores de risco, otimização terapêutica 
e orientação para consultas de Nutrição, Oftalmologia e Neu-
rologia. Desde a nota de alta encontra-se sob certificado de 
incapacidade temporária.

Conclusões: Apesar de todos os esforços investidos na 
promoção da saúde e prevenção de complicações nos nos-
sos utentes, há doentes que não atingem o sucesso desejado, 
principalmente os não frequentadores dos Cuidados de Saúde 
Primários.

Este caso clínico destaca a importância do controlo dos fato-
res de risco vasculares, apoio aos cuidadores e prevenção se-
cundária como ponto-chave no quotidiano do MF para diminuir 
gastos e atingir ganhos em saúde.

Quadro funcional?
Diana Oliveira, Diana Figueiredo
IC MGF UCSP Lordelo do Ouro 

Enquadramento:

De acordo com o Plano Nacional de Saúde da Região Norte 
2009-2010, entre 2001 e 2005, as doenças do aparelho circu-
latório foram responsáveis por 34,4% de todas as mortes na 
região norte de Portugal, das quais 52,2% atribuíveis a doen-
ças cerebrovasculares [incluindo o acidente vascular cerebral 
(AVC)].

Para além de responsável por uma elevada taxa de mortali-
dade, o AVC está também associado a elevada taxa de morbili-
dade – dos sobreviventes de AVC do Framingham Heart Study, 
31% necessitou de auxílio nos auto-cuidados e 20% na marcha 
e 71% deparou-se com incapacidade vocacional a longo prazo.

Descrição do Caso:

Mulher de 47 anos, caucasiana, casada, natural de Moçam-
bique e residente em Gaia. Refere hipertensão arterial, vigia-
da em consulta particular, medicada com diltiazem 90 mg/dia. 
Também medicada com drospirenona / etinilestradiol 3/0,03 mg 
como contraceção. Nega outros antecedentes pessoais ou fa-
miliares de relevo.

Em agosto de 2012 apresenta um episódio súbito de cefa-
leia frontotemporal esquerda intensa, associada a amaurose 
fugaz do olho esquerdo. Algum tempo após o início do quadro 
inicia cervicalgia esquerda. Ao 4º dia, desenvolve subitamente 
incapacidade de falar, que reverte parcialmente em 30 minu-
tos – posteriormente refere falha de algumas palavras, embora 
saiba o que quer dizer. Concomitantemente, refere hipostesia 
e parésia da hemiface esquerda e dificuldade em pegar ade-
quadamente em objetos, contudo sem sensação de diminuição 
da força muscular em qualquer dos membros. Recorre ao ser-
viço de urgência (SU) do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia 
/ Espinho, onde objetivamente se verifica tensão arterial (TA) 
de 157/92 mmHg e discurso pouco fluente, com incapacidade 
de encontrar as palavras, mas sem erros de nomeação; sem 

outras alterações registadas. Realiza estudo analítico, sem al-
terações de relevo, e TC e angioTC cerebrais, que excluem 
lesões isquémicas e trombose dos seios cavernosos. Tem alta 
orientada para a consulta externa de Neurologia, com diagnós-
tico de “quadro funcional”.

Passados 3 dias, recorre a consulta não programada da Mé-
dica de Família por nova cefaleia intensa e por persistência da 
cervicalgia esquerda e da alteração da fala. Objetivamente com 
TA de 140/90 mmHg, afasia motora ligeira, discreto desvio da 
comissura labial esquerda e tumefação cervical esquerda; sem 
outras alterações de relevo.

É referenciada ao SU do Centro Hospitalar do Porto, onde 
realiza novamente TC e angioTC cerebrais, que revelam alte-
rações compatíveis com enfarte recente em território parcial da 
artéria cerebral média esquerda e disseção carotídea interna 
esquerda.

Discussão:

Mais de 50% dos casos de disseção carotídea espontânea 
cursa com AVC, que tende a manifestar-se com atraso de ho-
ras a dias.

O prognóstico da disseção carotídea interna espontânea é 
habitualmente favorável, verificando-se recuperação completa 
em 75% dos casos. A taxa de mortalidade é inferior a 5% e a 
recorrência da disseção é rara, sendo mais provável no primei-
ro mês.

Apesar do bom prognóstico, é importante ter em mente os si-
nais de suspeição desta situação clínica, no sentido de a diag-
nosticar precocemente e evitar eventuais danos neurológicos 
irreversíveis.
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Quando a cabeça não tem juízo... O corpo é que paga
Margarida Trovisqueira; Susana Moreira
Orador: Margarida Trovisqueira
Internas de MGF, USF Arco do Prado, ACeS Gaia

Introdução

O AIT corresponde a um período de diminuição do aporte 
sanguíneo a uma região cerebral, com manifestações neuroló-
gicas que revertem em minutos ou até 24 horas e que não con-
dicionam alterações sequelares. Constitui uma entidade muito 
importante, uma vez que uma elevada percentagem destes 
doentes pode vir a desenvolver um AVC a curto/médio prazo.

Sendo a HTA o principal FR para a ocorrência destas pato-
logias, torna-se essencial o diagnóstico precoce, a instituição 
terapêutica adequada e  adopção de estilos de vida saudáveis. 
A prevenção é, por isso, a melhor arma terapêutica.

Descrição de Caso

Doente do sexo feminino de 63 anos, caucasiana, viúva e re-
formada. Antecedentes pessoais patológicos: HTA, obesidade, 
distúrbio de ansiedade e insuficiência venosa periférica. 

Em Maio de 2008 vem a consulta aberta (CA) por hiposte-
sia e diminuição da força muscular do hemicorpo direito, tendo 
sido referenciada ao SU do hospital de referência. Realizou 
TAC-CE que revelou lacuna vascular isquemica talâmica su-
perior esquerda. Após observação por Neurologia concluiu-se 
não se tratar de AIT mas, tendo em conta as alterações ima-
giológicas e sendo uma doente com FRCV, optou-se por iniciar 
antiagregação com aspirina 100mg/dia.

Em Agosto de 2010 recorre novamente ao SU por instalação 
súbita de diminuição da força muscular do membro superior 
direito, com duração de cerca de 30minutos. Quando inquiri-
da, referiu não cumprir regularmente a terapêutica instituída. 
À observação no SU, não apresentava défices focais e o es-
tudo imagiológico com TAC-CE revelou-se normal. Teve alta 
com diagnóstico de AIT, medicada com aspirina+dipiridamol e 
orientada para Consulta Externa (CE) de Neurologia. Já no se-
guimento em consulta realizou eco-doppler carotídeo que evi-
denciou presença de placa na artéria carótida interna direita, 
condicionando estenose inferior a 30%. 

A 17 de Janeiro de 2011 vem novamente a CA com queixas 
de tonturas. Ao exame apresentava FC de 130bpm e pulso irre-
gular, razão pela qual foi orientada ao SU por suspeita de FA de 
novo com RVR. Após confirmação do diagnóstico no SU, iniciou 
hipocoagulação oral com varfarina5mg e lanoxin0,25mg, sendo 
orientada para CE de Cardiologia e Imunohemoterapia. Três 
meses depois do início da hipocoagulação oral, é submetida a 
craniotomia de urgência por hematoma subdural à esquerda. 

Conclusão

Na abordagem de um doente com FRCV, torna-se essen-
cial avaliar o cumprimento e adesão sistemática à terapêutica 
instituída e mudança de estilos de vida. Neste sentido, a conti-
nuidade e abrangência de cuidados inerentes à MGF, coloca o 
Médico de Família numa posição privilegiada para tal.

Sessão do Interno de MGF – Apresentação interativa de Casos 
Clínicos
Autora: Joana Oliveira Rodrigues
Coautoras: Liliana Ferreira, Joana Ferreira, Marta Loureiro e Vânia Gandra
Internas de Medicina Geral e Familiar na USF Novo Sentido, ACES Porto Oriental

Enquadramento:

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa 
de morte em Portugal. A particularidade nacional é que cerca 
de 45% das mortes cardiovasculares são devidas à doença 
vascular cerebral (DVC). 

Descrição do caso: 

Homem, 52 anos, casado, natural de Santo Tirso, residente 
no Porto, com o 4º ano de escolaridade e motorista de pro-
fissão. Como antecedentes pessoais activos apresenta disli-
pidemia, obesidade grau I, patologia dispéptica, tabagismo e 
consumo moderado de álcool. Rankin modificado grau 0.

O utente iniciou em fevereiro de 2012 um quadro de alte-
ração marcada da fala, assimetria da face e limitação da mo-
bilidade dos membros superior e inferior esquerdos, motivo 
pelo qual foi admitido no Serviço de Urgência (SU) do Centro 
Hospital de S. João, E.P.E. À admissão objetivou-se disartria, 
hemiparesia esquerda, incluindo face, e hipostesia homola-
teral. Analiticamente não apresentava alterações de relevo e 
imagiologicamente não se identificava qualquer lesão isquémi-
ca/hemorrágica aguda na TAC, o ECG era normal e o RX do 
tórax apenas evidenciava um aumento da silhueta cardíaca. 
Em virtude do quadro clínico o utente foi admitido na Unidade 
de AVC, na qual realizou ecodoppler, que revelou ateromatose 
carotídea e intracraniana, e ecocardiograma que evidenciou 
um ventrículo esquerdo dilatado com compromisso moderado 
da função sistólica. Atendendo à estabilidade clínica e hemodi-
nâmica foi transferido para o serviço de Medicina Interna, tendo 
tido alta orientado para a consulta de DVC, Medicina Física e 
de Reabilitação (MFR) e Médico de Família (MF).

No âmbito dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), o MF 

teve um papel relevante no controlo dos fatores de risco car-
diovasculares, nomeadamente no controlo da dislipidemia, na 
desabituação tabágica e abstinência alcoólica. 

Contudo, em maio de 2012 o doente, que apresentava nessa 
altura um Rankin modificado de grau 3, teve novo episódio de 
instalação súbita de mal-estar geral e sensação de vertigem 
com subsequente agravamento da hemiparesia esquerda, pelo 
que recorreu novamente ao SU tendo efectuado nova TAC: “…
sem lesão aguda aparente… hipodensidade paramediana di-
reita na protuberância, a traduzir lesão sequelar de natureza 
vascular isquémica…”. O doente recuperou parcialmente dos 
défices neurológicos, mantendo seguimento em CSP e Secun-
dários.

Em setembro de 2012, teve novo episódio de agravamento 
da disartria e da hemiparesia esquerda, com desaparecimento 
total dos défices em 2h. O doente mantém atualmente vigilân-
cia a nível hospitalar, cumprindo o programa de MFR, mas não 
descurando as consultas na sua unidade de saúde.

Discussão: 

Trata-se de um caso clínico peculiar, visto que apesar da 
abordagem multidisciplinar com tratamento dirigido e controlo 
dos fatores de risco cardiovasculares, o doente teve novo epi-
sódio de AVC isquémico e de AIT em menos de 1 ano. Embo-
ra o tratamento dos doentes com AVC deva ser realizado em 
unidades diferenciadas (Unidades de AVC), o MF assume um 
papel preponderante na prevenção primária, mas também na 
prevenção secundária desta patologia de elevada morbimor-
talidade no nosso país. Uma boa articulação entre CSP e Se-
cundários é condição necessária à adesão do doente ao plano 
de cuidados. 



º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012
PORTO

º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 A

P
R

E
S

E
N

TA
Ç

Õ
E

S

14 º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012
PORTO

º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

Orientações para o tratamento da HTA na prevenção 
secundária
Teresa Fonseca

Dentre os factores de risco para acidente vascular cerebral 
(AVC) susceptíveis de intervenção, a hipertensão arterial é in-
discutivelmente o mais importante. A relação entre os valores 
de pressão arterial e o risco de eventos vasculares cerebrais 
tem sido consistentemente estabelecida em múltiplas popula-
ções, e o tratamento antihipertensor tem demonstrado reduzir o 
risco até 48%, para 6 mmHg de descida na pressão arterial. No 
entanto, após a fase aguda de um acidente vascular cerebral, 
muitas questões se têm colocado na instituição da terapêutica 
antihipertensora. Assim, não é consensual a escolha do fárma-
co antihipertensor mais adequado para a prevenção da recor-
rência, e se o efeito é obtido pela simples redução tensional 

ou existirão outros mecanismos responsáveis pela protecção. 
Também se tem questionado qual o momento ideal, em que 
será seguro iniciar a terapêutica hipotensora após a fase aguda 
do AVC, que valores de pressão arterial serão desejáveis, e a 
rapidez com que devem ser atingidos, medicar ou não doentes 
normotensos, bem como estudado a eventual existência de be-
nefícios acrescidos com a redução tensional, para além da pre-
venção da recorrência do AVC, nomeadamente na prevenção 
do deficit cognitivo ou demência. E, por fim, que implicações te-
rão para o ajuste da terapêutica antihipertensora factores como 
a idade do doente, ou a presença de patologia concomitante 
cardíaca, ou vascular estenosante extra ou intracraniana.

Disfunção Miccional – A Abordagem Urológica

Rui Almeida

A Disfunção Miccional após um Acidente Vascular Cerebral 
é bastante frequente e será abordada na sua vertente fisio-
-patológica, diagnóstica e terapêutica.

A extensão, as áreas atingidas e evolução do AVC são deter-
minantes, sendo a presença de incontinência um factor inde-
pendente de prognóstico neste quadro clínico.

Abordaremos temas como a diminuição da sensibilidade ve-

sical, a hiperactividade detrusora, a incontinência e dissinergia 
vesico-esfincteriana também presentes em diversos diagnós-
ticos diferenciais, como por exemplo a hiperplasia benigna da 
próstata, o síndrome de bexiga hiperactiva ou incontinência 
urinária de esforço.

Quanto ao tratamento, falaremos das medidas higieno-die-
téticas, medicamentosas e cirúrgicas possíveis, bem como do 
seu escalonamento no estadio e evolução do AVC.

“Dispositivo para correcção postural do sistema articular superior 
(doentes vítimas de AVC): estudo, desenvolvimento e testes clínicos 
de um dispositivo mecânico com 4 graus de liberdade.” 

Tiago Marques

Uma das incapacidades mais comummente verificadas nos 
doentes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) trata-se 
da hemiparésia contralateral ao local onde ocorreu a lesão ce-
rebral. Outra complicação desta patologia é o aparecimento do 
ombro doloroso, afectando negativamente o processo de rea-
bilitação, tornando-se um processo mais doloroso e diminuindo 
a amplitude e variedade de movimentos de toda a articulação 
superior.

O presente trabalho apresenta o estudo, a concepção e o 
desenvolvimento de um dispositivo universal, leve, fiável, ro-
busto, compacto, modular e de baixo custo (com 4 graus de 
liberdade). Este dispositivo permite assim corrigir a postura do 

doente vítima de AVC, promovendo um posicionamento tera-
pêutico e activo do ombro. O dispositivo pode ser acoplado em 
cadeiras de rodas, em sofás em cadeirões, em camas, etc., 
acompanhando o doente em todos os locais em que este se 
movimenta, dentro da Unidade Hospitalar.

Este dispositivo está a ser testado em várias unidades hos-
pitalares, tendo revelado uma grande aceitação por parte dos 
doentes (em termos de ergonomia e conforto), e por parte dos 
profissionais (aumento da variedade/qualidade e amplitude de 
movimentos e melhor posicionamento do membro durante todo 
o dia).
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CC1. Vasculopatia da varicela e AVC pediátrico
Andreia Gomes Pereira1, Carla Conceição2, Manuel Manita3, Rita Lopes da Silva1, José Pedro Vieira1

1-Serviço de Neurologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE.
2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE.
3-Serviço de Neurologia, Laboratório de Neurossonologia, Hospital de São José, Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE.
E-mail: andgpereira@gmail.com

Introdução
Arteriopatia é encontrada frequentemente (53-86%) em AVC 

isquémico pediátrico. Angiopatia da varicela, arteriopatia ce-
rebral focal idiopática, dissecção, drepanocitose e sindroma 
Moya-moya são os diagnósticos mais frequentes. Entre as 
crianças com AVC isquémico, 7% tiveram varicela nos 12 me-
ses precedentes. 

A vasculopatia pelo Vírus Varicela Zoster (VVZ) atinge pre-
dominantemente a artéria cerebral média proximal (ACM). O 
enfarte ocorre frequentemente no território lenticulo-estriado da 
ACM. O mecanismo etiopatogénico é controverso, discutindo-
-se se é devido ao efeito directo do VVZ ou a resposta imuno-
lógica. 

Não existem recomendações internacionais sobre a terapêu-
tica e seguimento, mas é consensual a necessidade de vigilân-
cia clínica e imagiológica das alterações vasculares e sequelas 
neurológicas, já que esta vasculopatia pode progredir.

Casos clínicos
 Descrevem-se os casos de três crianças com AVC isquémi-

co, ocorrido nos 12 meses após infecção pelo VVZ, actualmen-
te seguidas num Serviço de Neurologia Pediátrica. 

1. Criança 28 meses, AVC isquémico lenticulo-caudado-ra-
diário direito, do qual resultou hemiparésia esquerda e parésia 
facial central (PFC) homolateral. Angio-RM e ecodoppler trans-
craniano compatíveis com estenose significativa no segmento 
M1 da ACM direita. Foram detectados Ac anti-VVZ no LCR. Re-
alizou terapêutica com aciclovir, corticóide e AAS. Repetiu RM-
-CE que mostrou persistência da redução focal de M1 direito e 

ecodoppler transcraniano com aumento da velocidade fluxo na 
ACM e ACA bilateralmente. Actualmente, 17 meses pós-AVC, 
mantém défice neurológico e terapêutica com AAS.

2. Criança 10 anos, AVC isquémico lenticular direito, do qual 
resultou disartria, hemiplegia esquerda e PFC homolateral. An-
gio-RM e ecodoppler transcraniano compatíveis com estenose 
proximal significativa da ACM direita, confirmada por angiogra-
fia cerebral. Cumpriu terapêutica com AAS durante um ano. 
Ecodopplers de controlo revelaram resolução espontânea da 
estenose da ACM direita. Actualmente, 5 anos pós-AVC, man-
tém discreta hemiparésia esquerda.

3. Criança 3 anos, AVC isquémico lenticulo-caudado-radiário 
esquerdo, do qual resultou hemiparésia direita. Angio-RM e 
ecodoppler transcraniano compatíveis com redução fluxo por 
estenose proximal significativa da ACM esquerda. Cumpriu te-
rapêutica com enoxaparina (nove meses) e AAS. Ecodopplers 
de controlo revelaram melhoria hemodinâmica gradual. Actual-
mente, 5 anos pós-AVC, o exame neurológico é normal; man-
tém terapêutica com AAS.

Conclusões
 Na criança com AVC isquémico, a infecção a VVZ é uma 

etiologia a considerar, dada a sua relativa frequência. Conside-
rando que, mais de metade das crianças com AVC tem seque-
las neurológicas e que arteriopatia é um forte factor predictor 
de recorrência de AVC, a vigilância e prevenção secundária 
são fundamentais.

Os autores destacam a variabilidade do curso clínico e as 
diferentes abordagens terapêuticas.

CC2. Trombose arterial e Acidente vascular cerebral na Doença de
Crohn - um caso clínico

Joana Cochicho1, Fernando Silva2, João Sargento-Freitas2, Emília Louro1, Paulo Freire3, Anabela Gonçalves4, Manuel Fonseca4, Gustavo 
Santo2, Luís Cunha2

1- Serviço de Medicina Interna dos HUC, CHUC; 2- Serviço de Neurologia dos HUC, CHUC; 3 - Serviço de Gastroenterologia dos HUC, CHUC;
4 - Serviço de Cirurgia Vascular dos HUC, CHUC.
E-mail: joana.cochicho@gmail.com

Introdução
 Os fenómenos tromboembólicos podem apresentar-se 

como complicações extraintestinais de doença inflamatória 
intestinal (DII), numa incidência que varia entre 1.2-7.1%. Os 
eventos cerebrovasculares arteriais são particularmente raros, 
sobretudo na doença de Crohn.

Caso clínico
 Homem, 38 anos, com antecedentes de Doença de Cro-

hn, medicado com adalimumab, referenciado ao Serviço de 
Urgência (SU) por dor abdominal. Analiticamente apresenta-
va leucocitose (20.7x10^9/L) e, na ecografia abdominal, ansa 
intestinal com calcificação central e espessamento parietal a 
nível da fossa ilíaca esquerda. Durante o período de perma-
nência no SU, apresentou quadro súbito de disartria e hemi-
parésia esquerda de predomínio braquiofacial (G3/5). Realizou 
TC CE que não identificou lesões cerebrais e é admitido em 
Unidade de AVC para fibrinólise endovenosa que não chegou 
a efetuar por melhoria espontânea dos défices (NIHSS 2). Ao 
primeiro dia de internamento o estudo ultrassonográfico dos 
troncos supra-aórticos identificou, a nível da artéria carótida 
comum direita, trombo irregular, pediculado e móvel, condicio-
nando estenose de cerca de 60%. No mesmo dia foi submetido 
a endarterectomia com trombectomia, que decorreu sem com-
plicações. Estudo posterior com ETE identificou trombo a nível 
da aorta descendente. Angio-TC  toraco-abdominal  apenas 
confirmou a presença da lesão já  descrita.  Não foi encontrada 

evidência de infeção por possíveis agentes microbiológicos de 
endotelite (suspeita serológica inicial de re-infecção por CMV 
não confirmada) e a investigação de risco pró-trombótico evi-
denciou apenas heterozigotia para mutação MTHFR C677T. 
No estudo de autoimunidade, destacam-se anticorpos antinu-
cleares positivos, anti-dsDNA 5.5U/L (N<4.2U/L) e anti histona 
negativos. O estudo anatomo-patológio da peça operatória não 
acrescentou elementos úteis ao diagnóstico etiológico. Iniciou 
anticoagulação com enoxaparina e posteriormente com varfari-
na, sem recorrência de eventos ou presença de novos trombos 
(ecodoppler e ETE). 

Conclusão
 A DII associa-se a um aumento de 3.6 vezes do risco de 

eventos tromboembólicos, sendo a trombose arterial excecio-
nalmente rara. Embora em mais de metade dos casos não 
seja identificável uma causa, reconhece-se que na maioria, o 
evento coincide com aumento da atividade da doença. Assim, 
para além de eventual abordagem cirúrgica, antiagregação ou 
anticoagulação, que devem ser decididas caso a caso, dada 
a ausência de evidência que permita elaboração de normas 
de orientação, o tratamento requer um adequado controlo da 
doença inflamatória de base. O tratamento com adalimumab, 
anticorpo monoclonal anti-TNFα, pode induzir a formação de 
autoanticorpos e, em situações raras, o surgimento de doen-
ças autoimunes, o que reforça a necessidade de uma vigilância 
regular e multidisciplinar destes doentes.
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CC3. Enfartes recorrentes em jovem consumidor de cannabis
Ana Filipa Santos1, Margarida Rodrigues1, João Fernandes2, Jaime Rocha2, Ricardo Maré1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga
E-mail: filipasantos@hotmail.com

Introdução
O abuso de drogas é um factor de risco conhecido para do-

ença cerebrovascular, especialmente entre jovens. As substân-
cias mais frequentemente implicadas são cocaína, heroína e 
anfetaminas. Cannabis é a droga ilícita mais usada mundial-
mente mas apenas esporadicamente tem sido associada a 
eventos vasculares isquémicos. Vasoespasmo, hipotensão 
ortostática, arritmias, vasculite têm sido os mecanismos pro-
postos.

Caso clínico
 Homem, 27 anos, consumidor de cannabis, antecedentes 

de enfarte lacunar (Abril 2006), é internado em Neurologia 
(Agosto 2006) por enfarte recente lenticulo-capsular esquerdo. 
Pesquisa de canabinóides positiva; estudo analítico (incluin-
do imunológico, protrombótico, infeccioso), ecocardiograma 
transesofágico (ecoTE), holter, ecodoppler cervical normais; 
LCR: 14 células (75%linfócitos), proteínas e glicose normais; 
doppler transcraniano (DTC): oclusão do segmento M1 ACME, 
confirmada por angiografia. Pela suspeita de vasculite do SNC 
iniciou-se prednisolona e aspirina. Em Fevereiro de 2007: he-
micoreia esquerda; enfarte lenticulo-caudado direito na TAC. 
Pesquisa de canabinóides positiva. Estudo analítico (incluindo 
MELAS, Fabry, CADASIL), líquor: normais. DTC com bubble 
test: passagem de algumas micro-bolhas após manobra de 
Valsalva. EcoTE: no teste de contraste e após várias tentativas 
com manobra de Valsalva, visualizou-se discreta passagem de 
bolhas da aurícula esquerda para a direita, colocando a hipó-
tese de pequeno FOP. RM cerebral: múltiplos enfartes não re-

centes; AngioRM: stop em M1. Perante a possibilidade de fonte 
cardioembólica iniciou-se hipocoagulação. Em Agosto de 2008: 
internamento por défice motor esquerdo súbito. Pesquisa de 
canabinóides positiva. Estudo analítico, líquor, doppler cervi-
cal, ecocardiograma, holter: normais. RM cerebral: múltiplas le-
sões isquémicas recentes em território carotídeo direito, lesões 
antigas bilateralmente. AngioRM: irregularidades arteriais nas 
circulações anterior e posterior; oclusão dos ramos periféricos 
das ACMs. Reiniciou prednisolona e antiagregante. Sem repe-
tição de eventos cerebrovasculares.

Discussão
 Reportamos o caso de um jovem, consumidor diário de can-

nabis, com enfartes cerebrais recorrentes em diferentes terri-
tórios arteriais. Uma fonte embólica foi exaustivamente inves-
tigada. Apesar de líquor inflamatório, não havendo evidência 
imagiológica de vasculite, e pela possibilidade de fonte cardio-
embólica, esteve hipocoagulado. Sob essa terapêutica repete 
enfarte cerebral, e a AngioRM revela achados compatíveis com 
vasculite. Casos de enfartes cerebrais relacionados com con-
sumo de cannabis têm sido descritos. É difícil estabelecer uma 
causalidade directa, devido ao amplo consumo desta droga, 
podendo tratar-se de enfartes criptogénicos coincidentes. Mas 
achamos que os enfartes recorrentes neste doente poderão es-
tar associados ao consumo de cannabis crónico, sendo o me-
canismo mais provável, neste caso, o de vasculite. O rastreio 
toxicológico para canabinóides deve ser ponderado em jovens 
com enfarte cerebral sem FRV ou evidência de dissecção.

CC4.	Neurosífilis	como	causa	de	Acidente	Vascular	Cerebral	
Isquémico recorrente 

Daniel Gomes1, Jenny Gradinayna1, Ruth Geraldes2, Anabela Oliveira1

1-Serviço de Medicina I, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 2-UAVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte
E-mail: danielccgomes@gmail.com

Introdução
 A neurosífilis, entidade com amplo espectro de manifesta-

ções clínicas, é considerada como a “grande imitadora”. São 
reconhecidas as formas com envolvimento meníngeo, vascular 
isquémico, ocular, medular, pares cranianos e cognitivo. É um 
diagnóstico que deve ser considerado na investigação do aci-
dente vascular cerebral isquémico em idade jovem. 

Caso clínico
 Homem de 46 anos que foi admitido por um quadro de ins-

talação sequencial súbita de diferentes défices neurológicos 
com um mês de evolução, inicialmente ataxia da marcha, duas 
semanas depois parésia braquial esquerda, disartria, disfagia 
e no dia do internamento parésia facial periférica direita. Apre-
sentava antecedentes relevantes de hipertensão arterial não 
medicada. A RM-CE, três dias após admissão, revelou lesão 
isquémica em fase subaguda coroa radiata-núcleo caudado 
à direita, leucoaraiosis confluente, múltiplas lesões isquémi-
cas e micro/macrohemorragias subcorticais, gânglios basais 
e tronco cerebral, nomeadamente na protuberância. O estudo 
angiográfico excluiu estenoses/dilatações arteriais. O exame 
citoquímico no LCR mostrou elevação de proteínas e linfócitos 
com VDRL positivo, serologias VIH séricas negativas. O estudo 
EMG do nervo facial direito foi compatível com lesão axonal 
recente por lesão nuclear. Foi ainda diagnosticada retinopatia 
hipertensiva grau II e cardiopatia hipertensiva com disfunção 
ventricular diastólica, tendo sido excluída hipertensão arte-

rial secundária. Foi medicado com penicilina durante 14 dias, 
antiagregação e a pressão arterial controlada com 3 classes 
farmacológicas, com remissão dos défices neurológicos à ex-
cepção da parésia facial. O doente foi readmitido após 2 me-
ses por quadro de hemiplegia esquerda. A RM-CE revelou nova 
lesão isquémica na coroa radiária direita, estudo angiográfico 
sobreponível. Verificou-se elevação 4x títulos de VDRL séricos 
e o LCR mantinha elevação de proteínas, linfócitos e títulos 
de VDRL. Repetiu-se curso terapêutico com penicilina durante 
21 dias com melhoria dos défices e normalização do exame 
citoquímico do LCR. 

