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Presença pró-activa, êxito assegurado

Depois de em 2006 ter sido proclamado o Dia Mundial do AVC com a mensagem chave animadora “O AVC é uma

catástrofe prevenível e tratável”, em 2010 continua a referir-se o AVC como uma catástrofe uma vez que um em cada seis

indivíduos da População Mundial sofrerá um AVC ao longo da sua vida, tal a proclamação para o Dia Mundial do AVC para

as comemorações do referido ano.

Consideramos o nosso 5º Congresso concebido para um sério contributo no sentido de minimizar o peso social da

denominada catástrofe – o AVC e do sombrio prognóstico.

Com efeito há aspectos que contribuem para salientar a sua importância:

• O seu conteúdo cientifico, elaborado com base no pensamento de que uma abordagem pluridisciplinar e hori-

zontal não pode deixar de se reflectir no seu formato

Dizer que a Medicina Geral e Familiar se torna importante no que concerne à prevenção, seja primária seja secundá-

ria, do AVC é uma verdade por demais repetida.

• É agora o momento de ver demonstrada, pela intervenção directa no Programa do Congresso, que a Medicina

Geral e Familiar está deveras empenhada na parte que lhe compete contribuindo com a sua acção e na medi-

da do possível, para a diminuição da intervenção dos Especialistas da fase aguda nomeadamente

Neurologistas, Internistas e Fisiatras.

• Estes encarregam-se através de Convidados Nacionais e Estrangeiros de abordar aspectos muito actuais e

enriquecedores duma mais valia cientifica.

• Estamos certos que uma vez mais conseguiremos demonstrar que, anualmente, temos que reflectir em con-

junto, em pontos da maior importância para uma acção terapêutica seja de ordem preventiva seja de ordem

curativa, ponderada e assente em evidência cientifica.

• Não devemos deixar de referir a atempada elaboração do Programa do Congresso.

Desta forma se podem tomar opções reflectidas que levando a uma atitude de presença, levará certamente a uma

atitude pró-activa colaborando no Programa e valorizando-o com intervenções pessoais quer com a apresentação de tra-

balhos sob a forma de comunicação oral quer sob a forma de cartaz.

• Pela nossa parte damos de bom grado o tempo concedido, esperando que o mesmo se passe com todo aquele

que se dedica à importante causa do AVC.

Colaborando, como esperamos, estamos certos de que vamos ter 

Um Grande Congresso

Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro

(Presidente do Congresso) (Presidente da Comissão Científica)
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CCoommuunniiccaaççõõeess OOrraaiiss II
PPrreessiiddêênncciiaa:: Dra. Amélia Nogueira Pinto, Dr. Rafael Freitas

AA iimmppoorrttâânncciiaa ddaa MMGGFF nnaa pprreevveennççããoo
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. Alberto Hespanhol, Dr. Sebastião Barba
Prevalência dos factores de risco em Portugal – Dados actuais – Prof. Espiga de Macedo
Como modificar os factores de riscos – Dra. Clara Fonseca
Organizar uma consulta de risco vascular – Dra. Maria José Ribas
Discussão

Apoio Medicamenta
Intervalo

CCoonnffeerrêênncciiaa –– ““WWhhaatt iiss aa TTIIAA??”” – Prof. Pierre Amarenco
CCoommeennttaaddoorr:: Prof. Manuel Correia

SSiimmppóóssiioo BBaayyeerr –– ““IInniibbiiççããoo ddoo FFaaccttoorr XXaa nnaa PPrreevveennççããoo ddoo AAVVCC””
CChhaaiirrmmaann:: Prof. Castro Lopes, CCoo--CChhaaiirrmmaann:: Prof. José Ferro 
· Abertura – Prof. Castro Lopes
· A Epidemia da Fibrilhação Auricular e AVC – Prof. José Ferro
· Novos e Velhos Anticoagulantes – Dr. Manuel Campos
· Inibição Directa do Factor Xa / Estudo Rocket AF – Dr. Pedro Marques da Silva
· Conclusão – Prof. José Ferro

Intervalo

SSeessssããoo ccoonnjjuunnttaa ccoomm aa SSoocciieeddaaddee PPoorrttuugguueessaa ddee NNeeuurroorrrraaddiioollooggiiaa
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. Castro Lopes, Prof. Augusto Goulão
Fistulas Durais: Experiência dos Serviços de NR dos Hospitais de St. António e
Garcia de Orta – Prof. Augusto Goulão, Dr. João Xavier
Telemedicina: um novo paradigma na abordagem do AVC? – Dr. André Baptista e
Dr. Paulo Saraiva
“Intervention Neuroradiology in acute stroke” – Prof. Serge Bracard
Discussão 

CCoommuunniiccaaççõõeess OOrraaiiss –– CCaassooss CCllíínniiccooss
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. Miguel Viana Batista, Dr. Narciso Oliveira

Intervalo

CCoonnffeerrêênncciiaa –– ““MMeeddiiccaall TTrraaiinniinngg iinn SSttrrookkee MMeeddiicciinnee”” – Prof. Philip Gorelik
CCoommeennttaaddoorr:: Prof. José Ferro

VViiddeeoo CCoonnffeerrêênncciiaa –– ““TThhrroommbboollyyssiiss aanndd tthhee IISSTT33 ttrriiaall”” – Prof. Peter Sandercock

SSeessssããoo ddee AAbbeerrttuurraa
CCoonnvviiddaaddoo:: Prof. Alexandre Quintanilha

08H45 - 09H45

09H45 - 11H00

09H45 - 10H05
10H05 - 10H25
10H25 - 10H45
10H45 - 11H00

11H00 - 11H30

11H30 - 12H15

12H15 - 13H15

13H15 - 15H00

15H00 - 16H30

15H00 - 15H20

15H20 - 15H40

15H40 - 16H15
16H15 - 16H30

16H30 - 17H30

17H30 - 18H00

18H00 - 18H30

18H30 - 19H00

19H30
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SSeessssããoo ddoo IInntteerrnnoo –– MMGGFF
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. Castro Lopes, Dr. Rui Cernadas
AApprreesseennttaaççããoo iinntteerraaccttiivvaa ddee ccaassooss ccllíínniiccooss::
· Dra. Joana Ferreira Alves (USF Nova Via)
· Dra. Filipa Castro (USF S. André Canidelo)
· Dra. Mariana Martins (USF Nova Via)
· Dr. Ricardo Silva (USF S. André Canidelo)
· Dra. Sara Santiago (USF Anta)

IImmppoorrttâânncciiaa ddaa ddoorr nnoo AAVVCC
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. José Manuel Castro Lopes, Prof. Pereira Monteiro
Palestrantes:
Quando e como dói um AVC – Dra. Gabriela Lopes
“Migrain and stroke: beyond pain” – Prof. Hugues Chabriat
“Dores” pós AVC – Dr. Filipe Antunes
Discussão

Intervalo

CCoommuunniiccaaççõõeess OOrraaiiss IIII
PPrreessiiddêênncciiaa:: Dr. João Vasconcelos, Dr. Reis Pereira

SSiimmppóóssiioo FFaarrmmaalluuxx –– ““LLiippiiddooss,, DDiiaabbeetteess,, AAnnttiiaaggrreeggaaççããoo PPllaaqquueettaarr 
–– OO TTrriippéé ddaa PPrreevveennççããoo VVaassccuullaarr””
CChhaaiirrmmaann:: Dr. Fernando Pita – Neurologia, Hospital de Cascais
Palestrantes:
· Dr. Pedro Marques da Silva – Medicina Interna, Hospital de Santa Marta (CHLC)
· Prof. Doutor José Luís Medina – Endocrinologia, Faculdade de Medicina da

Universidade do Porto
· Dr. Carlos Aguiar – Cardiologia, Hospital Santa Cruz (CHLO)

Intervalo

TTrraattaammeennttoo ddoo AAVVCC nnaa ffaassee aagguuddaa,, aaqquuéémm ee aalléémm ddaa ffiibbrriinnóólliissee
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. Marcos Barbosa, Prof. Miguel Castelo Branco
Medidas gerais – Dra. Teresa Pinho e Melo
Tratamento das complicações médicas – Dra. Teresa Passos Fonseca
““DDeeccoommpprreessssiioonn ccrraanniieeccttoommyy iinn mmaalliiggnnaanntt MMCCAA SSttrrookkee”” – Prof. Andreas Unterberg
Discussão

Intervalo 

AAnnttiiooxxiiddaanntteess,, qquuaall aa eevviiddêênncciiaa??
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. José Manuel Calheiros, Prof. Nuno Sousa
Introdução – Prof. Catarina Oliveira
OO CCaassoo EEssppeecciiaall ddoo VViinnhhoo
“Red Wine offers stroke protection” – Prof. Sylvain Doré
Que lugar a uma especificidade Portuguesa? – Prof. Cecilia Leão
Discussão

Apoio Pentafarma/Tecnimede

SSiimmppóóssiioo IImmppeerriiaall –– CChhooccoollaattee:: sseeuuss ppoossssíívveeiiss bbeenneeffíícciiooss nnaa pprreevveennççããoo ddoo AAVVCC
PPrreessiiddêênncciiaa:: Prof. José Manuel Calheiros 
· Do cacau ao chocolate – Eng.ª Sofia Vieira da Silva
· “Is there any scientific evidence on chocolate epicatechins as stroke protective?”

