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DA PREOCUPAÇÃO
À ESPERANÇA

O Acidente Vascular Cerebral – manifestação ictal de um défice funcional resul-

tante de lesão focal cerebral de etiologia vascular, insere-se num contínuo que vai

silêncio clínico – com eventuais sinais evidentes imagiológicos de lesão vascular

e cerebral – à demência vascular, esta a ocupar lugar cada vez mais significativo

no universo demencial.

Em Portugal o Acidente Vascular Cerevral ocupa o 1º lugar como causa de

mortalidade e de incapacidade com incidência significativamente mais elevada

que a dos Países da Comunidade Europeia em que nos inserimos. Se a estes fac-

tos juntarmos o aumento da esperança de vida = envelhecimento populacional

aumentado = e sabendo que o AVC está directamente relacionado com este

grupo populacional, a preocupação agrava-se.

Mas a investigação básica, trazendo-nos melhor conhecimento da bioquímica

do sofrimento neuronal isquémico, e a investigação clínica assente em meios auxi-

liares de diagóstico cada vez mais apurados e em ensaios clínicos multicêntricos,

enchem-nos de esperança quanto à tomada de atitudes na prevenção primária e

secundária e na abordagem da fase aguda, para um verdadeiro combate ao AVC.

É muito interessante consultar o Programa das “Jornadas de Prevenção e

Tratamento das Doenças Cerebrovasculares” realizadas nesta Cidade há preci-

samente 25 anos.

Muito aprendemos desde então, mas os resultados obtidos não nos satisfazem.

Deste Congresso se espera a avaliação do Estado da Arte com grande des-

taque para o que, baseado tanto quanto possível em evidência científica, conduz

às Recomendações na abordagem da Doença Vascular Cerebral – contínuo com

silêncios e evidências – e que ditam as atitudes a tomar em cada momento.

Convido todos os que às doenças vasculares dedicam a sua particular aten-

ção e os Médicos de Medicina Geral e Familiar, grandes obreiros da luta contra o

AVC, a contribuírem da forma entendida mais oportuna – passiva ou activamente

– participando neste I Congresso Português do Acidente Vascular Cerebral cujo

Programa é da maior valia, dados os Temas a abordar e a craveira Científica dos

Convidados Nacionais e Estrangeiros que activamente participam.

A bela Cidade do Porto, com o seu encantados Rio Douro e o seu mundial-

mente famoso Vinho do Porto, condimentam bem a Ciência que se espera

evidenciar.

Castro Lopes

Presidente do 1º Congresso Português do AVC
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1º CONGRESSO
PORTUGUÊS 
DO AVC

CENTRO DE CONGRESSOS DO PORTO PALÁCIO HOTEL

RISCO CEREBRAL

Moderadores: Prof. Doutor Luís Cunha e Prof. Doutor Espiga de Macedo

Aterosclerose: especificidades das artérias cerebrais

Prof. Doutor José Manuel Silva

Síndrome metabólica e AVC

Prof. Doutor José Luís Medina

Inflamação e doenças vasculares cerebral

Dr. Pereira de Moura

Discussão

“CAFÉ NÃO É FACTOR DE RISCO”

CONFERÊNCIA MAGISTRAL: “A DOENÇA VASCULAR CEREBRAL COMO UM CONTÍNUO:

DO SILÊNCIO CLÍNICO À DEMÊNCIA”

Prof. Vladimir Hachinski

SESSÃO DE ABERTURA

Com intervenção do Prof. Doutor Pinto da Costa

O cérebro mandante no comportamento humano

ALMOÇO

HEMORRAGIAS INTRACRANIANAS

Moderadores: Dra. Teresa Pinho e Melo e Dr. Carlos Alegria

Hemorragias cerebrais iatrogénicas

Prof. Thorsten Steiner

Novas técnicas de imagem na investigação e tratamento das hemorragias intracranianas

Prof. Doutor Augusto Goulão

Tratamento cirúrgico

Prof. Doutor Ernesto Carvalho

Discussão

“CAFÉ NÃO É FACTOR DE RISCO”

SESSÃO DE POSTERS

Moderadores: Dra. Carla Ferreira, Dr. Jorge Poço

SIMPÓSIO SATÉLITE

Neuroprotecção actual no Acidente Vascular Cerebral

(Patrocinado por CPH)

09H30

09H30 - 09H55

09H55 - 10H20

10H20 - 10H45

10H45 - 11H00

11H00

11H30

12H00

13H00

14H30

14H30 - 14H55

14H55 - 15H20

15H20 - 15H45

15H45 - 16H00

16H00

16H30

17H30
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02 6ª FEIRA 1º CONGRESSO
PORTUGUÊS 
DO AVC

CENTRO DE CONGRESSOS DO PORTO PALÁCIO HOTEL

CONTROVÉRSIAS NO TRATAMENTO DE FACTORES DE RISCO ESPECÍFICOS

Moderadores: Dr. Fernando Pita e Dra. Teresa Fonseca

Tratamento da hipertensão arterial na fase aguda do AVC e na prevenção secundária

Prof. Philip Bath

Foramen oval patente

Dra. Lídia Sousa

Tratamento de estenoses carotideas: endarterectomia versus angioplastia

Prof. Doutor Armando Mansilha e Prof. Gil Peralta

Discussão

“CAFÉ NÃO É FACTOR DE RISCO”

GENÉTICA DO AVC

Moderadores: Prof. Doutor José Ferro e Dr. João Paulo Oliveira

Revisão critíca dos estudos genéticos no AVC

Prof. Hugh Markus 

CADASIL e doença genética dos pequenos vasos

Prof. Hugues Chabriat

Estudos em Portugal

Dra. Sofia Oliveira, Dr. Miguel Viana Baptista e Dra. Astrid Moura Vicente

Discussão

ALMOÇO

UNIDADES DE AVC E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

Moderadores: Dr. Miguel Castelo Branco e Dra. Isabel Santos

Unidades de AVC: mito ou realidade?

Prof. Doutor Vitor Oliveira

Unidades de AVC: experiência catalã

Prof. Marc Ribo

O AVC é uma emergência

Dr. Miguel Oliveira

Discussão

“CAFÉ NÃO É FACTOR DE RISCO”

COMUNICAÇÕES ORAIS

Moderadores: Prof. Doutor Manuel Correia e Dra. Teresa Cardoso

SIMPÓSIO SATÉLITE

Antiagregação e doença vascular cerebral

(Patrocinado por Farmalux)

09H30

09H30 - 09H55

09H55 - 10H15

10H15 - 10H45

10H45 - 11H00

11H00

11H30

11H30 - 12H00

12H00 - 12H20

12H20 - 12H50

12H50 - 13H00

13H00

14H30

14H30 - 14H55

14H55 - 15H25

15H25 - 15H50

15H50 - 16H00

16H00

16H30

17H30
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03 SÁBADO 1º CONGRESSO
PORTUGUÊS 
DO AVC

CENTRO DE CONGRESSOS DO PORTO PALÁCIO HOTEL

TRATAMENTOS DE FASE AGUDA

Moderadores: Dr. Grilo Gonçalves e Dra. Patrícia Canhão

Neuroprotecção no AVC agudo

Prof. Manuel Rodriguez-Yañez

Avanços no tratamento trombolítico

Prof. Carlos Molina

Tratamento cirúrgico de fase aguda

Prof. Doutor Marcos Barbosa

“CAFÉ NÃO É FACTOR DE RISCO”

CUIDADOS CONTINUADOS

Moderadores: Dr. Pedro Cantista e Dra. Maria do Carmo Branco

Reabilitação pós AVC: orientação dos programas segundo os défices apresentados

Dr. Jorge Lains

Reabilitação no hospital de agudos

Dr. David Dias

Reabilitação da marcha no hemiplégico e sua análise instrumental

Dr. Luís Jorge Jacinto

Estratégias para a reabilitação no membro superior do hemiplégico

Dr. Thomas Platz

AVCs e Unidades de Cuidados Continuados

Dr. Pedro Soares Branco

Discussão

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

MEDICINA BASEADA NA EVIDÊNCIA NO AVC

Prof. Doutor José Ferro

CURSOS:

Neurossonologia

Organização: Dra. Elsa Azevedo

Factores de risco modificáveis

Organização: Prof. Doutor José Manuel Calheiros

Reabilitação

Organização: Dr. Pedro Cantista

SESSÃO DE INFORMAÇÃO PARA O PÚBLICO

Intervenientes: Prof. Dr. Castro Lopes (Presidente da SPAVC)

Dra. Catarina Durão (Nutricionista)

Dra. Matilde Alves (Câmara Municipal do Porto)

Testemunhos

09H30

09H30 - 09H50

09H50 - 10H10

10H10 - 10H30

10H30

11H00

11H00 - 11H20

11H20 - 11H40

11H40 - 12H00

12H00 - 12H20

12H20 - 12H40

12H40 - 13H00

13H00

15H00 - 18H00

16H00 - 18H00
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03 SÁBADO 1º CONGRESSO
PORTUGUÊS 
DO AVC

CENTRO DE CONGRESSOS DO PORTO PALÁCIO HOTEL

PROGRAMA DE CURSOS

CURSO DE NEUROSSONOLOGIA

Organização: Dra. Elsa Azevedo

Abertura 

Dra. Elsa Azevedo

O AVC na emergência – avaliação e tratamento com Doppler Transcraniano

Prof. Carlos Molina (Unidade Neurovascular, Barcelona)

· Objectivos, metodologia

· Critérios de diagnóstico; classificação TIBI

· Repercussão na orientação clínica

· Sono-trombólise – certezas actuais e perspectivas futuras

Eco-Doppler codificado a cor cervical e transcraniano no AVC agudo

Dra. Elsa Azevedo (Unidade Neurovascular, Porto)

· Objectivos, metodologia

· Critérios de diagnóstico

· Repercussão na orientação clínica

Intervalo

Doppler transcraniano na hemorragia subaracnoideia e UCI

Dra. Celeste Dias, Dr. Pedro Abreu (Unidade de Neurocríticos, Porto)

· Objectivos, metodologia

· Critérios de diagnóstico – vasospasmo, hipertensão intracraniana

· Repercussão na orientação clínica

Demonstração prática (palestrantes e técnicos de cardiopneumologia)

· Eco-Doppler cervical e transcraniano 

(inclui pesquisa de shunt direito-esquerdo)

· Doppler transcraniano

(inclui monitorização com detecção automática de êmbolos)

Encerramento 

Prof. Vitor Oliveira

15H00

15H05

15H45

16H15

16H30

17H00

18H00



1º CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC FEV07
Resumos das Comunicações PORTO8

03 SÁBADO 1º CONGRESSO
PORTUGUÊS 
DO AVC

CENTRO DE CONGRESSOS DO PORTO PALÁCIO HOTEL

PROGRAMA DE CURSOS (Continuação)

CURSO DE FACTORES DE RISCO MODIFICÁVEIS

Organização: Prof. Doutor José M. Calheiros

Temas:

· Epidemiologia e estratégias preventivas 

(José M. Calheiros)

· Tabaco: modificar comportamentos e práticas clínicas 

(Cecília Pardal)

· Detecção e manejo em doentes de alto risco 

(Teresa Fonseca)

· Prevenção secundária 

(Fernando Pita)

O conhecimento hoje disponível permite afirmar que é possível uma prevenção efectiva das doenças cardio-

vasculares em geral e da doença vascular cerebral em particular, e que os recursos necessários são modes-

tos quando comparados com os elevadíssimos custos para a sociedade das suas consequências1.

A relação causal com diversos factores de risco modificáveis está claramente estabelecida pelo que a ques-

tão principal deixou de ser “o que fazer” mas sim “como actuar” tendo em vista a indispensável mudança

de comportamentos ao nível da sociedade. Simultaneamente, importa não descurar a prevenção secundá-

ria, actuando de modo que, na presença de factores de risco ou de doença estabelecida, se proporcione

aos doentes a actuação adequada à sua situação específica. 

Objectivos: Proceder à actualização de conhecimentos e práticas que, de um modo integrado, possibilitem

comprender e actuar sobre o contínuo que é a doença vascular cerebral, desde a prevenção primária à pre-

venção secundária.

Método: Apresentações sucintas ilustradas com exemplos práticos, seguidas de discussão.

1) International Union for Health Promotion and Education. The Evidence of Health Promotion Effectiveness: Shaping Public Health in
a New Europe. A Report for the European Comission. ECSC-EC-EAEC. Brussels - Luxemburg. 2nd edition, 2000.

CURSO DE REABILITAÇÃO NO AVC

Organização e Coordenação: Dr. Pedro Cantista

Temas e prelectores:

· Critérios de referenciação do doente hemiplégico para os programas de Reabilitação 

(Sofia Gonçalves)

· Posicionamentos, Reabilitação Motora e treino de AVD’s

(Filipe Guimarães e Jorge Moreira)

· Disfagia após AVC 

(Safira Cabete)

· Ombro do hemiplégico 

(Helena Reis Costa e Susana Marques)

· Ortóteses, Ajudas técnicas e auxiliares de Marcha

(Helena Castro e Filomena Melo)

15H00 - 17H00

15H00 - 17H00
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A Aterosclerose é uma doença sistémica, cujos factores
genéticos e ambientais ainda não são completamente com-
preendidos. Existe uma clara correlação entre a evolução da
doença aterosclerótica nos diferentes territórios vasculares,
mas há algumas diferenças apreciáveis, tanto em termos cro-
nológicos como fisiopatológicos.

A doença coronária e a doença cerebrovascular caracteri-
zam-se por aspectos comuns e, no essencial, partilham os
mesmos factores de risco, mas algumas populações apresen-
tam uma alta incidência de enfarte do miocárdio e baixa de
acidente vascular cerebral, enquanto outras mostram uma
tendência inversa. Estas diferenças poderão ser explicadas
por factores genéticos, diferente prevalência de factores de

risco, diferente reactividade dos territórios vasculares aos fac-
tores de risco e diferenças anatómico-fisiológicas entre os dis-
tintos territórios vasculares. De facto, cada vez se acumulam
mais evidências de que as circulações cerebral e sistémica
não são idênticas e que há diferenças reais no modo como os
factores de risco influenciam o prognóstico da aterosclerose
nas artérias de diferentes calibres e nos diferentes territórios,
nomeadamente no que diz respeito à sua hierarquização.

De qualquer forma, os estudos epidemiológicos, anatómi-
cos e clínicos sugerem que a aterosclerose coronária e a ate-
rosclerose cerebral representam dois aspectos da mesma
doença.

Aterosclerose – especificidade da vascularização cerebral
José Manuel Silva

A síndrome metabólica (SM) ocorre com muita frequência e
pelas suas consequências pode ser considerada um problema
de saúde pública no século XXI; alguns trabalhos de investi-
gação feitos em Portugal apontam para prevalências da ordem
dos 30% e nos EUA calcula-se a existência de 50 milhões de
indivíduos portadores desta síndrome. Na China, onde a obe-
sidade está a aumentar de prevalência já se desenvolvem pla-
nos de prevenção da SM; numa comunidade de 2000 pes-
soas, com mais de 60 anos, que vivem em Beijing verificou-se
que cerca de 50% tinham SM.

Nesta síndrome há uma constelação de anormalidades meta-
bólicas que incluem obesidade central, diminuição das HDL, tri-
glicerídeos elevados (TG), hipertensão arterial e hiperglicemia.

Não se trata duma patologia recente pois Marañon, em
1927, já descrevera esta síndrome.

A primeira definição oficial foi a da OMS e data de 1998;
seguiram-se outras até à mais recente e recomendada, em
2005, a da IDF.

Estudo recente, publicado no BMJ, refere que o stress no
trabalho pode ser factor de risco para SM. Esta síndrome pode
ser também um factor de risco para deterioração progressiva
da função renal em indivíduos receptores de transplante renal.

Inúmeros estudos chamam a atenção para a ligação entre
SM e doença vascular (Cardíaca e cerebral); ter SM significa o
dobro do risco para desenvolver doença vascular.Na
Escandinávia foi verificada morte de causa vascular em 12% de
indivíduos com SM e só em 2% de indivíduos não portadores
desta síndrome. Trabalhos de investigação desenvolvidos nos
EUA revelaram que ao fim de 8 anos, o grupo dos portadores da
SM tinha 5 vezes mais casos de diabetes do que o grupo sem
SM.Os efeitos da SM variam entre os grupos étnicos.

O diagnóstico começa pela medição do perímetro da cin-
tura como indicador de gordura visceral.