Conclusões
 Na neurosífilis cerebrovascular o processo de vasculite 

pode afectar os vasos de todos os calibres, sendo típico o en-
volvimento dos vasos de grande e médio calibre. Os territórios 
mais frequentemente afectados são tronco cerebral, cerebelo, 
gânglios basais, tálamo, coroa radiária. Neste caso, a recorrên-
cia de AVC em curto espaço de tempo foi associada à falência 
da terapêutica da sífilis. A ausência de alterações angiográficas 
sugere que exista um processo de vasculite por envolvimento 
exclusivo de pequenos vasos. Não encontrámos na literatura 
associação entre sífilis e microhemorragias cerebrais. Estas 
poderiam ser atribuídas à hipertensão não controlada, no en-
tanto não se pode excluir que o envolvimento vasculítico tenha 
tornado os pequenos vasos mais susceptíveis a ruptura.
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CC5. Dois Falso-negativos e ainda assim… Endocardite
Sara Varanda1, João Rocha1,	Sofia	Rocha1, Manuel Ribeiro2, António Gaspar3, João Pinho1, Álvaro Machado1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia do Hospital de Braga; 3-Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga
E-mail: svaranda@gmail.com

Introdução
A endocardite infecciosa por Streptococcus agalactiae é pou-

co frequente. Tem havido um reconhecimento crescente em 
associação a doenças sistémicas como diabetes mellitus e in-
fecção por VIH. Todavia, em até 50% dos casos, pode não co-
-existir nenhuma condição subjacente. O diagnóstico é apoiado 
pelo estudo ecocardiográfico e pelo isolamento cultural, poden-
do, contudo, o primeiro ser negativo em até 10% dos casos e o 
segundo em até cinco a 10% dos casos. A antibioticoterapia é 
emergente e, nalguns casos, torna-se necessária cirurgia car-
díaca. Uma das manifestações pode ser o enfarte cerebral de 
natureza cardioembólica, sendo, portanto, obrigatório excluir 
esta entidade, particularmente em doentes jovens, sem facto-
res de risco vascular conhecidos. 

Caso clínico
 Descrevemos o caso de um doente do género masculino, de 

34 anos, previamente saudável, internado por febre e cefaleias, 
com evolução de quatro dias, e instalação de síndrome confu-
sional no dia da admissão. Apresentava-se febril, prostrado e 
desorientado, sem outras alterações ao exame, nomeadamen-
te, sinais meníngeos. A TC crânio-encefálica (CE) realizada na 
admissão não revelou alterações de relevo. Analiticamente, 
evidenciava leucocitose, proteína C-reactiva elevada e anemia 
normocítica e normocrómica. O LCR era macroscopicamente 
normal e apresentava pleocitose neutrofílica ligeira. Foi colo-
cada a hipótese de meningoencefalite vírica tendo-se instituído 
terapêutica com aciclovir endovenoso. Realizou RM-CE que 

evidenciou múltiplas lesões isquémicas recentes, sugestivas 
de processo embólico. O estudo vascular, incluindo ecocardio-
grama transesofágico, não mostrou alterações com significado 
patológico. Os exames bacteriológico e virulógico de LCR, bem 
como as hemoculturas, foram negativos. Verificou-se melho-
ria clínica e analítica progressiva. O controlo de LCR revelou 
exame citoquímico normal. O doente teve alta anti-agregado 
e orientado para reavaliação em consulta de neurologia. Dois 
dias depois, foi re-internado por febre e agravamento das cefa-
leias. A RM-CE mostrou novas lesões com restrição de difusão. 
Foi detectado, de novo, um sopro mitral mesossistólico. No 
estudo analítico, detectados novamente marcadores inflama-
tórios elevados. O ecocardiograma transtorácico mostrou uma 
vegetação mitral. As hemoculturas permitiram o isolamento de 
S. agalactiae, tendo sido o doente transferido para os cuidados 
de Cardiologia. 

Discussão
 Descrevemos enfartes cerebrais consequentes a endocar-

dite bacteriana, cujo diagnóstico foi dificultado pelos resultados 
negativos iniciais em exames com elevada sensibilidade. Por 
conseguinte, perante a suspeita clínica persistente de fonte 
cardioembólica, em particular de natureza infecciosa, destaca-
mos a importância da repetição dos exames complementares. 
Realçamos também a raridade do isolamento de S. agalactiae 
em associação a esta entidade, especialmente num doente em 
que não se detecta um estado predisponente para tal.

CC6. A contrario sensu: o corpo dividido e o mundo duplicado
Rui Duarte Ramalho Barreto, Paula Ribeiro, Cátia Mateus, Vítor Tedim Cruz
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga
E-mail: ruibarreto@iol.pt. 

Introdução
 A alestesia visual consiste na duplicação de elementos de 

um campo visual para o campo visual oposto, sendo este ge-
ralmente hemianóptico. Este fenómeno é causado por lesões 
parietais, podendo estar ou não associado a actividade epilép-
tica. Uma cuidada anamnese permite a distinção da alestesia 
visual de sintomas mais frequentes como a diplopia e quadros 
somatoformes. 

Caso clínico
 Um homem de 70 anos, fumador e diabético tipo 2, recorre 

ao Serviço de Urgência por ter acordado com alterações vi-
suais. Os sintomas foram interpretados como diplopia e des-
valorizados. Por persistência dos sintomas, regressou 3 dias 
depois e é referenciado por “não conseguir controlar o hemi-
corpo esquerdo”. Referia fenómenos floridos de alestesia visu-
al (“os objectos aparecem à direita para aparecerem depois à 
esquerda”), alucinações visuais (vultos) e autoscopia (“vi meta-
de de mim sentado”) no campo visual esquerdo, amputado em 
hemianopsia homónima. Simultaneamente foi notada apraxia 
ideomotora do membro superior esquerdo, heminegligência, 
hemipostesia (termo-álgica e vibratória) e hemiataxia esquer-
das, esta revelada por dismetria e desequilíbrio da marcha. A 
RM cerebral confirmou lesão isquémica aguda interessando o 
córtex occipital, o lobo temporal medial, a região ventrolateral 

do tálamo (artéria talamogeniculada) direitos e o esplénio do 
corpo caloso (artéria calosa dorsal), configurando um AVC is-
quémico da quase totalidade da artéria cerebral posterior di-
reita. O estudo sonográfico vascular e cardíaco era normal, o 
perfil analítico revelou mau controlo glicémico (HbA1c – 10%) 
e hipercolesterolémia. O estudo neuropsicológico confirmou al-
terações ao nível da atenção, heminegligência, lentificação na 
velocidade de processamento, apraxia construtiva e defeito em 
termos de controlo inibitório.

Após um período de três meses, o doente apresenta ligeira 
melhoria dos défices (mRS actual 3) mas sofre ainda de aleste-
sia visual, em particular quando persegue objectos com a mão 
esquerda. Refere também dores intensas paroxísticas localiza-
das ao hemicorpo esquerdo.

Conclusões
 Neste caso encontramos os sintomas típicos da síndrome 

de Dejerine-Roussy (causados pela lesão talâmica lateral), 
apraxia ideomotora (por possível desconexão a nível do corpo 
caloso) e alestesia visual no contexto de hemianopsia (indican-
do disfunção cortical parieto-occipital). Apesar das dificuldades 
semiológicas relacionadas com o modo de apresentação, é im-
portante manter uma alta suspeita de AVC em todos os doentes 
com instalação súbita de sintomas neurológicos.
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CO1. Caracterização clínica, imagiológica e recuperação funcional de
um grupo de doentes com enfarte medular

Raquel Samões1, Isabel Leite2, Tiago Rodrigues3, Sara Fontes1, Pedro Pinto3, Manuel Correia1, Joana Damásio1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar do Porto; 2-Nuffield Department of Clinical Neurosciences, John Radcliffe Hospital, Oxford University, UK; 
3-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: araquelfsamoes@hotmail.com

Introdução
O enfarte medular é raro, correspondendo a 1% dos even-

tos vasculares do SNC. A presença de incapacidade severa na 
apresentação é um factor de mau prognóstico funcional, mas 
a maioria apresenta recuperação que se mantém anos após o 
enfarte. 

Objectivos
 Caraterizar clínica, imagiologia e resultado funcional de uma 

série de doentes com enfarte medular.  

Metodologia
 Pelo registo do internamento hospitalar identificaram-se 

os doentes com diagnóstico de enfarte medular de Janeiro de 
2002 a Agosto de 2012. Foi feita revisão dos processos clínicos 
e exames imagiológicos. A avaliação da recuperação funcional 
foi efetuada na última visita de seguimento, de acordo com a 
capacidade de marcha, cateterização vesical e dor. 

Resultados
 Foram identificados 10 doentes com idade média de 60,4 

anos (22-94 anos), 6 mulheres. A instalação dos défices foi sú-
bita; 8 doentes com paraparésia, 2 com tetraparésia; todos ti-
veram diminuição da sensibilidade superficial. No grupo de do-
entes com paraparésia, 7 tiveram dor radicular, 2 atingimento 
da sensibilidade profunda, 6 alterações esfincterianas. Os dois 
doentes com tetraparésia tiveram dor radicular, nenhum apre-
sentou alteração da sensibilidade profunda, 1 teve alterações 

esfincterianas. Foi realizada ressonância magnética medular 
em 9. Dos doentes com paraparésia, 7 apresentaram hipersi-
nal em T2 e T2/STIR em área correspondente ao território da 
artéria espinal anterior e 1 posterior, envolvendo em média 5 
corpos vertebrais (3-8 corpos). Os 2 doentes com tetraparésia 
apresentaram hipersinal em T2 e T2/STIR localizado ao terri-
tório da artéria espinal anterior, com envolvimento de 5 e 10 
corpos vertebrais. A etiologia do enfarte foi identificada em 2 
doentes com paraparésia (aneurisma da aorta abdominal, hi-
potensão prolongada). Após um seguimento médio de 1,7 anos 
(0-6 anos), 4 haviam falecido (1 tromboembolismo pulmonar; 1 
imediatamente após o enfarte, causa não esclarecida; 2 não foi 
possível determinar causa). Nenhum doente com tetraparésia 
recuperou a marcha; 2 com paraparésia readquiriram marcha 
com apoio; um doente de cada grupo recuperou a função es-
fincteriana; nenhum apresentou dor sequelar.

Conclusões
 Neste grupo, a percentagem que permaneceu sem diagnós-

tico etiológico foi de 80%. Na literatura, à excepção de uma 
série em que a percentagem é 6%, a variação encontrada é de 
43.5-100%. Tal como esperado, aqueles com enfartes menos 
extensos apresentaram melhor recuperação funcional, 33% 
dos doentes vivos readquiriram capacidade de marcha. Estes 
dados são inferiores aos descritos, que podem variar entre 41-
66%. Pensamos que o pequeno número de doentes e variabi-
lidade no tempo de seguimento contribuiu para esta diferença 
na recuperação.

CO2.	NT-proBNP	como	biomarcador	para	detecção	de	fibrilhação
auricular paroxística em doentes com AVC criptogénico  

Ana Catarina Fonseca1, Dulce Brito2, Teresa Pinho e Melo1, Ruth Geraldes1, Patrícia Canhão1; José Manuel Ferro1

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

Introdução
O diagnóstico de fibrilhação auricular paroxística (FAp) em 

doentes com acidente vascular cerebral tem implicações tera-
pêuticas. Contudo, pode ser difícil identificar esta arritmia. O 
N-terminal do pro-peptídeo natriurético cerebral (NT-proBNP), 
um péptido produzido pelo coração pode ser útil na identifica-
ção de FAp em doentes com AVC criptogénico. 

Objectivo
 Determinar se os níveis séricos de NT-proBNP na fase agu-

da do AVC podem contribuir para a identificação de FAp em 
doentes com AVC criptogénico.   

Metodologia
 Análise de uma amostra consecutiva de 264 doentes com 

AVC isquémico agudo admitidos na unidade de acidentes vas-
culares cerebrais do Hospital de Santa Maria. Os níveis séri-
cos de NT-proBNP foram determinados nas primeiras 72 horas 
após a instalação do AVC, através de um ensaio de electro-
quimioluminescencia. A etiologia dos AVCs foi realizada com 
a classificação TOAST. Em doentes com AVC criptogénico foi 
realizado um registo de Holter de 24 horas para procurar FA na 
primeira semana, três e seis meses após o AVC. Numa primeira 
fase, os doentes com uma etiologia estabelecida de AVC foram 
utilizados para construir uma curva ROC (“Receiver Operating 
Characteristic”) para determinar a validade do NTproBNP para 
o diagnóstico de FA. A partir desta curva, a sensibilidade e es-

pecificidade de pontos de corte pré-estabelecidos foi calculada. 
Numa segunda fase, os pontos de corte foram avaliados, em 
doentes com AVC criptogenico para avaliar a validade do NT-
-proBNP para o diagnóstico de FAp.  

Resultados
 Em 184 doentes foi possível determinar uma etiologia es-

pecífica. 55 destes doentes tiveram o diagnostico de AVC car-
dioembolico relacionado com FA. Utilizando uma analise multi-
variada o lnNT-proBNP estava independentemente associado 
a fibrilhação auricular controlando para factores confundidores 
(OR – 2.7, 95% IC 1.6-4.5; p<0.0001). A área sobre a curva 
(AUC) da curva ROC para o diagnóstico de FA foi excelente – 
0.91 95%IC (0.87-0.95). O valor de corte de 265.5 pg/mL teve 
uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 70.6%. 
O ponto de corte de 912 pg/mL teve uma especificidade de 
87.5%. Oitenta doentes tiveram um AVC criptogénico. Em 17 
(21%) foi identificada FAp durante o seguimento. O ponto de 
corte de 265.5 pg/mL teve uma sensibilidade de 88.2% e uma 
especificidade de 61.9% para o diagnóstico de FAp. O ponto de 
corte de 912 pg/mL teve uma especificidade de 88.9%. 

Conclusão
 O NT-proBNP teve uma boa validade para o diagnostico de 

FAp em doentes com AVC criptogénico e pode ser útil para a 
avaliação etiológica destes doentes. 
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CO3. Actividade auricular ectópica frequente e recorrência de AVC
isquémico e AIT criptogénicos

João Pinho1, Carlos Galvão2,	Sofia	Rocha1, Ana Filipa Santos1, Ana Cabreiro2, André Gomes3,4, Sónia Magalhães2, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga; 2-Serviço de Cardiologia, Hospital de Braga, Braga; 3-Serviço de Medicina Interna, Hospital de 
São João, Porto; 4-Departamento de Higiene e Epidemiologia, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
E-mail: jdpinho@gmail.com

Introdução
A actividade auricular ectópica frequente (AAEF) tem sido 

crescentemente associada a risco de desenvolvimento de fi-
brilação auricular paroxística (FAP) e a risco de primeiro AVC 
isquémico e morte. Desconhece-se o significado da sua ocor-
rência em doentes com AVCs isquémicos / AITs criptogénicos 
(AAC) e o seu papel como factor de risco para recorrência de 
eventos isquémicos neste grupo de doentes. 

Objectivos
 Caracterização da frequência e significado prognóstico da 

AAEF em doentes com AAC.  

Métodos
 Identificação de todos os doentes com AAC, de acordo com 

a classificação TOAST, que realizaram Holter-24h desde Ja-
neiro de 2005 até Setembro de 2012. Revisão dos processos 
clínicos e imagiológicos electrónicos e caracterização clínica, 
imagiológica e fenotípica (A-S-C-O). Definição de AAEF: >10 
batimentos auriculares ectópicos por hora durante a monitori-
zação Holter. Identificação de recorrência de AVC isquémico e 
AIT. Análise estatística com SPSS-20®. 

Resultados
 184 doentes com AAC, idade mediana 56 anos, 52.2% do 

sexo masculino. Evento índex: AVC isquémico em 73.9%, AIT 
em 26.1%. Tempo mediano de seguimento 28 meses (IQR 
12.3-55.0). Nos doentes sem AAEF (n=152, 82.6%) observou-
-se uma taxa de recorrência de 3.1 por 100 doentes-ano, en-
quanto nos doentes com AAEF (n=32, 17.4%) foi de 17.6 por 
100 doentes-ano (p<0.001). Os grupos sem e com recorrên-
cias diferem significativamente quanto a idade, hipertensão 
arterial e presença de AAEF. A análise univariada mostrou que 
a idade >65 anos (HR=3.98, p=0.002) e a presença de AAEF 
(HR=4.52, p=0.001) estavam associadas a um “hazard ratio” 
(HR) aumentado para recorrência de AVC isquémico e AIT. 
Após ajuste para idade, hipertensão arterial e hipocoagulação, 
a presença de AAEF está associada a um HR=2.49 (p=0.087).

Conclusões
 A presença de AAEF parece estar associada a um aumento 

do risco de recorrência de eventos isquémicos cerebrais em 
doentes com AAC, embora esta associação seja atenuada 
após a análise multivariada, nomeadamente após ajuste para 
a idade. O estudo tem limitações decorrentes da sua nature-
za retrospectiva e relacionadas com o poder estatístico. São 
necessários estudos prospectivos com seguimento longo para 
esclarecer o papel da AAEF como biomarcador de FAP e como 
factor de risco para recorrência de AVC / AIT.

CO4. Evolução cronológica da prescrição de anticoagulação na alta
dos doentes com Acidente Vascular Cerebral isquémico e
fibrilhação	auricular		

Liliana Pereira, Miguel Grunho, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
A anticoagulação oral é recomendada na prevenção de aci-

dente vascular cerebral isquémico (AVCi) por fibrilhação auri-
cular (FA), exceto nos doentes de muito baixo risco. No entan-
to, ainda é subutilizada e subotimizada.

Em 2007, no serviço de Neurologia de um hospital central, 
44,4% destes doentes tinham alta anticoagulados. Os autores 
realizam uma análise comparativa quatro anos depois, avalian-
do taxas de conhecimento prévio da arritmia, indicação para 
tratamento antes do evento vascular e terapêutica efetuada.

 
Metodologia

 Estudo observacional retrospetivo em doentes com AVCi 
internados durante 2011, e comparativo com informação de 
2007. Recolheram-se dados demográficos, clínicos, subtipos 
de AVC, pontuação de risco tromboembólico CHA2DS2-VASc 
antes e após AVCi, medicação habitual e prescrita na alta. 

Apresentam-se estatísticas descritivas e comparações de 
médias e proporções com os testes t de student e qui-quadra-
do, com intervalos de confiança de 95% (IC95%).

  
Resultados

 Foram internados 213 doentes com AVCi em 2011, com 
idade mediana de 65 anos (31 a 87 anos), 67,1% do géne-
ro masculino. A 21,1% foi atribuída etiologia cardioembólica, 
18,3% (39 casos) com FA não-valvular (FANV) documentada. 
Dos doentes com FANV, 48,7% tinham conhecimento prévio da 
arritmia cardíaca e metade fazia anticoagulação (31,6% fazia 
antiagregação e 10,5% nenhuma medicação antitrombótica). 
Só 2 doentes anticoagulados tinham INR dentro do alvo tera-

pêutico. De acordo com a pontuação CHA2DS2-VASc todos os 
doentes tinham indicação para anticoagulação (mediana 4, am-
plitude 2-8), sendo que apenas 1 referia contraindicação para 
esta terapêutica.

Na alta (mediana CHA2DS2-VASc=5, amplitude 3-8) foi pres-
crita anticoagulação a 85,3%. 14,7% tiveram alta antiagrega-
dos por défice neurológico grave, situação de dependência 
que impossibilitava controlo adequado do INR ou hemorragia 
intracraniana.

Comparativamente com 2007 não se observaram diferen-
ças significativas nas características das populações, nomea-
damente idade, género, fatores de risco vascular e gravidade 
do défice neurológico na alta. Também o cardioembolismo e 
a FANV foram semelhantes (diferenças 7,5%, IC95% -2,2 a 
17,5% e 2,0%, IC95% -6,7 a 11,3% respetivamente).

A diferença significativa verificou-se na prescrição de anti-
trombótico, com 85,3% de doentes anticoagulados na alta hos-
pitalar em 2011 vs 44,4% em 2007 (diferença 40,9%, IC95% 
14,9 a 62,2%).

 
Conclusões

 A pontuação de risco CHA2DS2-VASc (recomendada como 
preferencial desde 2012) confirma a necessidade de utilizar 
anticoagulantes orais. A atitude terapêutica em 2011 reflete 
maior consciencialização para a necessidade de prevenção de 
recorrências e melhores condições de monitorização do INR 
em ambulatório. A disponibilidade desde 2011 de novos anti-
coagulantes poderá aumentar ainda mais a percentagem de 
doentes anticoagulados nos próximos anos.
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CO5. Características e Prognóstico do Acidente Isquémico Transitório
no Idoso

Rui Valente1, Patrícia Canhão1,2

1-Faculdade de Medicina de Lisboa; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa
E-mail: pcanhao@fm.ul.pt

Introdução
As características clínicas e o prognóstico dos doentes com 

acidente vascular cerebral variam com a idade. Apesar do ele-
vado número de estudos em doentes com acidente isquémico 
transitório (AIT), a caracterização e o prognóstico de doentes 
idosos com AIT não foram detalhados previamente. 

Objectivos
 Avaliar se existem diferenças na apresentação clínica, etio-

logia e risco de recorrência vascular cerebral até aos 30 dias 
após AIT, de acordo com a distribuição etária. 

Metodologia
Coorte prospectiva de doentes enviados a Consulta de AIT 

entre Março de 2004 e Março de 2011. Compararam-se as 
características clínicas, avaliação etiológica, terapêutica e fre-
quência de eventos vasculares cerebrais até aos 30 dias pós-
-AIT de acordo com o grupo etário (<70 anos, 70-80 anos, > 80 
anos). Efectuaram-se as mesmas comparações entre doentes 
com < 80 e > 80 anos (teste qui quadrado, t student, Mann-
-Whitney).

Resultados
 Incluiram-se 356 doentes, idade mediana 68 anos (195 

doentes <70 a, 96 doentes 70-79 a, 65 doentes >80 anos). A 
frequência de HTA aumentou com a idade (67% vs. 77% vs. 

80%, p<0,05) e de tabagismo diminuiu (23% vs. 6% vs. 0%, 
p<0,01). A afasia aumentou com a idade (19% vs. 34% vs. 
52%, p<0,01), e sintomas sensitivos diminuiram (44% vs. 34% 
vs. 15%, p<0,05). A gravidade de apresentação clínica medi-
da pela pontuação ABCD2 >4 aumentou com a idade (65% vs. 
76% vs. 94%, p<0.001). Relativamente à etiologia, a frequência 
de estenose carotídea > 50% aumentou com a idade (5% vs. 
8% vs. 14%, p<0.01) e de doença lacunar diminuiu (20% vs. 
17% vs. 11%, p<0.01). Todas estas diferenças se mantiveram 
significativas quando se compararam  os doentes com >80 e 
< 80 anos. Não se identificaram diferenças significativas na 
frequência de requisição dos exames complementares para o 
estudo etiológico, bem como nas atitudes terapêuticas entre os 
vários grupos etários, após ajustar para os factores de risco e 
etiologia. Não se detectou diferença na frequência de recorrên-
cia vascular até aos 30 dias de acordo com a idade (9,7% vs. 
13,7% vs. 11,3, p=0,570). 

Conclusões
 Existem particularidades na distribuição de factores de risco 

e apresentação clínica nos doentes mais idosos com AIT. A gra-
vidade medida pela pontuação ABCD2 aumentou com a idade, 
tal como a identificação de etiologias requerendo terapêuticas 
específicas. Estes resultados confirmam que os doentes idosos 
com AIT, tal  como os mais novos, devem ser avaliados e tra-
tados urgentemente. 

CO6. Investigação etiológica de AVC jovem em duas unidades de
acidente vascular cerebral europeias  

Ana Catarina Fonseca1, Ruth Geraldes1, Jean-Louis Mas2, José Manuel Ferro1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Saint-Anne, Paris, 
França
E-mail: catarinagfonseca@gmail.com

Introdução
Os doentes com AVC jovem tendem a ter causas raras de 

AVC. Nestes doentes poderá ter de ser realizada uma avalia-
ção etiológica mais extensa para que se possa determinar a 
causa do AVC. Não existe consenso sobre quais os exames 
complementares de diagnóstico que devem ser realizados. 

Objectivo
 Comparar dois tipos de investigação etiológica (extensiva 

vs orientada pela clinica) e determinar se uma avaliação labo-
ratorial sistemática de vasculites, trombofilia e sífilis detecta um 
maior número destas patologias que uma investigação orienta-
da pela clinica. 

Métodos
 Análise retrospectiva de 2 coortes (<55 anos) de 2 unidades 

de AVC – 143 doentes do Hospital de Santa Maria em Lisboa, 
Portugal de 2007 a 2009 (investigação extensiva) 213 doentes 
do Hospital de Saint-Anne em Paris de 2008 a 2009 (investiga-
ção orientada pela clinica). Foram registados os dados demo-
gráficos, numero e tipo de exames complementares e etiologia 
do AVC de acordo com os critérios TOAST. 

  

Resultados
 A coorte de Lisboa teve mais doente com hipertensão, dia-

betes e dislipidémia que a coorte de Paris. A coorte de Paris 
teve um maior de fumadores. Em Paris foi realizado um maior 
número de angiografia por Ressonância Magnética (Angio-RM) 
intracraniana e extracraniana e ecocardiogramas transesofági-
cos. Um número mais elevado de punções lombares e Holters 
foi realizado em Lisboa. A proporção de exames específicos de 
coagulação, serológicos e imunológicos realizados na coorte 
de Paris vs Lisboa foi de 42.3% vs 84.6%, 20.2% vs 88.1%, 
64.3% vs 80.4 %. Em relação à classificação etiológica do AVC, 
não se verificou uma diferença estatisticamente significativa 
em ambos os centros relativamente a outras etiologias deter-
minadas da classificação TOAST. A coorte de Lisboa teve um 
número superior estatisticamente significativo de doenças de 
grandes vasos e um número inferior de causas indeterminadas. 

 
Conclusão

 A causa do acidente vascular cerebral em ambas as coortes 
diferiu de acordo com os factores de risco vascular específicos. 
Os exames complementares de diagnóstico a realizar tem de 
ser adaptados à prevalência da patologia em cada área. Uma 
investigação etiológica extensiva não contribui para a detecção 
de um maior número de outras etiologias determinadas. 
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CO7. Prevalência, determinantes e implicações da ateromatose da
aorta em doentes com evento vascular cerebral isquémico 
agudo

Carina Fernandes, Liliana Pereira, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
E-mail: fernandes.carina@gmail.com

Introdução
A associação entre ateromatose aórtica e AVC encontra-se 

bem estabelecida. O mecanismo fisiopatológico permanece 
em debate, podendo tratar-se de fonte embólica ou marcador 
de risco. Persistem controvérsias na abordagem antitrombóti-
ca destes doentes. Pretende-se determinar a prevalência da 
ateromatose aórtica em doentes com AVC/AIT, fatores de risco 
associados e comparar subgrupos com ateromatose.  

Metodologia
Estudo observacional retrospetivo envolvendo doentes com 

AVC isquémico/AIT agudo, num serviço de Neurologia, de 
01/07/2007 a 30/06/2012. Nos doentes com ecocardiograma 
transesofágico (ETE), analisaram-se variáveis demográficas, 
fatores de risco vascular, presença de ateromatose aórtica e 
padrão imagiológico das lesões. A ateromatose foi classifica-
da em simples (placas <4mm) ou complexa (placas >=4mm, 
ulceradas ou componente móvel). Apresentam-se medidas de 
sumarização e análise inferencial com t de student, ANOVA, 
qui-quadrado e regressão logística com odds ratio (OR) e inter-
valos de confiança de 95% (IC95%).

Resultados
 De 1300 doentes com AVC isquémico/AIT, 337 realizaram 

ETE (25,9%). Apresentaram idade média de 55,7 anos (21-84 
anos, 62,9% homens). Verificou-se dislipidémia em 68,8%, hi-
pertensão em 63,5%, diabetes em 20,5%, tabagismo ativo em 
38,6% e fibrilhação auricular (FA) em 9,8%. Identificaram-se 
placas simples em 28,3% e complexas em 18,2%. Os doen-

tes com placas eram mais idosos (placas complexas: média 
62,8 anos, placas simples: 60,2 anos, sem placas: 50,9 anos; 
p<0,001), mais homens apresentavam placas complexas 
(22,3% versus 11,2% nas mulheres) e mais mulheres não apre-
sentavam placas (60,0% versus 49,8% nos homens; p=0,032). 
Quanto aos fatores de risco, a prevalência para doentes com 
placas complexas, simples e sem placas foi a seguinte: ta-
bagismo: 75,9%, 52,2%, 45,9% (p<0,001); diabetes: 31,9%, 
29,0%, 39,1% (p=0,002); hipertensão: 22,9%, 31,8%, 45,3% 
(p<0,001); dislipidémia: 20,8%, 30,7%, 48,5% (p=0,019); FA: 
12,1%, 39,4%, 48,5% (p=0,285). Na análise multivariada 
permaneceram como fatores associados a placas comple-
xas idade >=55 anos (OR=7,1; IC95% 3,2-15,6) e tabagismo 
(OR=4,7; IC95% 2,1-10,3%), para placas simples apenas ida-
de (OR=3,5; IC95% 2,0-6,2%). Nos doentes com ateromatose 
- complexa e simples - observaram-se mais enfartes territoriais 
(73,8%, 76,8% versus 60,6% nos sem placas; p=0,012) e cor-
ticais (76,1%, 82,3% versus 60,1%; p=0,002). Incluíram mais 
frequentemente o território posterior (59,1%; p=0,001), mesmo 
após ajustamento para lesão esteno-oclusiva vertebral, taba-
gismo, idade e exclusão de FA (OR=3,0; IC95% 1,3-6,9). 

Conclusões
 Embora a associação entre fatores de risco vascular e pla-

cas aórticas sugira serem um marcador de aterosclerose, o 
risco aumentado de lesões em território posterior suporta exis-
tência de mecanismo embólico. Em enfartes posteriores sem 
doença vertebral ou FA, a pesquisa de ateromatose aórtica é 
fundamental.