– Prof. Sylvain Doré

08H45 - 09H45

09H45 - 11H10

09H45 - 10H05
10H05 - 10H35
10H35 - 10H55
10H55 - 11H10

11H10 - 11H30

11H30 - 12H30

12H30 - 13H30

13H30 - 15H00

15H00 - 16H30

15H00 - 15H20
15H20 - 15H40
15H40 - 16H10
16H10 - 16H30

16H30 - 17H00

17H00 - 18H15

17H00 - 17H15

17H15 - 17H40
17H40 - 18H00
18H00 - 18H30

18H30 - 19H30
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RReeaabbiilliittaaççããoo:: UUmm ddiirreeiittoo eennqquuaannttoo hháá vviiddaa
PPrreessiiddêênncciiaa:: Dr. Jorge Lains, Prof. Patrícia Canhão
Terapêutica farmacológica com influência na reabilitação – Dr. Jorge Lains
Após a fase inicial: Reabilitação em Internamento ou Ambulatório? 
– Dra. Anabela Pereira
Terapia ocupacional – uma necessidade – Paula Costa
Discussão

SSeessssããoo ddee PPoosstteerrss
PPrreessiiddêênncciiaa:: Dra. Eduarda Afonso, Dra. Filipa Falcão, Dra. Isabel Henriques, 
Dra. Ivone Ferreira, Dr. Jorge Poço, Enf.ª Marisa Biscaia

Intervalo

CCoonnffeerrêênncciiaa –– CCuuiiddaaddooss ccoonnttiinnuuaaddooss,, qquuee rreeaalliiddaaddee?? – Dra. Madalena Holzer
CCoommeennttaaddoorr:: Dr. Manuel Caldas Almeida

Sessão de encerramento

EEnnttrreeggaa ddee PPrréémmiiooss::
Melhor Comunicação Oral – Apoio Medicamenta
Melhor Cartaz – Apoio Medicamenta

SSeessssããoo ddee iinnffoorrmmaaççããoo àà PPooppuullaaççããoo
Aprenda o fundamental sobre o AVC – Prof. Castro Lopes
A importância de uma alimentação saudável – Dra. Sandra Alves
Testemunhos

CCuurrssooss
Curso 1 – AA NNeeuurrooiimmaaggeemm nnaa ffaassee aagguuddaa ddoo AAVVCC
Organização: Dr. Jaime Rocha
Curso 2 – PPrroobblleemmaass pprrááttiiccooss ddee oorriieennttaaççããoo ccllíínniiccaa nnaa ffaassee aagguuddaa ddoo AAVVCC 
–– aa pprrooppóóssiittoo ddee ccaassooss ccllíínniiccooss
Organização: Dra. Elsa Azevedo, Dra. Marta Carvalho
Curso 3 – EEnnffeerrmmaaggeemm
Organização: Enf. Alexandra Carvalhal, Enf. Maria Adelaide Sousa, Enf. Miguel Santos

08H45 - 10H15

08H45 - 09H05
09H05 - 09H20

09H20 - 09H45
09H45 - 10H00

10H15 - 11H15

11H15 - 11H30

11H30 - 12H00

12H30

15H00 - 17H00

15H00 - 19H00
15H00 - 17H00

17H00 - 19H00

15H00 - 18H30
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Nota:

Os Resumos das apresentações seguintes:

A importância da MGF na prevenção – Como modificar os factores de risco
Dra. Clara Fonseca

Intervention Neuroradiology in acute stroke
Prof. Serge Bracard

Tratamento do AVC na fase aguda, aquém e além da fibrinólise – Medidas gerais
Dra. Teresa Pinho e Melo

Tratamento do AVC na fase aguda, aquém e além da fibrinólise – Tratamento das complicações médicas
Dra. Teresa Passos Fonseca

Red wine offers stroke protection
Prof. Sylvain Doré

não foram recebidas para publicação neste Livro.

Como é do conhecimento geral as doenças cardiovascula-
res são a principal causa de morbilidade e mortalidade em
Portugal. A elas estão habitualmente associadaos factores de
risco cardiovasculares, mais prevalentes e em grande parte
mal diagnosticados e principlmente mal tratados. Referimo-
nos principalmente à Hipertensão arterial e à dislipidemias. No
primeiro caso esta tem uma prevalência de 42,1% na popula-
ção portuguesa, sendo os niveis de conhecimento, tratamen-
to e controlo, demasiado baixos para podermos ficar indife-
rentes perante os mesmos.

Estes resultados estão bem evidenciados no estudo da
“Prevalência, conhecimento, tratamento e controlo da HTA em
Portugal”. A estes resultados podemos e devems acrescentar
os dados dos estudos, VALSIN, PREVEDIAB e PRECISE, que
entre outaras propriedaes tiveram a possibilidae de confirmar
os dados anteriormente publicados.

Assim no estudo Valsin a prevalência de doentes com níveis
elevados de PA, Colesterol, obesidade e a sua relação com a
HTA são demasiado evidente e confirmam os anteriormente
citados. Por sua vez o estudo PREVEDIAB, demonstrou uma
elevada prevalência de HTA e principalmente de hipertensos
diabétios que apesar de tratados estão muito longe dos objec-
tivos determinados. Finalmente o estudo PRECISE, mostra bem
que numa garnde maioria de doentes hipertensos que frequen-
tam uma consulta de Medicina Familiar, são estrememente pre-
valentes outros factores de risco cardiovsacular associados,
assim como o nível de SCORE obtido é muito preocupante.

Estes dados só vêm confirmar o nosso conhecimento
sobre a necessidade de bem diagnosticar os nossos hiperten-
sos e principalemente acompanhar a sua medicação habitual,
e dar o apoio considerado fundamental. Para isto nada melhor
do que os Planos Assistenciais Integrados, que estão em
elaboração pelo Departamento de Qualidade em Saúde da
DGS e que concerteza vão ser de grande utilidade na melho-
ria da prática clínica entre nós.

Prevalencia dos factores de risco cardiovasculares em Portugal
Prof. Espiga de Macedo
Professor de Medicina da Faculdade de Medicina do Porto

A prevenção primária de doença cardiovascular (DCV)
envolve a atenção a pessoas sem doença (em oposição à pre-
venção secundária para doentes com DCV conhecida).

As DCV, em particular a doença cerebrovascular e coroná-
ria, são a principal causa de mortalidade e uma das principais
causas de morbilidade e podem ser, na maioria, evitadas atra-
vés de acções preventivas activas.

Ao longo dos últimos anos, a evidência científica tem
demonstrado que muitas das atitudes dos profissionais de
saúde são determinantes para o sucesso de uma efectiva pre-
venção cardiovascular.

Os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários (CSP)
estão, por isso, na posição ideal para investir na prevenção
primária, particularmente nos doentes com factores de risco.

“A importância da Medicina Geral e Familiar na prevenção
primária”
Dra. Maria José Ribas
Especialista em MGF, Presidente do Conselho Clinico da ACES - Porto Ocidental
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De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Controle
das Doenças Cardiovasculares, sem prejuízo de se considerar
a população geral como população-alvo a atingir, deve dar-se
prioritariamente e ab initio uma atenção mais especialmente
dedicada aos portadores de factores de risco e de história
pessoal ou familiar de doença cardiovascular. Torna-se pois
fundamental, na prática diária, o cálculo sistemático do risco
global cardiovascular, avaliando, em cada indivíduo, o seu
risco cardiovascular relativo, absoluto e projectado, de forma
a, atempadamente, poder induzir e envolver o doente na modi-
ficação de um ou mais factores de risco.

Na organização e gestão da prática clínica da equipa de
saúde, nomeadamente do médico e do enfermeiro de família,
esta actividade deve estar sempre presente mas não é desejável
que se transforme numa consulta dedicada. Pelo contrário, deve
ser uma actividade transversal a qualquer contacto com o doen-
te, estendendo-se as intervenções aos vários elementos da equi-
pa. É desejável que passe a ser uma rotina, não uma excepção
dedicada apenas a alguns doentes já por si equivalentes de risco.