A luta tem que ser encarada a sério e uma “vacina” está já
a ser aconselhada; a sua preparação está baseada numa ali-
mentação saudável, peso adequado e actividade física diária.
As preocupações com os adultos têm que ser transpostas de
imediato para as crianças e adolescentes.

Sindrome metabólica e AVC
José Luis Medina
FMUP e H. S. João, EPE. Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo.
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A inflamação está subjacente à patogénese da aterosclero-
se e é por muitos autores considerada um factor de risco para
a doença arterial coronária e periférica. A PCR é considerada
como um dos melhores marcadores dessa inflamação, devido
à sua semivida longa, que lhe confere uma estabilidade dos
seus níveis, e à facilidade da sua determinação. É aparente-
mente possível classificar os doentes como tendo um baixo,
um médio ou um alto risco para doença coronária baseado
nos níveis séricos da PCR, independentemente dos factores
de risco clássicos, nomeadamente do colesterol.

Relativamente à doença cérebro-vascular (DCV), os dados
sobre a importância da inflamação na sua patogénese não são

tão abundantes como na doença coronária existindo alguma
controvérsia sobre o seu papel e a utilidade da sua avaliação.
Contrariamente à doença coronária, a DCV é muito heterogé-
nea, constituída por fenómenos aterotrombóticos, embólicos,
hemorrágicos, dos grandes e dos pequenos vasos, o que
pode explicar os resultados por vezes contraditórios encon-
trados na literatura relativamente ao peso da inflamação na
patogénese da DCV.

O autor passa em revista alguma da bibliografia que lhe
parece mais importante sobre inflamação e DCV, tentando
fazer o “Estado da Arte” relativamente a este assunto.

Inflamação e doença vascular cerebral
Dr. Pereira de Moura 

Iatrogenic intracerebral haemorrhage (ICH) may be divided
into primary and secondary ICH depending on whether or not
pre-existing cerebro-vascular disease is present – where
secondary iatrogenic ICH certainly plays a more important role.
Within these two groups the main contributors to an increased
risk of iatrogenic ICH are thrombolytic agents, antiplateletes,
and anticoagulatory drugs (iatrogenic ICH due to surgical or
neuroradiological interventions will not be discussed). A third

factor that has to be taken into consideration is the route of
application. In many drugs major determinants of the risk of
ICH are dosing and frequency of dosing. The highest risk for
iatrogenic ICH is associated with the use of thrombolytic
drugs. This risk can be controlled by strictly following existing
guidelines on patient selection. For other drugs there is less
evidence-based literature to control the risk of iatrogenic ICH.

Iatrogenic Intracerebral Haemorrhage
Thorsten Steiner, MD, PhD, MME
Department of Neurology, University of Heidelberg, Germany.

Apesar de representarem apenas uma parte dos acidentes
vasculares cerebrais, as manifestações hemorrágicas são de
uma importante vertente, por condicionarem uma morbi-mor-
talidade considerável.

A Imagiologia tem a maior importância não só no diagnós-
tico precoce destas lesões, mas também na terapêutica de
algumas situações e no prognóstico.

A TC continua sendo o método de eleição tendo em conta
a sua implantação e a sua sensibilidade à presença de sangue
intracraniano, particularmente na fase aguda. Nalguns casos a
RM pode trazer informações adicionais importantes. Para

além do diagnóstico da hemorragia, os dois métodos podem
dar-nos o diagnóstico da lesão causal, particularmente de
aneurisma, através da exploração da árvore vascular cerebral,
o que até há algum tempo, impunha o recurso à angiografia
por cateterismo. Hoje em dia esta técnica está cada vez mais
reservado à terapêutica endovascular, tanto de aneurismas
como de malformações vasculares.

São apresentados exemplos do papel da Neurorradiologia
no diagnóstico e no tratamento das lesões hemorrágicas cere-
brais, com especial destaque para a terapêutica dos aneuris-
mas com “coils” e “sents”.

Novas técnicas de imagem na investigação e tratamento das
hemorragias intra-cranianas

Augusto Goulão
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A grande maioria das hemorragias intracranianas, cerca de
80% dos casos, originam-se pela rotura de pequenos vasos
com alterações determinadas em consequência de processos
degenerativos relacionados com hipertensão arterial ou angio-
patia amilóide.

Uma pequena parte está relacionada com anomalias do
desenvolvimento vascular como o são os aneurismas cere-
brais, as malformações vasculares ou os angiomas caverno-
sos, ou, ainda, com outros processos patológicos como tumo-
res cerebrais, ou perturbações da coagulação. 

Dependendo das séries publicadas, em diferentes partes
do mundo, podemos dizer que a sua incidência varia entre 10
a 20 casos por 100.000 habitantes por ano, pese embora
variações regionais que, por vezes, saem de forma significati-
va desta amplitude.

O tratamento cirúrgico tem sido discutido, nas situações de
hemorragias espontâneas por processos degenerativos, em
função da sua localização, quadro clínico e volume. Porém,
quando subjacente está uma patologia curável cirurgicamente
a indicação mais do que consensual é imperativa.

O aumento da esperança de vida, que se verifica nos paí-
ses civilizados, tem condicionado um aumento do número de
situações em que a necessidade de tratamento cirúrgico se
coloca, sendo cada vez em maior número os casos de indiví-
duos idosos, com hemorragias intracranianas espontâneas,
candidatos a tratamento cirúrgico.

A introdução das técnicas microneurocirúrgicas e minima-
mente invasivas, com o consequente melhor conhecimento da
microneuroanatomia, a par dos progressos da neuroanestesia,
têm permitido um constante progresso e maior afoiteza nas
indicações para tratamento cirúrgico. 

Da mesma forma, o incremento nos cuidados intensivos
dedicados a procedimentos neurocirúrgicos, em unidades
especificamente vocacionadas e com recursos adequados à
monitorização de parâmetros entretanto conhecidos como
essenciais, também tem permitido uma atitude terapêutica
mais agressiva e com melhores resultados, quer quanto ao
resultado final, quer quanto ao espectro de intervenção.

Também o momento de intervenção tem evoluído no senti-
do de a mesma se verificar o mais precocemente possível, de
forma a evitar a repetição da hemorragia, ou a minorar o efei-
to desta reduzindo os efeitos da sua presença seja ela intra-
parenquimatosa, ou no espaço sub-aracnóideu.

O tratamento cirúrgico precoce da hemorragia sub-aracnói-
deia, por rotura de aneurisma, é hoje procedimento corrente e
imperativo. As dificuldades cirúrgicas, outrora perturbadoras,
são hoje suplantadas pelo exercício microneurocirúrgico apoia-
do no conhecimento de dados essenciais, como o são o conhe-
cimento do risco da repetição da hemorragia, que é maior nas
primeiras 48 horas após a hemorragia inicial, da relação entre a
presença de sangue livre no espaço sub-aracnóideu e a ocor-
rência de vasospasmo e de hidrocefalia post-hemorragia.

A maior agressividade no tratamento da hemorragia sub-
aracnóideia por rotura de aneurisma tem permitido excluir pre-
cocemente o aneurisma, remover sangue livre das cisternas e
assistir à redução dos casos de vasospasmo e de hidrocefalia.

Para além dos melhores resultados clínicos, também a
indispensável eficácia da actividade terapêutica sai fortalecida
pela diminuição do tempo de internamento e das sequelas da
hemorragia, donde menores custos envolvidos.

Depois de se ter melhorado as condições de tratamento
cirúrgico das hemorragias intracranianas após a chegada do
doente ao Hospital verifica-se agora que para além da melhor
formação dos Médicos de Família e dos Cuidados Primários,
cuja qualidade é crescente, importa agora encetar um proces-
so de informação e cultural, que leve as populações a serem
mais atentas e prontas no recurso aos cuidados de saúde face
a sinais de alerta, tão simples como o da ocorrência de uma
cefaleia súbita e intensa.

A melhor cultura médica da população, é o passo imediato
para rentabilizar socialmente o investimento feito nos conheci-
mentos actuais e nos recursos já disponíveis.

A actuação das diferentes Sociedades Cientificas envolvi-
das, para além da procura do melhor conhecimento científico,
deve privilegiar esta componente de relacionamento social de
forma a melhor atingir o seu desiderato.

Hemorragias Intracranianas – Tratamento Cirúrgico
Ernesto de Carvalho
Neurocirurgião.
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An elevated BP is both common (>75%) and associated
independently with a poor outcome and early recurrence in
patients with acute ischaemic stroke;1-3 similar findings exist in
primary intracerebral haemorrhage. Whilst it might appear
attractive to actively lower BP in this situation, dysfunctional
autoregulation means that regional cerebral perfusion can
becomes dependent on BP. Hence, lowering high BP might be
beneficial or hazardous. Several small studies have found con-
flicting results: both nimodipine (calcium channel blocker,
INWEST trial) and atenolol/propranolol (ß-receptor antago-
nists, BEST trial) found that treatment was associated with a
worse outcome.4-6 In contrast, candesartan (angiotensin
receptor antagonist, ACCESS trial) was associated with impro-
vement in a secondary outcome.7 Interestingly, it may be pos-
sible to lower BP without reducing cerebral blood flow, as seen
with transdermal glyceryl trinitrate (a nitric oxide donor).8 In the
absence of large trials and definitive data, high BP should not
be altered in either ischaemic stroke or intracerebral haemorr-
hage unless extreme in which case moderate lowering aiming
for a proportional (~10-15%), not absolute, reduction may be
reasonable. Ideally, patients should be randomised into one of
the ongoing trials addressing this question – CHHIPS, ENOS
(www.enos.ac.uk/), INTERACT, SCAST.

Following stroke, recurrent events are associated indepen-
dently with increased BP in a curvilinear fashion (as in the pri-
mary epidemiology relating stroke and BP).9 Few trials have
been completed in patients with prior stroke or TIA. However,
diuretics or angiotensin converting enzyme inhibitors and, espe-
cially, their combination reduce vascular events after stroke, as
observed in the HOPE (stroke subset), PATS and PROGRESS
trials.10-13 Hence, most patients should have their BP lowered (as
opposed to just treating ‘hypertension’) long term once they are
stable and out of the acute phase of stroke, perhaps starting in
week two. In general, two or more antihypertensive agents will
be needed to reduce BP to 130/80 mmHg or lower; unfortuna-
tely, BP may not be lowered at all or inadequate number of
agents (or inappropriate combinations) may be used.

1. Leonardi-Bee J, Bath PMW, Phillips SJ, et al. Blood pressure and cli-
nical outcomes in the International Stroke Trial. Stroke. 2002;33:1315-
1320.

2. Willmot M, Leonardi-Bee J, Bath PM. High blood pressure in acute
stroke and subsequent outcome: a systematic review. Hypertension.
Jan 2004;43(1):18-24.

3. Sprigg N, Gray LJ, Bath PMW, et al. Relationship between outcome
and baseline blood pressure and other haemodynamic mreasures in
acute ischaemic stroke: data from the TAIST trial. J Hypertension.
2006;24(7):1413-1417.

4. Wahlgren NG, MacMahon DG, de Keyser J, et al. Intravenous
Nimodipine West European Stroke Trial (INWEST) of nimodipine in the
treatment of acute ischaemic stroke. Cerebrovascular Diseases.
1994;4:204-210.

5. Ahmed N, Nasman P, Wahlgren NG. Effect of intravenous nimodipine
on blood pressure and outcome after acute stroke. Stroke.
2000;31:1250-1255.

6. Barer DH, Cruickshank JM, Ebrahim SB, et al. Low dose beta blocka-
de in acute stroke (“BEST” trial): an evaluation. British Medical Journal.
1988;296:737-741.

7. Schrader J, Luders S, Kulchewski A, et al. The ACCESS Study.
Evaluation of acute candesartan therapy in stroke survivors. Stroke.
2003;34:1699-1703.

8. Willmot M, Ghadami A, Whysall B, et al. Transdermal glyceryl trinitra-
te lowers blood pressure and maintains cerebral blood flow in recent
stroke. Hypertension. 2006;47:1209-1215.

9. Rodgers A, MacMahon S, Gamble G, et al. Blood pressure and risk
of stroke in patients with cerebrovascular disease. Br Med J.
1996;313:147.

10. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators.
Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on
cardiovascular events in high-risk patients. New Engl J Med.
2000;342(3):145-153.

11. PATS Collaborating Group. Post-stroke antihypertensive treatment
study. A preliminary result. Chin Med J. 1995;108:710-717.

12. PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-
based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals
with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet.
2001;358:1033-1041.

13. Rashid P, Leonardi-Bee J, Bath P. Blood pressure reduction and the
secondary prevention of stroke and other vascular events: a syste-
matic review. Stroke. 2003;34:2741-2749.

How early should anti-hypertensive treatment be started after stroke?
Philip M W Bath
Stroke Association Professor of Stroke Medicine, University of Nottingham, UK.
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O foramen oval patente é um remanescente embrionário
que ocorre em 25 a 27% dos adultos normais. A sua incidên-
cia diminuiu (de 34,4% para 20,2%) e a sua amplitude aumen-
ta (de um valor médio de 3,4mm para 5,8mm) à medida que
aumenta da idade. Todos os FOP têm potencialidade para pro-
porcionar “shunt” direito-esquerdo, que não só pode causar
hipoxémia de grau variado em alguns individuos, mas também
pode ser a via de passagem de pequenos trombos da circula-
ção venosa para a sistémica. O fluxo direito-esquerdo pode
ocorrer tanto espontâneamente, em condições hemodinâmi-
cas normais como durante períodos de aumento de pressão
nas cavidades cardíacas direitas (manobra de Valsalva).

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

Os FOP são na grande maioria dos casos muito pequenos,
demonstrando-se apenas pela passagem de cateteres duran-
te o cateterismo cardíaco e estes raramente serão responsá-
veis por embolias paradoxais. Ao contrário, alguns indivíduos
apresentam FOP amplamente móveis, criando uma comunica-
ção interauricular ampla através de uma membrana ou “flap”,
podendo ainda acompanhar-se de formações aneurismáticas.
Os doentes com história de AVC documentado devem ser
submetidos a um estudo completo de forma a poder identifi-

car uma das possíveis causas. A avaliação deve sempre incluir
um Döppler vascular, ECG de Holter e um ecocardiograma
transesofágico com a finalidade de excluir causas vasculares
e cardíacas, nomeadamente a presença de FOP com ou sem
aneurisma do septo interauricular com causa de tromboembo-
lismo. Devem também ser exluídos estados de hipercoagula-
bilidade.

A abordagem terapêutica dos doentes com embolias para-
doxais através de FOP é ainda controversa. Estão descritos
vários regimens terapêuticos possíveis, desde a simples anti-
agregação plaquetária à anticoagulação, passando por proce-
dimentos como a colocação de filtros na veia cava inferior e
pelo encerramento percutâneo ou cirurgíco do FOP. No entan-
to so diferentes métodos incluem riscos vários e diferentes
taxas de eficácia, faltando ainda um estudo comparativo dos
seus resultados.

O encerramento definitivo do FOP está recomendado em
doentes com hipoxémia por “shunt” direito-esquerdo signifi-
cativo. O encerramento cirúrgico é possível, mas pouco práti-
co. O encerramento percutâneo surge assim, como uma téc-
nica alternativa atractiva. O aparecimento de vários tipos de
dispositivos para o encerramento específico de qualquer tipo
de FOP veio dar nova enfase à técnica de encerramento per-
cutâneo ao torná-la numa técnica segura e eficaz.

Patent Foramen Ovale 
Lídia de Sousa
Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Marta, Lisboa.
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Poucas intervenções cirúrgicas estiveram sujeitas a um
intenso e permanente escrutínio científico como a endarterec-
tomia carotídea (CEA). Desde o seu primeiro acto, em 1953,
que milhões de CEAs foram efectuadas em todo o mundo,
com o propósito de prevenir o AVC isquémico. Após a década
de 80 tornou-se o procedimento cirúrgico arterial isolado mais
frequente em muitos Serviços e Departamentos de Angiologia
e Cirurgia Vascular. O principal paradoxo desta intervenção
consistia e consiste no facto de se destinar à prevenção do
AVC a longo prazo mas, no decurso da sua execução, poder
ser responsável directamente pela ocorrência deste mesmo
evento numa percentagem de doentes, ainda que pouco sig-
nificativa. Foram vários os estudos randomizados (NASCET,
ECST, ACAS, ACST) que claramente demonstraram (nível 1 de
evidência) a eficácia da CEA vs melhor tratamento médico
apenas, desde que em doentes com critérios bem definidos e
quando executados por cirurgiões com taxas de morbimorta-
lidade dentro de parâmetros entretanto definidos como acei-
táveis (com valores naturalmente diferentes para doentes
assintomáticos, sintomáticos ou com re-estenose). 