CO8. Doença aterosclerótica aórtica e risco de recorrência de
Acidente Vascular Cerebral Isquémico  

Liliana Pereira, Carina Fernandes, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
O acidente vascular cerebral isquémico (AVCi) recorrente 

é comum quando existe ateromatose aórtica complicada. O 
ecocardiograma transesofágico (ETE) é método diagnóstico 
de eleição, aguardando-se estudos aleatorizados que orientem 
terapêutica antitrombótica.

Propusemo-nos avaliar taxa e fatores associados à recor-
rência cardiovascular nos doentes com e sem placas aórticas.

 
Metodologia

 Estudo observacional retrospetivo em doentes com AVCi/
AIT internados em Neurologia de 01/07/2007 a 30/06/2012. 
Nos doentes com ETE, analisaram-se dados demográficos, 
clínicos, ateromatose aórtica, medicação e recorrência. Apre-
sentam-se estatísticas descritivas, comparações com qui-qua-
drado e regressão logística com odds ratio (OR), risco de recor-
rência utilizando curvas de sobrevivência de Kaplan-Meyer com 
LogRank, análise de riscos proporcionais de Cox com Hazard 
Ratio (HR), usando intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

  
Resultados

 Em 1300 doentes, 337 efectuaram ETE (25,9%). Têm idade 
média de 55,7 anos (21-84 anos, 62,9% homens). Identifica-
ram-se placas simples em 28,3% e complexas em 18,2%. A 
presença de placas complexas foi fator decisor de anticoagula-
ção na alta (50,8% anticoagulados vs 14,9% com placas sim-
ples e 23,3% sem placas; p<0,001), mesmo após ajustamento 
para anticoagulação prévia, fibrilhação auricular, disfunção 
ventricular, massas/trombos intracavitários e auto-contraste 

(OR=5,0, IC95% 2,4-10,6). Também influenciou a terapêutica 
antidislipidemiante com doses superiores de estatina (60,7% 
vs 35,4%, p<0,001).

Num seguimento médio de 604,7 dias registou-se taxa de 
recorrência de 10,3%, com 1,3% de letalidade por AVCi. Não 
existiram diferenças significativas nos fatores de risco dos do-
entes com/sem recorrência. Após 1 ano de seguimento obser-
vava-se mais recorrência na presença de placas aórticas (7,1% 
se placas complexas, 5,7% se placas simples e 1,8% nos sem 
placas, LogRank p=0,097), sendo significativa a diferença de 
recorrência entre placas e ausência de placas (6,3% vs 1,8%, 
LogRank p=0,0133). A diferença de recorrência atenua-se até 
final do seguimento com 10,7%, 13,6% e 8,4% respetivamente 
(LogRank p=0,14). 

Ajustando para terapêutica antitrombótica, o risco de recor-
rência a 1 ano (HR) é 3,54 (IC95% 1,04-12,09) para placas 
complexas vs placas simples/sem placas e 6,23 (IC95% 1,36-
28,44) vs sem placas. A recorrência mais elevada a 1 ano é nos 
doentes com placas complexas sem anticoagulação (12,0%), 
seguida de placas simples/sem placas sem anticoagulação 
(4,0%), placas complexas com anticoagulação (3,2%) e pla-
cas simples/sem placas com anticoagulação (0%), LogRank 
p=0,082.

  
Conclusões

 A presença de placas aórticas complexas associa-se a 
maior recorrência a 1ano, especialmente sem anticoagulação. 
Esse efeito desaparece após 1ano, 



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Õ

E
S

 O
R

A
IS

22 º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012
PORTO

º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

CO9. Caracterização da recorrência de eventos cerebrovasculares em
doentes com doença aterosclerótica intracraniana

Ana Gouveia1; João Sargento-Freitas2; Joana Penetra3; Fernando Silva2; Nuno Mendonça2; Cristina Machado2; Gustavo Cordeiro2; Luís 
Cunha2

1-Serviço de Neurologia; 2-Unidade de AVC, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3-Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
Serviço de Neurologia; Hospitais da Universidade de Coimbra 
E-mail: anargouveia86@gmail.com

Introdução
A doença aterosclerótica intracraniana tem uma prevalência 

muito heterogénea em diferentes populações, estimando-se 
que represente 8 a 10% dos AVCs isquémicos na raça cau-
casiana. 

Objectivos
 Caracterizar as recorrências de evento cerebrovascular em 

doentes com estenose intracraniana sintomática (EICS) e as-
sintomática (EICA). 

Metodologia
Realizámos um estudo de coorte histórica incluindo todos os 

doentes observados no nosso hospital por AVC ou AIT durante 
o ano de 2011 com informação sobre circulação intracraniana 
(neurossonológica e/ou angio-TAC). Identificámos os doentes 
com EIC (sintomática e assintomática) e estudamos as recor-
rências de evento cerebrovascular (AIT ou AVC isquémico no 
território vascular da estenose) durante um período mínimo de 
um ano após o diagnóstico de EIC. Calculámos a taxa de re-
corrência de eventos cerebrovasculares, o tempo médio para 

recorrência e investigámos o mecanismo etiológico da recor-
rência.

Resultados
 Analisámos 498 doentes, 357 (71.7%) do sexo masculino e 

idade média de 68.93 anos (DP: 13.41). Identificámos 90 EIC, 
43 (47.78%) sintomáticas e 47 (52.22%) assintomáticas. A taxa 
de recorrência de evento cerebrovascular foi de 9.21 por 100 
doentes-ano para as EICS e de 3.37 por 100 doentes-ano para 
as EICA (p=0.184). O tempo médio para recorrência foi de 0.23 
meses (DP: 0.43) para as EICS e de 9 meses (DP: 8.49) para 
as EICA (p=0.04). Na maioria dos doentes com EICS que sofre-
ram recorrência, o mecanismo do primeiro e segundo eventos 
cerebrovasculares foi equivalente.  

Conclusões
 Os resultados apresentados confirmam o elevado risco de 

recorrência precoce das EIC, sobretudo sintomáticas, desta-
cando a importância do seu diagnóstico atempado e terapêu-
tica agressiva.

CO10. Alterações Morfológicas das Artérias Carótidas Internas e
o risco associado de Acidente Isquémico Cerebral do Território
Carotídeo

Hugo FG Martins; Paulo Batista; Fátima Soares; Vanessa Almeida; Ana Júlia Pedro; Victor Oliveira
Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital Santa Maria – Laboratório Hemodinâmica Cerebral
E-mail: hugofmartins@gmail.com

Objectivo
 Caracterizar os doentes com alterações morfológicas das 

artérias carótidas internas (AMCI) da circulação carotídea pré-
-cerebral: angulação, tortuosidade e enrolamento; identificadas 
por eco-doppler, relacionando-as com acidentes vasculares ce-
rebrais isquémicos (AVCi) e factores de risco vascular. 

Métodos
 Estudo retrospectivo dos 25314 relatórios ecografias cervi-

cais de Jan 2000 a Jun 2012 de um laboratório de hemodinâ-
mica cerebral hospitalar. Angulação foi definida como curvatura 
angular de um vaso sobre um ponto com menos de 90º, tor-
tuosidade como configuração circular em forma de S ou C e 
enrolamento como forma circular ou elíptica. Aterosclerose foi 
definida como espessamento arterial ateromatoso identificado 
por eco-doppler e diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial 
e hiperlipidémia como valores elevados de: glicémia (em je-
jum > 7,0 mmol/L em medições repetidas ou glicémia pontual 
>11,0 mmol/L ou HbA1C ≥ 6,5%), tensão arterial (sistólica ≥ 
140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg) lípidos ou lipoproteí-
nas séricas (colesterol total >5,0 mmol/L LDL-c > 3,0 mmol/L 
HDL-c em ♂<1,0 mmol/L e ♀ <1,2 mmol/L ou triglicéridos >1,7 
mmol/L) respectivamente ou doentes medicados para cada pa-
tologia conforme orientações da Sociedade Europeia Cardio-

logia e Aterosclerose e Federação Internacional Diabetes. Os 
dados foram inseridos num ficheiro Excel® 2007 e SPSS® 20. 
Usaram-se testes t student, Xi2 e regressão logística multivariá-
vel com cálculo de odds ratio e intervalo de confiança (IC) 95%. 
Aceitou-se significância estatística para valor p<0,05.  

  
Resultados

 Comparando os doentes com AMCI dos sem essas alte-
rações verificou-se que estava presente em doentes, em mé-
dia, mais idosos (64 ± 16 anos Vs 71 ± 15 p < 0,01), do sexo 
feminino (0,54 IC0,50-0,59 p <0,01), com hiperlipidémia (1,15 
IC1,05-1,26 p <0,01), cardiopatia (isquémica e/ou hipertensiva 
- 1,11 IC1,02-1,22 p <0,01) e aterosclerose (1,37 IC1,26-1,50 p 
<0,01) e sem hipertensão arterial (0,90 IC0,81-1,00 p < 0,05). 
Foi encontrada associação das angulações com a isquémia 
cerebral homolateral (2,04; IC1,17-3,55 p<0,05) mas não foi 
encontrada essa relação para tortuosidade ou enrolamento. 

 
Conclusão

 Este estudo sugere que as AMCI nos seus segmentos cer-
vicais, estudadas por eco-doppler, estão associadas ao sexo 
feminino e doentes com hiperlipidémia, aterosclerose e cardio-
patia havendo relação entre as angulações e  isquémia cere-
bral homolateral.
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CO11. Efeito da terapia antirretrovírica na disfunção endotelial em 
doentes com VIH

Elsa Azevedo1, Carmen Ferreira1, Pedro Castro1, Francisco Salgueiro2, Paulo Andrade2, Inês Ferreira3, Tiago Guimarães4, 
Isabel Costa-Santos5, Altamiro Costa-Pereira5, Manuel Pestana3, António Sarmento2 
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospital de São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto; 2-Serviço de Doenças Infeciosas, 
Centro Hospital de São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto; 3-Unidade de Investigação e Desenvolvimento de Nefrologia, 
Centro Hospital de São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto; 4-Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospital de São João, 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto; 5-Departamento de Ciências de Informação e da Decisão em Saúde, Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, Porto
E-mail: elsaazevedo@netcabo.pt

Introdução
Os doentes infetados com VIH têm uma elevada incidência 

de doença vascular que não parece ser da responsabilidade 
exclusiva dos fatores de risco clássicos. Estudos sugerem que 
a medicação antirretroviral (sobretudo os inibidores da protea-
se) pode promover a aterosclerose e disfunção endotelial (DE), 
dois marcadores pré-clínicos de doença vascular. 

Objectivo
 Neste estudo pretendeu-se estudar o efeito da terapia an-

tirretrovírica (TARV) na DE e na espessura íntima-média (EIM) 
em doentes com VIH.  

Metodologia
Avaliou-se o índice de hiperemia relativa (IHR) através da 

tonometria arterial periférica (EndoPAT) e a média da EIM ca-
rotídea bilateral (M’Ath software) em doentes com VIH acom-
panhados em ambulatório no nosso centro hospitalar. Outros 
parâmetros analisados foram dados demográficos, fatores 
de risco vascular clássicos, dimetilarginina assimétrica séri-
ca (DMAA), cistina C, PCR de alta sensibilidade, função re-
nal, proteinúria, perfil lipídico, tempo de seguimento, tempo 
de TARV, tipo de medicação e carga viral. Foram utilizadas a 
correlação de Pearson, regressão logística multivariável e a re-
gressão linear, de modo a avaliar os efeitos significativos no 

IHR e na EIM.  

Resultados
Foram avaliados 111 doentes (72% sexo masculino) com ida-

de média de 44 ± 11 anos. Os tempos médios de seguimento e 
de TARV foram de 102 ± 62 e 72 meses, respetivamente. O IHR 
médio foi de 2,1±0,5; a EIM máxima e média foi de 0,72±0,16 e 
de 0,60±0,14 mm; os níveis de DMAA foram de 0,5±0,1mmol/L, 
de cistatina 0,8±0,1mg/L, de triglicerídeos, HDL e LDL foram 
de 149±75, 49±13 e 126±37mg/dL; A taxa de filtração glome-
rular média foi de 90±16 mL/min e a proteinúria mediana foi de 
71mg/day (0-960). O tempo de TARV (OR=1.011, p=0.013) e 
o tratamento com inibidores da protease (OR=2.856, p=0.038) 
associaram-se independentemente com a DE mas não com a 
EIM, após ajuste multivariado.  

Conclusões
Apesar da disfunção endotelial e da espessura íntima média 

serem dois marcadores de doença vascular pré-clínica, este 
estudo mostrou que a terapia antirretrovírica está associada 
apenas com o primeiro. Consequentemente, estes dois mar-
cadores poderão ser expressão de aspetos distintos da lesão 
vascular. Num futuro estudo prospetivo, será interessante ava-
liar qual destes marcadores será melhor preditor de eventos 
vasculares nesta coorte de doentes com VIH.

CO12. Caracterização dos defeitos de atenção e do funcionamento
executivo após Acidente Vascular Cerebral Isquémico

Cátia Mateus1,2, Joana Pais1, Vítor Tedim Cruz1,3

1-Serviço de Neurologia, Hospital São Sebastião, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga; 2-Bolseira de Investigação da Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia; 3-Secção Autónoma de Ciências da Saúde, Universidade de Aveiro
E-mail: catiacmateus@hotmail.com 

Introdução
A atenção (AT) e o funcionamento executivo (FE) são funda-

mentais em múltiplas actividades, sendo recrutados em qual-
quer tarefa diária. As alterações nos diferentes mecanismos 
atencionais e executivos têm implicações em todo o proces-
so de reabilitação física e cognitiva do doente com acidente 
vascular cerebral (AVC), pelo que a sua avaliação detalhada 
é fundamental.       

Objectivos
 Caracterização da AT e do FE em doentes com primeiro 

AVC isquémico, durante o primeiro mês após lesão vascular.  

Metodologia
 Foram recrutados de um serviço de internamento hospita-

lar 80 doentes consecutivos, que sofreram AVC isquémico em 
território anterior ou posterior, supratentorial (direito/esquerdo). 
Após a avaliação neuropsicológica, 15 doentes foram excluí-
dos por suspeita de deterioração cognitiva prévia. Completa-
ram a avaliação 41 doentes (idade média = 61,5 anos; escola-
ridade média = 2 anos; 15 mulheres/26 homens). Vinte e três 
doentes (56%) tinham lesão no hemisfério esquerdo (HE) e 18 
(44%) no hemisfério direito (HD). Em 24% dos casos ocorreu 
envolvimento da artéria cerebral anterior, em 47% da artéria 
cerebral média e em 30% da artéria cerebral posterior. Foi utili-
zada uma bateria de avaliação composta por diversas provas, 
nomeadamente Escala de Memoria de Wechsler III, Auditory 
Verbal Learning Test, Corte de estrelas (BIT), Teste das Trilhas 

(A e B), Teste de Stroop.  
  

Resultados
 Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas 

no Corte de estrelas entre os doentes com lesão no HD e no 
HE, sendo que 75% dos AVC direitos apresentaram defeito 
nesta prova (média HD = 38,33; média HE = 49,80; p<0,05). 
No Teste de Stroop, 72% dos doentes apresentaram defeito 
(M=44,8). Na prova de Controlo Mental, 80% apresentaram 
defeito (M=14,63) e 90% apresentaram defeito no Teste das 
Trilhas - forma B (M=4,3 minutos). Nestas provas, não foram 
observadas diferenças significativas entre os doentes com le-
são esquerda e direita (p>0,05).  

 
Conclusões

 Na fase aguda do AVC isquémico em territórios supraten-
toriais, os défices de AT e de FE são muito prevalentes (72 
a 90% consoante as provas). Na prova Corte de estrelas, as 
diferenças entre hemisférios, estão provavelmente associadas 
à maior frequência de heminegligência visuo-espacial. Nas 
restantes provas, que avaliaram a AT dividida e sustentada e 
que recrutam componentes do FE, os defeitos parecem ser 
independentes do hemisfério atingido. A elevada prevalência 
de alterações de AT e de FE no primeiro mês após AVC pode 
condicionar os resultados dos planos de reabilitação cognitiva 
e motora, numa fase crítica para a reabilitação como são os 
primeiros três a seis meses após lesão.



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Õ

E
S

 O
R

A
IS

24 º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012
PORTO

º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

CO13.	Influência	da	idade	na	funcionalidade	das	vítimas	de	AVC,	
antes e após reabilitação intensiva – avaliação prospectiva
numa coorte de doentes

Mónica Bettencourt, Fernando Fonseca, Daniela Prada, Luis Gonçalves, Luis Jorge Jacinto 
Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão
E-mail: msdias7@gmail.com

Introdução
As sequelas de AVC constituem  motivo de internamento fre-

quente nos centros de reabilitação. Neste Centro, os doentes 
são avaliados no início e no final do internamento através da 
Medida de Independência Funcional (MIF), escala multidimen-
sional com 2 domínios principais: motor (13 itens) e cognitivo 
(5 itens), que permite avaliar a funcionalidade e monitorizar os 
ganhos conseguidos.

Objectivos
 Avaliar a funcionalidade dos doentes nas datas de admis-

são e alta, com a MIF, comparar resultados conseguidos por 
diferentes grupos etários e as implicações em termos de inte-
gração.  

Metodologia
Estudo prospectivo, não intervencional. Coorte de 217 ca-

sos consecutivos, internados entre 18 e 26/10/11, com 18 a 90 
anos, com diagnóstico de AVC.  

Resultados
Na amostra de 217, 41% eram do sexo feminino e 59% do 

sexo masculino. A média de idades era 58 anos. A maioria 
(60%) tinha diagnóstico etiológico de AVC isquémico. As se-
quelas afectavam o lado esquerdo em 48,9%, o lado direito 
em 41,5% e eram bilaterais em 6,5% dos casos. Ficaram in-

ternados em média 62 dias, com variações dos scores motor 
e cognitivo de 45  para 61 e de 22 para 25 respectivamente. A 
integração foi no domicílio em 81% dos casos.

Para análise estatística dos dados utilizámos 3 cutt-off points 
(55, 65 e 75 anos), e comparámos os resultados destas idades. 
Verificámos que, nos mais jovens (menos de 55 anos) a he-
morragia intracerebral era mais prevalente que noutras idades 
(25%), o período de internamento era mais curto (60 dias), os 
scores cognitivo e motor eram superiores, na admissão e na 
alta (motor: 54,95 para 70,51 e cognitivo: 24,1 para 27,26) e 
a taxa de integração no domicílio mais alta (90%). Os doentes 
com idade superior a 55 anos tiveram internamentos mais lon-
gos (63 dias). O grupo com internamento mais prolongado foi 
o de idade superior a 65 (64 dias). Em relação ao score MIF, a 
idade maior que 75 associava-se a scores menores na entrada 
e na alta (motor: 26,96 para 39,5 e cognitivo: 17,25 para 20,4).

  
Conclusões

Os doentes mais jovens tiveram períodos de internamento 
mais curtos e valores de MIF mais elevados na admissão e 
na alta, o que parece traduzir prognóstico funcional mais favo-
rável. Pelo contrário, nos doentes mais idosos, os scores MIF 
eram mais baixos, na admissão e na alta, o que traduz  meno-
res ganhos funcionais e maior dependência no momento de 
alta do internamento no Centro de Reabilitação.

CO14. Padrões de activação inter-hemisférica durante movimentos
dos membros superiores em pessoas saudáveis. Relevância na
reabilitação motora do Acidente Vascular Cerebral

Ana Cristina Vidal1; Paula Banca2; Augusto Gil Pascoal1; Luís Cunha3; Gustavo Santo3; João Sargento3 e Miguel Castelo-Branco2 
1-Univ Tecn Lisboa, Fac Motricidade Humana, CIPER, Lisboa; 2-Laboratório de Neurociências e Visão, IBILI, Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra; 3-Unidade de Acidente Vascular Cerebral do Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra
E-mail: ana.cristina.inacio.vidal@gmail.com

Introdução
Em pessoas saudáveis, os movimentos voluntários do mem-

bro superior activam maioritariamente o córtex sensório-motor 
contralateral e o cerebelo ipsilateral. Contudo, não está descrito 
como é que esse padrão é modulado, quando em simultâneo, 
se restringe o movimento do membro superior contralateral. O 
conhecimento deste padrão, ainda que em pessoas saudáveis, 
pode ser relevante para a reabilitação motora, em particular no 
contexto do AVC. Para este, quando se procura a reintegração 
dos movimentos comprometidos, uma parte das abordagens 
de tratamento consiste em recrutar o membro superior mais 
afectado, associado a restrição do membro superior menos 
afectado.        

Metodologia
 Neste estudo de ressonância magnética funcional (fMRI), 

o nosso objetivo é identificar e comparar os circuitos neurais 
envolvidos na elevação do ombro (ElevOb), quando é realiza-
da com (ComRestr) e sem restrição (SemRestr) do movimento 
do membro superior contralateral. A actividade cerebral (sinal 
BOLD) de 18 voluntários saudáveis (17 dextros; 10 mulheres; 
idade=42.1±13.5 anos) foi medida durante duas sessões con-
secutivas de fMRI (3Tesla Magneton, Tim Trio, Siemens), uma 
em que a ElevOb recrutava o hemisfério dominante e a outra 
em que recrutava o hemisfério não dominante. O nosso dese-
nho experimental, tipo bloco, é composto por repouso (condi-
ção basal) e duas condições: 1) ElevOb SemRestr; 2) ElevOb 
ComRestr. A condição basal foi dividida em três fases. Em cada 
segunda sub-fase, o membro superior contralateral com mobili-
zação passiva foi progressivamente até a posição de restrição. 
Usámos o software BrainVoyager 2.4, com análise de efeitos 

aleatório (RFX – “Random effects analysis”) e “False Discovery 
Rate” (FDR) correcção, para processamento de imagens e es-
tatística [p(corrected)<.05)].   

  
Resultados

 A activação do córtex sensório motor contralateral e ipsila-
teral do cerebelo na ElevOb foi naturalmente observada. Na 
ElevOb dominante o padrão de activação foi acompanhado por 
desactivação ipsilateral do córtex sensório-motor. Porém, este 
padrão de desactivação não se observa na ElevOb para o he-
misfério não dominante. A restrição do movimento no membro 
superior é associada à desactivação do hemisfério contralate-
ral. A actividade do córtex sensório-motor (definida por numero 
de voxels com activação positiva em termos de significância 
estatística) diminui na ElevOb ComRestr, em particular na Ele-
vOb dominante.  

 
Conclusões

 O conhecimento sobre os correlatos neurais envolvidos na 
ElevOb mostra o papel da dominância hemisférica e da restri-
ção do membro superior, em situações saudáveis. Estes dados 
sugerem novos biomarcadores de neuroactivação para direc-
cionar a reabilitação de pessoas clinicamente comprometidas, 
nomeadamente no AVC. 

Agradecimentos
 A todos os voluntários que participaram no estudo. Ao Car-

los Ferreira, João Marques, João Paulo Cunha e Sérgio Tafula 
pela colaboração na utilização e cedência de equipamento.
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CO15. Fístulas durais - prevalência num Serviço de Neurorradiologia
Ana Filipa Santos1, Filipa Sousa1, José Manuel Amorim2, Carla Ferreira1, Manuel Ribeiro2, Ricardo Maré1, Jaime Rocha2 
1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga
E-mail: filipasantos@hotmail.com

Introdução
As fístulas arteriovenosas durais (FAVd) representam cerca 

de 10-15% de todas as lesões arteriovenosas intracranianas. 
Caracterizam-se pela comunicação anómala entre artérias 
que irrigam a dura-máter e seios venosos durais/veias me-
níngeas, ocorrendo a maioria das vezes nos seios cavernoso, 
transverso e sigmóide. A angiografia convencional é o exame 
complementar de diagnóstico de eleição perante a suspeita 
desta patologia. A decisão de tratamento das FAVd depende 
maioritariamente do padrão de drenagem e da sintomatologia 
do doente. 

Objectivo
 Caracterização clínica, angiográfica e da terapêutica endo-

vascular de um conjunto de doentes com FAVd.   

Métodos
Revisão do registo prospectivo das angiografias realizadas 

num Serviço de Neurorradiologia, por suspeita confirmada, 
controlo ou tratamento endovascular de FAVd, entre Dezembro 
de 2011 e Novembro de 2012. Procedeu-se posteriormente à 
análise dos processos electrónicos dos correspondentes do-
entes, avaliando idade, sexo, apresentação clinica, exames 
complementares realizados, localização e classificação das 
fístulas, e terapêutica endovascular. 

Resultados
Neste centro, hospital de referência para uma área de 1 

milhão de habitantes, durante o período de 1 ano realizaram-

-se 281 angiografias, trinta (10,7%) no contexto de FAVd, 
correspondentes a 14 doentes – 57,1% do sexo feminino. A 
idade média ao diagnóstico foi de 54 anos. Quanto à forma 
de apresentação: cefaleias (5 doentes), crises convulsivas (3), 
zumbido (3), alterações visuais (2), quemose conjuntival (1), 
encefalopatia (1), hipoacusia (1), encefalopatia (1), défice neu-
rológico focal (1); assintomáticos (2). Quatro doentes apresen-
tavam antecedentes de trombose de seios venosos (TSV). A 
TAC cerebral inicial revelou hemorragia em 2 doentes (1 HSA; 
1 hematoma lobar). A localização mais frequente das FAVd foi 
o seio sigmóide e transverso. De acordo com a classificação 
de Cognard as fístulas foram classificadas como: I (1), IIb (3), 
IIa+b (1), III (7), IV (1), V (1). Verificou-se resolução espontânea 
da fístula em 1 doente. Os restantes foram submetidos a tra-
tamento endovascular, tendo-se obtido exclusão completa da 
FAVd em 8 doentes (6 numa única sessão de embolização). 
Dos 5 doentes com exclusão incompleta, dois foram submeti-
dos, até ao momento, a apenas uma sessão.   

Discussão
Esta série mostra a heterogeneidade das formas de apre-

sentação das FAVd. O tratamento endovascular foi eficaz, ob-
tendo-se exclusão completa da FAVd em 61,5% dos doentes, 
e a maioria numa única sessão. Nos restantes obteve-se redu-
ção da fístula. De notar que quatro dos doentes tinham ante-
cedentes de TSV, o que pode levantar questões em relação ao 
tempo de follow-up adequado nessa patologia. Provavelmente 
outros doentes com FAVd encontram-se subdiagnosticados.

CO16. Hemorragia subaracnoideia espontânea de causa
indeterminada – entidade benigna?

Guilherme Silva1,2, Ana Rocha2, Osvaldo Sousa3, Elsa Azevedo2,4

1-Serviço de Neurorradiologia, 2-Unidade de Neurossonologia, 3-Serviço de Neurocirurgia, 4-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar São João
E-mail: guilhermebastossiva@gmail.com

Introdução
A hemorragia subaracnoideia (HSA) representa cerca de 

3-5% dos acidentes vasculares cerebrais. A maioria das HSA 
espontâneas é causada por rutura de aneurismas intracrania-
nos. Em cerca de 15-20% dos casos as HSA espontâneas têm 
origem indeterminada, não sendo identificados aneurismas ou 
outras malformações vasculares subjacentes. Estes casos têm 
habitualmente melhor prognóstico.       

Objectivos
 Analisar a percentagem de HSA de causa indeterminada no 

nosso centro, assim como as suas características e evolução.  

Metodologia
 Analisaram-se retrospetivamente os processos clínicos dos 

doentes admitidos na nossa instituição entre Janeiro de 2007 e 
Junho de 2012, com diagnóstico principal de alta HSA.

Selecionaram-se aqueles com HSA espontânea que não 
apresentavam etiologia determinada, nomeadamente após es-
tudo angiográfico. 

Recolheram-se dados relativos a género, idade, anteceden-
tes patológicos, medicação habitual, clínica de apresentação, 
estudo imagiológico, complicações no internamento, tempo de 
internamento, mortalidade e estado funcional nas consultas de 
seguimento. 

  
Resultados

 As HSA de causa indeterminada corresponderam a 19,5% 

(n=57) de todas as HSA espontâneas admitidas no período de 
estudo. Idade média dos doentes: 55±13 anos, sendo 25 ho-
mens e 32 mulheres (1:1,3). Antecedentes mais comuns: HTA 
(54,4%) e dislipidemia (40,4%). Sintomas mais frequentes na 
apresentação: cefaleias (89,5%) e náuseas/vómitos (71,9%). 
A maioria dos doentes pontuava 2 na escala de Hunt & Hess 
(61,4%), 1 na escala WFNS (66,7%); na escala de Fisher os 
doentes distribuíam-se pelos estadios 2,3 e 4 sem evidente 
predomínio (33,3%, 26,3%, 38,6%, respetivamente). Todos os 
doentes realizaram angio-TC; 49 (86,0%) realizaram angiogra-
fia de subtração digital, tendo 18 (36,63%) repetido este exa-
me; dos restantes 8, 3 fizeram angio-RM e 1 repetiu angio-TC. 
Houve pelo menos uma complicação em 64,9% dos doentes, 
sendo o vasoespasmo, as infeções e a hidrocefalia as mais 
observadas. O tempo médio de internamento foi 25 dias. Fa-
leceram 2 doentes nesse período (3,5%). O mRankin aos 3 
meses foi de excelente recuperação (mRS=0-1) para 88,9% 
dos doentes.  