As estratégias de intervenção identificadas pela Direcção
Geral de Saúde no mesmo documento incluem, para além da
identificação dos factores de risco: melhorar o diagnóstico e
tratamento da hipertensão arterial; melhorar o diagnóstico e
tratamento da dislipidémia; prevenir e controlar o tabagismo;
reduzir o número de pessoas com excesso de peso / obesida-
de; aumentar a prática regular de actividade física; melhorar o
acesso ao diagnóstico e terapêutica da doença coronária e
melhorar o acesso ao diagnóstico e terapêutica do acidente
vascular cerebral, entre outros.

Destas intervenções, muito ainda há a fazer em Cuidados
de Saúde Primários, sendo, como se disse, uma prioridade,
senão uma emergência, tornar avaliação do Risco Global uma
rotina. A existência de evidência e de registos desta activida-
de deve passar a fazer parte dos indicadores de boas práticas
das Equipas de Saúde.

O desafio passará por uma reflexão sobre a forma de
implementar estas práticas e pela a sua implementação efec-
tiva, pois deste trabalho resultará decerto uma redução da
morbilidade e da mortalidade da população a médio/longo
prazo. Vale a pena o investimento.

Fístulas Artério-venosas Durais (FAVD) são nidus de comu-
nicação artério-venosa situados na espessura da dura mater,
frequentemente na vizinhança de um seio dural que pode estar
estenosado ou obstruído. A sua irrigação depende de artérias
durais e, secundariamente, de ramos paquimeníngeos de arté-
rias cerebrais. A drenagem faz-se através dos seios durais
e/ou de outros canais venosos durais ou leptomeníngeos.
Podem ser constituídas por um ou múltiplos pontos de fístula
e são geralmente adquiridas. A designação fístula não é con-
sensual, justamente por sugerir uma comunicação (demasia-
do) directa entre artéria e veia. Na literatura anglo-saxónica, é
muitas vezes utilizada a palavra “shunt” com o intuito de não
conotar a designação com qualquer caracterização para além
da própria noção de comunicação. Fora de uso está a desig-
nação malformação, já que se presume que estas lesões
sejam, predominantemente, adquiridas.

Trata-se de uma patologia rara, cuja primeira descrição
angiográfica se deve a Sachs em 1931 e cuja história acom-
panha a da angiografia, os avanços técnicos desta permitindo
compreender cada vez melhor a patofisiologia daquela.

Nesta comunicação, apresenta-se a evolução do conjunto
de doentes com FAVD referenciados ao Serviço de
Neurorradiologia do HGSA / CHP e seguidos na sua consulta
externa, enquadrando os respectivos dados clínicos nas clas-
sificações em uso, verificando a correlação destas com a
apresentação clínica, bem como o seu valor prognóstico.

Para isso, fez-se o estudo retrospectivo de todos os doen-
tes com FAVD referenciados ao Serviço de Neurorradiologia do
HGSA / CHP ao longo dos últimos 15 anos, utilizando os regis-
tos do Serviço, recolhendo os seguintes dados: Nome,
Telefone, Idade no diagnóstico, Ano nascimento, Apresentação
Clínica (Hemorragia / Défice neurológico / Cefaleias ou Tinnitus
/ Assintomáticos, inespecíficos ou outros), Localização,
Classificação (Borden, Cognard, Mironov, Geibprasert / WFITN,
Ziepfel), Data e tipo de tratamentos efetuados (via de acesso,
material usado), Hemorragias pós-diagnóstico, Tempo de fol-
low-up, Grau de mRS entrada e final, Resultado (Cura,
Alteração de grau, Sem cura)

Fistulas Durais: Experiência do Serviço de Neurorradiologia do
Hospital Geral de Santo António – Centro Hospitalar do Porto
Dr. João Xavier 
Chefe de serviço de Neurorradiologia do Hospital de Santo António, Porto
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O enorme desenvolvimento das tecnologias de comunica-
ção, com redução de custos e consequente generalização do
acesso a elevadas velocidades de transmissão de dados,
associado à generalização dos sistemas de informação em
saúde nas unidades hospitalares, permite o crescimento signi-
ficativo da utilização da telemedicina.

Os autores partilham a sua experiência de trabalho numa
estrutura dedicada ao diagnóstico médico por imagem à dis-
tância em contexto de urgência – telerradiologia –, e que inclui
a área do Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Propõem a utilização das novas tecnologias telemáticas
para a avaliação clínica do AVC, permitindo a uniformização de
processos de abordagem desta patologia, melhorando o seu
diagnóstico e tratamento em serviços de urgência hospitalar
menos diferenciados, com consequente optimização dos
recursos humanos e financeiros.

Telemedicina: um novo paradigma na abordagem do AVC?

Dr. André Baptista1 e Dr. Paulo Saraiva2

1-Neurorradiologista, ITM - Instituto de Telemedicina; 2-Assistente Hospitalar Graduado de Neurorradiologia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Enquadramento
As doenças vasculares, que incluem doença coronária,

doença arterial periférica e acidente vascular cerebral (AVC),
partilham factores de risco comuns (hipertensão arterial, disli-
pidemia, obesidade, tabagismo, abuso do álcool, entre
outros), bem como consequências negativas para o doente e
para a sociedade. Em particular, o AVC continua a ser a prin-
cipal causa de mortalidade e incapacidade por doenças car-
diovasculares em Portugal, justificando por isso todas as
medidas com vista à sua prevenção primária ou secundária.
Com este caso clínico, pretende-se demonstrar duas possí-
veis manifestações da doença cardiovascular em dois mem-
bros de uma família, que curiosamente têm diferentes formas
de lidar com a doença e seu tratamento.

Descrição do caso
Trata-se de um casal, pertencente a uma família nuclear, de

classe social média-baixa, na fase VIII do ciclo de vida de
Duvall, seguido em consultas domiciliárias. O marido tem 71
anos, hipertensão arterial com hipertrofia ventricular esquerda,
dislipidemia, pré-diabetes, hábitos tabágicos e alcoólicos e
doença arterial periférica dos membros inferiores, tendo já
sido submetido a várias cirurgias de revascularização. Em
tomografia computorizada crânio-encefálica, verificou-se leu-
coencefalopatia isquémica crónica. Apesar das inúmeras

patologias, continua numa fase de pré-contemplação no que
respeita à cessação tabágica e abstinência alcoólica, manten-
do uma adesão inconstante à terapêutica farmacológica insti-
tuída. A esposa, de 69 anos, é obesa, hipertensa e dislipidé-
mica, tendo como antecedentes um AVC aos 50 anos, com
hemiparésia direita espástica e afasia sequelares, sendo inca-
paz de sair de casa e dependente de terceiros para a realiza-
ção de algumas actividades da vida diária. Está medicada com
anti-hipertensor, estatina e antiagregante, que cumpre na tota-
lidade. Apesar das dificuldades, é a doente quem controla a
sua medicação e a do marido, manifestando preocupação
com o estado de saúde de ambos.

Discussão
Com este caso, demonstrou-se duas possíveis manifesta-

ções da doença vascular: doença arterial periférica e leucoen-
cefalopatia isquémica, sem défices objectivos versus doença
cerebrovascular com défices marcados. Por outro lado, enfa-
tiza-se o papel do Médico de Família no seguimento de doen-
tes com sequelas de AVC, nomeadamente na realização de
consultas domiciliárias e no controlo dos factores de risco
vasculares. Este último aspecto implica também a avaliação
da adesão terapêutica e implementação de estratégias para a
melhorar, conseguindo-se dessa forma uma prevenção mais
eficaz.

Sessão do Interno: Doença vascular – 2 faces da mesma doença
Joana Ferreira-Alves
CS Arcozelo/Boa Nova – USF Nova Via.
E-mail: joana_falves@hotmail.com
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais

causas de morte, hospitalização, morbilidade e incapacidade
em Portugal, representando um enorme peso económico para
a sociedade. 

Na maioria dos casos está associado a factores de risco
como: Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidade,
Tabagismo, Sedentarismo e maus hábitos alimentares.

O Médico de Família (MF) deve intervir na prevenção primá-
ria, no entanto nem sempre consegue fazê-lo em tempo útil.
Assim, quando recebe uma nota de alta de internamento na
Unidade de AVC de um utente não utilizador da unidade de
saúde familiar (USF), passa para a dimensão da prevenção
secundária, apoio aos cuidadores, dando-lhes formação e infor-
mação, apoio emocional e psicológico e articulando sempre
que necessário com as entidades de apoio na comunidade.