Um dos aspectos relacionados com a técnica da CEA que
ainda hoje permanece em debate (o estudo GALA decorre
neste momento) consiste no possível benefício da utilização
de anestesia local ou loco-regional (LA) vs anestesia geral
(GA). Uma meta-análise recente da Cochrane parece sugerir
uma diminuição da taxa de morbimortalidade major (AVC e
EAM) e do número de complicações respiratórias com LA, mas
baseada fundamentalmente em estudos não randomizados
(25 622 doentes) e como tal com menor suporte científico.
Entre as vantagens atribuídas à LA destacam-se a monitoriza-
ção neurológica contínua durante o procedimento e como tal
uma menor utilização de shunt, cuja colocação pode acarretar
algum risco de dissecção da placa; menor stress cardíaco e
respiratório e uma possível diminuição do internamento hospi-
talar com consequente diminuição de custos. Entre as vanta-
gens referidas para a GA destacaria o eventual efeito neuro-
protector que lhe é atribuído mas não comprovado e mais sig-
nificativamente o perfil psicológico do doente mas principal-
mente do cirurgião que poderá ter que lidar com algum impre-
visto, particularmente a dor e movimentação do doente. 

Na última década surgiram vários estudos que procuraram
comparar a CEA com a técnica de angioplastia/stent carotídeo
(CAS), sendo que na sua maioria não randomizados, população
maioritária de doentes assintomáticos (50-83%), patrocinados
pela indústria e não publicados em revistas peer-review (MAVE-
RIC, CREATE, ARCHeR, CHRS, SECURITY, CABERNET). O
estudo SAPPHIRE merece uma atenção especial por se ter tra-
tado de um estudo randomizado em doentes considerados de
alto risco. Porém ao analisar os critérios de inclusão não é clara
a definição de alto risco, podendo tratar-se de uma placa de
alto risco por em teoria se associar a uma maior probabilidade
de causar AVC trombo-embólico, doente de alto risco por ser
portador de co-morbilidades associadas importantes e capa-
zes de condicionar o prognóstico cirúrgico ou procedimento de
alto risco por condições locais, particularmente anatómicas,
que dificultam a execução operatória. Neste estudo é igual-
mente relevante o facto de 71% dos doentes randomizados
serem assintomáticos com taxa de morbimortalidade major ±
6% (5.8% CAS e 6.1% CEA). Se por um lado a grande maioria
de doentes assintomáticos não podem ser considerados de
alto risco, por outro, com este nível de risco associado ao pro-
cedimento qualquer benefício que possa decorrer da interven-
ção cessa (com estes valores seriam necessários 1000 inter-
venções para prevenir 22 AVCs em 5 anos).

Mais recentemente os estudos SPACE e EVA-3S, em doen-
tes sintomáticos, falharam na evidência pretendida de não-
inferioridade do CAS comparativamente à CEA.

Apesar desta controvérsia parece ser consensual na comu-
nidade científica que ambas as técnicas devem ter um papel
complementar, sendo que a evidência actual aponta no senti-
do da CEA dever ser considerado o método Gold Standard em
doentes com critérios objectivos para intervenção definidos
transversalmente por equipas multidiscilinares e executada
por cirurgiões com risco operatório individual conhecido e
dentro de limites aceitáveis. A CAS deverá ser considerado o
método de primeira escolha nas situações de re-estenose,
pescoço irradiado, displasia fibromuscular e lesões de difícil
localização anatómica (proximal e/ou distal). É necessário
apoiar e aguardar pelos resultados de dois importantes estu-
dos em curso (ICSS e CREST).

Tratamento da Estenose Carotídea: Endarterecomia vs Angioplastia
Armando Mansilha, MD, PhD, FEBVS
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Sempre que um neurologista tem que decidir qual o melhor
tratamento para um doente com estenose carotídea, deve
escolher entre a endarterectomia e a angioplastia com coloca-
ção de stent e protecção distal. A decisão deve basear-se no
conhecimento exacto dos riscos clínicos que o doente apre-
senta e sobretudo, dos resultados obtidos pelos cirurgiões
vasculares e pelos neurorradiologistas de intervenção nas
suas séries. 

Sem dúvida, os resultados dos estudos ECST, NASCET,
ACS e ACST confirmam o benefício da cirurgia sobre o trata-
mento médico. Mas os resultados destes estudos devem ser
aplicados somente aos doentes que cumpram os critérios de
inclusão, e a cirurgiões e hospitais semelhantes aos incluídos
nos estudos. Os cirurgiões vasculares tendem a apropriarem-
se daqueles resultados como próprios, em vez de comunica-
rem os seus próprios resultados. E o mesmo pode aconteceer
com os neurorradiologistas. 

Os resultados dos estudos ECST e NASCET não se repro-
duzem no geral nas meta-análises de hospitais gerais ameri-
canos. E os resultados favoráveis do ACS, pouco significati-
vos, não se verificam em séries controladas por neurologistas
em doentes assintomáticos. 

Por outro lado, é possível que os avanços actuais no trata-
mento médico da doença carotídea (antiagregantes, estatinas,
IECAs, etc.) e o controlo rigoroso dos factores de risco vascu-
lar possam neutralizar os resultados benéficos da cirurgia,
embora para o demonstrar seriam necessários novos estudos
controlados. 

Daqui resulta a necessidade do neurologista conhecer
exactamente os riscos e benefícios obtidos pelos cirurgiões
vasculares do seu hospital, para recomendar uma endarterec-
tomia só quando os seus resultados forem suficientemente
bons. Por outro lado deverá conhecer os riscos dos doente,
pois é preciso lembrar que no estudo NASCET, até 80 % dos
doentes com tratamento médico não tiveram nenhum novo
evento vascular nos dois anos seguintes. E deverá conhecer os
riscos cirúrgicos do doente pois, como exemplo, sabemos que
uma oclusão contralateral aumenta o risco cirúrgico até 14%.

Valorizar a posição da angioplastia é difícil. O estudo CAVA-
TAS demostrou uma eficácia similar à da endarterectomia,
mas trata-se de um estudo antigo, em que a técnica é dife-
rente da actual (não se utilizaram stents nem protecção distal).
O estudo SHAPHIRE em doentes de alto risco vascular
demonstrou maior benefício da angioplastia, mas a custo de
uma diminuição sobretudo dos enfartes do miocárdio.
Posteriormente publicaram-se diferentes séries abertas e uma
série de registos como o BEACH, CABERNET, CARESS,
ARCHER, etc. Todos estes estudos podem ser criticados com
facilidade. Trata-se de registos heterogéneos no que respeita
aos doentes, com estenoses a partir de 50% em doentes
assintomáticos, patrocinados por casas comerciais, sem gru-
pos controlo, etc. Por outro lado os seus resultados são muito
variáveis, pese embora que à priori, e no que diz respeito ao

desenho, são muito semelhantes. Por exemplo, no registo
CARESS, o evento combinado de morte, AVC ou EAM foi de
2,1% para a angioplastia. No entanto no BEACH a taxa foi de
5,8% e no ARCHER de 6,9 % no conjunto de doentes e de
11,6% en doentes sintomáticos. E isto, a pesar de desenhos
bastante semelhantes. Esta diferença de resultados deve
fazer-nos pensar que as séries são apesar de tudo muito hete-
rogéneas e/ou que os grupos que fazem a angioplastia tam-
bém são muito heterogéneos e com experiências diferentes.

Recentemente publicaram-se dois estudos randomizados
que deveriam ter contribuído com dados definitivos. No entan-
to não foi assim. No estudo SPACE os resultados da angio-
plastia e da endarterectomia são semelhantes. Mas no EVA-
3S, com doentes semelhantes aos do NASCET, a angioplastia
tem uma morbimortalidade de 9,6% comparada com 3,9% da
endarterectomia. Este último estudo está sendo muito critica-
do. Um dos problemas destes dois estudos é a baixa taxa de
inclusão de doentes por centro, com uma média de angio-
plastias de 0,9 por centro e mês no SPACE e com alguns cen-
tros do EVA-3S incluindo 4 doentes num ano. É de supor que
centros que incluem uma quantidade tão baixa de doentes por
ano não têm uma experiência suficiente para que os seus
dados sejam fiáveis.

As grandes séries, ainda que sejam abertas, oferecem uns
resultados muito melhores a favor da angioplastia e, dado o
elevado número de casos que apresentam, fazem supor que
se trata de hospitais que superaram suficientemente a sua
curva de aprendizagem. Assim, as séries de Kastrup et al
(1.194 doentes), Vitek et al (1.397 doentes), Mathias (1.621
doentes) ou a nossa (626 doentes sintomáticos) oferecem
dados de morbimortalidade (morte ou AVC incapacitante)
entre 1,1 e 2,4%, em doentes com angioplastia, stenting e
protecção distal. É possivel que o factor hospital, curva de
aprendizagem, experiência e número de doentes tratados por
ano influencie consideravelmente os resultados. 

Por tudo isto, e tendo em conta que cada doente é um
caso diferente e particular, deve ser o neurologista a decidir
qual é o melhor tratamento para o seu doente, se deve ser
submetido a angioplastia ou a endarterectomia e inclusiva-
mente em que centro deve fazer um ou outro tratamento. Os
resultados dos dois grandes estudos actualmente em curso
(CREST e CAVATAS 2) poderão trazer novos dados valiosos,
ainda que possamos desde já antecipar que os seus resulta-
dos nos deixarão grandes dúvidas dada a heterogeneidade
dos doentes e dos métodos de tratamento que se estão a uti-
lizar nos mesmos.

Controvérsias no tratamento de factores de risco específicos: estenoses
carotídeas

Alberto Gil-Peralta
Unidad de Ictus. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilha, Espanha.
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Evidence from twin and family history studies suggest
genetic factors are important in stroke risk. Only a small pro-
portion of this is accounted for by single gene disorders such
as CADASIL and sickle cell disease although these diagnoses
are important to detect for individual patients. Polygenic or
multifactorial influences appear to account for the majority.
Identifying the underlying molecular basis may be important for
a number of reasons. Firstly, it may allow risk profiling in indi-
viduals. Secondly, it may provide novel insights into the patho-
genesis of stroke which can be used to develop new thera-
peutic approaches.

Most stroke genetic studies to date have been candidate
gene association studies. Here, the frequency of an at risk
polymorphism or genetic variant is compared between a series
of patients with stroke and a series of controls. Much of data
from these studies has been inconclusive due to methodologi-
cal issues including inadequate sample size and inadequate
phenotyping of cases. Methodological guidelines have recen-
tly been published (Dichgans M and Markus HS, Stroke 2005;
36:2027-2031). These have been few linkage studies based on
large pedigrees but thi approach has recently been employed

by the Icelandic DeCode Group who have identified two poten-
tial novel pathways in stroke pathogenesis. The phosphodies-
terase 4D gene, and the leukotriene pathway. The former is
involved in cyclic AMP metabolism while the latter is involved
in inflammatory responses. The findings do suggest potential
new treatment for stroke. A number of groups have attempted
to replicate these genetic associations with differing results.

The complexity of polygenic stroke has led to some resear-
chers focusing on intermediate phenotypes. These are quanti-
tative traits which are pathway on the pathogenic process
towards stroke. The two that have been most widely studied
are carotid artery intima-media thickness as an intermediate
phenotype for large vessel disease stroke, and MRI white mat-
ter hyperintensities as an intermediate phenotype for small
vessel disease stroke. There has been a revolution in genoty-
ping technology which is now much faster and quicker. This
allows the possibility of genome-wide association scans which
are likely to play a major role in unravelling stroke genetics.
Large well phenotyped stroke DNA banks will be vital for such
initiatives.

Critical Overview of Genetic Studies in Stroke
Hugh Markus
Clinical Neuroscience, St George’s University of London, London, UK.
E-mail: hmarkus@sgul.ac.uk

CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with
Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) is the most fre-
quent hereditary small vessel disease of the brain responsible
for white-matter lesions and subcortical ischemic strokes. It is
caused by mutations of the Notch3 gene on chromosome 19.
The disease has been discovered in 1993. Since this date,

other autosomal dominant or recessive small vessel diseases
have been recognized. These different entities are helpful to
better understand the large clinical and MRI spectrum asso-
ciated with small vessel diseases and confirm the crucial role
of MRI for diagnosis and follow-up of these disorders.

CADASIL and other hereditary small vessel diseases
H Chabriat 
Dept Neurology, Hopital Lariboisiere, University Paris VII, France.
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Estudo multicentrico de prevalência da Doença de Fabry e
CADASIL em Portugal em doentes com primeiro Acidente
Vascular Cerebral antes dos 55 anos de idade.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) em indivíduos jovens,
isto é, com idade mais baixa do que aquela em que os facto-
res de risco se tornam mais prevalentes, constitui uma entida-
de nosológica nem sempre bem compreendida, carecendo de
uma explicação etiológica em 30 a 50% dos casos consoante
as séries.

A Doença de Fabry e o CADASIL (Cerebral Autosomal
Dominant Arteriopathy with Sub-Cortical Infarcts and
Leukoencephalopathy) são doenças geneticamente determi-
nadas, cuja forma de transmissão está bem estabelecida, nas
quais o AVC pode surgir em idades jovens. Dada a sua rarida-
de e variabilidade de manifestações, o diagnóstico clínico é
muitas vezes difícil e tardio.

O objectivo deste estudo é fazer o rastreio da Doença de
Fabry e do CADASIL em doentes com primeiro AVC antes dos
55 anos de idade, por identificação da mutação genética.
Pretende-se incluir todos os doentes admitidos em diversos

Serviços de Neurologia ao longo de um ano. Após obtenção
de consentimento informado, são colhidas amostras de san-
gue para realização de estudo molecular do gene GLA, para
rastreio da Doença de Fabry, e do gene NOTCH3 para rastreio
do CADASIL. São igualmente recolhidas informações demo-
gráficas e clínicas, incluindo: factores de risco vasculares, his-
tória familiar, caracterização clínica e imagiológica do evento
vascular. Pretende-se ainda analisar as imagens obtidas por
TAC e ou RM, realizados na fase aguda do ictus.

O estudo teve início em Novembro de 2006 em 10 hospi-
tais portugueses. Na presente apresentação aborda-se a
metodologia utilizada no estudo e apresenta-se os números
relativos à inclusão de doentes até à data. Apresenta-se ainda
o trabalho prévio que foi feito com vista a estabelecer a estra-
tégia para o diagnóstico molecular de CADASIL.

PORTYSTROKE – Screening genetic conditions in Portuguese Young
STROKE patients

Miguel Viana Baptista

To unravel the genetic underpinnings of the common form
of stroke we are applying “genomic convergence” approach
which combines data from whole-genome linkage screens
with data from gene profiling analyses to determine which
genes will be tested in association studies. 

Preliminary results from gene expression profiling in perip-
heral blood mononuclear cells of carefully matched cases and
controls identified 82 genes differentially expressed among

both “young” (45-54y) and “old” (65-74y) cases vs. controls
with a 1.5 fold-change cutoff. Phosphodiesterase 4D (PDE4D),
currently the strongest genetic risk factor for stroke, emerged
as the only gene differentially expressed mapping to the 5q12
linkage peak identified in the Icelandic populations, validating
this approach. We are currently confirming our expression stu-
dies in a larger dataset and testing for association the genes
differentially expressed and mapping to stroke linkage peaks.

Identification of Stroke Susceptibility Genes Using the Genomic
Convergence Approach

Sofia Oliveira
Instituto Gulbenkian de Ciência, Lisboa.
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Stroke is a major cause for morbidity and mortality in deve-
loped countries. Clinical and life-style associated risk factors
are well characterized, and it is well established that genetic
factors have a major impact in disease susceptibility. However,
the specific genes involved are not well known, as is the case
for most common heterogeneous genetic disorders. Genetic
epidemiology studies have also shown that the recovery from
stroke is influenced by genetic factors, but few studies have
addressed this question even though it may significantly
impact on disease treatment. The objective of the present
study is the identification and characterization of genetic fac-
tors predisposing to stroke and influencing disease outcome
and patient’s prognosis. For this purpose, association analysis
of candidate genes with stroke susceptibility and recovery
parameters is ongoing. The study focuses on a previously
recruited large population of stroke patients, for which an
extensive clinical characterization and outcome assessment 3
and 12 months after the stroke episode are documented, and
on ethnically and gender matched controls. Candidate genes
for stroke recovery are tested in the patient population sample
for association with disease progression and outcome measu-
res, namely the mortality rate, the recurrence rate of stroke, the
Rankin disability scores and with composite measures of these

parameters defined by multivariate analysis. Candidate genes
are tested for an impact in disease susceptibility using a case-
control association design in the patient and control popula-
tion above referred. Because many of the same parameters
regarding previous clinical history and life style have been col-
lected for the control subjects, this study design can control for
at least some of the most important environmental risk factors.
Selection of candidate genes was hypothesis driven, based on
current literature on human populations and animal models. As
the main original objective of this study is the identification of
genetic factors regulating stroke recovery, a particular focus
was placed on genes involved in neuroprotection, neuroin-
flammation, neuronal regeneration and oxidative stress, as
such genes are likely candidates for the regulation of patient
recovery. Genes located in previously identified stroke linkage
regions or regions harboring genes associated with stroke or
stroke-related clinical risk factors were also selected.
Preliminary data obtained in this population will be presented.
We expect that the identification of genetic factors for stroke
risk and stroke outcome will help define affected biological
pathways, significantly impacting on disease prevention and
contributing to the development of more efficient therapeutic
resources.