 
Conclusões

 Esta série está de acordo com a literatura no que se refere 
ao bom prognóstico em geral das HSA espontâneas de causa 
indeterminada. No entanto, estes casos merecem uma monito-
rização e tratamento em unidades vasculares especializadas, 
pois não é infrequente a ocorrência de complicações como va-
sospasmo, hidocefalia e infeções, que poderão comprometer 
a evolução clínica se não forem detetadas e adequadamente 
tratadas.
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CO17. Hemorragia subaracnoideia com padrão aneurismático e 
angiografia	negativa:	avaliação	da	ocorrência	de	rehemorragia
a longo prazo

Ruth Geraldes, Ana Castro Caldas, Diana Sousa, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo 
UAVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa
E-mail: ruth.geraldes@gmail.com

Introdução
Os estudos de seguimento a longo termo de doentes com 

hemorragia subaracnoideia (HSA) espontânea não aneurismá-
tica, sugerem que o risco de rehemorragia depende do padrão 
de distribuição hemática na TC CE inicial, variando de 0-11% 
nas séries de HSA com padrão aneurismático e  angiografia 
negativa (HSA-PAAN). Pretendemos com este trabalho avaliar 
a ocorrência de rehemorragia no seguimento a longo termo em 
doentes com HSA-PAAN. 

Metodologia
Estudo retrospectivo e transversal de doentes internados 

consecutivamente na UAVC (Janeiro 2005-Dezembro 2011) 
com o diagnóstico de HSA espontânea, com padrão difuso de 
distribuição das densidades hemáticas na TC CE e com pelo 
menos duas angiografias sem aneurismas ou outras lesões 
vasculares. Foram excluídos os doentes com HSAs perime-
sencefálicas ou HSAs exclusivas da convexidade. Os dados 
foram recolhidos da base de dados prospectiva da UAVC, 
notas de alta e registo de consulta e seguimento telefónico, 
registando-se varáveis demográficas, pontuação na escala de 
Hunt &Hess, exames complementares e no seguimento: rehe-
morragia, novos internamentos, intervenções, morte e causas 
de morte.  

Resultados
Dos 255 doentes com HSA internados no período de estudo 

54 doentes preenchiam os critérios de inclusão, com média de 
idade 55.8(±12) anos, 26 mulheres, 79,6% pontuando <3 na 
escala de Hunt e Hess. O seguimento foi obtido em 52 doen-
tes (96.3%), com tempo médio de seguimento de 50.7±23.0 
meses. A maioria dos doentes estava independente (88.5%), 
3 doentes com Rankin 3 (5.6%) e 3 óbitos (1 adenocarcino-
ma, 1 sepsis e 1 morte súbita). Verificou-se uma rehemorragia 
numa doente com paramiloidose e disautonomia grave, dois 
anos após HSA-PA (duas angiografias iniciais foram revistas 
e confirmou-se que não tinham alterações). A angiografia após 
a recorrência foi igualmente negativa. Esta doente faleceu 4 
meses após a rehemorragia por morte súbita. Outro doente foi 
reinternado por cefaleia súbita, 3 anos após a HSA, tendo-se 
feito o diagnóstico de hemossiderose cerebral (LCR sem alte-
rações e RM com vazio de sinal em T2* típico) secundaria a 
pseudomeningocelo cervical pós-traumático.  

Conclusões
Na nossa série, a taxa de rehemorragia na HSA-PAAN foi 

de 2%. O facto de não se ter identificado nenhuma alteração 
angiográfica na doente com rehemorragia dá consistência à ati-
tude de realizar apenas duas angiografias cerebrais para exclu-
são de aneurisma ou outra malformação vascular na fase inicial 
de HSA com padrão de distribuição de sangue aneurismático. 
Na nossa série o seguimento permitiu identificar uma causa 
rara de HSA.

CO18. Hemorragia subaracnoideia não traumática da alta
convexidade: prognóstico a longo prazo

Ruth Geraldes, Paulo Rego Sousa, Ana Catarina Fonseca,, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo
Unidade AVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa
E-mail: ruth.geraldes@gmail.com

Introdução
A hemorragia subaracnoideia (HSA) não traumática 

exclusivamente localizada na alta convexidade (cHSA) 
é um subtipo raro de HSA, com múltiplas etiologias 
e características clínicas diferentes da clássica HSA, 
existindo poucos estudos que avaliem o prognóstico a 
longo prazo.       

Metodologia
 Seguiram-se prospectivamente doentes admitidos 

na UAVC do serviço de Neurologia do Hospital de San-
ta Maria (Janeiro 2006- Março 2012) com diagnóstico 
de HSA não traumática definida como hiperdensidade 
exclusivamente nos sulcos corticais em TC CE (cHSA). 
Registou-se a etiologia, prognóstico funcional (escala 
modificada Rankin (mR)) na alta e no seguimento e 
ocorrência de eventos neurológicos.  

  
Resultados

 Das 210 HSA internadas na UAVC no período de 
estudo foram incluídos 15 casos de cHSA (9 homens), 
com idade média de 65 anos. À data de alta regista-
ram-se os seguintes diagnósticos: estenose ateroma-
tosa carotídea significativa (superior a 70% ou oclusão) 
ipsilateral à cHSA (5 casos), angiopatia amiloide (AAC) 
possível (2 casos), fistula dural (2 casos), trombose 
venosa cerebral (1 caso), síndroma de vasoconstrição 
reversível (SVCR) (2 casos), causa indeterminada (3 

casos). A terapêutica foi orientada de acordo com o 
diagnóstico etiológico (ex. antiagregação, estatina e 
endarterectomia nas estenoses carotídeas, emboliza-
ção das fistulas durais, anticoagulação na TVC).  Todos 
os doentes foram seguidos prospectivamente (tempo 
de seguimento com mediana de 22 meses). Onze do-
entes (73%) estavam independentes (Rankin <3), dois 
pontuavam 3 na escala de Rankin (1 doente com fistula 
dural e 1 doente com estenose da ACI e AVC isquémi-
co prévio à HSAc) e em dois dos doentes sem causa 
inicialmente identificada ocorreram hematomas lobares 
(aos 23 e 27 meses após cHSA inicial), conferindo-lhes 
incapacidade  grave (Rankin-5). Estes doentes foram 
reclassificados como AAC provável. Num doente, com 
AAC possível, ocorreram crises epilépticas.  

 
Conclusões

 Nesta série confirmou-se a heterogeneidade de 
causas de HSAc, exigindo terapêuticas específicas, tal 
como a doença ateromatosa carotídea, nem sempre 
valorizada noutras séries. A ocorrência de hematomas 
lobares no seguimento de doentes com HSAc sem 
causa inicialmente identificada, tal como aconteceu na 
nossa série, foi previamente reportada. Vários estudos 
apontam a cHSA como um evento precoce nos doentes 
com AAC, pelo envolvimento preferencial das artérias 
sulcais nesta doença. O presente trabalho reforça  a 
importância de manter um seguimento destes doentes. 
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CO19. A trombólise endovenosa ao longo dos anos – análise da 
mortalidade precoce

Sara Varanda, João Pinho, Ricardo Maré, João Ramalho Fontes, Carla Ferreira 
Serviço de Neurologia do Hospital de Braga
E-mail: svaranda@gmail.com

Introdução
A implementação de unidades multidisciplinares especializa-

das no tratamento dos doentes com AVC conduziu a uma sig-
nificativa redução da mortalidade e morbilidade associadas a 
essa doença. A taxa de mortalidade intra-hospitalar após trom-
bólise endovenosa por AVC isquémico varia entre 10 e 15%. 

Objectivos
 Determinar a taxa de mortalidade precoce, avaliar a sua mo-

dificação ao longo dos anos e estudar o impacto de variáveis 
potencialmente modificáveis e não modificáveis na mortalidade 
dos doentes com AVC isquémico, submetidos a trombólise en-
dovenosa e tratados numa Unidade de AVC. Determinar se a 
nossa experiência se traduz numa modificação da mortalidade 
ao longo dos anos.  

Métodos
Identificaram-se, retrospectivamente, todos os doentes com 

AVC isquémico agudo submetidos a trombólise endovenosa na 
Unidade de AVC do Serviço de Neurologia do Hospital de Bra-
ga, entre Fevereiro de 2007 e Maio de 2012. As variáveis estu-
dadas foram idade, género, comorbilidades, pontuação na es-
cala NIHSS na admissão, ASPECTS na TC da admissão bem 
como o tempo clínica-agulha. Procedeu-se a uma análise da 
sobrevida aos 30 dias, procurando factores preditores de mor-
talidade, nomeadamente o ano da realização de trombólise.  

Resultados
Realizaram-se 292 trombólises endovenosas, 55% em do-

entes do género masculino, com uma mediana de idades de 
68 anos e mediana de NIHSS na admissão de 13. A taxa de 
mortalidade precoce foi de 5.8%. No total morreram 17 doen-
tes, tendo sido a hemorragia intracraniana a causa de morte 
mais frequente, seguida pelo enfarte cerebral extenso. Outras 
causas de morte foram re-enfarte cerebral, arritmia cardíaca 
e edema agudo do pulmão. Na análise univariada, os facto-
res preditores de mortalidade identificados foram: ASPECTS 
<8 (HR=5.26, p=0.001); incrementos de um ponto no NIHSS 
na admissão (HR=1.25, p<0.001); NIHSS na admissão> 12 
(HR=14.5, p=0.009); agravamento do NIHSS em quatro pontos 
às 24 horas (HR=16.84, p<0.001); ocorrência de hemorragia in-
tracraniana sintomática (HR=12.04, p<0.001). Na análise mul-
tivariada ajustada para o NIHSS e o ASPECTS na admissão 
não se observou modificação da mortalidade conforme o ano 
em que foi realizada a trombólise endovenosa.  

Discussão
A taxa de mortalidade precoce do nosso centro é ligeiramen-

te inferior àquela descrita na literatura. As variáveis em que en-
contrámos relação com um aumento do risco de mortalidade 
haviam sido já previamente identificadas noutros estudos. Não 
apurámos diferenças de mortalidade precoce condicionadas 
pelo ano de realização da trombólise endovenosa. Considera-
mos que a constância e o rigor da aplicação dos critérios es-
tabelecidos para este tratamento podem contribuir para estes 
resultados.

CO20. Hematoma espontâneo do músculo psoas-ilíaco como
complicação da anticoagulação na trombose venosa cerebral

Carina Fernandes, Pedro Pereira, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
E-mail: fernandes.carina@gmail.com

Introdução
O hematoma espontâneo do músculo psoas-ilíaco é uma 

complicação pouco frequente da anticoagulação, que poderá 
resultar numa disfunção neurológica permanente pela com-
pressão do nervo femoral ou do plexo lombar. A abordagem 
terapêutica mais adequada permanece controversa, dada a 
ausência de evidência que favoreça qualquer uma das opções 
disponíveis, nomeadamente, drenagem cirúrgica, drenagem 
percutânea ou terapêutica conservadora. Contudo, a suspen-
são da anticoagulação, mesmo que temporariamente, é sem-
pre recomendada       

Caso clínico
 Puérpera de 42 anos de idade, com um quadro clínico de 

cefaleia persistente, com agravamento progressivo, acompa-
nhada no dia da admissão de incapacidade para a marcha, 
hemiparesia esquerda e alteração do estado de consciência. 
A Ressonância Magnética encefálica revelou uma trombose 
venosa cerebral extensa, com múltiplas lesões parenquimato-
sas bilaterais e hemorragia intraventricular. Foi iniciada tera-
pêutica com heparina, posteriormente alterada para varfarina, 
observando-se marcada melhoria clínica. Uma semana após a 
admissão iniciou queixas de lombalgia com irradiação à coxa 
direita. Dias mais tarde, desenvolveu uma parésia da flexão 
e adução da coxa e da extensão da perna à direita, hipoeste-

sia da face interna da coxa direita, arreflexia rotuliana direita 
e atrofia do quadricípite direito. Uma Tomografia Computori-
zada da coluna lombar, e posteriormente pélvica, mostrou um 
hematoma extenso do músculo psoas-ilíaco direito, sendo o 
défice neurológico observado compatível com uma provável 
compressão do plexo lombar direito pelo hematoma. O valor de 
INR encontrava-se dentro do intervalo terapêutico pretendido. 
Não obstante o risco de sequelas neurológicas permanentes 
devido à lesão periférica, o risco da suspensão da anticoagu-
lação numa doente com trombose venosa cerebral extensa foi 
considerado mais elevado, pelo que se optou por uma abor-
dagem conservadora e a anticoagulação foi mantida. Ocorreu 
uma melhoria clínica marcada, mantendo, um ano depois, uma 
ligeira parésia da flexão da coxa e da extensão do joelho e uma 
ligeira atrofia do quadricípite à direita, sem limitação funcional.  

 
Conclusões

 As complicações associadas à anticoagulação colocam um 
desafio considerável nas doenças neurológicas, particularmen-
te quando a sua suspensão poderá colocar em risco o prog-
nóstico vital e/ou funcional do doente. Nesta doente, uma abor-
dagem conservadora a um hematoma espontâneo do músculo 
psoas-ilíaco, com compressão do plexo lombar, resultou numa 
evolução clínica favorável, apesar da manutenção da anticoa-
gulação.



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Õ

E
S

 O
R

A
IS

28 º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012
PORTO

º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

CO21. Factores preditivos de transformação hemorrágica e 
hemorragia intracerebral sintomática em doentes com AVC 
isquémico	agudo	submetidos	a	fibrinólise	endovenosa

Rute Teotónio1, Gustavo Cordeiro1, Isabel Pedrosa1, Ricardo Morais2, Ana Massano1, João Sargento1, Luís Cunha1   
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra E.P.E., Coimbra; 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário 
de Coimbra E.P.E., Coimbra
E-mail: rute.teotonio@gmail.com 

Introdução e objectivos
O activador de plasminogénio tecidual recombinante (rt-PA) 

endovenoso é uma terapia reconhecidamente eficaz no tra-
tamento do acidente vascular cerebral (AVC) isquémico agu-
do. Contudo, é sabido que a hemorragia intracerebral é uma 
das possíveis complicações associadas. O nosso propósito 
foi determinar quais os preditores clínicos, laboratoriais e/ou 
imagiológicos de transformação hemorrágica (TH) e hemorra-
gia intracerebral sintomática (SICH) em doentes submetidos a 
fibrinólise endovenosa. 

Métodos
Estudo observacional, de caso-controlo, com inclusão dos 

doentes com AVC isquémico agudo submetidos a rt-PA endo-
venoso num período de 20 meses (Outubro de 2010 a Julho 
2012). Excluídos os doentes submetidos a terapia de recana-
lização intra-arterial. Realizada análise de múltiplas variáveis 
clínicas, laboratoriais e imagiológicas por consulta de processo 
clínico e revisão “cega” de imagem por um neurorradiologista. 
Para a análise estatística recorreu-se ao software SPSS, tendo 
a análise multivariada sido feita a partir do modelo de regres-

são logística binária. Considerou-se significância estatística 
p<0,05.  

Resultados
Obtivemos 158 doentes, com idade média de 73,45±11,54 

anos, dos quais 91 (57,6%) eram homens. Como factores 
preditivos independentes para TH obteve-se o National Ins-
titutes of Health Stroke Scale (NIHSS) de entrada (OR=1,10 
IC95%:1,017-1,189, p=0,018) e Alberta Stroke Program Early 
CT Score (ASPECTS) pré-fibrinólise (OR= 0,71, IC95%:0,50-
1,00, p=0,049). Os preditivos independentes para SICH  foram: 
Hiperdensidade arterial (OR 15,20, IC95%:1,70-13, p=0,015), 
Tensão Arterial Sistólica inicial (OR 1,04, IC95%:1,003-1,075, 
p=0,031) e intervalo sintomas-agulha (OR 1,018, IC95%:1,001-
1,036, p= 0,037).   

Conclusões
Os nossos resultados sugerem que alguns aspectos clínicos 

e imagiológicos pré-tratamento podem indiciar um maior risco 
para TH e SICH após terapêutica endovenosa com rt-PA.   

CO22. Seleção de critérios objetivos de artéria cerebral média
hiperdensa: análise de desempenho de 3 métodos

Liliana Pereira, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
O sinal da artéria cerebral média hiperdensa (SACMH) tra-

duz um aumento de atenuação intraluminal pela presença de 
trombo ou êmbolo. Ocasionalmente é a única manifestação 
precoce de AVC isquémico em tomografia computorizada crâ-
nio-encefálica (TC-CE).

Propusemo-nos determinar o melhor critério objetivo para 
SACMH e a probabilidade de ocorrência de subtipos de AVC 
isquémico se SACMH estiver presente.

       
Metodologia

 Nos doentes internados em 2 anos num Serviço de Neuro-
logia recolhemos dados clínicos e subtipos de AVC (classifica-
ção OCSP). As TC-CE iniciais foram analisadas para presença 
subjetiva de SACMH (critério padrão) e medida a atenuação 
da ACM em Unidades Hounsfield (UH). Para critérios objetivos 
determinaram-se a hiperdensidade máxima (MaxHip), a dife-
rença de hiperdensidade entre lados (DifHip) e o rácio de hi-
perdensidade entre lados (RacHip). Apresentam-se estatísticas 
descritivas, inferenciais com curvas ROC e área sob a curva 
(AUC) e razão de verosimilhança positiva (LR+), com intervalos 
de confiança de 95% (IC95%).  

  
Resultados

 Incluímos 462 doentes (64,5% homens), com idade media-
na de 66 anos (31-88 anos). Dos 428 com TC-CE informativa, 
SACMH foi identificado em 19,4% (IC95% 15,6-23,2%), 11,2% 
(IC95% 8,2-14,2%) em M1 e 9,6% (IC95% 6,8-12,4%) em M2/
M3.

Os indivíduos com SACMH são mais vezes mulheres (45,8% 

vs 33,6%), 3 anos mais velhos (médias 66,7 vs 63,9 anos), 
têm mais fibrilhação auricular (44,6% vs 17,4%) e fizeram mais 
vezes fibrinólise (50,0% vs 13,3%).

Para SACMH em M1 a melhor relação sensibilidade/especi-
ficidade é obtida para MaxHip ≥46UH, DifHip ≥13UH e RacHip 
≥1,33. Para M2/M3 estes valores são ≥50UH, ≥11UH e ≥1,25  
respetivamente.

Para M1 e M2/M3 valores MaxHip ≥56UH e ≥57UH foram 
100% sensíveis para ocorrência de SACMH. 

Os 3 critérios mostraram excelente desempenho para prever 
hiperdensidade em M1 (AUC MaxHip: 0,989, IC95% 0,973-
0,996; DifHip: 0,995, IC95% 0,983-0,999; RacHip: 0,989, 
IC95% 0,974-0,997) e em M2/M3 (AUC MaxHip: 0,991, IC95% 
0,976-0,998; DifHip: 0,969, IC95% 0,947-0,984; RacHip: 0,951, 
IC95% 0,925-0,970).

MaxHip ≥48UH em M1 aumenta a probabilidade (LR+) de 
TACI 4,2 vezes (IC95% 2,3-7,8). Analogmente, DifHip ≥8UH 
tem LR+ de 4,4 (IC95% 2,6-7,4) e RacHip ≥1,22 apresenta LR+ 
de 3,8 (IC95% 2,4-6,1). Em M2/M3, PACI relaciona-se com 
MaxHip≥48UH (LR+ 1,5; IC95% 0,9-2,5), DifHip ≥10UH (LR+ 
2,2; IC95% 1,3-3,8) e RacHip ≥1,1 (LR+ 1,1;  IC95% 1,0-1,7).

  
 

Conclusões
 Os 3 critérios objetivos estudados permitem distinguir facil-

mente os vasos normais dos afetados, com capacidade discri-
minativa positiva muito elevada para provável oclusão. Aumen-
tam significativamente a probabilidade de enfarte territorial, 
especialmente em M1, pelo que devem ser privilegiados sobre 
avaliações subjetivas.
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CO23. Trombectomia mecânica com stent retriever – Um ano de 
experiência

Tiago Rodrigues1, José Pedro Rocha Pereira1, Viriato Alves1, Gabriela Lopes2, Carlos Correia2, Manuel Correia2, João Xavier1 
1-Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar do Porto, Porto; 2-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar do Porto, Porto.  
E-mail: tyagorodrigues@gmail.com

Introdução
Na última década assistiu-se a significativos avanços nas 

estratégias de revascularização cerebral para o tratamento da 
fase aguda do AVC isquémico. A utilização dos stents retrie-
vers, os mais recentes dispositivos de trombectomia, tem-se 
revelada segura e eficaz, com taxas de repermeabilização total 
próximas dos 90% e, deste modo, superior aos restantes dis-
positivos de trombectomia. 

Objectivo
 Avaliação dos resultados clínicos e angiográficos dos doen-

tes submetidos a trombectomia mecânica com o stent retriever 
TREVO® nos primeiros 12 meses de utilização do mesmo.   

Metodologia
Análise retrospetiva dos processos clínicos e estudos angio-

gráficos dos doentes submetidos a este tratamento entre agos-
to de 2011 e agosto de 2012.   

Resultados
Durante este período foram tratados 16 doentes, 9 do sexo 

feminino (56%), com idade média de 56 anos (16-77anos). 
A principal indicação para tratamento endovascular foi a ine-
ficácia da trombólise endovenosa, observada em 11 doentes 
(69%). Durante o tratamento endovascular foi apenas realizada 
trombectomia mecânica.

A circulação anterior foi envolvida em 12 casos (intervalo mé-

dio sintomas-procedimento de 5:05horas). Em 8 casos (67%) 
conseguiu-se uma repermeabilização total (thrombolysis in 
cerebral infarction (TICI) score 3 e 2b) que se traduziu numa 
redução do NIHSS médio de 21 para 11, e numa evolução clíni-
ca favorável (mRANKIN≤2) aos 3 meses em 7 doentes (88%). 
Nos doentes com recanalização subtotal (2 doentes) e sem 
recanalização (2 doentes) a redução do NIHSS médio foi dis-
creta e nenhum dos doentes apresentou uma evolução clínica 
favorável. Três doentes (25%) desenvolveram hemorragia in-
tracraniana sintomática (um dos quais com repermeabilização 
total) e 2 faleceram (16%), um com repermeabilização subtotal 
e outro sem recanalização. 

O envolvimento da circulação posterior ocorreu em 4 casos 
(intervalo médio sintomas-procedimento de 5:24horas). Conse-
guiu-se obter uma repermeabilização total em 3 casos (75%), 
com redução do NIHSS médio de 21 para 9 e evolução clínica 
favorável em 2 doentes (67%). Na ausência de repermeabiliza-
ção (1 caso) verificou-se ligeira redução do NIHSS de 11 para 
9. Nenhum destes doentes apresentou complicações major pe-
riprocedimento. 

  
Conclusão

A utilização do dispositivo de trombectomia TREVO® de-
monstrou-se segura e permitiu obter taxas de recanalização 
total consideráveis. Para que se consiga obter melhores resul-
tados clínicos é, contudo, fundamental reduzir o intervalo sinto-
mas-procedimento e efetuar uma melhor seleção dos doentes. 
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P1. Acidente vascular cerebral em lactente de 4 meses
Jorge Sales Marques, Ana Garrido, Helena Santos, Marta Vila Real
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho EPE
E-mail: jorge.sales.marques@gmail.com

Introdução
Os AVC são raros nas crianças, com uma incidência anual 

de 1/100000. A  etiologia é multifatorial. Na gravidez, no sangue 
materno há elevação dos fatores VII, VIII, X, fibrinogénio, FVW, 
PAI-2 e D-dímeros e redução significativa da atividade da pro-
teína S e resistência adquirida à atividade da proteína C. Para 
além do estado de hipercoagulabilidade inerente à gravidez 
pode estar associada trombofilia hereditária materna que au-
menta o risco de tromboembolismo. O défice de proteína S tem 
uma forma congénita de transmissão autossómica dominante e 
uma forma adquirida (gravidez,  contracetivos orais, processos 
inflamatórios e síndrome nefrótico).  

Caso Clínico
 Lactente de 4 meses de idade, sexo masculino, com an-

tecedentes pessoais e familiares irrelevantes, à exceção de 
história de AVC em avó materna aos 40 anos de idade, recorre 
ao médico assistente por ter sido detetado pelos pais desvio 
da comissura labial e hemiparesia direita. Ao exame objetivo 
foi confirmada estas alterações, tendo-se verificado também a 
presença de um sopro sistólico grau II/VI no foco tricúspide. 
Por suspeita clínica de AVC, foram realizadas os seguintes 
exames cujos resultados foram normais para: mutação 20210A 
e MTHFR, Fator V Leiden, proteínas C e S, anticorpos anti-
-cardiolipina e anti-fosfolipídeos, homocisteína, estudo da co-
agulação, TORCH, rastreio metabólico e de mutações pontu-

ais para MELAS. A RMN cerebral detetou lesão porencefálica 
parieto-temporal esquerda comunicando o ventrículo lateral 
com o vale silviano, marginada por uma área irregular emitin-
do hipersinal em T1 sugerindo lesão de instalação intra-uterina 
tardia ou eventualmente peri-natal, de natureza isquémica. O 
ecocardiograma revelou massa hiperecogénica na aurícula es-
querda que após RMN cardíaca concluiu tratar-se de coágulo 
de 0,45 x 0,96 cm. O estudo protrombótico da mãe, revelou 
Proteína S diminuída (47%) (normal: 50%-120%). O rastreio 
protrombótico da avó foi normal. O lactente iniciou tratamento 
com enoxaparina subcutânea e fisioterapia, com melhoria clíni-
ca e redução progressiva do tamanho do trombo.  

Conclusões
Tendo a mãe um défice demonstrado de proteína S e ex-

cluídas alterações da coagulação no lactente, sugere-se que 
o AVC tenha sido causado por êmbolo/trombo produzido pelo 
estado de hipercoagulabilidade materna e transportado via 
placentária/circulação umbilical para o feto. Tendo em conta a 
ausência de episódios tromboembólicos maternos anteriores à 
gravidez pode concluir-se que o défice de proteína S materno 
terá sido adquirido durante a gestação. Mantendo o valor baixo 
de proteína S materna após o parto, é provável que, durante a 
gravidez, tivesse sido alcançado um valor ainda inferior, favo-
recedor de eventos tromboembólicos. 

P2. Progeria e Doença Vascular Cerebral
Rita Lopes da Silva1,	Sofia	Quintas2, Alexandra Bandeira3, Manuel Manita4, José Miguéns5, Sílvia Sequeira6

1-Serviço de Neurologia, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central; 2-Unidade de Neuropediatria, Hospital Santa Maria, Centro Hos-
pitalar Lisboa Norte; 3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 4-Unidade de Neurossonologia, Hospital 
S. José, Centro Hospitalar Lisboa Central; 5-Serviço de Neurocirurgia, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 6-Unidade de Doenças 
Metabólicas, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central
E-mail: ritalopessilva@hotmail.com

Introdução
A Progeria ou Síndrome Huntchinson-Gilford é uma doença 

genética extremamente rara, causada por mutação no gene 
LMNA, que afecta 1 em cada 4 milhões de recém-nascidos. 
Caracteriza-se por um envelhecimento precoce e a doença car-
díaca e a vascular cerebral são as principais causas de morte, 
geralmente prematura na adolescência. Recentemente foi des-
crita uma vasculopatia cerebral característica desta síndrome e 
apresentamos o caso clínico de uma criança que a apresenta.       

Caso Clínico
 Criança de 9 anos de idade, sexo masculino, com o diag-

nóstico de Progeria realizado aos 6 anos, com bom nível cog-
nitivo e em cujos antecedentes se destaca hipercolesterolémia 
e cirurgias de correcção de criptorquidia bilateral, ortopédica 
de ambos os pés e colocação de tubos timpânicos. Medicada 
com AAS 25mg/dia e cálcio e, de acordo com ensaio clínico em 
que está inserido, também com lonafarnib, ácido zoledrónico e 
pravastatina.

Aos 8 anos, na sequência de TCE por queda de 40cm, ini-
ciou cefaleias e vómitos e realizou TC-CE que mostrou hema-
toma subdural parietal esquerdo com sinais de desvio da linha 
média e esboço de herniação subfalcial. Foi transferido para 
Hospital com valência de Neurocirurgia, permaneceu estável, 
sob vigilância clínica. Em D5 registou-se agravamento com 
cefaleias intensas e alteração da consciência, repetiu TC-CE 
que revelou agravamento do hematoma e foi submetido a cra-

niotomia parietal esquerda para sua remoção. Posteriormente 
permaneceu clinicamente estável e sem sinais neurológicos 
focais.

Realizou RM encefálica que evidenciou em ambos hemis-
férios cerebrais sequelas de lesões vasculares isquémicas 
em contexto de hipoperfusão. A AngioRM mostrou patência 
de fluxo em todos lumina arteriais excepto segmentos petroso 
e cavernoso da ACI direita, com persistência da irrigação do 
segmento supraclinoideu e das ACA e ACM direitas por anas-
tomoses intracranianas e transcranianas. O estudo por eco-
-doppler cervical e transcraniano foi compatível com oclusão 
da ACI direita e aumento de fluxo significativo no eixo carotídeo 
esquerdo por tortuosidade. A avaliação cardíaca, incluindo eco-
cardiograma e Doppler transcraniano com pesquisa de MES, e 
o estudo protrombótico não revelou alterações.  