Caso clínico
Doente do género masculino, 60 anos, caucasiano, soltei-

ro, empregado de mercearia, 4 anos de escolaridade, classe
média de Graffar, previamente saudável, normoponderal, não
fumador, sem consumo de bebidas alcoólicas, alergias conhe-
cidas, medicação habitual ou antecedentes patológicos de
relevo e não utilizador da USF.

24 de Setembro de 2009: acordou pelas 7 horas da manhã
do dia com hemiparésia esquerda e disartria. Foi levado por
intervenção do INEM ao Centro Hospitalar do Porto (CHP).
Ficou internado com diagnóstico de AVC por trombose parcial

da Artéria Cerebral Média direita. De acordo com a avaliação
realizada e expressa na nota de alta foi diagnosticada tensão
arterial elevada. Foi-lhe dada alta e encaminhado para Unidade
de Cuidados Continuados de Vila Real, onde ficou internado
durante 6 semanas, tendo alta a 12 de Dezembro de 2009.
Manteve consulta de Medicina Física e Reabilitação (MFR) no
CHP até 8 de Abril de 2010. Tem feito fisioterapia com sucesso,
tendo recuperado a articulação verbal e força muscular, man-
tendo alguma espasticidade e rigidez articular. Actualmente
medicado com Fluoxetina 20, indapamida 1,5, ramipril 5, sin-
vastatina 20 e tromalyt 150. Vive com familiares que o apoiam.
Neste momento desenvolveu um quadro depressivo. 

Conclusões
Apesar de todos os esforços investidos na prevenção primá-

ria nos nossos utentes, o sucesso não é de 100%, neste caso nos
doentes que não utilizam as consultas nos Cuidados de Saúde
Primários. Num doente com AVC há factores de risco que o MF
deverá empenhar-se para que sejam resolvidos e minimizados.

Este caso clínico destaca a importância da reabilitação do
utente com AVC e apoio aos cuidadores, realçando a preven-
ção secundária como componente importante no quotidiano
da Medicina Geral e Familiar para diminuir gastos e atingir
ganhos em saúde.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, factor de
risco, prevenção primária e prevenção secundária 

Sessão do Interno: Doutor. tive um AVC. E agora?
Filipa Castro
USF St. André de Canidelo.

Introdução
Em Portugal, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem um

impacto marcante. Corresponde à primeira causa de morte
(taxa de mortalidade de 105/100000 habitantes/anoACSS,2007) e é
responsável por mais de 32000 internamentos/anoDGS,2003-2005.
Cerca de metade dos doentes que sobrevivem a um AVC fica
com incapacidade ou sequelas importantes e muitos necessi-
tam mesmo de cuidados de terceiros, para continuar a viver
em comunidade. Habitualmente, são os familiares mais direc-
tos que se tornam cuidadores informais. Quando esta mudan-
ça ocorre no ciclo de vida familiar, é necessária uma reestru-
turação e o primeiro impacto pode ser de dúvida em relação à
prestação de cuidados. Nesse sentido, é fundamental redefinir
as funções e responsabilidades de cada elemento, bem como
ajudar a perspectivar potenciais obstáculos ou desafios, iden-
tificar crises e lidar com os sentimentos de angústia que
podem surgir nesta etapa. 

Descrição do caso
Doente do sexo feminino, 69 anos, reformada de domésti-

ca, casada e com 2 filhos. Família nuclear, Graffar III, fase VIII
do Ciclo de Vida Familiar de Duvall. Quadro demencial asso-
ciado a multienfartes conhecido desde 1999. AVC isquémico
em 2004, com hemiparesia direita de predomínio crural e epi-

lepsia sequelares. Obesidade, Hipertensão Arterial,
Dislipidemia e Diabetes mellitus tipo 2 como factores de risco
cardiovascular. Incontinência urinária, com necessidade de
uso de fralda. Osteoporose. Marcha de pequenos passos,
com apoio. Desde 2004 que o marido se tornou o seu cuida-
dor informal, cooperando nos cuidados de saúde e reabilita-
ção, auxiliando nas actividades de vida diária e tendo reestru-
turado a casa de modo a adaptar-se às suas incapacidades.

Discussão
O processo de reabilitação dos doentes com sequelas de

AVC, desenvolvido na tentativa de implementar o maior grau
de autonomia possível e de re-integrar o indivíduo na comuni-
dade, é lento e longo. As exigências vão variando com o
decurso da doença, grau de incapacidade e ganhos obtidos.
Torna-se fundamental uma adaptação do domicílio às limita-
ções do doente, nomeadamente da estrutura da casa, do
mobiliário e dos equipamentos. A todo este percurso está
ainda inerente uma componente afectiva marcante, que recai
sobretudo sobre o doente e seus cuidadores informais.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Reabilitação,
Prestação de cuidados, Cuidador informal.

Sessão do Interno: Na Saúde e na Doença…
Mariana Martins1, Ângela Teixeira2

1-Interna de Medicina Geral e Familiar - USF Nova Via (ACES Espinho/Gaia); 2-Assistente de Medicina Geral e Familiar - USF Nova Via (ACES
Espinho/Gaia).
E-mail: marianaltmartins@hotmail.com
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral é das principais causas de

morte e dependência em Portugal. É um problema major de
saúde pública, deixando muitos dos sobreviventes com
sequelas físicas e psíquicas, o que confere à doença um enor-
me impacto em termos sociais e económicos. 

Caso clínico
Utente do sexo masculino de 58 anos, raça caucasiana,

casado. Antecedentes médicos: HTA e dislipidemia medica-
das e controladas (bisoprolol 5 mg/dia, sinvastatina 20
mg/dia); Consumo tabágico desde há 40 anos (80 UMA); con-
sumo etílico moderado; sem antecedentes familiares relevan-
tes. Consultas médicas regulares.

Em Junho de 2006 teve AVC isquémico em território da
artéria cerebral média esquerda de provável etiologia cardio-
embólica. Realizou craniotomia descompressiva durante o
internamento por hipertensão intracraniana. Teve alta em
Julho de 2006 com os seguintes disgnósticos: AVC isquémico;
Cardiopatia isquémica; HTA; Dislipidemia; FA paroxística.
Como sequelas apresentava: afasia mista de predomínio
motor; Hemianópsia homónima direita; Hemiparésia direita
com força de grau 2-/5 do membro superior e do grau 3-/5

membro inferior. Limitações articulares importantes do ombro,
punho e dedos direitos. Iniciou sessões fisioterapia e terapia
da fala após episódio 3 vezes por semana.

Exame físico actual (62 anos): consciente, colaborante para
ordens simples com uma dependência moderada (Indíce
Barthel: 50), mantém afasia do tipo misto predominantemente
motora conseguindo verbalizar apenas algumas palavras, sem
construção de frases; Hemiparésia direita tendo iniciado recen-
temente treino da marcha com apoio. Medicação actual:
Hidantina 100mg 2xs dia; Acenocumarol conforme esquema
terapêutico; Omeprazol 40mg; Espironolatona 1x dia; Fluoxetina
20mg; Ramipril 2,5mg; AAS 150mg; Rosuvastatina 10mg.
Mantém tratamentos de fisioterapia e de terapia da fala 3 vezes
por semana.

Discussão
A adaptação à incapacidade física pós AVC é um processo

de colaboração entre o paciente, família e profissionais de
saúde. Essa colaboração não se limita aos ambientes hospita-
lares e deve prosseguir durante toda a trajectória da doença.
O AVC constitui, então, um desafio tanto pelo impacto social,
quanto pelas repercussões na vida das pessoas e das suas
famílias.

Sessão do Interno: Resumo – Caso Clínico
Ricardo Silva 
USF Santo André de Canidelo.

Enquadramento
O controlo dos factores de risco cardiovasculares (FRCV)

modificáveis constituem o pilar para a diminuição da progres-
são da doença aterosclerótica diminuindo, desta forma, o
risco de acidente vascular cerebral (AVC) isquémico. O médi-
co de família, pela sua posição central, continua a ter um papel
fulcral no controlo destes FRCV na comunidade. No entanto, a
sociedade civil está muito mais atenta aos sinais de alerta do
AVC o que , de facto, constitui uma ferramenta poderosa na
potencial diminuição de mobimortalidade associada a este fla-
gelo nos países ocidentais, entre os quais se inclui Portugal.

Descrição do caso
Trata-se de um homem com 89 anos de idade, previamen-

te independente para as actividades da vida diária. Como
antecedentes patológicos destacam-se: hipertensão arterial ,
dislipidemia, patologia vascular arterial periférica, doença
coronária e uma arritmia cardíaca que levou á implementação
de pacemaker. Da sua medicação habitual constavam fárma-
cos das seguintes classes terapêuticas: beta-bloqueador, tia-
zida, estatina e antiagregante palquetário. Utilizador activo das
consultas de vigilância na sua unidade de saúde.