Genetic factors involved in susceptibility to stroke and in outcome after 
3 and 12 months

Astrid Moura Vicente 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e Instituto Gulbenkian de Ciência.



O interesse pela identificação das melhores para o trata-
mento dos AVC em todos os seus aspectos, tem vindo a
desenvolver-se em todo o mundo e assim várias entidades se
têm dedicado a este tema desde a Organização Mundial de
Saúde, até sociedades científicas e grupos independentes de
investigadores como a “European Stroke Iniciative” (EUSI),
“International Stroke Society” (ISS), “American Stroke Council”
e as Conferências de Helsingborg, entre outras.

Estratégias para o combate ao AVC
Historial

Em 1995, teve lugar numa pequena cidade do norte da
Suécia – Helsingborg –, uma reunião internacional de especia-
listas em doenças vasculares que reflectiram sobre a realida-
de do AVC na Europa e definiram medidas que deveriam ser
implementadas nos 10 anos seguintes. Uma das afirmações
estabelecidas foi a de que as unidades de AVC (U-AVC) eram
o local mais adequado para tratar os AVC agudos e que tal
conceito deveria ser estendido a toda a Europa.

A Direcção-Geral da Saúde em 2001, estabeleceu como área
prioritária o combate ao AVC e assim se desenvolveram várias
iniciativas de que se salienta a elaboração de um documento inti-
tulado “Unidades de AVC – Recomendações para o seu desen-
volvimento” em que se definia que todos os hospitais que inter-
nassem 300 a 400 AVC por ano deveriam organizar uma unida-
de de AVC. Para a sua implementação atribuíam-se-lhes verbas
comunitárias no âmbito de um programa designado por “Saúde
XXI” e que tinha por horizonte de execução o ano de 2005. 

Transcorrido este prazo, fez-se o balanço da situação e
redefiniram-se os objectivos para os próximos anos, tendo em
conta as novas orientações dimanadas de nova Conferência
de Helsingborg (a segunda) que decorreu em Março de 2006.

As conclusões fundamentais poderão ser resumidas nos
seguintes pontos:

A) Todos os doentes atingidos por um acidente vascular cere-
bral deverão ser tratados em unidades de AVC.

B) O AVC é uma emergência.
C) Para que não se perca tempo, o doente deverá ser trans-

portado à unidade hospitalar mais adequada ultrapassando
assim outras unidades mais próximas que não tenham pos-
sibilidade de prestar o tratamento adequado à situação, ou
sejam, as que não disponham de unidades de AVC.

D) O tratamento do AVC deve ser um “continuum”, começan-
do no transporte urgente e prolongando-se para além da
alta na fisioterapia sem interrupções e nos cuidados domi-
ciliários, sempre que necessário.

Entre nós, estabeleceu-se para efeito de organização do sis-
tema de referencia de doentes com AVC, hierarquizando as U-
AVC, de acordo com as suas valências, tendo em consideração
que os hospitais têm naturalmente características e dimensões
diferentes, também as U-AVC terão características diferentes,
pelo que se estabeleceram tês níveis de unidades (Tabela n.º 1):

Tabela n.º 1: Tipos de U-AVC
Tipo A Central
Tipo B Regional
Tipo C Básica

Às de tipo A (Central) correspondem às unidades mais dife-
renciadas com todas as valências acessíveis permanentemen-
te. É o que se verifica em alguns dos principais hospitais cen-
trais do País.

Às do Tipo B correspondem os hospitais em que existem
algumas valências embora possam não estão disponíveis em
permanência. É o nível desejável em todos os hospitais
Distritais.

Às do tipo C (Básicas ou locais) correspondem às mais
pequenas e serão todas as menos diferenciadas que internem
doentes com AVC.

A principal diferença entre estes níveis é que as mas ape-
trechadas (A e B) estarão aptas a ministrar terapêuticas de
fase aguda, (neste momento a fibrinólise) enquanto que as do
tipo C, não estarão.

Outro aspecto importante deste novo modelo é a comple-
mentaridade destas unidades. Tal implica uma articulação em
rede, permitindo que os doentes possam continuar os seus
cuidados em outra unidade menos diferenciada, quando tal for
clinicamente possível (tendencialmente a unidade da sua área
de residência), libertando assim a unidade mais diferenciada
para receber outros doentes. (Fig. nº: 1)

O conceito de rede tornar-se-á, progressivamente mais
fino, envolvendo os centros de saúde e os respectivos médi-
cos de família.

Fig. nº. 1: Fluxograma do manejo de doentes com AVC agudo.

* Transferência de doentes para usufruir de meios diagnósticos ou tera-
pêuticos das UAVC de nível superior.

** Na fase aguda, os doentes com AVC deverão preferencialmente ser
enviados para UAVCs de nível A ou B, onde poderão ter acesso a
terapêuticas emergentes. Poderão excepcionalmente ser enviados
para UAVC de nível C quando não houver indicação para esse tipo
de intervenção.

(T. Fonseca) 

a) Na fase aguda, os doentes deverão ser tendencialmente
referenciados a U-AVC de níveis A ou B.

b) Deverá ser assegurada a mobilidade de doentes entre
unidades de acordo os cuidados de saúde mais conve-
nientes e a melhor operacionalidade da rede.

Este programa deverá ser implementado progressivamen-
te, esperando-se que já no fim deste ano tenha um elevado
grau de execução.

No ano de 2007 concluir-se-á a implantação das U-AVC
com vista à cobertura total do País.
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Unidades de AVC: Mito ou Realidade
Vitor Oliveira
Prof. Aux. da FML, Chefe de Serviço de Neurologia do HSM.
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The objective of neuroprotection in acute ischemic stroke
consist in reduce brain lesion caused by ischemia, limiting
ischemic cascade effects, extending therapeutic window for
recanalization or decreasing reperfusion adverse events and
hemorrhagic transformation. 

Several neuroprotective drugs have been studied in experi-
mental models during the last 20 years, such as ionic channels
modulators, calcium-blockers, glutamate antagonist, free radi-
cal scavengers, GABA agonist, anti-inflammatory and apopto-
sis inhibitors. However, few of them have demonstrated effica-

cy in clinical practice, in part due to the limited therapeutic
window. Whereas most of processes developed during brain
ischemia occur within hours after ischemia, the neuroprotecti-
ve drugs were tested in a wide therapeutic window. 

The classic concept of neuroprotection was based in save
neurons, even though no grand benefits were shown in clinical
practice. Future strategies must be designed to combine drugs
with different action mechanisms or to repair neurons by the
use of growth factors, since it would extend therapeutic win-
dow.

Neuroprotection in Acute Ischemic Stroke
Manuel Rodriguez-Yañez

A cirurgia pode ser utilizada na fase aguda dos AVC’s
isquémicos supra e infratentoriais.

Nos infratentoriais a cirurgia pode baixar a taxa de mortali-
dade de 80% para valores inferiores a 30%, sendo bom o
prognóstico para os sobreviventes. 

A decisão de operar ou não baseia-se numa conjugação de
dados clínicos e imagiológicos (tal como acontece nos hema-
tomas), devendo a cirurgia ser efectuada antes de aparecerem
sinais de herniação.

O conceito de “enfarte maligno da artéria cerebral média”
foi introduzido em 1996, por Hacke que mostrou que esta
complicação ocorria em 10 a 15% dos doentes com enfartes
no território daquela artéria.

Os enfartes “malignos” são lesões ocupando espaço, em
consequência do edema que se desenvolve no tecido enfarta-
do, que exerce efeito de massa e acarreta risco eminente de
herniação cerebral.

A craniectomia descompressiva é um método de tratamento
desta complicação e a lógica que a sustenta assenta em 3 pon-
tos: redução da PIC, aumento da PPC e preservação do FSC.

Uma meta-análise recente da Cochrane concluiu que não há
no presente evidência suficiente para se poder indicar o uso de
craniectomia descompressiva para o tratamento do edema
cerebral no AVC isquémico, sendo esta conclusão baseada
apenas no facto de não existirem estudos randomizados cujos
resultados sejam conhecidos (1 já terminado, 3 a decorrer).

Enquanto se esperam os resultados destes estudos a ati-
tude a tomar deve ser ponderada com base em 3 interroga-
ções: porque se deve pensar na cirurgia, que doentes se
devem ser operados, e quando devem ser operados.

Faz-se uma revisão dos critérios clínicos e imagiológicos pre-
ditivos deste tipo de complicação, do tipo de possíveis candida-
tos a esta cirurgia, do “timming” aconselhado para a cirurgia, da
técnica aconselhada, das complicações e dos resultados (em
termos de morbilidade e mortalidade), terminando-se com algu-
mas reflexões baseadas quer na literatura quer na experiência
pessoal, concluindo-se que a craniectomia descompressiva é
um método de tratamento que salva vidas e pode proporcionar
boa qualidade de vida numa grande proporção de casos, espe-
cialmente nos doentes mais novos.

AVC – tratamento cirúrgico de fase aguda
Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia dos Hospitais Universitários de Coimbra.
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A marcha resulta de mecanismos morfo-fisiológicos com-
plexos e é um dos actos motores mais frequentemente execu-
tados pelo ser humano, dependente de complexas sinergias
entre os sistemas nervoso e músculo-esquelético. Este acto
motor, que tem sido analisado e descrito desde Aristoteles e
Hipocrates (400-300 AC), é por natureza um acto cíclico e um
dos mais automáticos.

O estudo da marcha permite: caracterizar graus e tipos de
desvios da norma; quantificar esses desvios; medir os resultados
de intervenções terapêuticas sequenciais e comparar com esta-
dos prévios; estabelecer comparações intra e interindividuais.

Os clínicos analisam a marcha dos seus doentes diáriamen-
te. A prática e a experiência clínica conferem-lhes uma enorme
capacidade para recolher muita informação através da obser-
vação, bem como de interpretar a informação recolhida, à luz
da restante informação e conhecimento clínicos relevantes.

Os laboratórios de marcha são os meios tecnológicos mais
avançados ao nosso dispôr para descrever objectivamente os
diferentes aspectos do movimento, implicados na marcha,
nomeadamente: parâmetros espacio-temporais do ciclo de
marcha; cinemática; forces reactivas do apoio; dinâmica arti-
cular; electromiografia dinâmica telemétrica; custo energético
(consumo de oxigénio). Este instrumento de medida é uma
preciosa ajuda para a tomada de decisões clínicas em pacien-
tes com sequelas de AVC, pois permite uma caracterização
quantitativa dos défices da marcha e dos mecanismos de
compensação encontrados.

A análise instrumental da marcha é usada para diagnóstico
e acompanhamento em situações como são: o tratamento da
espasticidade com toxina botulínica; o pré e post-cirurgia
neuro-ortopédica; avaliação/teste de diferentes auxiliares de
marcha, ortóteses e calçados.

Gait originates from very complex morpho-physiologic
mechanisms, and yet it is one of the motor acts most frequen-
tly performed by humans, depending on a complex synergy
between nervous and muscular-skeletal systems. This motor
act has been analysed and described since Aristotle and
Hippocrates (400-300 BC). It’s a cyclic act in nature, and one
of the most automatic for humans.

The study of gait allows us: to characterize degrees and
types of deviations from normal; to quantify those deviations;
to measure the results of sequential therapeutic interventions,
and compare with previous status; to establish intra and inter-
subject comparisons.

Clinicians analyse the gait of their patients on a daily basis.
Clinical training gives them a great capacity to collect lots of
information by observing a subject walk, as well as to interpre-
te that information, under the light of other clinical relevant
information.

Gait laboratories are the most advanced technology availa-
ble to characterize and describe objectively the different
aspects of movement, which are involved in walking. They are:
spatiotemporal parameters of the gait cycle; kinematics; kine-
tics (forces, moments and powers); dynamic EMG; oxygen
consumption. This evaluation tool is often a great help for cli-
nical decision making in what stroke patients are concerned. It
allows a quantitative characterization of the gait deficits and
coping strategies.

Instrumental gait analysis is frequently used for diagnostic
and follow-up in situations such as: botulinum toxin treatment,
neuro-orthopedic surgery, as well as for testing different types
of walking aids, orthosis or shoes.

REABILITAÇÃO DA MARCHA NO HEMIPLÉGICO E SUA ANÁLISE INSTRUMENTAL
O Laboratorio de Marcha como instrumento para estudo e tratamento de
pacientes com sequelas de AVC

Jorge Jacinto, Assistente Hospitalar de MFR
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão – Serviço de Reabilitação Geral de Adultos.
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Everyday activities can be affected by many different body
dysfunctions (impairments). Mo-tion control is differentially
altered in patients with different impairments, i.e. paresis,
soma-tosensory deficits, and apraxia. Each body dysfunction
has its own characteristics in terms of the resulting sensorimo-
tor control deficits. The Impairment-oriented Training (IOT)
concept intends to characterise the resulting sensorimotor
control deficits for each impairment. Based on such analyses
two specific training techniques have been developed for stro-
ke patients with mild and severe arm paresis: (1.) The Arm
Ability training for mild arm paresis trains different sensorimo-
tor abilities such as dexterity, speed of isolated hand and fin-
ger move-ments, steadiness, aiming, or tracking under visual
guidance. Improvement of these motor abilities leads to impro-
ved motor performance in every day life circumstances. The
training aims constantly for improved sensorimotor efficiency,
integrates a repetitive training structure with variation of degree
of difficulty for each type of training task and intermittent feed-
back as average knowledge of result. (2.) The Arm BASIS trai-
ning for severe arm paresis intends to restore more basic
motor control. It has three consecutive steps: I. restoration of
the full range of active non-segmented motion of (all) individual
limb segments of the arm (without postural control), II. combi-

ned active control of both postural activities and dynamic
motion control for single joint motions (i.e. against and with
gravity), III. interjoint-coordination with multi-joint motions with
adequate motor control when external forces are applied. 

Randomized controlled clinical trials with representative
study populations and blind outcome assessment supported
both techniques’ clinical efficacy (Platz et al., 2001; Platz et al.,
2005a). Furthermore, motor cortex mapping with focal trans-
cranial magnetic stimulation indicated that the Arm BASIS trai-
ning might induce adaptive brain plasticity (Platz et al., 2005b). 

Platz T, Winter T, Müller N, Pinkowski C, Eickhof C, Mauritz K-H. Arm
Ability Training for Stroke and Trau-matic Brain Injury Patients with mild
arm paresis. A Single-Blind, Randomized, Controlled Trial. Archives of
Physical Medicine and Rehabilitation 82: 961-968, 2001.

Platz T, Eickhof C, van Kaick S, Engel U, Pinkowski C, Kalok S, and
Pause M.. Impairment-oriented training or Bobath therapy for arm pare-
sis after stroke: a single blind, multi-centre randomized controlled trial.
Clin Reha-bil, 2005a; 19:714-724

Platz T, van Kaick S, Möller L, Freund S, Winter T, and Kim I-H.
Impairment-oriented training and adaptive motor cortex reorganisation
after stroke: a fTMS study. J Neurol, online publication at
http://dx.doi.org/10.1007/s00415-005-0868-y, 2005b.

Impairment-oriented training (IOT) – a modular arm rehabilitation
approach after stroke

Priv.-Doz. Dr.med. Thomas Platz
Neurorehabilitation Centre Greifswald and Neuroscience Department, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald.
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O presente trabalho visa dar a conhecer a importância da
intervenção do assistente social com doentes com diagnósti-
co de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A importância social do AVC é inegável, não só por consti-
tuir uma das maiores causas de mortalidade, mas igualmente
por ser responsável por uma elevada taxa de mortalidade,
resultante na diminuição da esperança de vida com qualidade.