 
Conclusões

 Tal como neste caso clínico, entre os achados descritos na 
Vasculopatia da Progeria encontram-se a estenose/oclusão da 
ACI cavernosa ou pre-cavernosa (em mais de 90% dos doen-
tes) e os enfartes clinicamente silenciosos. Esta Vasculopatia 
tem características distintas das encontradas no S. Moyamoya 
e na doença aterosclerótica. De acordo com as recomenda-
ções internacionais a criança está medicada com AAS, não 
tendo sido encontrada na literatura qualquer referência a inter-
venções que visem a revascularização.
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P3. AVC aos 10 anos submetido a trombectomia – um caso clínico

Marta Gôja1, Ana Paiva Nunes2, Rafael Fidalgo Roque2, Alexandre Amaral e Silva2, Clara Ribeiro3, Isabel Fragata3, Gabriela Pereira4, Raquel 
Ferreira4, Rita Lopes Silva5, João Alcântara2

1-Serviço de Medicina Interna 1, Hospital S. André, CHLP; 2-Unidade Cerebro Vascular, Hospital S. José, CHLC; 3-Neurorradiologia de Intervenção, 
Hospital de São José, CHLC; 4-Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital D. Estefânia, CHLC; 5-Serviço de Neurologia,Hospital D. Este-
fânia, CHLC
E-mail: martahgoja@hotmail.com

Introdução
O AVC isquémico é uma situação rara na idade pediátrica. 

O diagnóstico é muitas vezes difícil e tardio, impossibilitando 
uma abordagem precoce. As estratégias de repermeabilização 
na fase aguda não estão aprovadas nesta faixa etária. Existem 
contudo descrições de casos isolados com bons resultados, 
sugerindo um possível benefício neste grupo de doentes.  

Caso Clínico
 Menina de 10 anos, previamente saudável, admitida após 

ativação da Via Verde do AVC por cefaleia, náuseas, vómitos, 
alteração da linguagem e hemiparésia direita. Na admissão, 
6 horas após o início dos sintomas, apresentava-se sonolen-
ta, em mutismo, não cumprindo ordens, desvio conjugado da 
cabeça e do olhar para a esquerda, hemianópsia homónima 
direita, parésia facial central direita, hemiparésia direita com 
força grau 0 no membro superior e grau 3 no inferior,  NIHSS 
de 23. A TC CE revelava hiperdensidade espontânea da ar-
téria cerebral média esquerda (ACME) e sinais precoces de 
isquémia em menos de 1/3 deste território arterial. O estudo por 
RM mostrou restrição à difusão envolvendo parcialmente o ter-
ritório da ACME, não evidente na ponderação FLAIR. A angio-

-RM documentou uma oclusão de M1 à esquerda.  Assim, após 
discussão clínica e consentimento da mãe, a doente foi sub-
metida a trombectomia mecânica com dispositivo TREVO, com 
repermeabilização do segmento M1 e divisão inferior da ACM, 
mantendo oclusão da divisão superior.  Posteriormente foi 
transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(NIHSS de 17 na admissão) onde iniciou antiagregação. A RM 
de controlo às 24 horas mostrou lesão isquémica em extensão 
sobreponível à área de restrição à difusão na RM inicial. Inves-
tigação etiológica inconclusiva até ao momento, salientando-se 
ecocardiograma sem alterações. À data da alta para o domicílio 
mantém afasia de predomínio anterior e parésia braquial direita 
com força muscular grau 4 (NIHSS:5, Rankin:2).  

Conclusão
A terapêutica endovascular é uma estratégia utilizada para 

o tratamento do AVC isquémico agudo do adulto. No nosso 
centro esta foi a doente mais nova submetida a trombectomia, 
tendo-se revelado uma opção eficaz e segura. A terapêutica 
endovascular deve ser ponderada na população pediátrica em 
casos seleccionados. 

P4. Acidente Vascular Cerebral no jovem – a propósito de um caso
clínico

Mónica Bettencourt, Cátia Carmona, Gonçalo Proença, Rui Guerreiro, Fernando Pita
Hospital José de Almeida de Cascais
E-mail: msdias7@gmail.com

Introdução
O AVC no jovem representa 5 a 10% do total dos AVC`s, 

ocorre entre os 18 e os 45 anos, sendo a sua investigação etio-
lógica um desafio. É possível descobrir o factor causal em 55 
a 93% dos casos (variável de estudo para estudo). Apesar de 
raras algumas etiologias podem ser concomitantes.       

Caso Clínico
 Os autores apresentam o caso de uma jovem, do sexo femi-

nino, 20 anos, raça negra, sem antecedentes pessoais ou fami-
liares relevantes e a fazer anticoncepção oral com Minigeste®. 
A 19/10/12 iniciou quadro de vómitos incoercíveis e disartria. 
Por manutenção das queixas, início de prostração e alteração 
da visão recorreu, 3 dias depois, ao nosso hospital. No exa-
me neurológico apresentava: disartria, alteração complexa da 
oculomotricidade extrínseca, ptose palpebral bilateral de pre-
domínio esquerdo e hemiparésia atáxica direita. A destacar nos 

resultados dos exames complementares efectuados na urgên-
cia: TC-CE: enfartes isquémicos recentes na região cerebelosa 
superior-esquerda, talâmicos bilaterais, de maior expressão à 
esquerda, e região mesencefálica esquerda. Na investigação 
etiológica do AVC no jovem a salientar: na avaliação labora-
torial – anticoagulante lúpico e ANA`s positivos, aumento da 
aPTT; no Ecocardiograma transesofágico – fibroelastoma da 
válvula mitral. Foi efectuada excisão do tumor cardíaco, iniciou 
anticoagulação oral e manteve internamento num centro de re-
abilitação.  

 
Conclusões

 Este caso documenta a presença de dois factores etiológi-
cos raros que podem ser concomitantes, reforçando a neces-
sidade de uma investigação etiológica exaustiva em doentes 
jovens com AVC.
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P5. Degenerescência Walleriana após enfartes em território
vértebro-basilar

Sara Varanda1, Ana Filipa Santos1, João Pinho1, Carla Ferreira1, Ricardo Maré1, Esmeralda Lourenço1, João Fernandes2

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia do Hospital de Braga
E-mail: svaranda@gmail.com

Introdução
A Degenerescência Walleriana (DW) consiste em desmieli-

nização e degenerescência anterógrada dos axónios, conse-
quente a uma lesão proximal, cortical ou subcortical, de várias 
etiologias possíveis. Aquela mais frequente é o enfarte cere-
bral e, nesse caso, o fenómeno tem sido associado a défices 
neurológicos persistentes e graves. Geralmente, é necessário 
decorrer um período de duas a quatro semanas antes que a 
DW se torne evidente nas imagens de ressonância magnética 
crânio-encefálica (RM-CE) convencional e cerca de dois a 16 
dias na sequência difusão. A localização imagiológica é a via 
córtico-espinhal em toda a sua extensão, especialmente no 
tronco cerebral e, em particular, nos pedúnculos cerebrais.  

Caso Clínico
 Descrevemos o caso de um doente do género masculino, de 

80 anos, previamente autónomo, com antecedentes pessoais 
conhecidos de hipertensão arterial não controlada, internado 
por instalação ictal de náuseas e vómitos, perturbação da fala 
e desequilíbrio. O exame neurológico na admissão foi flutuan-
te entre nistagmo em todas as posições do olhar, limitação da 
abdução do olho direito, disartria e dismetria esquerda e os 

anteriores associados a depressão do estado de consciência 
e hemiparesia direita. A tomografia computorizada crânio-en-
cefálica revelou lesões isquémicas recentes com localização 
occipital esquerda e cerebelosa bilateral. A RM-CE, realizada 
ao 16º dia de internamento, evidenciou evolução das lesões 
isquémicas para uma fase subaguda. Associadamente, cons-
tatou-se um hipersinal em difusão dos pedúnculos cerebelosos 
médios e inferiores, bem como dos feixes cortico-espinhais nos 
pedúnculos cerebrais, com correspondente hipossinal no mapa 
ADC. Estas alterações foram interpretadas como DW. O doen-
te foi submetido a traqueostomia e gastrostomia percutânea, 
apresentando, à data de alta, anartria, tetraparesia espástica 
e sinal de Babinski bilateral. Após três meses de reabilitação, 
mantém um estado clínico sobreponível.  

Conclusões
Nem todas as lesões com restrição na difusão, num doente 

com doença vascular cerebral isquémica, devem ser perspec-
tivadas como novos enfartes. O estudo de difusão em RM-CE 
pode possibilitar, numa fase precoce, uma melhor definição do 
potencial de reabilitação após enfarte cerebral. 

P6. Trombose venosa dural após tratamento com Imunoglobulina
Humana – a propósito de um caso clínico

Mónica Bettencourt, Cátia Carmona, Rui Guerreiro, Fernando Pita
Hospital José de Almeida de Cascais
E-mail: msdias7@gmail.com

Introdução
A trombose dos seios venosos durais é um evento raro, com 

uma incidência de até 1,32 casos por 100.000 habitantes por 
ano. Atinge predominantemente mulheres em idade jovem e 
deve ser considerada no diagnóstico diferencial de uma cefa-
leia de início recente, com ou sem sinais neurológicos focais. 
A Imunoglobulina humana tem sido considerada uma tera-
pêutica relativamente segura, contudo tem uma incidência de 
complicações trombóticas de 1.1-4.5%, existindo alguns casos 
de trombose venosa dural descritos em associação com esta 
terapêutica.       

Caso Clínico
 Doente do sexo feminino, 44 anos, com antecedentes de 

polineuropatia inflamatória desmielinizante crónica sob admi-
nistração periódica de imunoglobulina. Após o sétimo ciclo peri-
ódico de Imunoglobulina iniciou quadro de cefaleia, sem rigidez 

da nuca, que motivou internamento. A destacar nos resultados 
dos exames complementares pedidos: RM-CE mostrava área 
de interrupção do fluxo no seio lateral esquerdo, em relação a 
trombose parcial do referido seio venoso tendo iniciado antico-
agulação; o exame citoquímico do LCR não revelou alterações. 
Por quadro de hipertensão intracraneana com manometria do 
líquido cefalorraquidiano de cerca de 40cm de LCR (pressão 
de abertura) associado a restrição do campo visual (ligeiro alar-
gamento da mancha cega e escotoma anelar bilateral) reali-
zou repetidas punções lombares. No entanto manteve quadro 
clínico, tendo melhorado apenas após colocação de shunt de 
derivação ventrículo-peritoneal.  

 
Conclusões

 Em doentes sob tratamento com Imunoglobulina humana, 
com cefaleia “de novo”, a hipótese diagnóstica de trombose ve-
nosa, deve ser considerada.
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P7. Trombólise intravenosa no AVC isquémico: a etiologia interfere 
no resultado?

Miguel Grilo, Ana Monteiro, Helena Rocha, Joana Meireles, Marta Moura, Elsa Azevedo
Grupo de Doença Vascular Cerebral do Centro Hospitalar de São João, Porto
E-mail: miguel.rgrilo@gmail.com

P8. Estado de mal focal não convulsivo na isquemia cerebral aguda

Sara Fontes, Isabel Moreira, Rui Felgueiras, João Chaves
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar do Porto, EPE, Porto
E-mail: sara.fontes@live.com.pt

Introdução
O estado de mal focal não convulsivo é uma apresentação 

clínica rara de isquemia cerebral aguda. A fenomenologia epi-
léptica tem sido explicada pela ocorrência de hiperexcitabilida-
de neuronal durante a fase de penumbra isquémica cortical, 
estando por isso mais vezes associada a estenose carotídea 
crítica do que a oclusões arteriais mais distais.       

Caso Clínico
 Homem 73 anos, com hemiparesia esquerda frustre, se-

quela de enfarte cerebral fronto-parietal direito dois anos an-
tes. Apresenta-se com quinze dias de evolução de períodos 
intermitentes de prostração e incapacidade de marcha. A TC 
cerebral inicial mostrou uma lesão clástica córtico-subcortical 
fronto-parietal direita e foi-lhe diagnosticada uma infeção res-
piratória. Três dias depois, apresentou episódios intermitentes 
de desvio oculocefálico para a esquerda, automatismos da 
mão direita e flutuação da força dos membros esquerdos. Es-
tes episódios duravam horas, com comprometimento da vigí-
lia entre eles. Repetiu TC cerebral que voltou a não mostrar 
lesões agudas e analiticamente não apresentava alterações. 

Após iniciar tratamento com fenitoína endovenosa realizou 
EEG que revelou atividade de base normal e atividade lenta 
fronto-centro-temporal direita contínua. Por manter a intermi-
tência das crises associadas à flutuação da vigília associou-se 
levetiracetam, com diminuição da frequência das crises. Seis 
dias depois foi constatada hemianópsia homónima esquerda 
e agravamento permanente do défice motor esquerdo. A TC 
cerebral não mostrou lesões de novo, mas a RMN evidenciou 
um enfarte recente em território da artéria carótida interna di-
reita e territórios fronteira. O ecodoppler dos vasos do pescoço 
confirmou oclusão da artéria carótida interna direita.  

 
Conclusões

 Inicialmente não se atribuiu uma etiologia vascular aguda 
a este quadro de estado de mal focal não convulsivo. Apenas 
a instalação de défices neurológicos permanentes permitiu o 
diagnóstico tardio de isquemia cerebral de novo. Esta forma de 
apresentação representa uma manifestação rara de uma doen-
ça comum, que deve ser tida em consideração para possibilitar 
uma mais célere orientação terapêutica.

Introdução
A trombólise intravenosa é o único tratamento farmacológico 

atualmente aprovado para a fase hiperaguda do AVC isquémi-
co. Tem sido referido que a oclusão por cardioembolismo pode-
rá recanalizar mais facilmente com este tratamento.       

Objectivos
 Identificar possíveis diferenças na resposta à trombólise in-

travenosa consoante a etiologia do AVC isquémico, analisando 
o resultado funcional aos três meses.  

Metodologia
 Registo prospetivo das trombólises realizadas no nosso 

centro durante um ano. Comparámos o resultado funcional aos 
três meses (modified Rankin Scale - mRS) entre os diferentes 
subtipos de AVC. 

  
Resultados

 Do número total de 303 doentes com AVC isquémico ad-
mitidos entre julho de 2011 e junho de 2012 pela via verde 
do AVC no nosso centro, 96 foram submetidos a trombólise. 

Quinze (15,6%) foram atribuídos a doença de grande vaso, 
41 (42,7%) a cardioembolismo, 2 (2,1%) a doença de peque-
nos vasos, 1 (1%) a disseção arterial e 37 (38,5%) a múltiplas 
causas, causa indeterminada ou estudo incompleto. Os grupos 
de doentes não apresentaram diferenças em relação a dados 
demográficos ou fatores de risco vascular tradicionais, com ex-
ceção da idade e existência de fibrilação auricular prévia, mais 
associadas ao grupo com AVC cardioembólico. Na análise do 
resultado funcional aos três meses, não se observou diferença 
relativamente à etiologia segundo a classificação baseada no 
TOAST. Os fatores identificados associados a mRS superior a 
2 aos três meses foram a idade, o mRS prévio e a gravidade 
do AVC (NIHSS basal). No entanto, na análise multivariada, a 
idade deixou de ser um fator importante quando ajustada para 
o mRS prévio e gravidade do AVC.    

 
Conclusões

 Na nossa série, dominada por cardioembolismo e doença 
de grandes vasos, a etiologia do AVC não pareceu determinar 
diferenças nos resultados funcionais aos 3 meses em doentes 
submetidos a trombólise.
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P9.	Trombofilias	no	AVC	isquémico	criptogénico	do	jovem	

Joana Morgado1, Joana Rodrigues2, Ana Paiva Nunes3, Alexandre Amaral-Silva3 e João Alcântara3

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Medicina Interna, 3-Unidade CerebroVascular, Hospital de São José, Centro Hospitalar de Lisboa Central.
E-mail: joanacmorgado@gmail.com

P10.	Padrões	ultrassonográficos	na	disseção	arterial	cervical

Carmen Ferreira1, Pedro Castro1,2, Rosa Santos1,2, Elsa Azevedo1,2

1-Serviço de Neurologia, Hospital de São João, Porto; 2-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
E-mail: elsaazevedo@netcabo.pt; cpatriciaferreira@gmail.com

Introdução
Calcula-se que cerca de 5 a 46% dos jovens com AVC is-

quémico seja portador de trombofilias, dependendo das séries 
publicadas. Apesar da importância das trombofilias no deter-
minismo etiológico do AVC e sua recorrência ser controversa, 
o seu rastreio faz habitualmente parte da investigação do AVC 
isquémico criptogénico no jovem.       

Objectivos
 Determinar a frequência de trombofilias em jovens com AVC 

de etiologia indeterminada; estudar a relação com idade, gé-
nero, factores de risco vascular, localização do AVC, National 
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) à entrada, foramen 
ovale patente (FOP) e mRankin aos 3 meses.   

Metodologia
 Estudo observacional retrospectivo com inclusão sequen-

cial de doentes com idade≤55 e AVC isquémico agudo de etio-
logia indeterminada (classificação TOAST) internados numa 
Unidade de AVC entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2011. 
Analisaram-se dados demográficos, factores de risco vascular 
(Hipertensão arterial, Dislipidemia, Diabetes Mellitus, Tabagis-
mo, Obesidade), classificação OxfordShire para localização do 
AVC, NIHSS à entrada, avaliação analítica de trombofilias (dé-
fice de proteínas S e C, antitrombina III, factor VIII, resistência 
à proteína C activada, factor V de Leiden, mutação do gene 
da protrombina, anticorpos antifosfolipídicos) aos 0 e 3 meses 

após o AVC, presença de FOP e mRankin aos 3 meses.  
  

Resultados
 Dos 153 doentes com menos de 55 anos e AVC isquémi-

co agudo internados neste período, 34,6% apresentaram uma 
etiologia indeterminada. A idade média(±d.p.) foi de 43,4±8,3 
anos, 54,7% eram homens. Foi documentada trombofilia em 
26,4% dos doentes (défice de proteína S - 7,6%, factor VIII 
- 9,4%, resistência à proteína C activada - 3,8%, factor V de 
Leiden - 1,9% e Síndrome de Anticorpos Antifosfolipídicos - 
13,2%). A prevalência de FOP foi de 43,4%. Comparando os 
doentes com e sem trombofilia (N=14 e N=39, respectivamen-
te), verificou-se maior NIHSS à entrada (p=0,004) e menor 
idade média (p=0,079) no grupo com trombofilias, sendo as 
restantes variáveis semelhantes nos dois grupos.     

 
Conclusões

 Semelhante ao encontrado noutros estudos, cerca de um 
terço dos AVCs isquémicos do jovem tinha etiologia indetermi-
nada, entre os quais foi documentada trombofilia em cerca de 
um quarto. Os doentes com trombofilia foram tendencialmente 
mais novos e apresentaram maior NIHSS à entrada. Apesar 
do contributo das trombofilias não estar ainda esclarecido, o 
seu estudo deve ser realizado em jovens com AVC isquémico 
criptogénico, tendo a sua presença implicações na prevenção 
secundária do AVC e de outros eventos trombóticos.

Introdução
A ultrassonografia tem provado o seu papel no diagnóstico e 

consequente tratamento de disseções das artérias carótidas e 
vertebrais, mas o seu valor no prognóstico não tem sido ava-
liado.       

Objectivo
 O nosso objectivo foi rever uma série hospitalar de disse-

ções carotideas e vertebrais e investigar a influência dos acha-
dos ultrassonográficos no prognóstico.   

Metodologia
 Estudo retrospetivo de dados demográficos, clínicos e ul-

trassonográficos de casos de disseções carotídeas e vertebrais 
cervicais, baseado nas informações registadas na unidade de 
neurossonologia e nos registos informáticos hospitalares. Para 
além da suspeição ultrassonográfica, o diagnóstico de disse-
ção foi confirmado por A-RM, A-TC ou ASD. O resultado favo-
rável foi definido como a independência aos 3 meses (escala 
modificada de Rankin 0-2).  

  
Resultados

 Foram incluídos 56 casos de disseção carotídea e 12 de 
disseção vertebral. Destes, ocorreu dissecção bilateralmente 
em 3 casos de disseção carotídea e em 2 casos de disseção 

vertebral. A amostra teve predomínio masculino (38 homens, 
56%), idade e NIHSS medianos de 46 (IQR 38-54) e 4 (3-13), 
respetivamente. Os doentes foram internados por AVC isqué-
mico (74%), AIT (6%) ou por outra causa (20%). A varfarina 
foi usada em 50% dos casos e a trombólise foi realizada em 
16%. Quatro doentes tinham janelas ósseas insuficientes 
para Doppler transcraniano. Os achados patológicos incluíram 
oclusão (47%), estenose >70% (34%), estenose <70% (6%) 
e outros achados (11%). Do total, apenas 10% apresentavam 
lumen duplo e 15% padrão em “bico-de-lápis”, achados muito 
sugestivos de disseção arterial. Oitenta por cento apresenta-
ram alterações no Doppler transcraniano codificado a cor, com 
estenose ≥50% em 8%, estenose <50% em 4%, e evidência 
de colateralização hemodinâmica intracraniana em 66% dos 
casos. Após análise multivariada, apenas o NIHSS influenciou 
inversamente a probabilidade de independência aos 3 meses 
[OR 0,77 (IC 0,68-0,88) p = 0,0001].      

 
Conclusões

 A ultrassonografia teve uma elevada percentagem de acha-
dos patológicos nas disseções arteriais cervicais. Embora 
tenha provado ser uma ferramenta valiosa na avaliação diag-
nóstica, o padrão patológico não teve valor prognóstico inde-
pendente na independência aos 3 meses.
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P11. Re-estenose após angioplastia carotídea com stenting: Avaliação 
por ecoDoppler carotídeo

Tiago Rodrigues1, Joana Domingos2, Miguel Milheiro3, Ricardo Taipa2, José Pedro Pereira1, Viriato Alves1, Pedro S. Pinto1, Carlos Correia2, 
João Xavier1, Gabriela Lopes2

1-Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar do Porto, Porto; 2-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar do Porto, Porto; 3-Serviço de Neu-
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P12. Dia Nacional Do Doente com AVC: Como estão os seus factores
de risco? Sabe como reconhecer e o que fazer em caso de AVC?

Anabela Machado e Equipa Multidisciplinar do Serviço de Neurologia do Hospital Santa Maria
E-mail: xanocamachado@hotmail.com

Introdução
A angioplastia carotídea com stenting (ACS) representa uma 

alternativa eficaz e segura à endarterectomia, em doentes de-
vidamente selecionados. Os benefícios da ACS serão afetados 
não só pela taxa de complicações periprocedimento, mas tam-
bém pela recorrência de estenose e pela necessidade de uma 
nova intervenção.       

Objectivo
 Determinar a taxa de re-estenose carotídea após ACS.      

Metodologia
 Avaliação do grau de re-estenose através de estudo por 

ecoDoppler carotídeo realizado por dois observadores, utilizan-
do critérios ultrassonográficos previamente definidos, descritos 
e validados na literatura. Análise prospetiva (28 doentes) e re-
trospetiva (16 doentes por arquivo digital).   

  
Resultados

 Entre julho de 2000 e julho de 2012 foram realizadas 70 
angioplastias carotídeas com stenting, em 63 doentes, 47 do 
sexo masculino, com idade média de 71anos (50-87anos). Cin-
quenta e dois procedimentos foram realizados em estenoses 
sintomáticas (38 com estenose> 70%) e 18 em estenoses as-

sintomáticas (15 com estenose> 70%). Foram avaliados 48 do-
entes (52 das 70 carótidas intervencionadas (74%)), sendo que 
dos restantes, 9 faleceram e 6 faltaram às convocatórias ou 
estavam incontactáveis. A avaliação foi efetuada com intervalo 
mediano de 13meses (3-79meses). Vinte e quatro avaliações 
foram realizadas nos primeiros 12 meses após o procedimen-
to e 28 depois deste período. Detetaram-se 6 re-estenoses 
(11,5%), 3 no grupo de doentes controlados nos primeiros 12 
meses (1 estenose 50-69%, 1 estenose 70-99% e 1 oclusão), e 
3 nos controlos efetuados posteriormente (2 estenose 50-69% 
e 1 estenose 70-99%). Dois doentes com re-estenose carotí-
dea apresentaram enfartes cerebrais ipsilaterais, um dos quais 
teve indicação para re-intervenção, que não foi, contudo, con-
seguida.      

 
Conclusões

 Na nossa série a percentagem de re-estenoses carotíde-
as e a taxa de complicações clínicas decorrentes estão dentro 
dos valores descritos na literatura, sustentando a utilização da 
CAS como uma alternativa válida à endarterectomia carotídea. 
O facto de termos avaliado apenas 74% das artérias carótidas 
internas intervencionadas constitui uma limitação do nosso es-
tudo. 

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral  (AVC) é uma das principais 

causas de mortalidade e morbilidade em Portugal. Para mino-
rar as suas consequências é preciso optimizar a prevenção e 
o tratamento agudo do AVC isquémico. Para isso, é necessário 
que a população esteja informada sobre a correcção de fac-
tores de risco e a atitude a tomar em caso de sinais de AVC.        

Objectivos
 Avaliar a percepção do controlo dos factores de risco de 

doença vascular, o conhecimento dos sinais de alerta de AVC e 
a atitude correcta a tomar na sua presença.   

Metodologia
 Aplicou-se um questionário aos participantes do rastreio 

realizado no dia 31 de Março de 2011, Dia Nacional do Doen-
te com AVC, desenvolvido na entrada principal do Hospital de 
Santa Maria. O questionário incluiu: 1) dados demográficos; 2) 
presença de factores de risco vascular; 3) percepção do esta-
do de controlo dos factores de risco vascular (HTA, diabetes, 
colesterolémia, peso); 4) identificação dos três sinais de alerta 
de AVC de uma lista de vários sinais clínicos; 5) selecção da 
atitude correcta face à sua ocorrência. Após o preenchimen-
to do questionário, os participantes foram avaliados por uma 
equipa multidisciplinar (médicos de Neurologia, enfermeiros de 
Neurologia, dietistas), complementando-se o ensino de acordo 

com o âmbito do Dia Nacional do Doente com AVC.  
  

Resultados
 Dos 156 participantes avaliados, os questionários estavam 

completos em 100, 67% do sexo feminino, 61% com idade >50 
anos. Relativamente à percepção do controlo adequado dos di-
ferentes factores de risco, entre 35-58% da população achava 
que estavam bem controlados, enquanto que 33-43% desco-
nhecia se estariam bem controlados. Na avaliação do rastreio, 
37% dos utentes tinha valores elevados de TA (versus 10% que 
achava que estaria alta), 6% tinha glicémias elevadas (vs 2%), 
40% tinha colesterol >190 mg/dL (vs. 22%), 20% tinha obesida-
de Grau I ou II (vs. 55% que achava que tinha peso excessivo). 
84% dos participantes reconheceu os três sinais de alerta de 
AVC; 90% dos participantes sabia que se devia chamar o 112, 
4% esperava que os sintomas passassem e 6 % ia ao SU com 
familiares.       

 
Conclusões

 Embora os participantes saibam quais são os factores de 
risco, nem sempre têm a percepção se estão correctamente 
controlados, indispensável para uma prevenção adequada. É 
necessário continuar a insistir na informação à população so-
bre os sinais de alerta de AVC, já que, mesmo no dia do AVC, 
quase um quinto da população rastreada não os conhecia.
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P13. Acidente Vascular Cerebral: Conhecer para atuar

Ary	de	Sousa;	Mariana	Guedes;	Mariana	Oliveira;	Sofia	Frade
Faculdade de Ciências Médicas – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
E-mail: arydesousa@gmail.com

P14. A “Aceitação da Diferença” pós-AVC, pela Psicologia Cognitiva
Narrativa

Helder Rodrigues Lopes. 
Psicólogo Clínico – Serviço de Medicina Física e Reabilitação – CHMT – U.H.Tomar. 
E-mail: hrodrigueslopes@sapo.pt; helder.lopes@chmt.min-saude.pt 

Introdução
O AVC é a principal causa de morte e incapacidade em Por-

tugal. O pobre conhecimento dos fatores de risco e sinais de 
alerta de AVC pela população em geral tem sido consistente-
mente provado, pelo que a implementação de campanhas de 
sensibilização se torna crucial. Em Portugal, a campanha de 
sensibilização “Seja mais rápido que um AVC” realizou-se em 
janeiro de 2008. Os estudos até à data demonstram um au-
mento do conhecimento durante as campanhas, contudo, está 
comprovado que o impacto destas diminui significativamente 
após a cessação das mesmas. Assim, este estudo tem como 
objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre AVC dos utentes 
de Unidades de Saúde Familiar da zona urbana de Braga.       

Métodos
 Foi realizado um estudo observacional, descritivo e trans-

versal, através da aplicação de um questionário de auto-pre-
eenchimento, por via direta, a uma amostra de conveniência 
constituída por indivíduos entre os 25 e 65 anos, em 4 USF’s 
da zona urbana de Braga (n=492). O questionário avaliou o 
conhecimento acerca da localização da lesão, fatores de risco, 
sinais de alerta, atuação e tratamento. Na análise e tratamento 
estatístico foram utilizados Epi Info7TM e IBM SPSS Statistic 
17.0®. Para o estudo de associação entre variáveis aplicou-se 
o teste do Qui-quadrado e um nível de significância de 5%. 
Para avaliação do conhecimento global sobre AVC elaborou-
-se um score com 3 critérios: reconhecimento dos sinais de 

alerta, atitude face à sua identificação e conhecimento sobre 
o tratamento.  

  
Resultados

 Da amostra estudada, verificou-se que 73,2% apresentou 
um conhecimento global sobre AVC insuficiente. Os fatores 
de risco mais reconhecidos foram a HTA (88,8%), hipercoles-
terolémia (79,3%), excesso de peso (72,8%) e alimentação 
(69,7%). Menos de metade da amostra assinalou patologia 
cardíaca (46,7%), hábitos alcoólicos (45,3%) e DM (32,5%). 
Relativamente aos sinais de alerta, 88,4% não identificou os 
sinais de alerta divulgados pela campanha de sensibilização 
de 2008. Da amostra em estudo, 78,5% contactaria o 112 face 
a um AVC.     