Em Outubro de 2010 dá entrada no serviço de urgên-
cias(S.U) por um quadro de instalação súbita caracterizado
por afasia, hemiparésia direita e alterações do equilíbrio.
Segue-se o internamento na unidade de AVC. Após investiga-

ção etiológica é considerado como diagnóstico de partida um
AVC lacunar vertebro-basilar de tipo isquémico. O período de
internamento nesta unidade tem uma duração de 2 semanas.
Após evolução favorável é orientado para uma unidade de
convalescença pertencente á rede de cuidados continuados
do Sistema Nacional de Saúde. Aqui permanece durante mais
30 dias, integrado num plano de cuidados que visou a reabili-
tação motora e funcional bem como um controlo adicional dos
FRCV. No momento de alta desta unidade o doente encontra-
va-se capaz de deambular com a ajuda de bengala, apresen-
tava um défice ligeiro na articulação e expressão verbal, o trei-
no da escrita revelou-se satisfatório e não se detectaram défi-
ces cognitivos limitativos e anormais para a idade.

Discussão
Este caso clínico demonstra a importância do controlo

apertado de todos os FRCV que podem existir num indivíduo.
Na verdade, a idade, como FRCV não modificável acaba por
ter um peso relativo com alguma importância na dinâmica de
instalação das doenças cardiovasculares. A procura rápida
por parte dos utente do S.U, a instalação de medidas imedia-
tas de tratamento e diagnóstico bem como o controlo aperta-
do pós-episódio constituem uma cadeia de acontecimentos
que fazem a diferença na mortalidade e morbilidade associa-
das. A existência, mais recente, de unidades de convalescen-
ça vieram enriquecer o potencial da reabilitação precoce tão
valiosa nestes casos.

Sessão do Interno: Acidente vascular cerebral isquémico lacunar
em doente idoso – A propósito de um caso clínico
Sara Santiago
USF Anta ( ACES Espinho/Gaia).
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As cefaleias, uma das queixas neurológicas mais frequen-
tes, poderão estar relacionadas com patologia vascular. A
natureza desta relação é complexa, apresentando-se sob
várias vertentes:

– Cefaleias causadas por AVC ou doença vascular: AVC
hemorrágico, isquémico ou trombose venosa cerebral;
cefaleias por falha no mecanismo de autoregulação cere-
bral e disfunção endotelial; síndromes de vasoconstrição
cerebral benignos, idiopáticos, por angiopatia ou iatrogé-
nicos; dissecções arteriais;

– Cefaleias sintomáticas, com ou sem características de
enxaqueca, resultantes de lesões estruturais cerebrais ou
arteriais: aneurismas, malformações arteriovenosas e
algumas vasculopatias

– Enxaqueca e AVC: 
– enxaqueca com aura, com maior risco de AVC; interac-

ções com outros factores de risco vascular, a indução
de fenómenos protrombóticos e arritmias paroxisticas,
a provável relação com foramen ovale patente e a sua
associação com outras vasculopatias (esporádicas ou
genéticas)

– enxaqueca que se apresenta como AVC ou AIT (enxa-
queca com aura prolongada ou variantes de enxaqueca
com sinais focais menos frequentes)

– enxaqueca como causa de AVC: enfarte migranoso 

– Dor central pós AVC, como consequência de lesão no
tracto espino-tálamo-cortical, com características clínicas
de dor neuropática; denominada de dor talâmica, embora
a lesão causal, na maioria dos casos, não envolva o tála-
mo; mecanismos fisopatogénicos pouco conhecidos.

Quando e como doi um AVC
Maria Gabriela Lopes
Assistente Hospitalar de Neurologia do HSA – Porto

There is accumulating evidence for connections between
migraine and stroke. The relationships between the two condi-
tions appear complex. Migraine is a risk factor for stroke.
Particularly, patients with migraine with aura have an increased
risk of ischemic stroke, this risk is further increased in women,
before age 45 years, with use of oral contraceptives or with
smoking. Some data also suggest that migraine with aura is
associated with an increased incidence of white-matter hype-
rintensities in the general population. In contrast, migraine
attacks appear unlikely to be the direct cause of cerebral
ischemic lesions. It is worth noting that migrainous infarctions

are extremely rare. The link between migraine with aura and
stroke may be due to common factors between these two con-
ditions. Recent findings concerning the pathophysiology of
migraine suggest that the association between migraine and
stroke may have different sources. Several components invol-
ved in the maintenance of ionic homeostasis or in the functio-
ning of the neurovascular unit at the cortical level may play a
key role in the relationships between migraine and cerebrovas-
cular disorders. The different facets of these complex rela-
tionships will be analyzed and discussed. 

Migraine and stroke: beyond pain
Prof. Hugues Chabriat 
University Paris, Dept Neurology GH Saint-Louis Lariboisiere, Paris France.

A dor no contexto clínico pós AVC é uma circunstância fre-
quente, embora nem sempre reconhecível. Trata-se de uma cir-
cunstância de difícil avaliação e valorização, dados os condicio-
nalismos do quadro clínico, nomeadamente nos casos de per-
turbação de comunicação. Pressupõe uma dificuldade acresci-
da na sua abordagem etiológica e terapêutica e com prejuízo
marcado na qualidade de vida dos doentes e cuidadores.

Neste âmbito convém distinguir causas directamente rela-
cionadas com o AVC, causas sequelares indirectas e causas
não relacionadas com o AVC, que também poderão fazer
parte do potencial quadro álgico existente.

Nas causas directamente relacionadas com o AVC, a cefaleia
na fase aguda e o ombro doloroso na fase crónica, são os qua-
dros álgicos mais frequentes. Importa também reconhecer a dor
central pós AVC, que embora de incidência discreta nas diferen-
tes séries de estudo, implica quase sempre uma abordagem
multiprofissional e com resultados terapêuticos nem sempre efi-
cazes, pelo que se torna um verdadeiro desafio terapêutico.

A dor músculo-esquelética é também usual em doentes
com patologia vascular cerebral, quase sempre como conse-
quência indirecta de sequelas de AVC e associada a altera-
ções biomecânicas ou de sobrecarga músculo-tendinosa.

Dor pós AVC
Filipe Antunes
Serviço de MFR / Unidade de Dor, Hospital de Braga.
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Dentro das condições dolorosas particulares após o AVC,
destacam-se o ombro doloroso do hemiplégico que pode sur-
gir em diferentes contextos clínicos e afectando até cerca de
70% dos doentes no primeiro ano pós-AVC. Pode persistir
durante anos e tornar-se refractário ao tratamento, sendo um
factor limitante da qualidade de vida e do programa de reabi-
litação do doente com AVC. É uma condição multifactorial e
não dependente apenas de alterações biomecânicas. Tem fac-
tores preditivos na sua génese e a sua prevenção é primordial.

O síndrome doloroso regional complexo é outra das condi-
ções a ter em linha de conta, podendo afectar 10 a 15% dos
doentes, nomeadamente com atingimento do membro supe-
rior. Tem uma fisiopatologia mal esclarecida, sendo a imobili-
dade o factor perpetuador da resposta inflamatória e da croni-
ficação da dor. Pressupõe uma abordagem eminentemente clí-
nica e uma concepção terapêutica multifacetada, de forma a
ser eficaz do ponto de vista analgésico e sobretudo funcional.

Total or subtotal middle cerebral artery (MCA) infarction,
including the basal ganglia, is a life threatening event leading
to severe brain swelling between the second and fifth day after
acute stroke. Mass effect causes further destruction of former-
ly healthy brain tissue and leads to significant brain shift. This
is responsible for the rapid and severe neurological impairment
seen in such patients. In prospective series the fatality rate of
these patients was approximately 80% despite maximal medi-
cal treatment. For these patients the term “malignant infarct”
was coined. Especially younger patients suffer from exactly
this type of infarction, therefore, strong efforts were made to
find the optimal treatment solution in the last decades.

Besides improved conservative therapy comprising the
attempt of re-canalisation of vessels, and an advanced inten-
sive care regime including anti-edema- and ICP therapy, opti-
mization of cerebral perfusion pressure and hypothermia, addi-
tionally, outcome of patients remains frustrating. Despite the
evidence being weak, decompressive surgery may represent
one of the most promising treatment options. The rationale of
removing a part of the neurocranium is to create space for the
expanding brain and to relieve pressure from the midline struc-
tures. Ideally, this normalizes intracranial pressure and therefo-
re improves cerebral perfusion pressure and solves jeopardi-
zed but still healthy brain tissue. 

The surgical technique commonly used is a hemicraniecto-
my. Size of the bone flap should reach a diameter of at least
14x10 cm and the dura should be opened and enlarged. 