Na maioria das situações o AVC conduz a um estado de vul-
nerabilidade do indivíduo e das suas redes de suporte, provo-
cando desequilíbrios e dificuldades na adaptação à nova reali-
dade. O processo de mudança social implícito desorganiza toda
a vida do indivíduo implicando a modificação o seu esquema de
integração social, obrigando a reequacionar projectos, a reorga-
nizar estratégias de vida e modificar estilos vivenciais.

Neste contexto, a contribuição do Serviço Social é deter-
minante, desenvolvendo-se no sentido de apoiar os indivíduos
de modo a que estes melhorem a sua capacidade de lidar com
a doença e adquiram mecanismos de superação, sendo o
acompanhamento direccionado para ultrapassar ou minorar
situações de desvantagem social devido a dificuldades de
ordem sócio-emocional ou psicossocial expressas ou latentes.

A intervenção do assistente social tem subjacente a cons-
trução da relação entre os doentes e os seus sistemas de
recursos, o que pressupõe a avaliação das capacidades efec-
tivas e potenciais do cliente e do seu meio sócio-económico e
cultural.

O objecto de intervenção situa-se em quatro níveis distintos
e independentes, que se traduzem na relação do doente com a
doença, na relação do doente / família com a equipa terapêuti-
ca/meio hospitalar, na relação do doente com a família e rede
suporte e na relação do doente com o meio envolvente.

As categorias de intervenção situam-se nos seguintes
níveis: suporte emocional, gestão da doença, aconselhamen-
to, informação / orientação, planeamento dos cuidados, capa-
citação / empowerment, advocacia social e reintegração
social, privilegiando sempre uma perspectiva psico-educacio-
nal face à necessidade de adaptação de novos hábitos e esti-
los de vida, e ainda optimizando o acesso a novos direitos e
serviços necessários ao regresso do doente à comunidades,
contemplando as duas dimensões essenciais: continuidade de
cuidados de saúde e apoio social.

PO01. AVC – Uma abordagem do Serviço Social
Zélia Teresa Barateiro
Departamento de Neurociências, Hospital Santa Maria, Lisboa.
E-mail: teresa.barateiro@gmail.com

A escolha deste tema deve-se à importância de sistematizar
o papel do Enfermeiro na alta da Pessoa com AVC, sabendo
que a alta hospitalar não se refere, apenas, à saída da Pessoa
do hospital. Importa, portanto, salientar que o seu planeamento
se inicia logo que a Pessoa é admitida num Serviço hospitalar.

A colheita de dados (feita através de entrevistas formais
e/ou informais à Pessoa e/ou Família) é uma etapa fundamen-
tal para o efeito. No entanto, tendo em conta que o AVC tem
um período crítico de 24/48/72 horas (dependendo do tipo de
AVC) em que as recuperações e agravamentos podem ocorrer,
só após três a quatro dias é possível ao Enfermeiro “conhecer”
a Pessoa que terá alta, nomeadamente quanto ao grau de
dependência para desenvolvimento das actividades de vida.

Uma vez colhidas as informações e sabendo “a que
Pessoa vamos planear a alta”, planeamos, também, as orien-
tações a transmitir à própria Pessoa e/ou Pessoa Significativa
(sendo familiar ou não). Estas orientações, embora imprescin-
díveis ao regresso da Pessoa a casa / comunidade, deverão
ser transmitidas de forma gradual. Numa primeira fase, há uma
explicação do que e como se pretende, demonstrando.
Posteriormente, Cuidador e Pessoa participam, activamente,
na prestação de cuidados e, por fim, os cuidados à Pessoa
serão assegurados pelo Cuidador. Este é um trabalho que
requer avaliações sucessivas e constantes pelo que não o

podemos ver como algo linear. Em qualquer altura, Pessoa e
Cuidador são incentivados a colocar questões para que o que
lhe vai sendo transmitido lhe faça sentido. 

O referido pode ser feito não só por Enfermeiros mas, tam-
bém, por outros profissionais (Terapeutas da fala, quer sejam
vocacionadas para a linguagem como para a deglutição) e, em
qualquer altura, também podem ser mobilizadas Assistentes
Sociais, Nutricionistas… desde que tenham sido colhidos
dados que resultam num problema de Enfermagem.

Da nossa experiência, quando saem é entregue, se neces-
sário, um suporte escrito ao qual podem recorrer (muitos dos
Cuidadores são idosos e as capacidades da memória encon-
tram-se diminuídas) e o telefone do Serviço para que, em caso
de dúvida, nos contactem mais facilmente.

O que se pretende é, somente, dar resposta às necessida-
des e medos / frustrações da Pessoa e Família que, muitas
vezes, se encontram ansiosas com o regresso a casa (princi-
palmente, se existirem défices físicos).

Na tentativa de ilustrar este processo, recorremos a ima-
gens desenhadas da tríade Pessoa-Família-Enfermeiro, tendo
por base bibliografia específica e a experiência profissional
das autoras.

PO02. AVC: Alta Vista num Continuum
Ana Margarida Pinheiro da Silva, Maria Adelaide Teixeira de Sousa, Sara Rita Fonseca Bernardo
Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: ana_margarida50@hotmail.com
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Este poster resulta da reflexão acerca do trabalho desen-
volvido pela Equipa de Enfermagem da UAVC do Centro
Hospitalar Cova da Beira E.P.E. Tem como objectivo partilhar
as experiências ocorridas nos serviços especializados no tra-
tamento de doentes vítimas de AVC.

O AVC é a principal causa de morte em Portugal sendo a
região do interior do país uma das mais afectadas por esta doen-
ça, responsável por uma elevada mortalidade e morbilidade. 

Os novos tratamentos, nomeadamente a trombólise, que
permitem a reversão de grande parte dos deficits neurológi-
cos, tornam-se assim numa mais valia nesta luta diária dos
profissionais de saúde contra uma doença tão incapacitante
como o AVC. Mas, para que este tratamento seja eficaz é fun-
damental que o doente seja encaminhado ao hospital até 3
horas após o início dos sintomas como o desvio da comissu-
ra labial, a afasia e a parésia do membro superior. 

Um dos objectivos desta UAVC tem sido sensibilizar a
população para o reconhecimento dos sinais e sintomas de
instalação do AVC, encara-lo como uma emergência médica e
activar a Via Verde pré-hospitalar que articulada com a Via
Verde intra-hospitalar permite a avaliação e início do trata-
mento do doente vítima de AVC, de forma emergente.

Propomo-nos dar a conhecer o funcionamento da Via Verde;
analisar o papel do enfermeiro no decorrer da tromólise; e apre-
sentar os dados estatísticos obtidos pela aplicação da trombó-
lise desde Junho até Dezembro de 2006. Foram desenvolvidas
acções de sensibilização na comunidade desde Janeiro de
2005 até Dezembro de 2006 das quais destacamos as come-
morações do dia do AVC. Os doentes internados na UAVC, são
quem faz a melhor avaliação do nosso trabalho, daí considerar-
mos pertinente apresentar um dos seus depoimentos.

PO03. AVC... Assitência imediata faz toda a diferença
Ana Pereira, Carla Rocha, Catarina Gonçalves, Cláudia Mingote, Manuela Santos, Manuel Cameira, Maria Judite Saraiva, Marta Rodrigues,
Paulo Antunes, Rita Aparício, Sandrina Alexandre, Sara José, Tânia Pinto, Vanêa Pina
UAVC, Centro Hospitalar Cova da Beira E.P.E., Covilhã.
E-mail: catferrao@hotmail.com

Introdução
Os acidentes vasculares cerebrais (AVC) são a primeira

causa de morte em Portugal. Aproximadamente 80% dos AVC
são enfartes. Os acidentes vasculares isquémicos transitórios
(AIT), por definição, causam sintomas neurológicos com dura-
ção inferior a 24 horas, mas por vezes precedem as lesões
neurológicas permanentes. Esta patologia é responsável por
um grande número de internamentos nos serviços de
Medicina Interna, motivo pelo qual os autores se propuseram
a efectuar a revisão dos processos clínicos de doentes inter-
nados por AVC isquémico num serviço de Medicina.

Métodos
Consulta dos registos clínicos de doentes admitidos por

AVC isquémico no serviço de Medicina A do Hospital S. João,
durante 2 anos.

Resultados
Foram analisados os registos clínicos de 626 doentes, com

idade média de 71,3 anos, sendo 54,8% do sexo feminino. As
comorbilidades mais prevalentes foram: hipertensão arterial
(HTA) (70,8%, n=443), diabetes mellitus (32,7%, n=205) e dis-
lipidemia (35,3%, n=221). Duzentos doentes (32%) apresenta-

vam história prévia de AVC, dos restantes (n=426), 19 (4,5%)
apresentaram AIT prévio ao AVC. Mais de metade dos doen-
tes apresentavam défices neurológicos graves (hemiparésia:
60%). Em 43% dos doentes (n=270) não se objectivou área de
isquemia ou enfarte na tomografia cerebral efectuada na
admissão. O tempo médio de internamento foi de 8,8 dias.
Todos os doentes efectuaram electrocardiograma (ECG) e
verificou-se a presença de fibrilação auricular (FA) em 18,4%
dos doentes (n=115), mas só 50,2% (n=314) dos doentes
efectuaram ecodoppler vertebro-carotídeo no internamento.
Destes, 40 doentes (12,7%) apresentavam estenose carotídea
superior a 50%. Como complicações no internamento regista-
ram-se: infecção em 27% (n=169) e transformação hemorrági-
ca em 1,3% (n=8). Verificaram-se 37 óbitos (taxa mortalida-
de=5,9%). 

Conclusão
Os AVC afectam particularmente os idosos, maioritaria-

mente do sexo feminino, e apresentam morbilidade e mortali-
dade elevadas. A HTA foi a comorbilidade mais prevalente, e a
infecção hospitalar a complicação mais frequente.

PO04. AVC Isquémico – Casuística de um Serviço de Medicina Interna
Marilda Santos, Carla Andrade, Catarina Carvalho, Isabel Camões
Serviço de Medicina, Hospital de S. João, Porto.
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O AVC tem sido, no nosso país, a 1ª causa de morte e a
principal causa de invalidez nas pessoas idosas, acarretando
enormes custos sociais e económicos.

Para determinar a epidemiologia, etiologia e outros aspec-
tos que influenciam o prognóstico nos nossos doentes, têm
sido feitas revisões retrospectivas periódicas.

Os autores apresentam a revisão dos processos clínicos
dos doentes internados no ano de 2005 e comparam os resul-
tados com os das revisões referentes a 1995 e 1999 

No ano de 2005 foram internados 408 doentes com AVC,
sendo 47% homens, com uma idade média de 75,5 anos (73.3
nos homens e 77 nas mulheres), sendo 86% dos AVCs isqué-
micos e 14% hemorrágicos. Nos isquémicos e utilizando cri-
térios clínico e imagiológico, 78% correspondiam à circulação
anterior, 12% à circulação posterior e em 10% não era referi-
da a localização. 69% não tinham imagem na TAC da admis-
são. Nos hemorrágicos 45% localizavam-se nos núcleos da
base e 35% eram lobares. A mortalidade foi de 11% (24% nos
hemorrágicos e 7,8% nos isquémicos). A média de interna-
mento foi de 8.0 dias (7.8 nos isquémicos e 9.2 nos hemorrá-

gicos).No que se refere aos factores de risco e complicações,
mais frequentes, 56% dos doentes eram hipertensos, 26%
diabéticos, 34% com FA e 32% com AVC prévio. 17% tiveram
infecção respiratória e 17% infecção urinaria. 

Comparando alguns parâmetros com as revisões de 1995
(450 doentes) e 1999 (433 doentes) observa-se uma inversão da
proporção homem/mulher (58% de homens em 1995), um
aumento da idade média (71.5 anos em 1995 e 74 anos em
1999), a relação entre a etiologia isquémica e hemorrágica man-
tém-se (de notar que em 1995 e 1999 houve 16.4% e 2.5%, res-
pectivamente, de doentes que não fizeram TAC). A mortalidade
foi de 23% em 1995 e 15,7% em1999. Os factores de risco ana-
lisados são mais frequentes que nas revisões anteriores.

Conclusões
A idade média dos doentes internados por AVC tem vindo a

aumentar, com predomínio actual das mulheres. A mortalidade
tem vindo a diminuir tanto no AVC isquémico como no hemor-
rágico. A frequência da HTA, Diabetes, FA a AVC prévio têm
aumentado, possivelmente pelo envelhecimento desta popula-
ção e melhor qualidade dos registos clínicos, lamentando-se o
atraso na utilização das escalas de avaliação neurológica. 

PO05. Revisão retrospectiva dos AVCs internados em 2005 
– comparação com as revisões de 1995 e 1999

Raquel Lopes, Joana Pestana, José Costa, Ana Ribeiro, Ivone Ferreira
Serviço de Medicina 1 do CHAM.
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa, actualmen-

te, a principal causa de internamento nos Serviços de Medicina
Interna em Portugal. Constitui, ainda, uma das principais cau-
sas de Mortalidade e Morbilidade na nossa população. 

Objectivos
Avaliação das características demográficas, factores de

risco, déficites neurológicos, exames complementares de
diagnóstico efectuados, terapêutica e evolução durante o
internamento, em doentes com AVC internados num Serviço
de Medicina Interna.

Metodologia
Foi efectuado um estudo prospectivo observacional envol-

vendo os doentes admitidos por AVC isquémico ou hemorrá-
gico num Serviço de Medicina Interna durante dois meses.

Resultados
Foram estudados 77 doentes com AVC (25% dos interna-

mentos no Serviço no mesmo período), com uma mediana de
idades de 72 anos, 50.6 % do sexo feminino e 49.4% do sexo
masculino. Dos antecedentes pessoais conhecidos, salientam-
se a hipertensão arterial (HTA) em 75% dos doentes, a diabe-
tes mellitus em 32%, AVC ou AIT prévio em 30% e a dislipidé-
mia em 20% dos doentes. Às 48 horas após a admissão hos-
pitalar, 62.3% dos doentes apresentavam valores de tensão
arterial (TA) sistólica superiores a 140 mmHg e 19.5% valores
de TA diastólica superiores a 90 mmHg. Os principais déficites
neurológicos que motivaram o internamento foram as altera-
ções da força muscular em 80.5% dos doentes e as alterações
da linguagem em 42%. 66 doentes (86%) tinham um AVC
isquémico. Dos doentes que efectuaram ecodoppler carotídeo
e vertebral (42%), em 4 doentes foram diagnosticadas esteno-

ses superiores a 50%. As principais intercorrências durante o
internamento foram a infecção urinária (21%), a pneumonia
(17%) e a desidratação (10% dos doentes). Relativamente à
terapêutica efectuada durante o internamento, todos os doen-
tes com AVC isquémico efectuaram antiagregantes plaquetá-
rios, 73% Inibidores do Enzima de Conversão da Angiotensina
(IECA’s) e 36.4% uma estatina. 71.4% dos doentes tiveram
indicação para fisioterapia de reabilitação durante o interna-
mento. Os doentes estudados foram ainda avaliados em ter-
mos funcionais pela escala de Rankin modificada. Na admis-
são 50.6% dos doentes classificavam-se no grau 4 e 22% no
grau 5. À data da alta hospitalar, a maioria dos doentes (24.7%)
classificavam-se no grau 2. A mediana da duração do interna-
mento no Serviço foi de 7 dias. Ocorreram 11 óbitos (14%),
sendo que a causa de morte foi atribuída a pneumonia em 4
doentes e ao próprio AVC em 7 doentes.

Conclusões
Verifica-se uma prevalência elevada de internamentos por

AVC no Serviço de Medicina estudado, tal como noutros
Serviços do nosso país. Atinge ambos os sexos de modo idên-
tico, com um predomínio para as faixas etárias mais elevadas.
Os principais antecedentes pessoais são: HTA, diabetes melli-
tus, AVC ou AIT prévio e a dislipidémia. Uma percentagem sig-
nificativa dos doentes apresentava valores tensionais elevados.
A infecção urinária e a pneumonia forma as principais intercor-
rências nos doentes estudados. A maioria dos doentes apre-
sentou uma melhoria funcional durante o internamento, princi-
palmente devido a apoio do fisioterapia de reabilitação. 14%
dos doentes faleceram, na sua maioria devido ao AVC.

Os dados obtidos com a realização deste estudo são
semelhantes aos referidos noutros estudos focados em doen-
tes com características idênticas.