 
Conclusão

 O reconhecimento dos sinais de alerta do AVC pela amostra 
inquirida foi insuficiente. Embora os resultados obtidos tenham 
sido superiores aos do estudo nacional realizado em 2006, 
estes foram significativamente inferiores aos do estudo reali-
zado imediatamente após a campanha de 2008. A aplicação 
de questões de resposta fechada pode ter sobrevalorizado os 
nossos resultados. É pertinente a realização de um estudo na-
cional de modo a avaliar efetivamente o conhecimento dos por-
tugueses sobre AVC e avaliar a necessidade de implementar 
novas campanhas de sensibilização.

Caso Clínico

Resumo
A conjugação de uma severidade funcional com o sofrimen-

to emocional desencadeante e instalado, que se entrelaçam 
com a fragilidade humana evidenciada na dependência “ver-
sus” independência, produz um sofrimento emocional quase 
inacessível e muitas vezes negligenciado no campo do enten-
dimento emocional. A nova realidade funcional, sensitiva e cog-
nitiva espelha uma Diferença inalterável que necessita de uma 
Aceitação. A Aceitação está diretamente ligada ao processo de 
personalização. Todo o processo de personalização confunde-
-se com a atualização da competência Narrativa pela redação 
relacional de uma história a que o interlocutor chama de “eu”. 
A Narratividade permite aceder a processos latentes de auto-
-representação essenciais para compreender a organização da 
personalidade, ou no caso do doente pós-Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), na reconstrução da identidade pessoal e inevi-
tavelmente na Aceitação da Diferença.

O Mundo não é o que Existe, mas o que Acontece. Acon-
tece é o elemento principal da Narrativa. Sustentados nesta 
afirmação desenvolveu-se o presente Caso Clínico onde se de-
monstra a eficácia e eficiência da aplicabilidade da Psicologia 

Cognitiva Narrativa na Aceitação da Diferença no doente vítima 
de AVC sem sequelas cognitivas, mas com padrão emocional 
disfuncional antecedente ao AVC e potencializado pós-AVC e 
de significativa dependência funcional com prognostico evoluti-
vo positivo. Aplicamos a Narrativa Protótipo, modelo descritivo 
de acontecimentos basilares da vida pessoal, cuja construção 
exige uma recolha de elementos de vários outras narrativas 
consequentes ou precedente da narrativa principal. A terapia 
decorreu em 17 sessões semanais de que resultou a aquisi-
ção de comportamentos emocionais funcionais e equilibrados, 
quer em contexto familiar, quer socialmente, o sono mais longo 
e recuperador, observa-se adequada aceitação da diferença, 
aquisição da capacidade de tomada de decisão, intervenção 
e participação nas tarefas de cariz individual ou em grupo. Da 
narrativa produzida ao longo da terapia resultou uma história 
representativa de uma época da História de Portugal de tem-
pos muito difíceis e cheios de emoções que irá ser publicada 
brevemente.  

       
Palavras chave

 Aceitação da Diferença, AVC, Psicologia Cognitiva Narra-
tiva. 
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P15. Endocardite Infecciosa e Complicações Cerebrovasculares
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P16. Síndrome de Vasoconstrição Cerebral Reversível – Poderão os
suplementos alimentares ser uma causa?

Marcelo Mendonça1, Henrique Delgado1, Pedro Cunha2, Vera Cruz e Silva3,	Sofia	Calado1,4, Miguel Viana-Baptista1,4

1-Serviço de Neurologia, 3-Serviço de Neurorradiologia do CHLO – Hospital Egas Moniz. 2-Serviço de Medicina Interna, CHMT – Hospital de Torres 
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Introdução
Nas últimas décadas a incidência de Endocardite Infeccio-

sa diminuiu, assim como as suas repercussões. No entanto, 
as complicações neurológicas não se alteraram na incidência 
(20-40%), mortalidade (50%) ou morbilidade, sendo as compli-
cações cerebrovasculares as mais comuns. Os autores apre-
sentam dados de 4 casos observados entre 07/2010-10/2012 
de complicações cerebrovasculares de Endocardite Infecciosa, 
que correspondem a 0,44% dos doentes internados com pato-
logia cerebrovascular (Serviço Neurologia/UAVC).       

Caso clínico
 Doentes com idade média de 72 anos, todos com factores 

de risco vascular, DM II em 3; prótese valvular em 1 doente, 
outro com prolapso da válvula mitral. Todos os doentes com 
clínica neurológica como forma de apresentação: 3/4 doentes 
com perturbação do comportamento/lentificação psicomotora, 
2/4 doentes com défices focais agudos. Em nenhum doente se 
objetivou febre no início das queixas. Em 1/4 doentes não se 
identificou agente etiológico, 2/4 doentes com S. Aureus, 1/4 
doentes com Streptococcus. Em todos os doentes foram iden-
tificadas lesões isquémicas cerebrais nos exames de imagem 
(ACM esq, cerebelo, ACM bilateralmente), 1/4 doentes tam-

bém apresentou transformação hemorrágica, 1/4 doentes le-
são hemorrágica (hematoma sub-insular/cápsula externa esq) 
e aneurismas micóticos cerebrais, 2/4 com síndrome menín-
geo. Através de ecocardiografia identificaram-se vegetações 
na válvula mitral em todos os doentes e vegetações na válvula 
aórtica em 1/4 doentes. O intervalo de tempo médio entre iní-
cio de clínica e diagnóstico de Endocardite Infecciosa (Critérios 
de DUKE) foi de 2 semanas (mínimo de 4 dias, máximo de 
27 dias). Os doentes não apresentaram novas complicações 
neurológicas após ajuste antibioterapia depois de diagnóstico 
de Endocardite, no entanto 2/4 doentes faleceram por falência 
multiorgânica, 1/4 dos doentes realizou cirurgia cardíaca sem 
intercorrências, mRS de 1, 1/4 doentes mRS de 0.   

Conclusão
 As complicações cerebrovasculares são as complicações 

neurológicas mais comuns da Endocardite Infecciosa, com 
maiores repercussões e de difícil abordagem; o seu diagnós-
tico e manejo continuam a constituir um desafio. O Staphylo-
coccus aureus é o principal agente associado a Endocardite 
Infecciosa e complicações cerebrovasculares. O diagnóstico 
rápido e intervenção precoce de antibióticos continuam a ser 
os pilares para evitar complicações cerebrovasculares.

Introdução
A síndrome de vasoconstrição cerebral reversível (RCVS) 

caracteriza-se por cefaleia de início súbito, bilateral, atingindo 
frequentemente a intensidade máxima em menos de um mi-
nuto. Não existe informação fidedigna sobre a sua prevalência 
parecendo, no entanto, ser mais frequente em mulheres e na 
5ª década.

A RCVS e a síndrome de encefalopatia posterior reversível 
(PRES) partilham várias características clinico-imagiológicas. 
Os doentes com PRES têm alterações imagiológicas compa-
tíveis com edema vasogénico, reversível, mas que pode ser 
complicado por enfartes ou hemorragias. Das várias causas 
comuns às duas síndromes, a hipertensão e os fármacos va-
soactivos ou imunossupressores parecem assumir um papel 
relevante, existindo casos relacionados com a administração 
de suplementos alimentares como o Ginseng.       

Caso clínico
 Descrevemos o caso de uma mulher de raça negra de 50 

anos, com antecedentes de HTA e Enxaqueca que recorre ao 
Serviço de Urgência por um quadro de instalação súbita de 

cefaleia intensa holocraniana de predomínio bifrontal, pulsátil 
que a despertou e sem alívio com analgésicos. A doente tinha 
iniciado suplemento alimentar à base de carnitina, ácido lino-
leico e chá verde cerca de uma semana antes do início dos 
sintomas. À admissão destacava-se TA de 195/112 mmHg e 
ligeira hemiparésia flácida direita. Realizou Angio-RM que mos-
trava duas lesões hemorrágicas parenquimatosas occipital es-
querda e parietal direita com edema da substância branca dos 
dois hemisférios, envolvendo a coroa radiária. Existia também 
evidência de HSA que envolvia os sulcos direitos e trombose 
dos seios transverso esquerdo, sigmóide esquerdo e recto. A 
angiografia convencional mostrava múltiplas ectasias seguidas 
de redução de calibre luminal das artérias de praticamente to-
dos os territórios intracranianos. Um mês depois era evidente 
reversão completa do edema na RM e dos sintomas.   

Conclusão
 Neste caso especulamos sobre a possível relação deste su-

plemento alimentar com a RCVS e discutimos a relação desta 
síndrome com a PRES.
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P17. Encefalopatia Posterior Reversível e Descongestionante Nasal:
Um caso Clínico
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P18. Hemidistonia Vascular – uma apresentação rara do AVC

Andreia Veiga1, Ana Leonor Assunção2, Andreia Costa3, Ana Graça Velon1, Rui Couto1, Fernando Afonso1, Mário Rui Silva1

1-Unidade de AVC do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2-UCSP de Lamego, 3-Neuropsicologia, Instituto Superior da Maia
E-mail: andreia.a.veiga@gmail.com

Introdução
A Encefalopatia Posterior Reversível (EPR) é uma entida-

de clinico-radiológica caracterizada pela associação de sinais 
neurológicos e edema da substancia branca subcortical dos 
lobos parietais e occipitais. Trata-se de um síndrome potencial-
mente reversível e com evolução favorável uma vez identifica-
do e corrigido o fator desencadeante. 

Existem poucos casos descritos na literatura que associam a 
EPR á utilização de agentes simpaticomiméticos, como a pseu-
doefedrina existente em alguns descongestionantes nasais. O 
mecanismo fisiopatológico responsável apesar de ainda não 
estar totalmente esclarecido parece resultar da elevação da 
pressão arterial secundária à libertação de mediadores adre-
nérgicos das terminações nervosas pós-ganglionares.       

Caso clínico
 Mulher de 47 anos sem antecedentes patológicos de rele-

vo. Admitida no SU por crises tónico clónicas generalizadas. 
Apresentava ainda queixas de cefaleia holocraniana, náuseas 
e vómitos com duas semanas de evolução de intensidade va-
riável. A doente tinha tido infeção respiratória um mês antes 
encontrando-se desde então medicada com descongestionan-
te nasal (pseudoefedrina).

Na admissão apresentava PA 180/100 mmHg, FC normal 
e apirexia. Ao exame neurológico encontrava-se consciente e 
colaborante, com hemianópsia homónima direita e hemiparesia 
grau 4, hemihipostesia álgica e sinal de Babinsky ipsilaterais. 

Restante exame neurológico e geral sem alterações.
Todo o estudo analítico realizado nomeadamente hemogra-

ma, VS, PCR, estudo auto-imune, pró-trombótico, serologias 
víricas (HIV, HVB, HVC), perfil citoquímico de LCR e PCR no 
LCR de vírus neurotrópicos (HSV, VZV, EBV, CMV) foi normal 
ou negativo.

A TC CE realizada mostrou hipointensidades nas regiões 
parieto-occipitais e a RMN cerebral realizada posteriormente 
confirmou áreas de hipersinal em T2 e FLAIR na substância 
branca parieto-occipital bilateralmente. 

Perante a suspeita diagnóstica de EPR foi suspenso o des-
congestionante nasal e instituída terapêutica anti-hipertensora 
e anti-epiléptica com descida do perfil tensional e sem recor-
rência de crises. A doente teve alta clínica sem défices neuroló-
gicos focais e com RMN CE a evidenciar regressão parcial das 
alterações da substancia branca. Seis meses após a alta em 
consulta de reavaliação permanecia assintomática do ponto de 
vista neurológico, normotensa e RMN de controlo com resolu-
ção completa das lesões da substância branca.

   
Conclusões

 Nesta doente o diagnóstico de EPR foi estabelecido peran-
te um quadro clínico e radiológico compatível e sua completa 
reversibilidade. Um dos efeitos adversos possíveis de agentes 
simpaticomimeticos como a pseudoefedrina após absorção e 
metabolização hepática é a subida da pressão arterial, que pa-
rece ter sido o fator precipitante deste síndrome. 

Introdução
Os movimentos involuntários são uma forma de apresen-

tação rara do AVC que se estima inferior a 1%. Dentro desta 
expressão clínica a hemidistonia é das mais frequentes e, seu 
substrato fisiopatológico corresponde a lesão estrutural contra-
lateral dos gânglios da base ou do tálamo.        

Caso clínico
 Homem de 62 anos, sem antecedentes pessoais de relevo, 

é observado no Serviço de Urgência (SU) por aparecimento de 
hemihipostesia e hemiparesia direitas. Objetivamente, o doen-
te encontrava-se agitado, com hemianopsia homónima direita 
(HHD), desvio preferencial do olhar para a esquerda, parésia 
facial central direita, hemiparesia grau 2/5 e hemihipostesia 
direitas. Realizou estudo analítico e tomografia computadoriza-
da (TC) cerebral que não demonstraram alterações de relevo. 
Foi decidido iniciar trombólise. Imediatamente antes do início 
da perfusão, há agravamento clínico, com marcada disfasia. 

Após início da trombólise registou-se melhoria significativa da 
sintomatologia, tendo esta decorrido sem intercorrências. À re-
avaliação, sem perturbação da linguagem, mantém HHD, he-
miparesia grau 4/5 com face e hemihipostesia direitas. A TC ce-
rebral de controlo evidenciou hipodensidade cortico-subcortical 
occipital esquerda, estendendo-se à vertente medial do lobo 
temporal e ao tálamo, sugerindo enfarte recente em territó-
rio da artéria cerebral posterior. No decorrer do internamento 
constata-se hemidistonia direita. É solicitada ressonância mag-
nética cerebral, para melhor caracterização da lesão vascular.   

Conclusões
 O AVC é a causa mais frequente da hemidistonia. As opções 

terapêuticas recaem nas benzodiazepinas ou anticolinérgicos. 
Apesar da descrição clássica sugerir pouco benefício existem 
estudos em que se verificou estabilização e melhoria clínica. 
Só o seguimento do doente mostrará qual será a sua história 
natural e resposta à terapêutica.
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P19. AVC isquémico da artéria coroideia anterior em doente jovem

Denise Lopes1, Helena Felgueiras2, André Cunha3, Sérgio Castro3, Pedro Carneiro2

1-Serviço de Medicina Interna, Hospital Pedro Hispano, ULSM Matosinhos; 2-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar V.N. Gaia/Espinho; 3-Servi-
ço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar V.N. Gaia/Espinho.
E-mail: ana.denise.lopes@gmail.com

Introdução
A incidência de AVC em doente jovem é de cerca de 10 em 

100.000 indivíduos caucasianos, segundo estudos europeus. 
A dissecção arterial é um dos mecanismos patológicos mais 
frequentes neste subgrupo. O principal ramo supraclinóideu 
da artéria carótida interna (ACI) é a artéria coroideia anterior 
(AchA). O enfarte desta, secundário a dissecção carotídea, é 
considerado um evento raro.       

Caso clínico
 Os autores apresentam um caso de um homem de 31 anos, 

caucasiano, autónomo, sem história de infecção prévia, facto-
res de risco cardiovascular ou consumo de drogas e sem me-
dicação habitual. Inicia cefaleia súbita hemicraniana direita, al-
terações visuais e diminuição de força do hemicorpo esquerdo, 
durante a prática desportiva. Ao exame objectivo apresentava 
HHE, hemiparesia esquerda grau 4+ e RCP esquerdo exten-
sor.  Realizou TC cerebral sem alterações.  A RM e a Angio 
RM cerebral revelaram áreas de enfarte localizadas na região 
talamocapsular, esplénio de corpo caloso e substância branca 
subcortical parietal paramediana, território suprido pela AchA 
direita que é dominante. Imagem sugestiva de dissecção da 

ACI direita próxima à origem das artérias comunicante poste-
rior e AchA, que apresentavam troca dos seus territórios. A ar-
téria vertebral direita termina em PICA e a artéria cerebral pos-
terior direita é hipoplásica. Do restante estudo realizado LCR 
sem alterações, hemograma e VS normal e serologia de sífilis 
negativa. ECA normal e estudo imunológico sem alterações. A 
pesquisa de anticorpos antifosfolípidos e anticoagulante lúpi-
co foi negativa e apresentava valor normal de homocisteína. 
Ocorreu resolução de défices neurológicos e foi iniciada antia-
gregação plaquetária.   

Conclusões
 O trauma parece ser o mecanismo patológico mais prová-

vel para ocorrência de dissecção carotídea neste caso, dado o 
contexto de prática desportiva e ausência de doença vascular 
ou do tecido conjuntivo. Dada a grande variabilidade anatómica 
da AchA, a sua oclusão terá manifestações clínicas imprevisí-
veis.

Agradecimentos
 Joaquim Pinheiro2, Miguel Veloso2, António Jorge2.

P20. Fibroelastoma papilar - uma causa rara de embolia cerebral

Ana Filipa Santos1, João Pinho1, Vítor Ramos2, António Graça3, Joana Pardal4, Jaime Rocha5, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Cardiologia, Hospital de Braga; 3-Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, Hospital de São João
4-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital de São João; 5-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Sete Fontes - S. Victor
E-mail: filipasantos@hotmail.com

Introdução
O fibroelastoma papilar (FEP) é um tumor cardíaco benigno, 

raro, que afecta principalmente as válvulas cardíacas. A maio-
ria dos indivíduos é assintomática, no entanto, complicações 
graves podem ocorrer, nomeadamente AVC, embolização sis-
témica, coronária, disfunção valvular e morte súbita. A excisão 
cirúrgica é o tratamento de escolha. Reportamos um caso de 
AVC isquémico em doente jovem com FEP que foi submetido a 
trombólise endovenosa e trombectomia.       

Caso clínico
 Homem, 34 anos, fumador, sem outros factores de risco 

vascular conhecidos, é trazido à urgência por défice motor di-
reito e perturbação da linguagem. À admissão: bem acorda-
do, afásico, cumpria ordens, hemianopsia homónima direita, 
hemiparesia direita (grau 3 MS, grau 4 MI – MRC) com face, 
hemihipostesia direita (NIHSS 13). A TAC cerebral era normal. 
Foi submetido a trombólise endovenosa (tempo clínica-agulha: 
80 minutos), durante a qual melhorou, pontuando 10 no final da 
perfusão. Aos 120 minutos pós-trombólise: agravamento, com 
mutismo, plegia do membro superior e hipostesia grave (NIHSS 
17). Após repetir TAC cerebral (sem lesões hemorrágicas) 
avançou-se para trombectomia, conseguindo-se revasculari-
zação parcial do território da ACME. No final do procedimento 
pontuava 20 na NIHSS. A TAC cerebral ao 3º dia revelou exten-
so enfarte cortico-subcortical fronto-temporo-parietal e insular 

esquerdo, coexistindo herniação subfalcial. Não foi necessário 
recorrer a hemicraniectomia descompressiva. Procedeu-se à 
investigação etiológica. O ecocardiograma transesofágico re-
velou imagem no folheto anterior da válvula mitral, sugestiva 
de FEP. O restante estudo foi negativo. O doente foi submetido 
a cirurgia cardiotorácica, com exérese da massa mitral, 28 dias 
depois do AVC. O exame histológico confirmou tratar-se de 
FEP. Foi transferido para o Serviço de Medicina Física e de Re-
abilitação no 42º dia (NIHSS 14). Teve alta do hospital no 76º 
dia, dependente embora com marcha autónoma (NIHSS 11).   

Discussão
 AVC isquémico pode ser a primeira manifestação do FEP. 

A sua identificação é importante porque representa uma causa 
corrigível de eventos embólicos. Tendo sido detectado o tumor 
cardíaco e perante a normalidade da restante investigação, a 
etiologia do AVC isquémico do doente apresentado foi atribuída 
ao mesmo. Na literatura estão descritos apenas 2 casos de do-
entes com FEP que foram submetidos a trombólise (num intra-
-arterial, noutro endovenosa). A composição do êmbolo (mate-
rial tumoral/material trombótico) terá influência na eficácia da 
terapêutica trombolítica. Devido à raridade do FEP e ausência 
de estudos randomizados, é difícil definir o risco hemorrágico 
da trombólise, a melhor prevenção secundária até à cirurgia e 
o melhor timing para a sua exérese após AVC



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 P

O
S

T
E

R
S

40

PORTO
º CONGRESSO 

PORTUGUÊS 
DO AVC

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Janeiro/Fevereiro de 2012
PORTO

º CONGRESSO 
PORTUGUÊS 
DO AVC

P21. Uma apresentação Atípica de Hemorragia Protuberancial

Andreia Matas, Andreia Veiga, João Paulo Gabriel, Ana Graça Velon, Mário Rui Silva
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Trás-os-Montes-E-Alto-Douro 
E-mail: andreia_matas@hotmail.com

Introdução
A hemorragia protuberancial é uma condição potencialmente 

devastadora, cujas manifestações neurológicas podem variar 
desde coma até défices neurológicos isolados, dependendo da 
extensão e da topografia lesional. Descrevemos um caso que, 
pela singularidade de apresentação e pela benignidade de evo-
lução do curso clínico, merece especial atenção.       

Caso clínico
 Senhor de 68 anos de idade, com antecedentes pessoais 

de HTA, IRC, ICC e dislipidemia. Admitido ao hospital por tré-
mulo generalizado e disartria de instalação ictal, com três dias 
de evolução. Ao exame neurológico, parésia facial central es-
querda e disartria escândida, sem outros défices motores ou 
sinais piramidais. Apresentava uma ataxia axial e cinética, 
bilateral, embora de predomínio esquerdo, assim como mio-
clonias contínuas axiais multissegmentares. Analiticamente a 
assinalar apenas anemia normocrómica normocítica e valores 

de creatinemia de 1.6 mg/dL, que corresponderiam aos valores 
analíticos habituais para este doente. A TAC cerebral identifi-
cou um diminuto foco hiperdenso protuberancial à esquerda 
a traduzir hemorragia aguda nesta topografia (ICH =1). Com-
plementada a investigação diagnóstica com RMN encefálica 
com estudo angiográfico que não desvendou qualquer lesão 
estrutural subjacente à lesão hemorrágica. O quadro clínico foi-
-se desvanecendo progressivamente, a par de uma evolução 
imagiológica favorável. Dez dias após a admissão hospitalar, o 
doente encontrava-se assintomático e TAC cerebral evidencia-
va reabsorção completa da hemorragia.

   
Conclusão

 Salientamos neste caso clínico a apresentação atípica de 
uma diminuta hemorragia protuberancial à esquerda pela uma 
tradução neurológica bilateral, rara e infrequentemente abor-
dada na literatura.

P22. Neurobrucelose: Uma entidade excepcional a considerar no
diagnóstico diferencial de AIT

Andreia Matas, Alexandre Costa, Pedro Guimarães, Andreia Veiga, João Paulo Gabriel,  Mário Rui Silva
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Trás-os-Montes-E-Alto-Douro
E-mail: andreia_matas@hotmail.com

Introdução
A Brucelose é uma infecção multissistémica com um amplo 

espectro de apresentações clínicas. A Neurobrucelose, embo-
ra rara, é uma importante complicação que se traduz habitual-
mente num quadro de evolução crónica caracterizado por ma-
nifestações que podem variar desde o envolvimento periférico 
sob a forma de polineurorradiculopatia ou, em situações mais 
graves, atingimento central com meningoencefalite ou compli-
cações meningovasculares.        

Caso clínico
 Senhor de 69 anos de idade, com antecedentes pessoais 

de hipertensão arterial, dislipidemia e hábitos etílicos, admiti-
do por quadro de desorientação, parésia facial e défice motor 
braquial direitos com duração de alguns minutos e remissão 
espontânea. Menção a ocorrência de dois episódios clinica-
mente idênticos e quadro de deterioração cognitiva  flutuante, 
não progressiva, a evoluir desde há quatro meses. Sem par-
ticularidades a assinalar ao exame neurológico, excepto uma 
pontuação de 24 no MMSE. Os estudos analíticos, incluindo 
electroforese proteica, função tiroideia e estudo imunológico e 
o estudo dirigido à investigação de patologia cardioembólica 
não foram diagnósticos. O ecodoppler dos vasos do pescoço 

não revelou alterações significatias e a Angio-RMN evidenciou 
apenas atrofia cortical e lacunas isquémicas não recentes. O 
EEG demonstrou actividade lenta anterior teta bilateral. O es-
tudo do LCR evidenciou pleocitose (75 células, das quais 98% 
mononucleares), com hiperproteinorraquia e hipoglicorráquia, 
sugerindo meningoencefalite crónica. Prossegui-se a investi-
gação com realização de serologia para Brucella no soro, com 
resultado positivo, sem isolamento cultural deste agente. Insti-
tuído tratamento com doxicilina e rifampicina durante 8 sema-
nas com evolução favorável, sem registo de novos episódios 
após um ano de follow-up.

Conclusão
 O diagnóstico de Neurobrucelose pressupõe a identificação 

de um quadro neurológico não atribuível por outra entidade, 
na presença de evidência de infecção sistémica por Brucella e 
de um perfil de líquor congruente. Pretende-se com este caso 
clínico ilustrar a similitude semiológica com a doença cere-
brovascular isquémica transitória, realçando a importância do 
diagnóstico diferencial na instituição da terapêutica adequada, 
tendo em vista a evicção de sequelas potencialmente irrever-
síveis.
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P23. Síndrome de “Locked-In” – a importância do diagnóstico

Rui Sales Marques, Fernando Monteiro, Miguel Costa, Revelino Lopes, Joana Costa
Hospital de Faro, E.P.E, Faro
E-mail: rui_s_marques@hotmail.com

Introdução
O síndrome de “Locken-In” (SLI) representa uma condição 

rara, caracterizada por paralisia  dos membros, perda da fala, 
conservando o estado de consciência, de vigília e as funções 
cognitivas.        

Metodologia
 Foi realizada uma revisão sistemática, utilizando para tal os 

motores de busca MD Consult, UpToDate, Pub-Med e Science 
direct. Foi pesquisada a expressão “Locked-In syndrome reha-
bilitation”. Foram encontrados 228 artigos relacionados.   

Resultados
 O SLI é causado pela lesões destrutivas  bilaterais do tron-

co cerebral, afetando os tratos corticoespinal, corticopontino e 
corticobulbar. A etiologia mais comum consiste no enfarte is-
quémico da face ventral da ponte, geralmente devido a trom-
bose ou embolia da artéria basilar. Quadriplegia, incapacidade 
para falar ou engolir, com a cognição  e consciência preserva-
da, constituem as marcas chave da sintomatologia.  Devido ao 
fato do trajeto supranuclear – nervo oculomotor estar preserva-
do, este doentes podem  piscar os olhos e movê-los vertical-
mente. A respiração é frequentemente afetada quando a área 
tegmental lateral da ponte ou medula é atingida, podendo ser 
necessária ventilação assistida. A observação do movimentos 
oculares junto ao leito é fundamental para o diagnóstico do sín-
drome de “Locked-In”. Esta pesquisa deve ser constante em 

pacientes diagnosticados com coma, uma vez que podem evo-
luir para um estado de SLI não identificado. A RM permite uma 
melhor visualização de enfartes e outras lesões estruturais no 
tronco cerebral tais como tumores, abcessos ou contusões. O 
diagnóstico diferencial inclui o estado de coma, estado vege-
tativo persistente, mutismo acinético e estado catatónico. O 
tratamento de fase aguda deve focar-se na manutenção da via 
aérea, oxigenação adequada e identificação e tratamento das 
causas vasculares. Para pacientes com SLI após AVC (dentro 
das primeiras 48h desde o início dos sintomas ou do mais re-
cente agravamento sintomático causado por embolia ou trom-
bose da artéria vertebral ou basilar), recomenda-se trombólise 
intra-venosa ou intra-arterial. Muitos doentes ficam “aprisio-
nados” cronicamente, no entanto, muitos também recuperam 
algumas funções motoras, capacidade para falar, comer, conti-
nência urinária e intestinal, regressando mesmo às suas casas. 
A reabilitação iniciada no primeiro mês, incluindo fisioterapia, 
terapia ocupacional, terapia da fala e cinesioterapia respirató-
ria, é fulcral.

Conclusões
 O diagnóstico correto do SLI é fundamental para a correta 

abordagem destes doentes. Um bom exame neurológico e a 
supervisão constante dos movimentos oculares dos doente é 
crucial. Muitos são os doentes que voltam a ter uma vida bem 
mais independente dentro da sua dependência, devido a uma 
abordagem multidisciplinar e empenhada na sua recuperação.

P24. Importância da correlação clínica e imagiológica – relato de caso

Ana Leonor Assunção1, Andreia Veiga2, Pedro Guimarães2, Ana Graça Velon2, Mário Rui Silva2

1-UCSP de Lamego; 2-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
E-mail: aassuncaomed@gmail.com

Introdução
É inegável o valor que as técnicas atuais de imagem cere-

bral nos oferecem, mas nem sempre o diagnóstico diferencial 
das lesões intracerebrais é imediato. Adquire, portanto, grande 
relevo a correlação da clínica com a imagem para que, nestes 
casos de incongruência, se esclareça o diagnóstico.       