Although decompressive surgery often represents a life-
saving measure, controversy still exists concerning an accep-
table outcome of the patients. 

For a long time, only non-randomized, retrospective case
series employing heterogeneous inclusion criteria had sugges-
ted that decompression surgery might be beneficial in the the-
rapy of space occupying MCA infarction, especially emphasi-
zing mortality rate. Recently, Vahedi et al. (Lancet Neurology
2007) published results of a pooled analysis of three prospec-
tive randomized controlled trials on early decompression sur-

gery (DECIMAL; DESTINY I; HAMLET). In total, 93 patients
were included randomized to surgery (n=51) or maximal medi-
cal conservative treatment (n=42). Primary outcome was quan-
tified in a modified Rankin score (mRS) at 1 year dichotomized
between favorable (0-4) and non-favorable (5 and death) out-
come. Secondary outcome measure was the mortality rate
after 1 year. Due to treatment, patients differed significantly
after 1 year: patients randomized to surgery had a mRS ≤ 4
(75% vs. 24%, p<0.0001) and mRS ≤ 3 (43% vs. 21%,
p<0.014). Likewise, mortality rate differs significantly between
these two groups (78% vs. 29%, p<0.0001) favoring surgery.
The number needed to treat was two in patients with mRS ≤ 4,
4 in patients with mRS ≤ 3 and 2 for mortality, regardless of the
neurological outcome. Therefore, authors concluded that not
only mortality rate could be reduced, but also neurological
function improved performing decompressive surgery within
48 hours after stroke. Moreover, information concerning quali-
ty of life of survivors is essential. Standard outcome measures
(GOS, motor deficits) are not sufficient, and assessment of
cognitive impairment and communication skills are necessary. 

The ideal time of performing decompressive craniectomy
still remains a matter of discussion. Because the course of
patients with space occupying MCA infarction is clearly pre-
dictable it is not reasonable to wait until clinical deterioration
occurs. Thus, we advocate for surgery within 24 hours after
beginning of symptoms for any patient with neuroradiologic
signs of massive MCA infarction and deterioration of clinical
status. We refrain for applying a rigid age limit, tending to relay
on health and social conditions of each patient. If the dominant
hemisphere is concerned we recommend discussing probable
residual deficits with the patients` families and attempting to
assess the patients` attitude.

In summary, based on current facts and data there is a clear
evidence that decompressive surgery reduces mortality in
patients with malignant MCA infarction without increasing the
number of severely disabled survivors, at least in patients
younger than 6o years. For elderly patients a new prospective
trail (DESTINY II) has been started. 

Decompression craniectomy in malignant MCA Stroke
Prof. Andreas Unterberg
Chairman and Director Department of Neurosurgery University of Heidelberg
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As espécies reactivas de oxigénio (ROS) e azoto (RNS) são
reconhecidas como espécies moleculares capazes de exercer
um efeito duplo, como indutoras de lesão celular ou como
sinalizadores intracelulares cruciais na manutenção da
homeostasia funcional da célula. A formação de ROS e RNS
envolve processos metabólicos finamente regulados por enzi-
mas específicas, de entre as quais se destacam as isoformas
da sintetase do óxido nítrico (NOS) e a NAD(P)H oxidase. O
aumento da produção destas espécies radicalares ou a sua
produção crónica gera stress oxidativo, enquanto níveis bai-
xos ou moderados de ROS/RNS têm um papel fisiológico, pro-
tegendo as células do stress oxidativo, restabelecendo ou
mantendo o “balanço redox” ou “homeostasia redox”. Surge
assim um novo conceito de stress oxidativo como “uma alte-
ração da sinalização e do controlo redox” que reconhece a
existência de circuitos celulares de oxidação /redução especí-
ficos dos vários compartimentos celulares. Reconhece-se a
existência de várias isoformas de enzimas e proteínas antioxi-
dantes, específicas de compartimento celular e de tecido.

Estudos epidemiológicos e clínicos, embora não consen-
suais, têm mostrado que um reforço das defesas antioxidan-
tes, nomeadamente dos flavonoides, se associa a um risco
reduzido para várias doenças e que os micronutrientes são
importantes moduladores da sinalização redox celular, um
processo finamente regulado, que estabelece uma forte liga-
ção entre dieta, saúde e doença.

Com base nos novos conceitos de stress oxidativo e de
modulação por nutrientes, é possível desenvolver novas abor-
dagens terapêuticas específicas de tecido, dirigidas a circuitos
redox compartimentalizados, com maior possibilidade de
sucesso.

Antioxidantes e Oxidantes Revisitados
Catarina Resende de Oliveira
Faculdade de Medicina e Centro de Neurociências e Biologia Celular, Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.

O vinho é genericamente uma bebida alcoólica, cuja utili-
zação transcende, em muito, o início da era Cristã, confundin-
do-se com a própria história da humanidade. É produzido pela
fermentação do sumo de uva realizada por leveduras. No caso
concreto de uma fermentação vinária, Saccharomyces cerevi-
siae é a levedura, por excelência fermentativa, que utiliza os
açúcares presentes nas uvas (glucose e frutose) como fonte
de carbono e de energia, originando, como produtos finais
principais, CO2 e etanol, bem como centenas de outros meta-
bolitos que contribuem para a complexidade do vinho. Há
muito que se sabe que o consumo crónico e excessivo do
vinho leva à doença, enquanto o consumo moderado poderá
ter efeitos benéficos. Na base deste binómio de efeitos figura
o etanol, cujo papel na nutrição e saúde humana é bastante
complexo. Por um lado, é uma de fonte de energia capaz de
fornecer calorias para diversas actividades biológicas. Por
outro, e ao contrário do que acontece para outros nutrientes
da dieta alimentar, não há forma para o seu armazenamento
celular e a sua entrada nas células não é mediada por proteí-
nas transportadoras, difundindo-se livremente através da
membrana plasmática. No entanto, os efeitos benéficos do
vinho não estão somente associados ao etanol, mas principal-
mente a diversos compostos antioxidantes, particularmente
fenólicos, presentes na sua composição. Dos compostos

fenólicos presentes nas uvas, os polifenóis (flavonóides, tani-
nos, catequinas e o resveratrol) surgem como os mais estuda-
dos. São vários os estudos em diversos “organismos modelo”
que sugerem que os flavonóides e o resveratrol (presente em
vinhos tintos e brancos), poderão estar associados a efeitos
benéficos do vinho em doenças cardiovasculares e neurode-
generativas, bem como a efeitos protectores contra o cancro,
embora estes resultados ainda não tenham sido demonstra-
dos na prática clínica. A quantidade destes compostos fenóli-
cos, presentes no mosto de uva, pode aumentar significativa-
mente no vinho devido à sua maior solubilidade em etanol do
que numa solução aquosa. Tal está também fortemente
dependente de vários factores, que vão desde variáveis bási-
cas do processo fermentativo em si mesmo (temperatura e pH
do mosto/vinho e temperatura de fermentação), passando
pela selecção da levedura fermentativa, até ao processo tec-
nológico utilizado na produção do vinho. Na presente comuni-
cação serão revisitados alguns dos estudos internacionais
mais recentes no âmbito desta problemática, procurando-se
identificar, referir e discutir algumas das especificidades dos
vinhos portugueses que poderão constituir uma mais-valia
para a sua utilização associada a efeitos benéficos na saúde
humana. 

O caso especial do vinho – Que lugar a uma especificidade
Portuguesa?
Cecília Leão
Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS), Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho, Braga, Portugal.
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O AVC é a causa líder de incapacidade no adulto. Cerca de
metade dos sobreviventes apresentam sequelas motoras e/ou
cognitivas que afectam a sua funcionalidade e autonomia e
diminuem a sua qualidade de vida. Cerca de 25% dos doen-
tes pós-AVC necessitam de ajuda nas AVD, por problemas
motores. Os sintomas cognitivos afectam igualmente a auto-
nomia e os seus deficits podem inclusivamente exceder as
limitações motoras.

Tradicionalmente, os deficits pós-AVC têm sido subdiag-
nosticados e assume-se a presunção de que as terapêuticas
medicamentosas e físicas não são eficazes a partir de um
certo período pós-AVC (tipicamente após 6 meses a um ano),
alimentando o niilismo médico. 

Por outro lado, os custos de pesquisa de uma indicação
para um medicamento antigo esbarram com a dificuldade em
patrocínios. Perante as limitações, os médicos, confrontados
com o desejo de prestar os melhores cuidados para melhoria
do prognóstico funcional, estabelecem práticas para a lesão
cerebral, nem sempre completamente baseadas em evidên-
cias, incluindo o uso de medicação off-label.