PO06. Mortalidade e Morbilidade por Acidente Vascular Cerebral num
Serviço de Medicina Interna

José Nuno Raposo, Ricardo Vizinho, Raabub Mehdi, João Namora
Serviço de Medicina Interna. Hospital Garcia de Orta, Almada.
E-mail: jnunoraposo@aeiou.pt
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Introdução
A par de um risco cardiovascular que diversos estudos epi-

demiológicos evidenciaram estar aumentado na artrite reuma-
tóide (AR), existem múltiplas descrições de AVC de fisiopato-
logia desconhecida associados a esta doença imune. Alguns
fenómenos particulares associados à AR, como a vasculite,
poderão estar na base de alguns dos casos. A ocorrência de
tromboembolismos venosos e arteriais graves que tem sido
descrita em alguns doentes com AR também tem feito suspei-
tar da existência de perturbações da coagulação ainda mal
caracterizadas nesta doença.

Caso Clínico
Uma guineense de 39 anos com períodos de febrícula,

astenia, edema poliarticular e perda progressiva da visão nos
últimos anos foi enviada para Portugal para esclarecimento.
Apresenta, em ambulatório, afasia e hemiparésia súbitas,
sendo internada. No exame objectivo salientava-se febrícula,
afasia global, hemiparésia direita, leucocórea bilateral e múlti-
plas sequelas articulares sugestivas de inflamação crónica. A
TCCE e RMCE mostraram isquémia aguda de diversos territó-
rios da ACM e dos territórios de barreira ACA-ACM e ACM-
ACP esquerdos, e pequenos focos de isquémia crónica do
hemisfério contralateral. A angioRM mostrou oclusão carotí-
dea esquerda, o triplex e angioTC evidenciaram trombo no

bulbo e carótida interna esquerdos. Efectuou ECG e Holter
sem alterações, ecocardiograma transesofágico com pequeno
FOP com shunt direito-esquerdo, doppler venoso dos mem-
bros inferiores normal. Das análises sanguíneas salientava-se
anemia inflamatória/mista (Hb 5,2 mg/dL), PCR de 14 mg/dL,
VS de 105 mm, FR de 233 UI/mL, anticorpos anti CCP 10700
U/mL, ANA 1/160, dsDNA negativo, cardiolipina negativo,
complemento normal, estudo da coagulação normal, HIV
negativo, culturas negativas. O exame do LCR foi normal. Fez
radiografias articulares com aspectos sugestivos de AR.
Interpretou-se o quadro ocular como queratite imune.
Efectuou trombectomia carotídea observando-se trombo facil-
mente destacável sem alterações da parede arterial. A angio-
grafia convencional não mostrou aspectos de vasculite dos
vasos cerebrais. Sob anticoagulação, prednisolona e metotre-
xato evoluiu com melhoria da afasia, da hemiparésia e dos
parâmetros inflamatórios. Teve alta sob antiagregação propon-
do-se encerramento do FOP.

Conclusões
A doente apresenta um quadro particularmente agressivo

de AR. A presença de FOP poderá ter contribuído para a
expressão clínica do tromboembolismo mas a ocorrência do
mesmo estará provavelmente em relação com um estado pró
trombótico de fisiopatologia desconhecida associado à AR. 

PO07. Trombo carotídeo em doente com Artrite Reumatóide
Paulo Alegria1, Pedro Soares2, Miguel Casimiro3, António Alves de Matos4, Mário Veloso1, Miguel Viana-Baptista1

1-Clínica Universitária de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), Lisboa; 2-Serviço de
Neurorradiologia, Hospital de Egas Moniz, CHLO; 3-Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Egas Moniz, CHLO, Lisboa; 4-Serviço de
Reumatologia, Hospital de Egas Moniz, CHLO, Lisboa.
E-mail: serranoalegria@hotmail.com
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Introdução
A expressão clínica da Dolicoectasia Vertebrobasilar (DVB)

é variável, sendo que o seu espectro de manifestações inclui
formas assintomáticas, quadros resultantes de compressão
de nervos cranianos ou do tronco cerebral, hidrocefalia obs-
trutiva e AVC isquémico e/ou hemorrágico. Apresentamos 5
doentes com AVC isquémico envolvendo o território posterior
e DVB concomitante. 

Casos clínicos
Cinco indivíduos do sexo masculino foram admitidos na

sequência de clínica resultante de isquémia vertebrobasilar. A
idade média na admissão era de 60 (52-70) anos. Todos
tinham múltiplos factores de risco vascular (HTA, dislipidémia,
diabetes mellitus, tabagismo, etanolismo). Em 3 casos verifi-
caram-se AVC isquémicos recorrentes do território VB. À
excepção de 1 doente com episódios de síncope, não se veri-
ficaram manifestações clínicas adicionais atribuíveis à MDB.

A RM mostrou isquémia talâmica (3 doentes), bulbar e/ou
protuberancial (3 doentes) e cerebelosa (1 doente). Dois doen-
tes apresentavam uma única lesão isquémica no território pos-
terior; em 3 as lesões vertebro-basilares eram múltiplas. Todos
apresentavam MDB em TAC CE e/ou RME com angio-RM,
sendo a ectasia definida por um diâmetro da artéria basilar
superior a 4,5 mm em qualquer segmento, e a dolicose tradu-
zida por bifurcação da artéria basilar acima da cisterna supra-

selar ou evidência de algum segmento da artéria basilar em
posição lateral à margem do clivus ou do dorso selar. Em 2
casos existiam também ectasias envolvendo as carótidas
internas e as cerebrais médias. Todos os doentes apresenta-
vam lesões isquémicas subcorticais supratentoriais associa-
das (embora com expressão ligeira na maioria). Em 2 dos indi-
víduos foram detectadas microhemorragias cerebrais sequela-
res incluindo o território posterior. Em 3 casos foi documenta-
da ateromatose carotídea sem estenose hemodinamicamente
significativa. O estudo etiológico do AVC permitiu excluir
outras causas potenciais, nomeadamente a etiologia car-
dioembólica. À excepção de um doente com hiperplasia
suprarenal bilateral, não foi detectada evidência clínica nem
laboratorial de patologia sistémica adicional (S. Marfan, D.
Fabry, p.e.). Em todos foi instituída antiagregação plaquetária
após o AVC, sendo que num caso de AVC isquémico VB recor-
rente foi instituída anticoagulação.

Conclusões
A DVB pode constituir um factor predisponente importante

para o AVC isquémico do território posterior. No entanto, a fre-
quente associação deste achado a múltiplos factores de risco
vascular torna difícil o estabelecimento de uma relação causal.
Salientamos a necessidade da realização de estudos multi-
cêntricos que analisem a potencial importância da DVB na
etiologia do AVC do território posterior.

PO08. Acidente Vascular Cerebral do território posterior e Dolicoectasia
Vertebrobasilar

Luísa Alves1, Rita Simões2, Sofia Calado1

1-Clínica Universitária de Neurologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Lisboa; 2-Serviço de Neurologia do
Hospital Fernando Fonseca, Amadora.
E-mail: asiulselva@hotmail.com

Introdução
A oclusão da artéria basilar associa-se geralmente a eleva-

da taxa de mortalidade ou a outcome funcional adverso nos
sobreviventes. Têm sido descritos na literatura casos com
prognóstico mais favorável.

Caso clínico
Homem de 60 anos, dislipidémico, com hábitos tabágicos

pesados, que recorreu ao SU por vertigens, diplopia horizon-
tal e défice motor direito de instalação aguda. Ao exame
objectivo apresentava disartria, parésia da abdução e adução
do olho esquerdo, parésia da abdução do olho direito (síndro-
me one and half), nistagmo em todas as direcções do olhar e
hemiparésia direita com face, homogénea (3+/5), com hiperre-
flexia osteo-tendinosa e reflexo cutâneo-plantar em extensão
ipsilaterais; restante exame normal. A RMN encefálica com
angioRM demonstrava enfarte em território de ramos perfu-
rantes da artéria basilar, na transição bulbo-protuberancial

esquerda, não se definindo a artéria basilar em toda a sua
extensão. A angiografia cerebral mostrou oclusão da artéria
basilar no segmento inicial, não sendo possível efectuar angio-
plastia. Uma vez que não se estabeleceu evidência de pro-
gressão clínica da lesão, foi instituída apenas anti-agregação. 

Teve boa evolução clínica durante o internamento, com
melhoria franca da oculomotricidade e ligeira do défice motor.
À data de alta apresentava uma oftalmoplegia internuclear
esquerda (sem diplopia) e hemiparésia direita com face, com
capacidade de marcha apoiado bilateralmente.

Comentários
O caso clínico apresentado relembra a existência de oclu-

sões da artéria basilar com outcome benigno, sugerindo que o
prognóstico nestas situações é mais diverso do que o geral-
mente admitido.

PO09. Forma benigna de oclusão da artéria basilar
Ester Coutinho, Assunção Tuna, Manuel Correia
Serviço de Neurologia do Hospital Geral de Santo António, Porto.
E-mail: estercoutinho@gmail.com
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Introdução
A dissecção das artérias cervicais é uma causa conhecida

de AVC no jovem; o envolvimento das artérias vertebrais ocor-
re em cerca de 15% dos casos. Associam-se às dissecções
arteriais factores de risco como doenças do tecido conjuntivo
ou traumatismos. O objectivo deste trabalho é a apresentação
de um caso em que a dissecção arterial foi a primeira mani-
festação clínica de um feocromocitoma.

Caso clínico
Homem de 50 anos, com dislipidemia, hábitos tabágicos e

etílicos marcados; e instalação súbita de défice motor esquerdo
durante o esforço. Foi observado no Serviço de Urgência após
20 minutos, apresentando no exame objectivo uma discreta
hemiparésia esquerda. Quinze minutos depois teve agravamen-
to do défice motor, pontuando 6 na escala do NIHSS. A TAC
cerebral era normal. Iniciou tratamento trombolítico 1h30 após o
início da clínica. Aos 40 minutos da perfusão de rtPA teve insta-
lação progressiva, em 10 minutos, de oftalmoparésia (parésia
do IIIº nervo craniano esquerdo sem envolvimento da pupila);
hiperhidrose e diminuição da temperatura do hemicorpo

esquerdo; parésia facial periférica direita; hipoelevação do pala-
to à direita; disfonia e disfagia marcada para líquidos; hemihi-
postesia esquerda com face e reflexo cutâneo plantar em exten-
são à esquerda. Repetiu TAC que excluiu hemorragia. Flutuou
do estado neurológico durante cerca de 1h30, sem reversão
total dos défices nesse período. Duas horas depois o exame
neurológico era normal. A ressonância não mostrou sinais de
isquemia aguda. A angio RM e a angiografia revelaram dissec-
ção da artéria vertebral direita no seu segmento distal intracra-
niano. Durante o internamento apresentou hipertensão arterial
(HTA) de difícil controlo. A investigação da HTA revelou aumen-
to das aminas biogénicas na urina de 24 horas. A TAC abdomi-
nal mostrou lesão expansiva da glândula supra-renal direita.

Comentários
A particularidade deste caso prende-se com a flutuação

dos défices neurológicos durante a perfusão de alteplase e o
facto de os picos de hipertensão arterial associados ao esfor-
ço físico se encontrarem, provavelmente, relacionados com a
dissecção arterial, sendo esta a primeira manifestação clínica
do feocromocitoma.

PO10. Enfarte da circulação posterior, dissecção da artéria vertebral e
feocromocitoma

Joana Damásio, Márcio Cardoso, João Chaves, Assunção Tuna, Manuel Correia
Serviço de Neurologia do Hospital Geral de Santo António, Porto.

Introdução
A dissecção das artérias cervicais é uma das principais

causas de AVC no jovem. A sua detecção precoce pode evitar
esta complicação. 

A dissecção vertebral extracraniana pode muito raramente
apresentar-se sob a forma de radiculopatia cervical (cerca de
10 casos na literatura). 

A dissecção arterial cervical espontânea também foi rara-
mente descrita em associação com o puerpério, não se con-
seguindo estabelecer até à data uma relação directa entre as
duas condições.

Descrevemos um caso de dissecção vertebral no puerpério
manifestando-se como radiculopatia cervical, sem eventos
isquémicos subsequentes.

Caso Clínico
Quinze dias após parto eutócico sob anestesia epidural,

uma mulher de 35 anos previamente saudável (G2P2), inicia dor
laterocervical direita que evoluiu nos dias seguintes para dor
intensa permanente de tipo pressão irradiando para a região
occipital e ombro homolaterais, sem características nevrálgicas
ou disestésicas, cedendo mal aos analgésicos orais. Ao 15º dia
notou fraqueza do membro superior direito. No exame neuroló-
gico apresentava parésia grau 3 da abdução do membro supe-
rior direito, reflexos osteotendinosos bicipital e radial fracos à
direita, sem outras alterações. O Triplex carotídeo e vertebral
evidenciou estenose da artéria vertebral direita no segmento V2

terminal por provável dissecção. A RM encefálica e cervical
com angio-RM confirmou a dissecção da artéria vertebral direi-
ta com estenose luminal por hematoma mural e a TAC cervical
evidenciou compressão da raíz de C5 direita por pseudoaneu-
risma da artéria vertebral. O EMG revelou sinais de compro-
misso neurogéneo na contracção muscular do deltóide direito.
O estudo laboratorial evidenciou apenas ligeira hipercolestero-
lémia. Iniciou anticoagulação com HBPM e posteriormente var-
farina. Evoluiu favoravelmente com melhoria da força e remis-
são da dor, estando assintomática aos 1,5 meses.

Conclusões
A dissecção vertebral pode apresentar-se com clínica de

compressão radicular cervical (geralmente de predomínio
motor), com ou sem outras queixas associadas. Os mecanis-
mos descritos na base da radiculopatia cervical incluem a com-
pressão da raiz na emergência do canal de conjugação pela
dilatação arterial (hematoma mural ou aneurisma dissecante) ou
a isquémia no território de artérias nutritivas da raíz espinhal.
Nos casos descritos na literatura a evolução foi favorável, com
resolução da radiculopatia em quase todos sob anticoagulação.

No período da gravidez e pós-parto parece haver uma inci-
dência aumentada de dissecção coronária (e de outras arté-
rias) mas o mesmo não se conseguiu provar para os vasos
cervicais. Em muitos casos a dissecção ocorre em mulheres
com doenças do tecido conjuntivo mas noutros tantos, como
no nosso, não se encontra explicação evidente.

PO11. Dissecção Vertebral Puerperal e Radiculopatia Cervical
Paulo Alegria1, Sofia Calado1, Pedro Soares2, Isabel Carmo1

1-Clínica Universitária de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), Lisboa; 2-Serviço de
Neurorradiologia, Hospital de Egas Moniz, CHLO, Lisboa.
E-mail: serranoalegria@hotmail.com
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Introdução
O rtPA mostrou ser um tratamento eficaz e seguro para o

AVC isquémico agudo em grandes ensaios aleatorizados e
controlados; na prática clínica diária os resultados têm sido
sobreponíveis aos verificados nos ensaios. Em 2003 foi criado
um registo internacional de trombólise que permite verificar e
comparar os resultados na prática clínica diária, dando a pos-
sibilidade a cada centro de poder seguir comparativamente os
seus próprios resultados.

Objectivo
Analisar a frequência e causas de óbitos num grupo de 100

doentes com AVC isquémico agudo submetidos a tratamento
trombolítico com rtPA num centro sem experiência prévia de
trombólise, inseridos na base de dados internacional de trom-
bólise no AVC (SITS-ISTR).

Métodos
Analisaram-se os dados do SITS-ISTR relativos aos doen-

tes que foram tratados com rtPA num hospital universitário e
que faleceram nos 3 meses seguintes. Os critérios de inclusão
e de exclusão para tratamento foram os aprovados para a
introdução do fármaco no mercado com indicação para AVC
isquémico. Os parâmetros analisados foram: idade; história de
hipertensão arterial, diabetes mellitus ou AVC prévio; gravida-
de clínica do AVC (escala do NIH); dose de rtPA; TC cerebral
basal e às 24h.

Resultados
Verificou-se neste grupo de 100 doentes uma taxa de mor-

talidade aos 3 meses de 7%; a mortalidade no total do regis-

to internacional (12500 doentes) foi de 14%. Em relação aos
doentes falecidos a idade média na nossa série foi de 63,3±9,3
anos (49-76). Havia história prévia de HTA em 71%, de DM em
14% e AVC prévio em 29%. O valor médio basal na escala de
NIH foi de 19,9±4,0 (14-25). A dose média de rtPA foi de
67,1±7,5mg (54-76). A TC inicial mostrava sinais precoces de
enfarte (inferiores a 1/3 do território da cerebral média) em 4
(57%) dos doentes falecidos e artéria cerebral média hiper-
densa em 3 (43%). ÀS 24h a TC cerebral mostrava sinais de
enfarte em todos os doentes, edema em 6 dos 7 e hemorragia
parenquimatosa em dois (29%). O tempo médio até ao faleci-
mento foi de 24,5 dias (1-65). Deste grupo 6 doentes falece-
ram na sequência do evento agudo (em 2 atribuindo-se cau-
salidade a hemorragia parenquimatosa iatrogénica, que cor-
responde a 2% do total dos 100 doentes) e um doente recu-
perado dos défices faleceu subitamente aos dois meses devi-
do a causa não relacionada com o evento inicial.