Caso clínico
 Mulher de 71 anos, com antecedentes de trombose veno-

sa profunda, tromboembolismo pulmonar, fibrilhação auricular, 
hipocoagulada desde há 2 anos, recorre ao Serviço de Urgên-
cia (SU) por instalação súbita de alteração da linguagem. Ao 
exame objetivo, constata-se disfasia motora, sem outras altera-
ções. A imagem da tomografia computadorizada (TC) cerebral 
evidencia lesão homogeneamente hipodensa predominante-
mente subcortical, temporo-occipital e parietal esquerda, sem 
evidente realce com o produto de contraste, a sugerir lesão 
de natureza infiltrativa, provável tumor da série glial. Perante a 
contradição entre a suspeita clínica de acidente isquémico e a 
imagem, opta-se por manter vigilância da doente em consulta. 
A doente recorre novamente ao SU, três semanas depois, por 

referir manutenção da sintomatologia. Objetivamente, man-
tém disfasia motora, mas com aparente melhoria. Opta-se por 
repetir novo estudo com TC sugestiva de lesões isquémicas 
não recentesna mesma topografia. Perante os achados con-
traditórios das imagens, mantém-se o seguimento em consulta 
da doente e solicita-se realização de ressonância magnética 
cerebral e angio-ressonância, que acabam por confirmar “área 
de hipersinal córtico-subcortical parietal esquerda, em contex-
to isquémico”. À reavaliação clínica, um ano após o incidente, 
verificam-se apenas erros nominais, sem outras alterações.   

Conclusões
 O padrão inicial da lesão favorecia claramente a hipótese 

tumoral e, curiosamente, a imagem não respeita um território 
clínico arterial. Nas situações em que os doentes apresentam 
fatores de risco para doença vascular cerebral (como o caso 
relatado), é sensato manter vigilância clínica e radiológica, o 
que nos permitiu confirmar a suspeita clínica de lesão isqué-
mica. Por outro lado, este caso demonstra que, embora menos 
descrito na literatura, também os enfartes cerebrais podem mi-
metizar tumores gliais. 
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P25.	Identificação	de	hiperdensidade	na	artéria	cerebral	média:	os
neurologistas concordam?

Liliana Pereira, Pedro Pereira, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
O sinal da artéria cerebral média hiperdensa (SACMH) é 

indicador precoce e específico de oclusão vascular e enfarte 
provável. Na ausência de Neurorradiologista é importante que 
o Neurologista de urgência reconheça este sinal.

Os autores avaliam a concordância da deteção deste sinal 
de forma subjetiva e objetiva entre dois internos e um especia-
lista de Neurologia.

        
Metodologia

 Uma amostra aleatória de 51 tomografias computorizadas 
crânio-encefálicas (TC-CE) de doentes com AVC isquémico foi 
analisada para presença subjetiva de SACMH nos segmen-
tos M1 e M2/M3, com e sem informação clínica. Foi medida a 
atenuação das artérias em Unidades Hounsfield (UH) bilateral-
mente. Um assistente de Neurologia e dois internos avaliaram 
os exames de forma independente, primeiro sem informação 
clínica e depois com informação.

Apresentam-se estatísticas descritivas, concordância pelo 
valor kappa de Cohen (k) e coeficiente de correlação intraclas-
se (ICC) e diferenças antes e após informação clínica pelo tes-
te de McNemar, com intervalos de confiança de 95% (IC95%).   

Resultados
 A concordância na avaliação subjetiva de SACMH em M1 

foi excelente entre internos (k=0,87, IC95% 0,68-1,00) e subs-
tancial entre internos e especialista (k=0,76, IC95% 0,53-0,99 
e k=0,73, IC95% 0,48-0,98). A análise dos segmentos M2/M3 

é moderamente concordante entre internos (k=0,64, IC95% 
0,35-0,93) mas não reprodutível entre internos e especialista 
(k=0,17, IC95% -0,17 a 0,50 e k=-0,05, IC95% -0,08 a -0,01).

O conhecimento da sintomatologia não alterou significativa-
mente a concordância entre observadores em M1, tendo me-
lhorado em M2/M3 (respetivamente k=0,78, IC95% 0,57-0,99; 
k=0,30, IC95% 0,00-0,60; k=0,35, IC95% 0,03-0,68).

Para cada observador, informação clínica disponível não mo-
dificou significativamente a avaliação do SACMH.

A concordância entre as medições em UH em M1 é boa en-
tre um assistente e um interno (ICC=0,69, IC95% 0,52-0,80) e 
moderada entre outro interno e especialista (ICC=0,59, IC95% 
0,01-0,81) e entre internos (ICC=0,46, IC95% -0,09 a 0,75). Em 
M2/M3 obtiveram-se concordâncias moderadas, respetivamen-
te: ICC=0,57 (IC95% 0,42-0,69); ICC=0,52 (IC95% 0,17-0,72) e 
ICC=0,42 (IC95% 0,04-0,65).

Conclusões
 A concordância entre observadores é muita boa a aceitável 

na avaliação subjetiva e objetiva do SACMH em M1, tornando-
-o um sinal útil no diagnóstico do AVC agudo. A apreciação do 
segmento M2/M3 é menos fiável e assim menos informativa. O 
conhecimento da sintomatologia não foi fundamental para cada 
observador mas melhorou a concordância entre observadores 
na avaliação dos segmentos M2/M3. Na ausência de Neurora-
diologista, a apreciação objetiva e subjetiva de M1 pode ajudar 
no diagnóstico e decisão terapêutica.

P26. Biomarcadores Sanguíneos e a Recorrência de Acidentes
Vasculares Cerebrais em Doentes com Acidentes Isquémicos
Transitórios: Revisão Sistemática da Literatura

Filipa Carioca1, Patrícia Canhão1,2  
1-Faculdade de Medicina de Lisboa, 2-Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria
E-mail: filipacarioca@gmail.com

Introdução
Devido à sua elevada incidência e possibilidade de recorrên-

cia, é crucial encontrar marcadores para averiguar o prognósti-
co de doentes que sofreram um Acidente Isquémico Transitório 
(AIT). Têm sido publicados alguns estudos que investigam a 
utilização de biomarcadores sanguíneos na avaliação do prog-
nóstico destes doentes.

Objectivo
Identificar todos os biomarcadores associados ao risco de  

recorrência vascular em doentes que sofreram um AIT. 
        

Métodos
 Revisão sistemática da literatura (PubMed; referências bi-

bliográficas) desde 1974 a Junho de 2012 com o objetivo de 
encontrar todos os estudos onde fosse analisado o papel de 
biomarcadores na recorrência de eventos vasculares cerebrais 
(precoces ou tardios), em doentes com AIT recente (<72h). 
Previu-se efectuar meta-análise dos dados, se os estudos 
apontassem os valores de concentrações dos biomarcadores.   

Resultados
 Da pesquisa electrónica inicial identificaram-se 827 estudos, 

seleccionaram-se 53 para revisão, mas apenas sete estudos 
preencheram os critérios de inclusão. Os estudos apresen-
taram grande heterogeneidade nas populações incluídas, na 
definição de variáveis, na medição dos biomarcadores, na 

avaliação dos prognósticos. Os estudos incluídos eram na sua 
maioria de pequena dimensão (tamanho médio da amostra de 
147 doentes, mínimo 97 e máximo 167) e em seis deles fazia-
-se o ajustamento com outros preditores de prognóstico, como 
o score ABCD2, idade e presença de doença carotídea. Os 
biomarcadores identificados foram: Proteína C-reactiva (três 
estudos), massa e actividade da L-Fosfolipase A2 (dois estu-
dos), D-dímeros (um estudo), Copeptina (um estudo) e Cortisol 
(um estudo). Identificou-se associação entre a massa e activi-
dade do Lp-PLA2 e a Copeptina e a recorrência de acidentes 
vasculares cerebrais aos 90 dias pós-AIT. Os resultados dos 
três estudos que analisaram o papel da PCR foram heterogé-
neos, e não foi possível fazer meta-análise por não existirem 
dados individuais e ter sido usados  diferentes pontos de corte. 
A associação entre outros biomarcadores e a recorrência de 
acidentes vasculares cerebrais não foi demonstrada. 

Conclusões
 Verificou-se grande heterogeneidade nos estudos que ana-

lisaram o efeito dos biomarcadores na recorrência de eventos 
vasculares cerebrais. Alguns biomarcadores são promissores, 
mas o seu papel deve ser confirmado, como a massa e activi-
dade do Lp-PLA2 e a Copeptina. Os investigadores deverão, 
entre outras estratégias, uniformizar o desenho dos estudos e 
aumentar a sua amostra de forma a reduzir o risco de viés, para 
poder aplicar os seus resultados na prática clínica.
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P27.	Perfil	dos	utentes	adultos	com	sequelas	de		Acidente	Vascular
Cerebral

Eduardo Elambo Caiangula1, Pedro José Mazissa Gomes2

1-Hospital Central do Bié; 2-Universidade Agostinho Neto, Instituto Superior de Ciências de Saúde.
E-mail: mazissa@hotmail.com

Introdução
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), o 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), caracteriza-se por um défice 
neurológico focal ou global súbito, com sintomas que duram 
mais de 24 horas, podendo levar à morte devido à lesão vascu-
lar cerebral. Contudo, a determinação do tipo de AVC depende 
do mecanismo que o originou.

De acordo com as estatísticas, a doença cerebrovascular 
é uma das enfermidades que maior impacto tem nos custos 
económicos com a saúde, seguida da doença cardiovascular e 
do cancro. Há que referir que, do total de indivíduos que sofre 
um AVC, aproximadamente 25% morrem dentro de um ano e, 
entre 15-30%, desenvolvem sequelas que conduzem a graus 
variáveis de incapacidade, geralmente sob a forma de diferen-
tes graus de paralisia a alterações da fala, entre outras (Lépori, 
2006).

Objetivos
Este estudo visa conhecer o perfil dos utentes adultos aten-
didos com sequelas de AVC e, uma vez conhecido, tomar as 
medidas para educação para a saúde junto da população, pro-
porcionando, desta forma, uma assistência de qualidade aos 
pacientes, bem como a reinserção social destes.          

Metodologia
 Dada a natureza do problema em apreço, optámos por um 

desenho de investigação não experimental, quantitativo e de 

tipo observacional, descritivo e transversal, recebendo esta 
denominação porque este estudo descreve um fenómeno que 
decorre numa população, comunidade ou instituição, num de-
terminado momento. Equivale, pois, ao que fazemos quando 
estudamos os casos de doentes internados ou atendidos num 
hospital num dado dia ou período (Silva, 2006).

A amostra foi constituída por um universo de 53 utentes, 
atendidos no ambulatório de um Centro de Medicina Física e 
de Reabilitação em Luanda.  

 
Resultados

 No que diz respeito aos resultados, verificou-se que o sexo 
mais acometido foi o masculino e a faixa etária mais afetada 
situava-se entre os 44 e 51 anos de idade. Quanto às patolo-
gias associadas ao AVC, a maior parte dos utentes referiu a 
hipertensão arterial.

Conclusões
 Com a elaboração deste estudo e tendo em vista à dimi-

nuição dos riscos de AVC, recomenda-se que sejam desen-
volvidos estudos profundos no nosso país para uma melhor 
compreensão em relação à gravidade das doenças crónico de-
generativas e que se evidenciem esforços no sentido de imple-
mentar programas que visem consciencializar todos os utentes 
que possuam um ou mais fatores de risco para o AVC. 

Traduz-se, assim, necessário aumentar o nível de conheci-
mento sobre os fatores de risco para o AVC.

P28. Depressão pós AVC, promover a recuperação

Josefina	da	Costa	Pina
Hospital de Faro, EPE – Unidade de AVC
E-mail: josefina.pina@hotmail.com

Introdução
A depressão pós AVC é uma alteração emocional que surge 

com alguma frequência na fase aguda da doença física. Está 
associada a pior prognóstico e ao aumento da mortalidade. As 
pessoas vítimas de AVC expressam níveis mais baixos de bem 
– estar psicológico e de Saúde Mental. Esta doença súbita tem 
sinais, sintomas neurológicos e o grau de incapacidade física, 
alteração no comportamento estão dependentes da localiza-
ção e dimensão da lesão cerebral. A atual perspetiva da Saúde 
Mental através dos cuidados de Saúde Primários, considera 
a prevenção como forma efetiva, eficiente e eficaz de intervir 
para proporcionar bem - estar psicológico à pessoa afetada as-
sim como a família/ cuidador.         

Objetivos
Proporcionar à pessoa com depressão pós AVC o acompanha-
mento em Saúde Mental no domicílio após alta do Hospital, 
numa parceria entre o Hospital de Faro e a Unidade de Cuida-
dos na Comunidade de Faro.          

Metodologia
 Estudo qualitativo e descritivo com a participação de utentes 

internados na Unidade de AVC do Hospital de Faro EPE. Utili-
zou-se a escala de HADS validada para a população portugue-
sa, com respetiva explicação sobre os objetivos do estudo, seu 
conteúdo e informada à pessoa da não obrigatoriedade no seu 

preenchimento. A  HADS é constituída por duas subescalas, 
Ansiedade/ depressão considerando-se níveis significativos 
para a patologia quando o seu total é superior a oito.  

 
Resultados	/	Reflexões

Perante a doença súbita, o ajuste imediato às circunstâncias 
de vida provoca alterações emocionais à pessoa com AVC e 
à família.

A depressão é um dos principais problemas associados à 
doença, mas os profissionais centra-se na reabilitação física 
preocupados em reduzir a dependência da pessoa, não sendo 
atribuída a importância desejada à recuperação emocional.

A reflexão sobre a temática surge com a finalidade de desen-
volver capacidades profissionais para intervir na prevenção da 
doença e promover a Saúde Mental.

Conclusão
 Os resultados obtidos revelaram alterações emocionais, o 

que vai de encontro ao que está descrito sobre a associação da 
depressão no AVC. A depressão é uma consequência comum 
após o AVC, afeta negativamente a recuperação funcional e 
cognitiva da pessoa, reduz a motivação para a participação em 
atividades. Os resultados relevantes referentes a promoção da 
Saúde Mental através dos cuidados na comunidade, surgem 
como uma oportunidade de intervenção para a prevenção da 
depressão pós AVC. 
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P29.	Desafios	na	elaboração	e	aplicação	de	um	protocolo	de	
Disfagia 

Joana Teles Sarmento, Ana Luísa Cruz, Pedro Beleza, João Pedro Pinho, Dalila Morais, Fernanda Freitas, Luísa Costa, Augusto Duarte, José 
Alexandre Dias.
Centro Hospitalar do Médio Ave E.P.E., Vila Nova de Famalicão
E-mail: joana.sarmento@chma.min-saude.pt

Introdução
A disfagia neurogénica é um problema frequente associa-

do ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). O seu diagnóstico é 
essencial nas primeiras horas do AVC para evitar as compli-
cações associadas interessando avaliar o risco de aspiração 
e a capacidade para alimentação oral segura. A utilização de 
protocolos de abordagem da disfagia foi já considerada, em 
muitos países, critério de qualidade fundamental  no processo 
de acreditação das Unidades de AVC (U-AVC). Existem vários 
testes de disfagia simples e seguros à cabeceira do doente, 
contudo nenhum foi aceite ainda como ideal. 

Objetivos
Apresentar e discutir um protocolo de avaliação da disfagia na 
fase aguda do AVC em contexto de U-AVC.          

Metodologia
 Tendo por bases a literatura científica mais actual e experi-

ência clínica, a equipa multidisciplinar da U-AVC elaborou um 
protocolo de abordagem da disfagia, adaptado às característi-
cas específicas do Serviço em que está inserida.   

 

Resultados
 O protocolo foi elaborado e revisto em vários passos, por di-

ferentes profissionais da equipa multidisciplinar. Inclui um con-
junto de procedimentos que se sucedem em várias fases com 
a finalidade de identificar os indivíduos em risco de aspiração, 
e aqueles em que o grau de disfagia implica uma adaptação 
da alimentação e hidratação, estabelecendo uma dieta segura. 
Encontra-se actualmente em utilização com boa aceitação e 
aplicação pelos profissionais de saúde.

Conclusões
 O exame instrumental dos mecanismos de deglutição é o 

método mais fidedigno mas, geralmente, de difícil aplicação e 
desnecessário na fase aguda do AVC. A maioria dos testes ac-
tuais de avaliação de disfagia à cabeceira do doente apresenta 
sensibilidades e especificidades muito variáveis. Acrescem na 
sua aplicação dificuldades de ordem prática, relacionados com 
a dinâmica de cada serviço, que têm dificultado também a sua 
utilização uniforme. Estas limitações devem estimular esforços 
para a elaboração e implementação de um teste de rastreio 
sistemático, seguro e fidedigno, de âmbito nacional, isto é, pas-
sível de ser aplicado em todas as U-AVC e preferencialmente 
por mais do que um grupo profissional.

P30. “Avaliação da Disfagia”

Enfª Fernanda Realista, Enfª Elisabete Chibante
Hospital Santa Maria Serviço de Neurologia/Unidade de AVC
E-mail: josefina.pina@hotmail.com

O processo de deglutição inicia-se no útero durante o segun-
do trimestre de gravidez.

A deglutição é um reflexo complexo, a capacidade para in-
gerir e deglutir os alimentos sólidos e líquidos está dependente 
da posição e função da orofaringe, esófago, nervos cranianos, 
cérebro, músculos e membros.

Quando todos os mecanismos de deglutição funcionam cor-
rectamente, não nos apercebemos que, enquanto estamos 
acordados, deglutimos uma vez por minuto, ou seja, 1000 ve-
zes por dia. 

O objectivo da deglutição é conduzir o alimento ou a saliva 
da boca para o estômago.

Os alimentos são ingeridos e obtidos de forma independente 
pela pessoa adulta, de modo a manter-se activo e saudável.

Quando durante um tempo, um indivíduo não pode obter ou 
ingerir alimentos de forma eficiente ou habitual, pode passar 
por crises biológicos, sociais ou psicológicos. 

A disfagia pode estar presente em pessoas com AVC, uma 
intervenção e tratamento adequado pode evitar complicações.

É necessário observar sinais como tosse, engasgos, relato 
de que os alimentos ficam parados na garganta e dificuldade 
em respirar.

A avaliação de enfermagem é indispensável para que se 
compreenda o padrão de ingestão de cada individuo e para 
que se possam identificar défices específicos.

Uma vez que os problemas de deglutição são complexos, 
os enfermeiros devem actuar em colaboração com os outros 
profissionais da equipa de reabilitação.

Os enfermeiros têm um papel crucial junto das pessoas com 
alterações do padrão de deglutição e familiares/cuidadores, po-
dendo mesmo ser os primeiros técnicos de saúde a detectarem 
a existência de um problema.

 Uma vez concluída a avaliação através de uma tabela adap-
tada da escala Gugging Swallowing Screen (GUSS) são formu-
lados diagnósticos de enfermagem e definidas intervenções de 
enfermagem específicas, atendendo à singularidade de cada 
pessoa.
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P31. Padrão de recrutamento muscular e rácios de força isocinética
do complexo articular do ombro, em indivíduos com hemiparésia
pós-AVC

Diogo André da Fonseca Pires1, Abel Maria Agostinho de Lima Rodrigues2

1-Fisioterapeuta, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias; Instituto Politécnico de Castelo Branco, Mestrando de Fisioterapia em Condições Múscu-
lo-esqueléticas na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal; 2-Fisioterapeuta, Professor adjunto na área científica de Fisioterapia 
na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Doutorando em Ciências do Desporto Ramo de Actividade 
Física e Saúde da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra.
E-mail: piresdiogo.af@gmail.com; rodrigues.a@ipcb.pt

Introdução
A hemiparésia é a consequência mais comum e a principal 

causa de incapacidade funcional resultante do Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC). 

Alguns estudos concluíram que a actividade muscular ante-
cipatória responsável pela estabilidade proximal antes de um 
movimento, está diminuída em indivíduos com hemiparésia 
pós-AVC. Outra das alterações presentes neste tipo de popu-
lação é o desequilíbrio agonista/antagonista e a incapacidade 
de produção de força. Estas alterações estão associadas a 
padrões de movimento errados e a uma cinemática articular 
potencialmente lesiva.

Em indivíduos com hemiparésia, os mecanismos de recruta-
mento e equilíbrio muscular do ombro ainda não estão suficien-
temente estudados. 

Os objectivos deste estudo foram investigar o padrão de re-
crutamento e o tempo de latência relativo dos músculos es-
tabilizadores da omoplata (Trapézio Superior, Trapézio Médio, 
Trapézio Inferior) durante a abdução dinâmica do ombro, assim 
como analisar desequilíbrios musculares entre os rotadores 
externos e internos do ombro em indivíduos com hemiparésia 
pós-AVC, comparativamente com um grupo controlo de indiví-
duos saudáveis.

Materiais e métodos
Foram avaliados 7 sujeitos (54,4 ±15,4 anos) com hemi-

parésia pós-AVC que constituíram o grupo experimental e 10 
sujeitos saudáveis (52,9 ±7,3 anos), que constituíram o grupo 
controlo.

O padrão de recrutamento muscular e tempo de latência 

relativo dos músculos deltóide médio (DM), trapézio superior 
(TS), trapézio médio (TM) e trapézio inferior (TI) foram ava-
liados com recurso a electromiografia de superfície durante o 
movimento de abdução do ombro no plano escapular. A dina-
mometria isocinética (Biodex System 3) foi utilizada para men-
surar a performance muscular dos rotadores externos e rota-
dores internos do ombro e calcular o rácio entre estes grupos 
musculares (RE:RI).

  
 Resultados

 Foram detectadas diferenças significativas entre os gru-
pos relativamente ao tempo de latência relativo dos músculos 
trapézio superior (p=0,008) e trapézio inferior (p=0,011) que 
comprovam um atraso no tempo de activação dos mesmos. 
Em relação ao rácio RE:RI não foram encontradas diferenças 
significativas entre grupos (p=0,079).

Conclusão
 Os resultados deste estudo indicam que no grupo experi-

mental ocorreu atraso na activação muscular dos estabilizado-
res da omoplata durante a abdução do ombro. Em relação ao 
equilíbrio muscular traduzido pelo rácio RE:RI, foi detectado 
uma diminuição destes valores no grupo experimental que, 
apesar das diferenças não serem significativas, apontam para 
o desequilíbrio de forças entre os grupos musculares avalia-
dos. Estas informações deverão ser tidas em conta durante o 
processo de avaliação e tratamento deste tipo de sujeitos, de 
modo a prevenir e minimizar os efeitos destas alterações na 
estabilidade do complexo articular do ombro.

P32. Fisioterapia e Interface Cérebro-Computador: abordagem
combinada para melhorar a neuroplasticidade em doentes com
 Acidente Vascular Cerebral – estudo de caso

Raquel Carvalho1,2, Elsa Azevedo3, Marta Carvalho3, Nuno Sérgio Dias1, João José Cerqueira1

1-Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde – Escola de Ciências da Saúde (ICVS-ECS), Braga; 2-Instituto Politécnico de Saúde do 
Norte – Escola Superior de Saúde de Vale do Sousa (IPSN-ESSVS), Paredes; 3- Centro Hospitalar de São João e Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto (FMUP), Porto
E-mail: raquel.carvalho@ipsn.cespu.pt

Introdução
Aproximadamente 80% dos doentes com AVC sobrevivem 

à fase aguda, estando o membro superior afetado em 30% a 
69% dos casos. O processo de recuperação do membro supe-
rior é um dos principais objetivos na neurorreabilitação. A fisio-
terapia (FT) baseada na resolução de problemas (conceito de 
Bobath) é uma das mais populares e utilizadas na reabilitação 
neurológica; contudo, surgem atualmente novas abordagens, 
nomeadamente a eletroencefalografia como parte de um siste-
ma de interface cérebro-computador (EEG-based BCI system) 
durante a prática mental de movimentos. Encontra-se em cur-
so uma investigação que pretende estudar o impacto da com-
binação da prática mental com neurofeedback através de um 
“EEG-based BCI system” com a FT, na neuroplasticidade e na 
funcionalidade do membro superior, em doentes com sequelas 
motoras de AVC em fase crónica. Neste estudo, os doentes 
são aleatorizados nos seguintes grupos: Grupo I com sessões 
diárias de FT durante 4 semanas, Grupo II com sessões diárias 
FT associadas a 3 sessões/semana de Neurofeedback num to-
tal de 4 semanas e Grupo III semelhante ao grupo II mas com 
tratamento pseudo-neurofeedback (sham).         

Caso clínico
Para ilustrar a nossa abordagem apresentamos o caso de 

uma doente do género feminino com 36 anos de idade, 6 anos 
pós AVC isquémico da ACM esquerda. A doente foi submetida 
a intervenção diária de FT durante 4 semanas e 3 vezes por 
semana de prática mental com sham Neurofeedback. A ava-
liação foi efetuada antes e após intervenção. A funcionalida-
de do membro superior foi avaliada pelas seguintes escalas: 
Fugl-Meyer Assessment, a Motor Assessment Scale e a Action 
Reach Arm Test. A neuroplasticidade foi avaliada através de um 
paradigma de blocos na ressonância magnética funcional, jun-
tamente com EEG.

Após a intervenção observaram-se ganhos funcionais, es-
tando estes relacionados com uma diminuição das áreas corti-
cais ativadas durante o movimento de ambos os membros su-
periores, indicando um aumento da especificidade cortical. Um 
vídeo ilustrativo da evolução motora será apresentado.

Conclusão
 Este caso evidencia a possibilidade de desencadear plastici-

dade cerebral mesmo em doentes com lesões crónicas.
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P33. Mão espástica ulcerada - A propósito de um caso clínico

António Duarte, Filipe Ferreira, Luís Malaia
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação – Hospital de Faro E.P.E.
E-mail: luismalaia1@gmail.com

Introdução
O AVC é uma patologia prioritária de saúde pública que inca-

pacita para o desempenho das atividades de vida diária. Entre 
as lesões neurológicas mais incapacitantes encontra-se a hi-
pertonia do membro superior do utente idoso com hemiplegia, 
caracterizada pelo padrão de movimento anormal e sinergia 
flexora dos musculos antigravíticos. 

As Talas preventivas e/ou corretivas, bem como, a modela-
ção cicatricial como suporte terapêutico  são uma estratégia 
terapêutica coadjuvante aos tratamentos de Reabilitação, me-
lhorando o padrão de participação ocupacional. A conjunção da 
hipertonia espástica com o tremor de repouso a nível da mão 
em doentes crónicos pode conduzir a complicações graves e 
desafios terapêuticos.

Caso clínico
No presente caso clínico será descrita uma terapêutica ino-

vadora de lesões cutâneas ulceradas numa mão espástica  
pós-AVC.

Pretende-se descrever os métodos e técnicas de modelação 
cicatricial e utilização de talas na prevenção e correção das 
lesões cutâneas na mão do utente com hemiplegia espástica, 
identificar e discutir os resultados da aplicação da terapia por 
hidrogel/silicone  e quimiodesnervação com toxina botulínica, a 
fim de promover, restabelecer, modificar e/ou prevenir lesões 
cutâneas.

Os bons resultados deste caso poderão ser uma opção para 
a redução da dor, melhoria da funcionalidade e bem-estar em 
casos semelhantes. Estes benefícios foram obtidos na aplica-
ção das técnicas referidas e na toxina botulinica para minimizar 
a espasticidade.

Conclusões
 Neste caso clínico, discute-se a aplicação e os benefícios 

de diferentes modalidades, propondo-se um programa de rea-
bilitação, baseado nas atuais orientações terapêuticas. Sugere 
benefícios na aplicação da terapia por hidrogel e silicone em 
lesões cutâneas do membro superior, coadjuvando a utilização 
de outras técnicas como a aplicação de Talas e Quimiodesner-
vação com Toxina Botulinica. 

A conjunção da hipertonia espástica com o tremor de repou-
so a nível da mão em doentes crónicos pós-AVC é um sinal de 
alerta por risco de feridas ou úlceras, propondo-se que seja 
considerada uma prioridade e urgência em Reabilitação, obri-
gando a um programa de reabilitação de acompanhamento e 
cuidados contínuos pela equipa de reabilitação e cuidadores. 

Sugere-se no futuro poder levar a efeito estudos experimen-
tais (ensaios clínicos) que avaliem a efetividade da aplicação 
de terapia por silicone em diversas condições clínicas.

Compromissos
 Nada a declarar. 

P34. Utilização da Técnica Mirror Visual Feedback na reabilitação
após AVC

Arlinda Gama1, Sandra Andrade2, Sónia Alves2

1-Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação da U-AVC do Funchal; 2-Enfermeiras da U-AVC do Funchal
E-mail: sonia_21alves@hotmail.com

Introdução
A reabilitação do membro superior é limitada quando compa-

rada à do membro inferior, constituindo um grande desafio para 
os profissionais de saúde. Para além dos métodos de reabili-
tação convencionais outras técnicas têm sido simultaneamente 
aplicadas como por exemplo a técnica de mirror visual feed-
back (MVF). Os mecanismos subjacentes à eficiência desta 
técnica não estão ainda completamente esclarecidos mas será 
provavelmente consequência da neuroplasticidade cerebral e 
da estimulação dos “neurónios-espelho”.          

Objetivo
Identificar a eficácia da técnica de MVF na reabilitação do 
membro superior após o AVC.           

Metodologia
 Revisão da literatura a sete estudos publicados nos últimos 

cinco anos.  
 