Na Reabilitação pós-AVC, a terapêutica farmacológica
assume um lugar primordial no prognóstico funcional (e vital,
em algumas circunstâncias). A medicação pode ser utilizada
na melhoria da recuperação neurológica e/ou funcional ou no
tratamento de complicações (que interferem na reabilitação
e/ou qualidade de vida). 

A Reabilitação abrangente, integral e intensiva é o gold
standart para a máxima recuperação possível. A medicação
pode facilitar a recuperação de neurónios lesados, a plastici-
dade cerebral, as funções cognitivas, motoras e sensoriais.
Muitos são os medicamentos utilizados com este objectivo,
em particular agonista dopaminérgicos e noradrenalinérgicos,
inibidores da acetilcolinesterase, antidepressivos, estimulan-
tes e outros agentes com possíveis efeitos neutróficos e/ou

neuroprotectores (por exemplo, metilfenidato e a citicolina).
Apesar da evidência crescente desta medicação, em particu-
lar em animais de laboratório, são muitas as dúvidas sobre a
posologia e início e fim da medicação, tipo de lesão (localiza-
ção, volume e etiologia) e de doente com indicação para a
medicação. Curiosamente, os antidepressivos (dos diferentes
tipos, como os tricíclicos ou os ISRS, ISRN e ISRSN) demons-
tram melhoria da recuperação neurológica, enquanto que a
sua acção na depressão tem sido melhor evidenciada na pre-
venção da depressão pós-AVC, com melhoria da funcionalida-
de, autonomia e prognóstico vital. 

A medicação também pode interferir negativamente na
reorganização funcional, atrasando a recuperação, sendo os
depressores do SNC, em particular as benzodiazepinas e
outros hipnóticos os melhores estudados. 

Os doentes pós-AVC sofrem de complicações que podem
interferir na Reabilitação, designadamente de espasticidade,
ombro doloroso, síndrome ombro-mão e síndrome de dor
regional complexa (SDRC), dor central, osteoporose e quedas,
infecções urinárias e pneumopatias, artroses, distonia…,
todas estas situações exigindo medicação.

O hemiplégico de causa vascular é um doente com patolo-
gia base,na origem do AVC, muitas vezes idoso (com patolo-
gia degenerativa neurológica, sensorial, osteo-articular, etc.) e
com sequelas e complicações que exige tratamento farmaco-
lógico sob a responsabilidade de médico com formação só
possível de adquirir em equipa dedicada e com experiência
(número de doentes / ano) na Reabilitação do doente com
AVC. 

É objectivo desta palestra que os médicos, fisiatras e não
fisiatras, melhorem os seus conhecimentos neste aliciante
assunto tão vasto e insuficientemente desenvolvido, mas de
importância única para a melhoria da funcionalidade, autono-
mia, qualidade de vida e sobrevida destes doentes.

Terapêutica farmacológica com influência na reabilitação 

Jorge Laíns
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Hospital Rovisco Pais.
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Os princípios fundamentais de reabilitação do doente com
AVC concentram-se na otimização da reorganização cerebral,
maximizando a recuperação neurológica e a funcionalidade,
restabelecendo ao máximo possível a participação do doente
no seu ambiente original. 

Em Portugal a oportuna acessibilidade ao internamento em
Serviços de Reabilitação está em parte comprometida desde
logo, uma vez que o número de camas de internamento é defi-
citário, embora tenha aumentado nos últimos anos com a cria-
ção dos novos Centros de Reabilitação. Por outro lado, as
necessidades têm progressivamente aumentado como conse-
quência da diminuição da mortalidade após AVC e do crescen-
te nível exigência em cuidados de saúde da sociedade actual. 

O internamento dos doentes com AVC em serviços de rea-
bilitação especializada, pluriprofissional, está associado com
melhores resultados funcionais, redução da mortalidade,
menor tempo de permanência hospitalar e menor necessida-
de de institucionalização.1

Evidência crescente documenta que o inicio precoce do
programa de reabilitação integral e pluriprofissional tem influên-
cia positiva nos resultados funcionais dos doentes com AVC. 

Há fortes evidências de que o internamento em serviço rea-
bilitação, especializado e pluriprofissional, dos AVC de maior
gravidade na fase subaguda associa-se a redução na mortali-
dade,  e no subgrupo com AVC moderadamente grave melho-
ra os resultados funcionais, em comparação com a aborda-
gem convencional.2

No subgrupo com AVC de gravidade ligeira existem fortes
evidências que o internamento em serviço de reabilitação
especializado não melhorará o resultado funcional e nem
reduz mortalidade quando comparado com a abordagem con-
vencional.2

A reabilitação do AVC em ambulatório abarca um conjunto
de intervenções diversas e pouco uniformes, no entanto é
parte integrante do contínum do processo de reabilitação.
Existem fortes evidências que doentes de menor gravidade
com alta precoce do internamento podem ser reabilitados
com sucesso por equipa pluriprofissonal especializada na
comunidade, reduzindo a duração do internamento em uma
semana.2 Actualmente, não se sabe se os doentes com AVC
severo ou moderado podem ser tratados exclusivamente por
estas equipas na  comunidade.2

O internamento em serviços de reabilitação especializada,
pluriprofissional é o “gold standard” na reabilitação dos doen-
tes após AVC.3

A reabilitação do AVC em ambulatório permite manter os
ganhos funcionais obtidos durante o internamento, e ao
mesmo tempo ajuda a reduzir a duração do internamento.

1. Robert Teasell, Matthew J. Meyer, Andrew McClure, et col.
International Perspective of Stroke Rehabilitation . Top Stroke
Rehabil 2009;16(1):44–56

2. Robert Teasell, Norine Foley , Katherine Salter  et col.EVIDENCE-
BASED REVIEW OF STROKE REHABILITATION. Executive
Summary (11th Edition)

3. Koen Putman and Liesbet De Wit. European Comparison of
Stroke Rehabilitation. Top Stroke Rehabil 2009;16(1):20–26

Após a fase inicial: Reabilitação em Internamento ou
Ambulatório?
Anabela Pereira 
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais (Serviço de Reabilitação Geral de Adultos).

A intervenção da Terapia Ocupacional em indivíduos que
sofreram um Acidente Vascular Cerebral segue um trinómio de
actuação semelhante ao usado em todas as outras patologias:
avaliar, reeducar e readaptar.

Apesar da presença dos terapeutas ocupacionais se justifi-
car em todas as fases da reabilitação (fase aguda, fase de rea-
bilitação e transição para a comunidade) é sobretudo nas duas
últimas que a sua actuação é imprescindível.

Independentemente da fase de reabilitação em que o indi-
viduo se encontre, a avaliação (padronizada e validada) é sem
dúvida de importância extrema. Existem instrumentos de ava-
liação que permitem quantificar deficits específicos em áreas
e componentes de desempenho como sejam as Actividades
da Vida Diária, Função do Membro Superior, Função Visual,

Cognição, Planeamento Motor, etc. Estes instrumentos ser-
vem para preparar o plano de tratamento e para determinar de
forma objectiva os progressos do indivíduo.

No tratamento a Actividade Terapêutica, é a forma de inter-
venção da Terapia Ocupacional. É através do uso de tarefas
concretas que promovem comportamentos que se afastam da
disfunção, fomentando uma maior autonomia e independên-
cia, incrementando-lhes a qualidade de vida.

Por último, numa fase de planeamento da alta e posterior
integração na comunidade, é necessário aprimorar o estudo
de ajudas técnicas individuais e adaptações do meio envol-
vente, que já vinha a ser feito nas outras fases da reabilitação,
de forma que o regresso à vida quotidiana seja o mais próxi-
mo possível da vivência normal, pois mesmo após um AVC a
vida continua…

Reabilitação: Um direito enquanto há vida
Terapia Ocupacional – uma necessidade
Paula Alexandra Costa
Terapeuta Ocupacional, Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional da Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa – IPSN - CESPU.
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Introdução
A Granulomatose de Wegener é uma vasculite de etiologia

desconhecida. Classicamente afecta as vias respiratórias, pul-
mões e rins sendo raro o envolvimento neurológico. Apresen-
tamos um caso clínico de polineuropatia craniana como forma
de apresentação de Granulomatose de Wegener, em que ini-
cialmente se colocou a hipótese diagnóstica de trombose
venosa cerebral séptica.