Conclusões
Neste grupo de doentes a taxa de mortalidade foi inferior à

encontrada no registo internacional. A maior parte das mortes
são atribuíveis a enfarte extenso com edema, sendo a percen-
tagem de mortalidade por hemorragia iatrogénica baixa. Apesar
do pequeno número de doentes falecidos parece haver alguma
correlação entre a mortalidade e os parâmetros gravidade clíni-
ca inicial e presença de sinais precoces de enfarte na TC cere-
bral basal. Uma vez que a maioria dos doentes vem a falecer
por progressão do enfarte, a identificação precoce de factores
preditivos de evolução clínica poderá ser importante na selec-
ção de doentes para tratamento endovascular adicional.

PO12. Tratamento trombolítico do AVC isquémico agudo: análise de
mortalidade num grupo de 100 doentes

João Massano, Virgínia Mendes, Marta Carvalho, Elsa Azevedo
Pelo Grupo de Estudo de DVC do Hospital de São João, Porto.
E-mail: joao.massano@hsjoao.min-saude.pt
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Introdução
A miocardiopatia hipertrófica obstrutiva (MCHO) caracteri-

za-se por uma disfunção cardíaca diastólica grave do ventrí-
culo esquerdo. A câmara de saída do ventrículo é condiciona-
da pela espessura aumentada do miocárdio e pelo movimen-
to sistólico anterior dos folhetos da válvula mitral, limitando o
débito cardíaco. A morte súbita é muitas vezes a primeira
manifestação nesta patologia. O acidente vascular cerebral
não é das manifestações mais usuais, mas pode surgir na
sequência de cardioembolismo ou por hipoperfusão cerebral
severa. Os autores apresentam um caso clínico exemplificati-
vo, que levantou importantes dificuldades terapêuticas.

Caso clínico
Homem de 46 anos, internado com quadro clínico de hemi-

plegia direita e alterações da linguagem com 48 horas de evo-
lução, após ingestão alcoólica aguda.

À observação destacava-se hipotensão arterial marcada
(70/40 mmHg), sopro sistólico, sonolência com hemiplégia
direita, disartria e afasia severas. A TC e RMN cranio-encefáli-
ca revelaram extensos enfartes isquémicos em fase subaguda
do território subcortical da ACM esquerda e território juncional
cerebral média/cerebral posterior esquerdas; a angio RM reve-
lou a origem fetal da artéria cerebral posterior esquerda. O
ecocardiograma TT mostrou ventrículo esquerdo com hiper-

trofia assimétrica, mais marcada no septo, SAM e gradiente
aorta/ventrículo esquerdo (Ao/VE) de cerca de 100 mmHg.

No primeiro dia de internamento foi tentado o suporte ino-
trópico para manter uma perfusão cerebral aceitável, sem
sucesso, tendo o doente entrado em edema agudo do pul-
mão. Apenas após a realização do ecocardiograma e diagnós-
tico da MCHO, a administração de bólus iv de propranol fez
normalizar a pressão arterial. Iniciou-se terapêutica com pro-
pranolol oral em doses crescentes, colocou-se pace-maker
DDD e adicionou-se disopiramida. 

Verificou-se uma evolução neurológica favorável, tendo o
doente tido alta sem alterações motoras. Houve melhoria
hemodinâmica evidente em termos de subida tensional e de
redução do gradiente Ao/VE apenas ao fim de 6 semanas.

Conclusões
A localização destes enfartes aponta para que tenha havido

importante défice de perfusão cerebral, desencadeado prova-
velmente pela ingestão alcoólica aguda. O gradiente Ao/VE na
miocardiopatia hipertrófica obstrutiva aumenta com a diminui-
ção do preload e do afterload – ambas ocorrem na ingestão
excessiva de álcool, por vasodilatação periférica marcada. O
ecocardiograma realizado no 1º dia de internamento na UAVC
permitiu o diagnóstico levando à toma de medidas terapêuticas
fundamentais para a estabilização da lesão neurológica.

PO13. Enfartes Cerebrais múltiplos como primeira manifestação de
Miocardiopatia Hipertrófica Obstrutiva

Ana Paiva Nunes, Catarina Sousa, Teresa Fonseca, Alexandra Ramos, Nuno Cardim, Nuno Lousada, João Pedro Gorjão Clara
Unidade de AVC do Hospital Pulido Valente; Serviços de Medicina Interna 2 e Cardiologia do Hospital de Pulido Valente EPE, Lisboa.
E-mail: anapaivanunes@gmail.com

Introdução
No âmbito das actividades do Dia Nacional do AVC, que

incluíram um rastreio à população, recolhemos informação
sobre os factores de risco vasculares e avaliamos os aspectos
da aterosclerose carotídea em indivíduos que se submeteram
ao rastreio que decorreu em Odivelas.

Objectivo
Caracterizar os indivíduos avaliados quanto aos diversos

factores de risco vascular e à presença de aterosclerose caro-
tídea identificada por ultrassonografia.

Material e Métodos
Estudo descritivo, constituido por uma amostra aleatória

351 indivíduos, que participaram voluntariamente no rastreio e
dos quais foi possível obter dados referentes aos diversos fac-
tores de risco vasculares através da medição da pressão arte-
rial, testes de glicémia, colesterolemia e a avaliação de ate-
rosclerose carotídea.

Resultados
Investigaram-se 351 indivíduos, a média de idades foi 57,7

anos, sendo 204 (58,1%) do sexo feminino. Em relação à pres-
são arterial 76,6 % apresentavam valores elevados. Em 46,4%
dos doentes os valores de glicemia estavam aumentados e em
34% verificava-se hipercolesterolemia.

A avaliação ultrassonografica documentou a presença de
lesões ateromatosas em 31,6%, dos quais 2,3% com grau
estenose entre os 30 a 49%. Em 1,1% eram superior a 50%.
Em 68,4% dos individuos estudados existiam alterações na
circulação extracraniana.

Conclusões
Nesta amostragem verificou-se a presença de um elevado

número de pessoas com factores de risco vascular. Estes
aspectos reforçam a importância de sensibilizar a população
para o risco de AVC.

PO14. Estudo descritivo do rastreio do Dia Nacional do AVC em Odivelas
Paulo Batista1, Fátima Soares1, Vânia Cruz2, Teresa Palmeiro2, Victor Oliveira1

1-Hospital Santa Maria, Lisboa. 2-Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
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Introdução
O encerramento por via percutânea do foramen ovale

patente (FOP) é uma opção terapêutica disponível para os
doentes com eventos tromboembólicos sem outra causa iden-
tificável. Sendo uma técnica recente, os seus efeitos e benefí-
cios clínicos ainda não estão completamente estabelecidos. O
Doppler Transcraniano (DTC) é a técnica mais sensível para
detectar e quantificar os shunts direito-esquerdo não sendo no
entanto frequentemente utilizado nesta população.

Objectivo
Avaliar e quantificar a permanência de shunt-direito esquer-

do após encerramento percutâneo do FOP utilizando o DTC.

Métodos
Estudaram-se 28 doentes, não seleccionados, com FOP

encerrado por via percutânea com sucesso (utilizando-se dis-
positivos Amplatzer) e avaliados posteriormente por DTC.
Foram utilizadas três injecções de soro agitado, antes e depois
da manobra de Valsalva (MV). Através das bolhas detectadas
quantificaram-se os shunts em pequenos (menos de 10 bolhas)
ou grandes (10 ou mais), subdividindo-se ainda os doentes com
padrão cortina (o mais grave, muitas bolhas inquantificáveis).

Resultados
A média das idades foi de 42 anos. Dezassete doentes

eram mulheres (60,7%). A indicação clínica foi evento vascular
cerebral em todos os doentes, sendo transitório em três
(10,7%). Quinze doentes tinham aneurisma do septo interauri-
cular (53,6%), e a média do diâmetro máximo do FOP foi de
11,5 mm (820 mm, DP 2,7). O tempo médio entre o encerra-
mento e a realização do DTC foi de 28 meses (14,8meses,
DP14,6). Em cinco (17,9%) doentes não se detectaram bolhas
antes ou depois da MV. Nos restantes doentes, e consideran-
do os resultados pós MV, detectaram-se 8 (28,5%) shunts
pequenos e 15 (53,6%) shunts grandes, sendo que 4 (14,3%)
eram em padrão cortina.

Conclusão
Após o encerramento percutâneo bem sucedido do FOP,

grande número de doentes mantém shunts direito-esquerdo
importantes, quando avaliados por DTC. Estes aspectos
poderão ter implicações nas decisões terapêuticas (antiagre-
gação Vs anticoagulação).

PO15. Resultados do encerramento percutâneo do foramen ovale patente:
Avaliação por dopller transcraniano

Vitor Oliveira1, Paulo Batista1, Fátima Soares1, António José Fiarresga2, Lidia De Sousa2, Ana Figueiredo Agapito2, José Alberto Oliveira2

1-Neurologia Hospital de Santa Maria, Lisboa. 2-Cardiologia Hospital de Santa Marta, Lisboa.

Introdução
A aterosclerose carotídea estáo associada a Acidentes

Vasculares Cerebrais (AVC) lacunares com frequência variável,
mas a sua relação etiopatogénica é controvérsia. 

Objectivo
Identificar a relação entre AVC lacunar e aterosclerose

carotídea.

Material e Métodos
A amostra foi constituída por todos os indivíduos com AVC

lacunar que efectuaram Eco-Doppler Carotídeo no Laboratório
de Hemodinâmica Cerebral do Hospital de Santa Maria nos
anos de 2003-2005, correspondendo a um total de 120 indiví-
duos. Os factores de risco estudados foram: Hipertensão
Arterial (HTA), hiperlipidémia, doença cardíaca, Diabetes
Mellitus (DM), tabagismo, alcoolismo e obesidade.

Resultados
Verificou-se a presença de uma proporção significativa

entre os doentes com AVC lacunar e com a presença de ate-
rosclerose carotídea. Estes AVC foram mais frequentes no
género masculino (67%) e tiveram uma proporção significativa
com os indivíduos de idades superiores aos 50 anos, pois Z0

(9,35) > Z0,95 (1,6449) (H3). O factor de risco mais frequente na
população alvo foi a HTA (85%), seguindo-se a hiperlipidémia
(62,5%), a doença cardíaca (52,5%), o tabagismo (41%) e a
DM (35%). Verificou-se ainda uma proporção significativa
entre os indivíduos com AVC lacunar e aterosclerose carotídea
ipsilateral, tendo-se observado que 4,2% da população alvo
apresentavam estenose carotídea ipsilateral >50%, pois Z0
(2,95) > Z0,95 (1,6449) (H1).

Conclusões
Neste estudo o factor de risco mais frequente nos indiví-

duos com AVC lacunar foi a HTA e a aterosclerose carotídea
esteve frequentemente associada na sua ocorrência.

PO16. AVC lacunares e doença aterosclerótica carotídea: avaliação por
ultrassonografia vascular

Paulo Batista*; Vânia Cruz**; Teresa Palmeiro**; Filipe Fernandes**; João Lobato**, Victor Oliveira*
1-Hospital Santa Maria, Lisboa. 2-Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
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Introdução
O factor V de Leiden e a mutação do gene da protrombina

(G20210A) são dois factores de risco conhecidos para trom-
bose venosa cerebral (TVC). Várias outras mutações genéticas
foram descritas associadas a um risco aumentado de trombo-
se venosa sistémica. Não existem estudos que avaliem siste-
maticamente estas mutações em séries de doentes com TVC.

Objectivo
Descrever a frequência de várias mutações protrombóticas

numa série de doentes com TVC.

Método
Estudo descritivo de análise de frequências de 12 muta-

ções protrombóticas: Factor V de Leiden (R506Q), Factor V
H1299R, protrombina G20210A, Factor XIII V34L, Fibrinogénio
beta 455 G-A, PAI-1 4G/5G, GPIIIa plaquetário L33P, MTHFR
C677T, MTHFR A1298C, ACE I/D, Fibrinogénio alfa TaqI,
Factor VII R353Q. A genotipagem dos diferentes loci foi reali-
zada por amplificação do DNA por PCR seguida de digestão
com enzimas de restrição, sequenciação directa e/ou separa-
ção em gel de electroforese. Compararam-se as frequências
das mutações com dados publicados em populações sem
patologia venosa.

Amostra
Doentes com TVC diagnosticada no Serviço de Neurologia

do HSM de 1995 a 2006, alguns fazendo parte do estudo de
tromboses venosas nacional (Venoport, 1995-1998) ou inter-
nacional (ISCVT, 1998-2001) e doentes incluídos em centros
nacionais que participaram no ISCVT. 

Resultados
Foram incluídos 51 doentes (39 mulheres; idade média

42,2±16,8 anos). A frequência alélica da mutação estudada foi:
factor V de Leiden 3,9% (heterozigotos 7,8%(4/51); homozigo-
tos 0); para a factor V R2 2,95% (heterozigotos 5.9%(3/14);
homozigotos 0); protrombina G20210A 6,85% (heterozigotos
13.7%(4/51); homozigotos 0); Factor XIII V34L 2,95% (hetero-
zigotos 5.9%(3/17); homozigotos 0); fibrinogénio beta 455 G/A
16,6 % (heterozigotos 17.6%(9/51); homozigotos 7.8%(4/51));
Fibrinogénio alfa (TaqI) 28,9% (heterozigotos 29.4%(15/46);
homozigotos 13.7%(7/46)); PAI-1 4G/5G 45,1% (heterozigotos
58.8%(30/51); homozigotos 15.7%(8/51)); GPIIIa L33P 9,85%
(heterozigotos 15.7%(8/51); homozigotos 2%(1/51)); MTHFR
C677T 37,3% (heterozigotos 51%(26/51); homozigotos
11.8%(6/51)); ACE I/D 38,4% (heterozigotos 41.2%(21/51);
homozigotos 17.6%(9/51)); Factor VII R353Q 6,85% (heterozi-
gotos 13.7%(7/45); homozigotos 0). 

Discussão e Conclusões
Nesta amostra a frequência do factor V de Leiden, apesar

de aumentada, não é tão acentuada como é referido noutras
populações com trombose venosa cerebral, o que pode estar
relacionado com diferente prevalência da mutação na popula-
ção portuguesa. Encontrou-se uma elevada frequência da
mutação do gene da protrombina 20210. Além disso, os resul-
tados parecem sugerir uma frequência aumentada de outras
mutações protrombóticas em relação aos dados publicados
para a população em geral sem trombose venosa. Estas con-
clusões deverão ser confirmadas num estudo caso-controlo.

CO01. Estudo de mutações protrombóticas em doentes com trombose
venosa cerebral

Rita Peralta1, Liliana Gouveia1, Miguel Viana Batista2, Gabriela Lopes3, Fernando Pita4, Pureza Mateus5, Aida Palmeiro6, Margarida Lourenço6,
Ferrer Correia6, José Ferro1, Patrícia Canhão1

1-Serviço de Neurologia HSM; 2-S Neurologia Hospital Egas Moniz; 3-S Neurologia H Santo António; 4-S Neurologia H Garcia Orta, 
5-S Neurologia CHC, 6-Laboratório de Hematologia HUC.
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Introdução
Está estabelecida a existência de uma reducção significati-

va de fenómenos tromboembólicos em doentes operados
simultáneamente a fibrilhação auricular (FA) e doença valvular
cardiaca concomitante. Este conhecimento justifica o trata-
mento cirúrgico da FA isolada com encerramento do apêndice
auricular esquerdo (AAE) na prevenção secundária dos aci-
dentes vasculo-cerebrais (AVC) de origem cardio-embólico.
Para que estes procedimentos sejam apropriados deverão ser
simples, de baixo risco, e sem circulação extracorporal (CEC),
situação proporcionada pela recente introdução de técnicas
mini-invasivas com videotoracoscopia.