Resultados
Foram analisados dois estudos de caso e cinco estudos ex-

perimentais, que incluíram utentes tanto na fase aguda quanto 
na fase crónica. Todos os utentes estavam incluídos em pro-
gramas de reabilitação convencional tendo sido acrescido esta 
técnica. A duração do protocolo de intervenção oscilou entre 
três a seis semanas, aplicados entre duas a cinco sessões se-
manais com a duração de trinta minutos. Os exercícios men-
cionados foram: tarefas de alcance e preensão, flexão/exten-
são do punho, da mão e dos dedos, pronação/supinação do 
antebraço, pinça, oponência, preensões cilíndricas, esféricas 

e trípode, e movimentos funcionais. Os instrumentos de ava-
liação mais referenciados foram: Escala de Avaliação de Fugl-
-Meyer (5), Escala de Ashworth (3), Medida de Independência 
Funcional (2) e Mini-Exame do Estado Mental (2). Os critérios 
de inclusão dos utentes não foram uniformes entre os diferen-
tes estudos, porém existiram critérios comuns: capacidades 
cognitivas preservadas, comprometimento motor do membro 
superior, primeiro AVC e lesão unilateral. Os resultados desta 
técnica foram avaliados a seis níveis: função motora (7), coor-
denação/velocidade (4), força muscular (2), espasticidade (2), 
sensibilidade (2) e atenção (1). Todos os estudos comprovaram 
a eficácia da técnica MVF na recuperação da função motora do 
membro superior mas nem sempre traduzida em ganhos nas 
actividades de vida. Relativamente à coordenação/velocidade, 
houve discrepância quanto aos resultados, variando entre um 
aumento pouco significativo e uma nítida melhora na coorde-
nação e no tempo de realização das tarefas. Verificaram-se 
ganhos na força muscular que não foram quantificados. Esta 
técnica não mostrou influência na espasticidade, no entanto, 
teve uma influência positiva na sensibilidade e nos défices de 
atenção. 

Conclusões
 Da análise realizada constatamos que a técnica de MFR 

contribui para ganhos na reabilitação do membro superior. Não 
se verificou consenso na selecção dos utentes, duração, in-
tensidade e tipo de exercícios a implementar. Para reforçar a 
efectividade desta técnica torna-se necessário realizar mais 
estudos.
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P35. Reabilitação no Síndrome de Locked-In 

Luís Boaventura, Ana Cunha e Melo
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: lfrboaventura1@gmail.com

Introdução
O Síndrome de Locked-In (SLI), descrito por 

Plum&Posner(1966), decorre de uma lesão bilateral da porção 
ventral da protuberância, geralmente de etiologia isquémica. 
Desta resultam défices neurológicos graves por lesão das vias 
corticoespinhais e nervos cranianos caudais, condicionando 
quadriplegia, limitação dos movimentos oculares, diplegia fa-
cial, anartria, afonia, disfagia, paralisia da lingua e insuficiência 
respiratória. A consciência e função cortical estão preserva-
das e o doente é capaz de movimentos palpebrais superiores 
e oculares verticais. Bauer propôs a classificação do SLI em 
clássico, total ou incompleto. O American Congress of Reha-
bilitation Medicine diferenciou a abordagem do SLI de outras 
entidades com alterações graves do estado de consciência. O 
tratamento do na fase aguda e a reabilitação após alta hospi-
talar acarretam enormes desafios. A sua atualidade científica e 
mediática justificam este trabalho.

Metodologia
Realizamos uma busca na base Pubmed com o objetivo de 

analisar a informação disponível acerca das principais interven-
ções da medicina de reabilitação em doentes com SLI, na fase 
aguda e após alta hospitalar, assim como o seu prognóstico a 
longo prazo. Apenas foram incluidos estudos anteriores a De-
zembro de 2012.

Resultados
 Incluimos 37 estudos na revisão. A literatura mostra as di-

ficuldades de um correto diagnóstico e classificação na fase 
aguda. O suporte das funções vitais aliada a medidas preven-
tivas das complicações respiratórias, da espasticidade e sín-
drome da imobilidade, da disautonomia, trombose venosa dos 
membros inferiores, úlceras de pressão e úlceras corneanas 
são essenciais. O recurso a sonda-nasogástrica ou gastrosto-
mia são uma regra para alimentação. A comunicação através 
de movimentos palpebrais deve ser incentivada nesta fase com 
envolvimento da família. No longo prazo, a equipa de reabili-
tação procura optimizar a comunicação e alimentação, movi-
mentos residuais dos membros, a incontinência, a mobilidade 
e participação social através de recursos humanos e tecnoló-
gicos diversos.

O prognóstico é mais favorável naqueles com LIS de causa 
não vascular e após os quatro meses de sobrevida. A morta-
lidade reportada atinge os 76% nos SLI vasculares. Estudos 
demonstram que os doentes estabilizados após a fase aguda 
podem apresentar sobrevidas de 10 ou mesmo 20 anos, em 
83% e 40% dos casos, respetivamente. As medidas de quali-
dade de vida assumem um papel fulcral.

Conclusões
 Um programa intensivo de reabilitação deve ser instituido na 

fase aguda. Atendendo à sobrevida esperada em doentes com 
SLI, o acompanhamento crónico assume particular importân-
cia para obtenção da melhor qualidade de vida possível. Neste 
contexto a eutanásia gera discussões intensas.

P36. Funcionalidade e Incapacidade no pós-AVC

Rui Sales Marques, Fernando Monteiro, Miguel Costa, Revelino Lopes, Joana Costa, Filipe Sá Cardoso, Luís Malaia
Hospital de Faro, E.P.E, Faro
E-mail: rui_s_marques@hotmail.com

Introdução
A gravidade inicial do acidente vascular cerebral (AVC) e a 

existência de um défice prévio constituem um factor preditivo 
importante do resultado da reabilitação. Atualmente, menos de 
um terço dos doentes com AVC recuperam na totalidade, mes-
mo com todos os recursos médicos, incluindo trombólise. As 
complicações do AVC são muito variadas, onde se pode desta-
car disfagia e maior risco de aspiração ou de défice nutricional, 
alterações da micção e infeções do trato urinário, quedas e fra-
turas ósseas, obstipação e incontinência fecal, espasticidade, 
depressão, úlceras de pressão, dor e trombose venosa pro-
funda. Desta forma, a reabilitação tem um papel fundamental 
neste processo. O seu objetivo é capacitar os indivíduos com 
défice para obterem e manterem funções físicas, intelectuais, 
psicológicas e/ou sociais óptimas, sempre de acordo com o seu 
nível de funcionalidade prévio.          

Objetivos
O objetivo principal deste trabalho consiste em pesquisar as 
dificuldades sentidas nas atividades dos doentes que sofreram 
um AVC, num determinado contexto social, tendo em conta as 
estruturas mais afetadas destes e verificar a importância do 
programa de reabilitação na sua recuperação e participação 
na sociedade.           

Metodologia
 Neste trabalho, um questionário foi elaborado baseado nos 

componentes da classificação internacional de funcionalidade, 
sendo preenchido por doentes da consulta de reabilitação de 

AVC de um Hospital central. A Funcionalidade e Incapacidade 
(funções e estruturas do corpo, atividade e participação) foram 
pesquisadas com perguntas sobre os sintomas após o AVC (di-
sartria, disfagia para sólidos ou líquidos, diminuição da força 
muscular, alterações do equilíbrio, da sensibilidade e da visão), 
fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, toxina botulíni-
ca tipo A, limitações das atividades (comunicação, deambula-
ção, alimentação, auto-cuidados, vida doméstica e condução) 
e restrição da participação (depressão, confiança e grau de 
dependência). Os fatores contextuais foram pesquisados com 
questões sobre o apoio familiar, amigos e discriminação social.  

 
Resultados

Os resultados preliminares apontam para a diminuição de 
força muscular como a estrutura mais afetada, maior dificulda-
de na deambulação, dependência para certas atividades, bons 
resultados com a fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da 
fala e uso da toxina botulínica tipo A, apoio dos amigos, família 
e pouca discriminação social. 

Conclusões
 O programa de reabilitação aplicado nestes doentes pare-

ce ter bons resultados. O grau de dependência inicial parece 
refletir a referenciação dos doentes no pós-AVC, nestes casos 
consulta em meio hospitalar.

Esta pesquisa baseada na perspectiva da funcionalidade, 
que é o motor da Medicina Física e de Reabilitação, motivou a 
iniciativa do trabalho pelos seus autores.
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P37. Avaliação dos cuidados de Fisioterapia domiciliária em idosos
vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Sophie Geraldes Jacob1, Abel Maria Agostinho de Lima Rodrigues2

1-Fisioterapeuta, Unidade Local de Saúde da Guarda, Centro de Saúde do Sabugal, Mestre em Gerontologia pela Faculdade De Ciências Da Saúde 
da Universidade da Beira Interior. 2-Fisioterapeuta, Professor adjunto na área científica de Fisioterapia na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Mestre em Biocinética do Desenvolvimento pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Uni-
versidade de Coimbra, Doutorando em Ciências do Desporto Ramo de Actividade Física e Saúde da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação 
Física.
E-mail: jacobsophie@gmail.com; rodrigues.a@ipcb.pt

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais 

causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo, tendo 
sido apontado pela Direcção Geral de Saúde como a principal 
causa de incapacidade para idosos em Portugal. A (in)capa-
cidade funcional é um dos outcomes mais importantes após 
um AVC. A fisioterapia tem um papel fundamental no processo 
de reabilitação, sendo que a Fisioterapia domiciliária deve dar 
uma resposta útil perante o aumento significativo de solicita-
ções por parte dos utentes, o aumento da esperança média 
de vida, o aumento de utentes com patologias crónicas e a ne-
cessidade de diminuição dos dias de internamento hospitalar. 

O objectivo desta investigação correspondeu à avaliação 
da capacidade funcional, dos utentes com diagnóstico de AVC 
submetidos a um programa de fisioterapia domiciliária através 
da sua integração em Equipas de Cuidados Continuados Inte-
grados.

Materiais e métodos
A amostra foi constituída por 46 idosos a quem foi diagnos-

ticado um AVC, que se encontravam integrados nas ECCIs da 
ULS Guarda. Cada utente foi submetido a dois momentos de 
avaliação, com intervalo de dois meses e meio, e correspon-
dente a um total de 20 sessões de fisioterapia domiciliária, com 
periodicidade de 2 sessões por semana. Em cada momento de 
avaliação foi avaliada a capacidade funcional dos utentes atra-

vés da aplicação do Índice de Barthel (IB) e da Motor Assess-
ment Scale (MAS), e  na primeira avaliação foi ainda aplicado 
um questionário de caracterização.

Resultados
 Dos 46 utentes incluídos no estudo 28 eram do sexo mascu-

lino e 18 do feminino, e 41,3% apresentavam idades entre 75-
84anos. O tipo de AVC mais frequente foi o Isquémico (60,9%), 
sendo a lesão do hemisfério esquerdo a predominante (56,5%). 
Na maioria dos casos o cuidador é o cônjuge (60,9%) com ida-
de média de 62,98. Relativamente à avaliação da capacidade 
funcional, os resultados apontam para um aumento de 10,17 
pontos na média da MAS (média em t0 = 15,24 e em t1 = 25,41) 
e de 21,41 pontos na média do IB (média em t0 = 40,11 e em 
t1=61,52), sugerindo uma melhoria na funcionalidade, que se 
evidenciou significativa após a realização de 20 sessões de fi-
sioterapia domiciliária (p=0,001 para a MAS e p=0,001 para a 
IB).

Conclusão
 A realização de um programa de 20 sessões de fisioterapia 

domiciliária evidenciou uma melhoria significativa na capacida-
de funcional em idosos vítimas de AVC, quando medida pelo 
Índice de Barthel (p=0,001) e pela Motor Assessment Scale 
(p=0,001).

P38.	Caracterização	do	processo	de	cuidados	de	fisioterapia	de
utentes após internamento por AVC

Patrícia Gordo1, Vítor Pinheira2,3 
1-Fisioterapeuta, Hospital Dr. José Maria Grande – ULSNA, EPE, Portalegre; 2-Fisioterapeuta, Professor Adjunto na Escola Superior de Saúde Dr. 
Lopes Dias - Instituto Politécnico de Castelo Branco; 3-Doutorando em Gerontologia – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade 
do Porto
E-mail: vpinheira@ipcb.pt

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral continua a ser a condição 

mais prevalente e com grande impacto na sociedade, sendo 
classificado como a doença crónica mais incapacitante, apesar 
dos inúmeros avanços ao nível da prevenção e intervenção pe-
rante o AVC. A mortalidade tem diminuído, contudo a taxa de 
incidência do AVC mantém-se, e o número de indivíduos com 
sequelas de AVC e a necessitar de reabilitação pode aumentar, 
considerando o aumento da esperança média de vida da popu-
lação portuguesa.          

Objetivos
Caracterizar os cuidados de fisioterapia prestados e avaliar os 
seus resultados na independência funcional e no estado de 
saúde de uma amostra de sujeitos após AVC.           

Metodologia
 Estudo descritivo, longitudinal, não experimental, com uma 

amostra de 27 sujeitos organizados em quatro grupos conso-
ante o processo de cuidados de fisioterapia recebidos, com 
quatro momentos de avaliação. Foi avaliada a independência 
funcional (Indice de Barthel) e a perceção do estado de saúde 
(MOS-SF-12).Para análise estatística utilizaram-se testes não-
-paramétricos (Wilcoxon-Mann-Whitney) na comparação entre 
grupos e medidas de tendência central e de dispersão para 
caracterização da amostra.

 

Resultados
Os 27 participantes pertenciam a uma população de 51 indi-

víduos internados num Serviço de Medicina Interna, após AVC. 
Foram distribuídos em quatro grupos: grupo A, que não reali-
zou tratamentos de fisioterapia (n=3; 72,00±2,646 anos; 66,7% 
masculino); grupo B que recebeu cuidados de fisioterapia no 
internamento (n=4; 80,00±8,124 anos; 75,0% masculino); gru-
po C que recebeu cuidados de fisioterapia no ambulatório (n=8; 
71,50±6,481 anos; 62,5% masculino) e grupo D que recebeu 
cuidados em internamento e ambulatório (n=12; 71,25±9,275 
anos; 33,3% masculino). 

Nas relações inter-grupos para a independência funcional e 
para o estado de saúde, encontraram-se diferenças significa-
tivas entre os grupos que receberam e os que não receberam 
cuidados de fisioterapia. Em relação à independência funcio-
nal, contudo foi na comparação entre os grupos C e D que o 
valor de p teve maior significância. Em relação ao estado de 
saúde, apenas se obteve significância estatística, bastante for-
te, para a relação entre os grupos C e D. 

Conclusões
 O programa de reabilitação aplicado nestes doentes pare-

ce ter bons resultados. O grau de dependência inicial parece 
refletir a referenciação dos doentes no pós-AVC, nestes casos 
consulta em meio hospitalar.

Esta pesquisa baseada na perspectiva da funcionalidade, 
que é o motor da Medicina Física e de Reabilitação, motivou a 
iniciativa do trabalho pelos seus autores.
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P39. Intervenção da Fisioterapia em indivíduos com sequelas de 
Acidente Vascular Cerebral em condição crónica

Luísa Albano1,Vítor Pinheira2,3, António Coutinho2

1-Fisioterapeuta, Hospital Dr. José Maria Grande – ULSNA, EPE, Portalegre; 2-Fisioterapeuta, Professor Adjunto na Escola Superior de Saúde Dr. 
Lopes Dias - Instituto Politécnico de Castelo Branco; 3-Doutorando em Gerontologia – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade 
do Porto
E-mail: vpinheira@ipcb.pt

Introdução
O AVC é uma das principais causas de mortalidade e mor-

bilidade em todo o mundo. Em Portugal é a primeira causa de 
morte e de incapacidade nos idosos. A localização e extensão 
da lesão determinam o quadro neurológico apresentado pelo 
indivíduo. Segundo vários estudos e orientações internacionais 
a prestação de cuidados de fisioterapia em indivíduos com se-
quelas de AVC em condição crónica tem resultados positivos a 
nível de equilíbrio, coordenação da marcha e mobilidade, mas 
esses efeitos não são clinicamente significativos e são tempo-
rários.

Objectivos
Verificar a efectividade dos cuidados de fisioterapia em indi-
víduos com sequelas de AVC em condição crónica, após dois 
meses de tratamentos de fisioterapia; comparar os resultados 
com indivíduos nas mesmas condições sem cuidados de fi-
sioterapia; reavaliar e comparar ambos os grupos no final de 
quatro meses.

Metodologia
Estudo não experimental do tipo comparativo e corte longitu-

dinal. A amostra foi constituída por vinte sujeitos, com episódio 
de AVC anterior, ocorrido entre 12 e 30 meses antes, que se 
encontrava em lista de espera para receber cuidados de fisio-
terapia. O estudo teve três momentos de recolha de dados: 

imediatamente antes do início dos tratamentos (T0), no final dos 
tratamentos (T1) e dois meses após o fim dos tratamentos (T2), 
para o grupo que recebeu tratamento. Os sujeitos que não re-
ceberam tratamento foram avaliados nos mesmos intervalos de 
tempo. Utilizou-se o Índice de Barthel para avaliar as activida-
des da vida diária, e o número de passos e distância percorrida 
num minuto. Utilizaram-se testes estatísticos não paramétricos 
nas comparações entre grupos.

Resultados
 A comparação das variáveis em T0 não revelou diferenças 

significativas entre grupos. O grupo que recebeu cuidados 
apresenta ganhos significativos em algumas variáveis em T1, 
mas sem significado quando comparado com o grupo que não 
recebeu cuidados. No follow-up aos quatro meses não se en-
contram diferenças significativas quando se comparam os dois 
grupos.

Conclusões
 Cuidados de fisioterapia produzem alterações significativas 

em indivíduos com sequelas de AVC em condição crónica a 
nível da marcha e AVD´s, mas essas alterações não são signi-
ficativas quando comparadas com as alterações encontradas 
em indivíduos nas mesmas condições a quem não foram pres-
tados cuidados de fisioterapia, e os resultados revelaram-se 
temporários.

P40. Vivências da Família do Doente com AVC durante o primeiro mês
de Cuidados

Ana Lúcia Dias Ildefonso Santos
Hospital de Faro, EPE – Unidade de AVC
E-mail: analucisantos@gmail.com

Introdução
Sofrer um AVC é uma experiência traumática e devastado-

ra, representando sempre uma reviravolta na vida da pessoa 
e nos seus próximos. A família continua a ser a principal fonte 
de apoio, e um precioso recurso para cuidar da pessoa depen-
dente no domicílio.

O familiar tem dificuldades em assumir o papel de cuida-
dor quando um doente com AVC regressa ao domicílio. Para 
compreender as dificuldades e poder pensar em estratégias 
a desenvolver para minimizar as dificuldades, procedeu-se ao 
seguinte estudo.

          
Metodologia

 Estudo indutivo, qualitativo e descritivo, cujos participantes 
são familiares de doentes com internamento na Unidade de 
AVC, que acompanhem o doente à primeira consulta realiza-
da um mês após o evento. Para a recolha dos dados foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas aos familiares dos 
doentes que apresentavam défices ou dependiam de familiar 
para a realização das actividades de vida. Para o tratamento 
e interpretação dos dados recorreu-se à análise de conteúdo.

 
Resultados

As necessidade de formação originam incapacidade para 
gerir a situação e dificultam a adaptação do familiar à mudança. 

Os cuidadores sentem défices	de	apoio. Contar com a aju-

da de alguém, alivia-os nas exigências do cuidado. 
As alterações na vida pessoal, faz com que os cuidadores 

se sintam privados da sua autonomia. As alterações são sig-
nificativas quando famílias têm baixos recursos económicos.

Adaptar as condições da habitação à nova condição da 
pessoa com incapacidade, é um processo que requer algum 
tempo, dinheiro e orientação. 

Se existirem ajudas técnicas as tarefas do cuidador tornam-
-se mais eficazes e menos exigentes. A família necessita de 
tempo e orientação para adquirir os equipamentos e ser ensi-
nada a utilizá-los. 

O impacto da sobrecarga gera problemas físicos, emotivos, 
sociais e financeiros no sistema familiar dos cuidadores e na 
pessoa cuidada.

 
Conclusões

 O momento do regresso a casa é difícil para doentes e 
familiares. É importante que o enfermeiro ajude a pessoa e 
seus familiares a superar a crise motivada pela doença, dando 
enfoque à educação para a saúde. É essencial que se criem 
planos de intervenção da rede formal que dêem resposta às 
necessidades do cuidador, quer na área dos serviços de saú-
de, quer na área dos serviços sociais orientando, assistindo 
e desenvolvendo competências que facilitem a prestação de 
cuidados à pessoa dependente. A existência de uma consulta 
de enfermagem de AVC é uma estratégia a ser proposta.
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P41. Intervenções de Enfermagem na prevenção do Síndrome da 
imobilidade 

Ana	Margarida	Pinheiro	da	Silva,	Ana	Sofia	Valentim	Rodrigues,	Marta	Isabel	Arcadinho	Pereira,	Tiago	Miguel	Candeias	Lopes
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Introdução
Somos Enfermeiros do Serviço de Neurologia do Hospital de 

Santa Maria e apresentamos um poster subordinado ao tema 
“Papel do Enfermeiro na prevenção do Síndrome da Imobilida-
de”.Pretendemos sensibilizar os Enfermeiros para a importân-
cia dos seus Cuidados nesta problemática. 

Metodologia
Para o efeito, elaboraremos um poster que reunirá informa-

ção referente às suas causas, os vários sistemas afectados e 
os Cuidados de Enfermagem que visem a prevenção dessas 
consequências. Do poster constará informação descritiva, figu-
ras e quadros, onde sistematizaremos a informação necessá-
ria.

A Pessoa que vivencie uma situação de doença, acidente 
ou tratamento pode vir a necessitar de repouso prolongado, 
o que Cruz (2007) define como Imobilidade, a qual pode ser 
voluntária ou involuntária, parcial ou total. A Pessoa sujeita à 
Imobilidade terá a sua vida afectada tanto a nível emocional, 
como social, intelectual e físico, razão pela qual não se pode 

dissociar a Imobilidade do Síndrome por ela causado. 
Apesar de termos como paradigma a Pessoa enquanto 

ser holístico, são inúmeras as consequências da imobilidade 
pelo que, no poster, serão apenas abordados os Cuidados de 
Enfermagem que previnam as consequências a nível físico, 
nomeadamente na comunicação, no sono, no metabolismo e 
nos sistemas circulatório, musculo  -esquelético, neurológico, 
respiratório, renal, gastro-intestinal e tegumentar. Esta preven-
ção passa, principalmente, por reduzir o tempo de imobilidade, 
mobilizar o maior número de segmentos corporais possíveis 
desde que a situação o permita e utilizar todos os recursos para 
evitar os futuros problemas. Assim, só com a actualização de 
conhecimentos e sensibilização dos Enfermeiros se poderão 
antecipar problemas e melhorar a qualidade de vida da Pessoa.

Conclusão
 Pensamos ter justificado a pertinência deste tema para a 

uniformização e melhoria dos Cuidados de Enfermagem pres-
tados à Pessoa sujeita à Imobilidade.
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Introdução
Como Enfermeiras do Serviço de Neurologia do Hospital de 

Santa Maria presenciamos o internamento de Pessoas que, 
numa situação de doença súbita, se veem “obrigadas” a alterar 
o seu papel no seio familiar e profissional. Pessoas, até então 
independentes no desenvolvimento das Actividades de Vida, 
tornam-se parcial ou totalmente dependentes sem período de 
adaptação a essa condição.          

Objetivo
A Educação para a Saúde desde que planeada, organizada 

e com objectivos mensuráveis é extremamente importante na 
promoção da independência da Pessoa e na capacitação dos 
Cuidadores para prestar cuidados de qualidade visto que nem 
todos os doentes estão inseridos num contexto familiar/comu-
nitário/económico ideal.

Um outro aspecto a considerar é a variação da capacida-
de de aprendizagem com a etapa de vida, razão pela qual a 
informação não pode ser transmitida num só momento nem 
numa linguagem inacessível, as sessões deverão ocorrer em 
momentos diferentes (daí a importância da recolha de infor-
mação atempadamente para que durante o curto internamento 
do doente, consigamos dar respostas às dificuldades sentidas). 

No entanto, na prática diária, vemo-nos confrontados com a 
necessidade de ensinar as Pessoas a reconquistar a autono-
mia na alimentação, na locomoção, na higiene e no vestuário, 
na mobilização, …, durante a prestação directa de cuidados 
(muitas vezes, encoberta em rotinas) em que a falta de tempo 
e o excesso de trabalho condicionam a disponibilidade para 
estar com a Pessoa e família. Muitas vezes, há uma exposição 
de conteúdos teóricos em linguagem pouco apropriada e com 
os recursos existentes no Serviço e não o que as pessoas terão 
no domicílio. 

Reflectimos sobre a satisfação dos Enfermeiros do Serviço 
quanto à transmissão da informação e sobre a assimilação por 
parte da Pessoa e Cuidador e as dificuldades que teriam no 
regresso ao seu contexto, decidindo elaborar um estudo qua-
litativo em que as entrevistas serão feitas após um período de 
tempo da Pessoa regressar a casa em situação de dependên-
cia. Propomos a elaboração de um poster que transmitirá a pri-
meira fase deste processo de investigação. 

Conclusão
 A Educação para a saúde é uma intervenção autónoma da 

profissão de Enfermagem e que se reveste de particular impor-
tância para a qualidade de vida da população.
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Introdução
Nos utentes que sofreram um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) verifica-se um nível elevado de limitações funcionais 
que levam inevitávelmente a um círculo vicioso de redução da 
actividade física e consequentemente mais limitação funcional. 
A evidência actual sugere que a actividade física é essencial 
para a manutenção e melhoria da funcionalidade e qualidade 
de vida dos utentes com AVC. No entanto, a longo prazo a 
participação em actividades físicas diminui por parte das pes-
soas portadoras de incapacidade funcional (Hurkmans, et al, 
2011). A realidade virtual surge como uma nova estratégia de 
tratamento na reabilitação do utente com AVC (Hijmans, et al, 
2011). A Nintendo Wii® tornou-se omnipresente na prática da 
reabilitação promovendo uma terapia que implica actividade 
física com vertente lúdica (Deutsch, et al, 2001). 

Metodologia
Consiste numa revisão bibliográfica de artigos indexados 

na base de dados Pubmed. Na pesquisa foram utilizadas as 
palavras-chave: “wii” e “stroke rehabilitation”. Surgiram nove 
artigos, na investigação efectuada, dos quais foram excluídos 
dois, por não serem estudos sobre a Nintendo Wii®.

Resultados
 Dos sete estudos analisados cinco relatam benefícios na uti-

lização da wii na reabilitação dos utentes com AVC, tais como: 
aumento dos níveis de actividade física; melhoria na função 
motora, na força muscular, na amplitude de movimento (acti-
vo e passivo), na espasticidade, na destreza motora e na pre-
ensão fina da mão, na motricidade, nos tempos de resposta 
para completar tarefas; aumento da motivação, satisfação e 
promoção de um estilo de vida saudável. Os outros dois estu-
dos centram-se na análise dos elementos do jogo, realçando 
a importância para uma cuidada avaliação e monitorização na 
adaptação dos jogos para a reabilitação por parte do terapeuta 
e na avaliação da viabilidade, segurança e da eficácia da reali-
dade virtual com a consola de jogos Wii na reabilitação do AVC.

Conclusão
 A reabilitação virtual com Wii representa uma alternativa es-

timulante e motivadora na recuperação motora e/ou cognitiva 
do utente com acidente vascular cerebral. A realização de mais 
estudos seria importante para obtenção de resultados mais 
claros. 
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Introdução
O AVC é uma das principais causas de limitação funcional 

na população adulta (Hu, et al, 2010). Intervenções de reabili-
tação eficazes iniciadas logo após o acidente vascular cerebral 
podem melhorar o processo de recuperação e minimizar inca-
pacidade funcional. Também contribuem para a satisfação do 
paciente e podem reduzir os gastos dispendiosos nos cuidados 
de saúde (Bates, et al, 2005).

A reabilitação precoce melhora os resultados funcionais em 
utentes com AVC (Hu, et al, 2010). Recentes guidelines su-
gerem que a reabilitação pós AVC deve ser iniciada tão cedo 
quanto possível (Hu, et al, 2010), logo que o diagnóstico de 
AVC é estabelecido e a situação está clinicamente estável (Ba-
tes, et al, 2005), A base de evidência, no entanto, é limitada e 
não é clara a definição de reabilitação precoce (Merkert, et al, 
2011), nem o timing do início. 

Este estudo surge com o intuito de tentar clarificar o que é 
considerado reabilitação precoce no AVC.

          
Metodologia

Consiste numa revisão bibliográfica de artigos indexados 
na base de dados Pubmed. Na pesquisa para este estudo fo-
ram utilizadas as palavras chave: “early rehabilitation stroke” 
e “early mobilization stroke”, foi seleccionada a opção “Titles 
with your search terms” como critério de inclusão. Na primei-
ra pesquisa surgiram vinte artigos, dos quais foi excluído um, 
por se referir a apoio precoce após alta hospitalar. Na segunda 

pesquisa obtiveram-se catorze artigos, excluíram-se dez: cin-
co revisões sistemáticas/estudos de opinião a profissionais de 
saúde, quatro artigos de opinião/cartas/comentários a outros 
artigos e um artigo antigo, datado de 1979. No final ficou-se 
com um total de vinte e três artigos. 

Resultados
Nos estudos observados encontramos a recomendação de 

iniciar a reabilitação precoce e intensivamente, não havendo 
contudo consenso quando é considerada reabilitação precoce. 
Os estudos encontrados referem o início da reabilitação desde 
o imediatamente após a admissão hospitalar até seis meses 
após o AVC. Num estudo encontrado comparando reabilitação 
precoce com reabilitação tardia refere que os primeiros obtive-
ram melhores resultados, mesmo a longo prazo e que a rea-
bilitação precoce tem um papel relevante na recuperação do 
utente com AVC (Musicco, et al, 2003). 

Conclusões
 O início da reabilitação não está claramente definido. Existe 

consenso no início após estado clínico estável. Várias referên-
cias indicam que são alcançados melhores resultados clíni-
cos quando os pacientes com AVC agudo são tratados num 
ambiente bem organizado, com uma equipa especializada e 
multidisciplinar. Futuros estudos deverão ser realizados para 
clarificar esta temática. 
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