Metodologia
Desde 2003 operámos 9 doentes (2 de sexo feminino), com

idade média de 63 anos, sempre sem circulação extra-corpo-
ral. Todos os doentes tinham antecedentes de AVC prévio, no
mínimo dois meses antes da cirurgia. O tipo de FA era per-
mantente (4 doentes), persistente (2), paroxistica (3). Todos os
doentes estavam medicados com antiarritmicos; sete com
anticoagulantes orais, e dois com antiagregantes. Todos fize-
ram ablação epicárdica (sete com crioablação e três com
radiofrequência bipolar) e exclusão cirúrgica do AAE. A via de
abordagem foi esternotomia mediana (7 doentes), minitoraco-
tomia e janela subxifoideia (1) e cirurgia videoassistida (1). Um
doente com patologia coronária concomitante fez dois by-
passes aorto-coronários. Todos os doentes foram seguidos
em consulta realizando sempre electrocardiograma.

Resultados
O tempo médio de cirurgía foi de 153 minutos. As imagens

de ETE pré aplicação demonstaram velocidades de esvazia-
mento lentas em todos os doentes, presença de eco-contras-
te espontáneo em dois e em um doente se observou um trom-
bo que ocupava a totalidade do AAE. Após cirurgia o ETE
demonstrou a exclusão completa do AAE em todos os doen-
tes. Não se registrou morbilidade nem mortalidade hospitalar.
O ritmo na alta era sinusal em sete doentes e FA em dois
doentes. Todos os doentes tiveram alta medicado com amio-
darona; sete doentes com anticoagulantes orais, dois com
antiagregantes. O follow-up foi de 22,1±13,4 (43 máx, 1 min)
meses. Nenhum doente teve novos eventos embólicos. Um
doente reentrou em FA. Um doente inicialmente medicado
com anticoagulantes orais mudou para antiagregantes três
meses após cirurgia.

Conclusões
A nossa experiência inicial confirma que a ablação cirúrgi-

ca com exclusão do AAE, sem CEC, no tratamento da FA iso-
lada, pode ser realizada com morbilidade e mortalidades negli-
giveis. O uso de técnicas minimamente invasivas com video-
toracoscopiacopia permite menor agressividade cirúrgica.e
um posoperatório sem dor. A utilização destes procedimentos
na prevenção secundaria de novos eventos cardioembólicos
carece de maior seguimento, em maior numero de doentes.

CO02. Cirurgia mini-invasiva na prevenção secundária de acidentes
vasculo-cerebrais isquémicos de causa cardiaca

Rafael Hernandez, Regina Ribeiras, Jose Pedro Neves, Jõao Queiroz e Melo
Hospital de Santa Cruz. Centro Hospitalar de Lisboa Occidental. Carnaxide.
E-mail: surgeonrafael@hotmail.com
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Introdução
O tratamento do AVC isquémico com activador do plasmi-

nogénio tecidular recombinante (rTPA) está aprovado na
Europa desde 2003. Iniciou-se na altura um registo internacio-
nal de trombólise de forma a verificar se os resultados na prá-
tica clínica diária eram sobreponíveis aos encontrados nos
ensaios clínicos, e permitir que cada centro pudesse usar esse
instrumento de notação para seguir comparativamente os
seus próprios resultados.

Objectivo
Comparar os resultados de um centro sem experiência pré-

via de trombólise com os restantes do registo internacional de
trombólise no AVC (SITS-ISTR).

Métodos
Analisaram-se os dados do SITS-ISTR relativos aos doen-

tes que foram tratados com rTPA num hospital universitário,
comparando-se com os do restante país e com os do total do
registo internacional. Os critérios de inclusão e de exclusão
foram os aprovados para a introdução do fármaco no merca-
do com indicação para AVC isquémico. Os parâmetros estu-
dados foram: idade e sexo, independência prévia nas activi-
dades da vida diária e 3 meses após o AVC (escala de Rankin
modificada), factores de risco vascular, gravidade clínica do
AVC (escala do NIH), território envolvido (escala de Bamford),
tempos início-hospital-TAC-tratamento, evolução clínica às
24h, hemorragia intracraniana com agravamento clínico signi-
ficativo, mortalidade.

Resultados
Dados respectivamente para centro / país / total do registo:

nº doentes 100/252/12500; idade média 64/66/67; %homens
53/58/59; %Rankin 0-2 prévio 99/99/95; %HTA 67/68/60;
%DM 23/22/17; %hiperlipidemia 53/42/30; %fumadores
15/14/21; %AVC prévio 18/14/11; %FA 24/26/25; %NIHSS 0-7
14/13/21; %NIHSS >14 42/44/39; %TACI 46/50/38, %PACI
27/32/41, %LACI 26/18/19; tempo início-hospital 59/61/65
min; tempo porta-TAC 41/35/25; tempo porta-agulha 88/83/66;
tempo início-agulha 157/151/145; %melhoria significativa nas
1ªs 24h 61/60/53, %agravamento significativo nas 1ªs 24h
9/10/11; %hemorragia intracraniana com agravamento clínico
significativo 1/2/2; %falecidos aos 7 dias 3/6/7 e aos 3 meses
8/12/14; %Rankin 0-2 aos 3 meses 52/52/49.

Conclusões
O tratamento do AVC isquémico agudo com rTPA na práti-

ca clínica diária mantém o benefício significativo encontrado
nos ensaios clínicos randomizados, sem aumento da taxa de
complicações, quando aplicados os critérios de inclusão e
exclusão publicados. Uma vez que a selecção se baseia
essencialmente no tempo de evolução, o presente registo
pode permitir também caracterizar o tipo de doente com AVC
isquémico em cada região, para além da avaliação dos resul-
tados. Um maior tempo porta-agulha no nosso hospital terá
que ser optimizado, apesar de não ter impedido os bons resul-
tados clínicos obtidos com análise comparativa favorável. 

CO03. Tratamento trombolítico do AVC isquémico – análise dos 1os 100
doentes de um centro

Elsa Azevedo
Pelo Grupo de Estudo da Doença Vascular Cerebral do Hospital de S. João. Serviço de Neurologia, Hospital S. João, Porto.
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Introdução
Os mixomas cardíacos são o tipo mais comum de tumores

cardíacos primários em todas as faixas etárias sendo respon-
sáveis por 33 a 50 % dos casos. Podem manifestar-se por sin-
tomas cardíacos (55-95%), constitucionais (35-90%) ou por
embolismo (30%). São uma causa rara de AVC, sendo res-
ponsáveis por 0,4% dos casos, que pode ser isquémico ou
hemorrágico. Sintomas neurológicos não são frequentes
como apresentação inicial do tumor. Apresenta-se um caso
clínico cuja primeira manifestação de um mixoma auricular foi
um AVC isquémico. 

Caso Clínico
Mulher de 50 anos, fumadora ocasional, sem outros facto-

res de risco vascular nem antecedentes patológicos relevantes.
Foi observada no Serviço de Urgência por mal-estar inespecí-
fico de instalação súbita associado a um episódio de vómito.
Apresentava-se hemodinamicamente estável, apirética e com
hemiparésia esquerda grau 3/5. Realizou estudo analítico, ECG
e TC cerebral que foram normais e foi internada para estudo de
provável AVC isquémico. No dia seguinte tinha recuperado a
força muscular, apesar de ter reflexos ósteo-tendinosos ligeira-
mente mais vivos no membro superior esquerdo mas era mais
evidente neglect para espaço extrapessoal, extinção visual e
sensitiva, agrafestesia e astereognosia à esquerda e olhar pre-
ferencial para a direita. Do estudo efectuado salienta-se a RM

cerebral: lesão isquémica recente fronto-temporo-parietal direi-
ta (ACM) e lesões isquémicas não recentes na região lenticulo-
caudado-capsular direita, e bilateralmente no cerebelo e na
região parietal; ecocardiograma: massa de grandes dimensões
(51x32mm) na aurícula esquerda, móvel, muito sugestiva de
mixoma; eco-Doppler cervical e transcraniano: sinais compatí-
veis com oclusão de ramo da artéria cerebral média direita;
estudo analítico: normal. A doente recuperou completamente
dos défices anteriormente descritos ao fim de 5 dias, tendo
sido submetida a remoção cirúrgica do mixoma ao 10º dia de
internamento, sem complicações. 

Conclusões
Os tumores cardíacos primários são pouco frequentes

mas, apesar de serem uma causa rara de AVC, o seu diag-
nóstico é muito importante dada a potencial cura com trata-
mento cirúrgico. Este caso tem a particularidade de um mixo-
ma auricular se apresentar primariamente por AVC, na ausên-
cia de sintomas cardíacos, hemodinâmicos ou obstrutivos. A
presença de fenómenos isquémicos em vários territórios, em
ambos os hemisférios cerebrais e com diferentes tempos de
evolução, num contexto de mixoma da aurícula esquerda e
ausência de factores de risco vascular clássicos leva-nos a
supor a existência de embolismo cerebral múltiplo assintomá-
tico, prévio ao evento relatado. 

CO04. Acidente Vascular Cerebral isquémico como manifestação
neurológica inicial de mixoma auricular

Ana Teresa Vide Silva1, João Massano1, Elsa Azevedo1, Filipe Macedo2, Marta Carvalho1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Cardiologia; Hospital São João, Porto.
E-mail: ana_teresavide@yahoo.com
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Introdução
Os fibroelastomas papilares são tumores benignos, corres-

pondendo a aproximadamente 8% dos tumores cardíacos pri-
mários. A localização preferencial é no endocárdio valvular,
com menor frequência nas cordas tendinosas e músculos
papilares, sendo muito rara a localização intra-ventricular.
Apesar de serem maioritariamente assintomáticos, podem-se
manifestar por morte súbita, enfarte do miocárdio ou enfarte
cerebral de etiologia cardioembólica. O mecanismo embólico
pode ser explicado por uma de duas teorias: descolamento de
fragmentos tumorais ou embolização de trombos de fibrina
que crescem na superfície papilar.

Caso clínico
Homem de 68 anos, hipertenso, teve instalação súbita de

disfagia, disartria e desequilíbrio na marcha acompanhado de
vertigem, náuseas, vómitos e cefaleias hemicranianas direitas.
Ao exame neurológico apresentava nistagmo horizonto-rotató-
rio no olhar lateral, bilateral, esgotável; hipoelevação do pala-
to à direita com reflexo velopalatino normal bilateralmente;
estação de pé e marcha com base alargada e lateropulsão

direita. O restante exame objectivo era normal. A TAC cerebral
mostrou lesão isquémica recente no hemisfério cerebeloso
direito. O ecocardiograma transtorácico mostrou uma massa
ectópica pedunculada de forma ovalada no 1/3 médio da
parede inferior do ventrículo esquerdo. O restante estudo etio-
lógico (ECG, ecodoppler dos vasos do pescoço, hemograma,
bioquímica, serologia da sífilis) foi normal ou negativo. Foi
hipocoagulado. Um mês após o evento vascular agudo foi
submetido a exérese do tumor ventricular esquerdo. A histolo-
gia da peça cirúrgica revelou fibroelastoma papilar. Um ano
após o evento neurológico encontrava-se assintomático e
com exame neurológico normal, medicado com antiagregante
plaquetário e sem evidência de recidiva do tumor nos ecocar-
diogramas de controlo.

Comentários
Descrevemos um caso clínico de enfarte cerebeloso de

etiologia cardioembólica provável por fibroelastoma papilar
intraventricular, passível de tratamento com a exérese cirúrgi-
ca do tumor. 

CO05. Fibroelastoma intra-ventricular, uma causa rara de enfarte
cerebeloso cardioembólico

Joana Damásio1, Rosário Almeida3, Antónia Furtado4, Luísa Caiado2, Assunção Tuna1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Cardiologia, Hospital Geral de Santo António, Porto; 3-Serviço de Medicina Interna, Hospital Padre
Américo, Vale do Sousa; 4-Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.
E-mail: joanadamasio80@gmail.com

Introdução
A trombose venosa cerebral tem diversas formas de apre-

sentação clínica sendo a parésia de pares cranianos isolada
uma das formas de apresentação mais raras. Apresentamos
um caso clínico de trombose do seio lateral e do golfo da veia
jugular interna direitos associada a parésia do X, XI e XII pares
cranianos direitos definida como Síndroma de Jackson.

Caso Clínico
Homem, 55 anos, raça negra, com antecedentes pessoais

de tuberculose pulmonar e carcinoma do cólon em esquema
de quimioterapia adjuvante (Irinotecano; 5-Fluorouracilo;
Ácido Folínico) através de cateter venoso de longa duração
colocado na veia jugular interna direita. Admitido na Unidade
de Acidentes Vasculares Cerebrais por dor retroauricular e cer-
vicalgia direitas iniciadas há quinze dias, seguidas de rouqui-
dão, disfagia e limitação na mobilização do membro superior
direito nos quatro dias anteriores. No exame neurológico apre-
sentava parésia do X, XI e XII pares cranianos direitos. A TAC

cranioencefálica foi normal e a IRM cranioencefálica não mos-
trou alterações de sinal no parênquima cerebral. O estudo por
angio-RM revelou trombose do seio transverso, sigmoide e
golfo da jugular interna direitos e o Triplex venoso cervical evi-
denciou trombose da veia jugular interna com trombo adja-
cente à ponta do cateter. Retirado o cateter venoso de longa
duração, o doente iniciou anticoagulação. Teve alta melhorado
com Rankin 1. Na reavaliação, aos dois meses, apresentava
melhoria na elevação do ombro e na abdução do MS direitos.
Mantém anticoagulação oral.

Conclusão
Existem poucas referências na literatura a polineuropatia

isolada de pares cranianos baixos como forma de apresenta-
ção de trombose venosa cerebral. A síndroma de Jackson
caracterizada pela parésia dos três últimos pares cranianos
nunca foi descrita associada a trombose venosa cerebral o
que torna o caso clínico descrito relevante.

CO06. Síndroma de Jackson como forma de apresentação de Trombose
Venosa Cerebral

Anabela Valadas, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Hospital de Santa Maria, Lisboa
E-mail: fanavaladas@sapo.pt
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Introdução
O síndrome Antifosfolipídico (SAF) é uma doença autoimu-

ne caracterizada pela presença persistente de anticorpos anti-
fosfolipídicos, associados a fenómenos trombóticos arteriais
e/ou venosos, sem vasculite, com grande predomíneo pelo
sexo feminino. Acidentes Vasculares Cerebrais isquémicos
estão descritos em cerca de 30% dos doentes com SAF, 30%
dos quais com AIT. A Livedo Racemosa é uma Livedo infiltra-
da, de tom violáceo, de malha larga, em localizações não só
pendentes, mas também dorsal e abdominal, rara e sempre
patológica, presente nalgumas doenças imunológicas.

Caso Clínico
Os autores apresentam o caso de um doente de 53 anos, ex-

fumador, com HTA não medicada, que recorreu ao SU por ter
acordado de madrugada com cefaleia frontal moderada, verti-
gens, vómitos e desequilíbrio, sem outros sintomas. Ao ex.neu-
rológico apresentava disartria, dismetria na prova dedo-nariz à
direita e ataxia da marcha. A TA era de 210/140 mmHg e apre-

sentava uma Livedo Racemosa. O restante ex. era normal. Ficou
assintomático em menos de 24h. A RMN cerebral mostrou sinais
de isquemia difusa bihemisférica cortico-subcortical. Os estudos
imunológicos e protrombótico mostraram títulos elevados de
autoanticorpos (anticardiolipina, anti‚2GPI e inibidor lúpico). A
restante investigação (ECG, Ecocardiograma TE, Triplex dos
vasos cervicais) foi normal. O doente foi hipocoagulado.

Discussão
Este doente apresesentou-se com um AIT cerebeloso direi-

to, reunindo critérios clínicos, laboratoriais e imagiológicos de
síndrome antifosfolípídico com Livedo Racemosa. Apesar das
manifestações isquémicas cerebrais serem muito frequentes no
SAF, o atingimento neurológico isolado é raro. A sua associação
a uma Livedo Racemosa é ainda mais rara, bem como o seu
aparecimento num doente do sexo masculino. Levanta-se tam-
bém a questão do diagnóstico diferencial entre Síndrome de
Sneddon e SAF, clinicamente indistinguíveis e fisiopatologica-
mente classificáveis num espectro contínuo de doença.

CO07. Livedo Racemosa e AVC – Síndrome Antifosfolipidico
Leandro Valdemar1, António Marinho2, Gabriela Lopes1

1-Serviço de Neurologia; 2-Serviço Medicina, Hospital Geral Santo António, Porto.
E-mail: gab.lopes@clix.pt
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resses.

Agradecimentos

Eventual.

Destinado a profissionais que contribuíram para o

trabalho, sem contudo reunirem critérios mínimos de

autoria.
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