Caso Clínico
Mulher de 59 anos de idade, saudável. Recorreu ao nosso

hospital por um quadro clínico com um mês de evolução de
otite, à qual se seguiu de forma indolente, alteração da mími-
ca facial homolateral, disfagia para líquidos e disfonia. Na
observação neurológica objectivou-se parésia dos VII, IX, X e
XI nervos cranianos direitos, sendo o restante exame neuroló-
gico normal. Destaca-se da investigação inicialmente realiza-
da: TC de pescoço sem alterações; RNM-CE que evidenciou
formação tecidular na região do buraco lacero posterior à
direita; Veno-RNM e Veno-TC sugestivas de de neurinoma dos
nervos baixos direitos ou glomus jugular; estudo do LCR den-
tro da normalidade; sem alterações laboratoriais incluindo
estudo dos factores protrombóticos e marcadores tumorais.
Realizou-se posteriormente angiografia cerebral que refutou
as hipóteses neoformativas anteriormente colocadas e que
revelou a presença de trombose venosa cerebral, confirmada
em Veno-RNM realizada posteriormente. Assumiu-se então a

presença de uma trombose venosa cerebral secundária a oto-
mastoidite. Contudo, dada a faixa etária da doente completou-
se a investigação para pesquisa de neoplasia oculta, tendo-se
realizado TC-torácico que detectou múltiplas imagens nodula-
res pulmonares, que apesar de sugestivo de lesões secundá-
rias, por não ter sido encontrada lesão primária, com indica-
ção para seguimento. A doente teve alta antiagregada. Cerca
de 6 meses depois a doente foi reinternada com um quadro de
cefaleias de novo. Realizou-se RNM que mostrou realce
meníngeo após administração de gadolínio e uma PL com
LCR com alterações inflamatórias. Analiticamente destaca-
ram-se: elevação da VS, leucocitose e microhematúria e que a
investigação auto-imune manteve-se sem alterações.
Baseado no envolvimento do tracto respiratório, renal e neu-
rológico, e de acordo com critérios diagnóstico foi colocado o
diagnóstico de granulomatose de Wegener, tendo-se inaciado
corticoterapia e ciclofosfamida com melhoria clínica.

Conclusão
O diagnóstico de Granulomatose de Wegener não é linear

dado o seu amplo diagnóstico diferencial. Contudo, o diagnós-
tico e tratamento precoce são da maior importância pela eleva-
da mortalidade que esta entidade acarreta. Apesar dos ANCA
serem um marcador sensível e específico da Granulomatose de
Wegener, não fazem parte dos critérios diagnósticos e a sero-
negatividade não deve assim atrasar o tratamento.

CC2. Granulomatose de Wegener seronegativa com
apresentação clínica de polineuropatia craniana

Sara Machado1, Nuno Inácio1, José Alves2, Luísa Biscoito3, João Paulo Farias4, Amélia Nogueira Pinto1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Medicina IV, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca; 3-Serviço de Neurorradiologia, 4-Serviço de
Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria.
E-mail: sara_machado@hotmail.com

Introdução
A síndrome de pseudoacento estrangeiro é uma alteração

neurológica do discurso, provocada por um TCE ou um AVC.
Estes doentes apresentam padrões fonéticos que não são
encontrados nos nativos da língua mas, cumprem com todas
as regras fonológicas. Dos erros segmentais resultam as prin-
cipais alterações prosódicas, contribuindo isso, para a per-
cepção do acento estrangeiro.

Caso Clínico
Analisa-se o discurso de uma doente de 61 anos de idade

com história de acidente vascular cerebral prévio e com diag-
nóstico de síndrome de pseudoacento estrangeiro.

Com base no registo áudio e vídeo da avaliação procedeu-
se a uma análise perceptiva, acústica e linguística do discurso
espontâneo, proposicional e automático, repetição de pala-
vras e frases e leitura de texto.

Em termos globais a comunicação oral da doente é inteli-
gível e funcional, com ligeiras pausas anómicas, mas causa
estranheza e incómodo ao interlocutor pelos excessos linguís-

ticos, vocais e gestuais.
Observa-se: contorno melódico inapropriado em todas as

frases; intensidade vocal e altura tonal acima do limiar de con-
forto para as mulheres da mesma faixa etária; segmentação
sistemática do contínuo da fala com raros casos de coarticu-
lação; marcação excessiva da sílaba tónica, com exagerado
aumento de intensidade e substituição da vogal tónica, assim
como a omissão e substituição de fonemas em final de pala-
vra conferindo uma semelhança com as variantes dialectais
algarvia e açoriana, consoante o ouvinte.

O estudo pormenorizado do discurso permitiu a confirma-
ção do diagnóstico, fundamentou a hipótese de etiologia psi-
cogénica e foi determinante para a inibição do sintoma. 

Conclusão
A microanálise de um discurso é uma tarefa morosa, mas

este trabalho laboratorial da terapia da fala é fundamental
para o estudo de perturbações da comunicação pouco fre-
quentes e constitui uma valência importante numa equipa de
reabilitação.

CC1. Micro análise de um discurso
Luz Rocha1, José Fonseca2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de S. Maria; 2-Laboratório de Estudos de Linguagem – Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa.
E-mail: luzrocha@iol.pt
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Introdução
A miopatia é uma complicação neurológica conhecida em

doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos. Os fac-
tores de risco incluem medicação com corticoesteróides, blo-
queantes neuromusculares e aminoglicosídeos, síndrome de res-
posta inflamatória sistémica e falência multiorgânica. O apareci-
mento desta complicação está associado a um pior prognóstico. 

Descrevemos 3 casos de miopatia dos cuidados intensivos
em doentes internados numa unidade de AVC.

Casos Clínicos
Caso 1 – Doente do sexo masculino, 53 anos, internado

com AVC vertebro-basilar de provável etiologia cardioembóli-
ca (NIHSS 31). O internamento foi complicado com pneumo-
nia de aspiração cuja terapêutica incluiu gentamicina. Por
apresentar, no 11º dia de internamento, tetraparésia flácida e
hiporeflexia realizou-se EMG que mostrou actividade espontâ-
nea e alguns potenciais miopáticos. A biópsia muscular reve-
lou alterações compatíveis com desuso e miopatia com defi-
ciência em miosina. À data da alta o doente tinha Rankin 5.

Caso 2 – Doente do sexo feminino, 73 anos, internada com
AVC isquémico do território da artéria carótida interna (NIHSS
25) de provável etiologia cardioembólica. Durante o interna-
mento desenvolveu agravamento neurológico, insuficiência
renal aguda, pneumonia nosocomial, hiperglicémia, hipocalcé-

mia e hipofosfatémia. No 7º dia de internamento apresentou
episódio de rabdomiólise. O EMG e a biópsia muscular mos-
traram sinais compatíveis com miopatia dos cuidados intensi-
vos. A doente teve alta com Rankin 4.

Caso 3 – Doente sexo feminino, 74 anos, com hematoma pro-
fundo temporo-occipital (NIHSS 28) e posteriormente AVC isqué-
mico do território da artéria cerebral anterior associados a endo-
cardite. O internamento foi ainda complicado de pneumonia
nosocomial que motivou associação de gentamicina. Por persis-
tência de tetraparésia flácida após melhoria da alteração do esta-
do de consciência ao 29º dia de internamento, realizou EMG que
apresentava alterações miopáticas com actividade espontânea e
biópsia muscular que mostrou alterações inflamatórias e defi-
ciência em miosina, compatível com miopatia dos cuidados
intensivos. À data da alta a doente apresentava Rankin 5. 

Discussão
A Miopatia dos cuidados intensivos encontra-se descrita

em várias séries em Unidades de Cuidados intensivos médi-
cas e cirúrgicas, mas não foi reportada previamente em
Unidades de AVC. Com este trabalho pretende-se mostrar que
a miopatia dos cuidados intensivos é uma complicação possí-
vel nos AVC´s graves, devendo ser incluída na investigação do
agravamento da força muscular em doentes com AVC na
ausência de novas lesões vasculares.

CC4. Miopatia dos cuidados intensivos numa Unidade de AVC
Vânia Almeida1, Patrícia Pita Lobo1, Cândida Barroso1,2, Isabel Conceição1,3, Teresa Pinho e Melo1

1-Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, 2-Laboratório de Neuropatologia, Serviço de Neurologia, Hospital de
Santa Maria, Centro Hospital Lisboa Norte, 3-Laboratório de EMG e Potenciais Evocados, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria,
Centro Hospital Lisboa Norte.
E-mail: vnia.almeida@gmail.com

Introdução
O síndrome de vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)

consiste na associação de cefaleias severas com uma vaso-
constrição segmentar das artérias cerebrais reversível em 1-3
meses. Afecta ligeiramente mais as mulheres em idade média. 

As suas complicações mais graves são a HSA e o AVC isqué-
mico/hemorrágico, podendo deixar sequelas permanentes.

Caso clínico
Mulher, 52 anos, leucodérmica, com história de dislipidé-

mia e enxaqueca sem aura, inicia dor fronto-temporal direita
ligeira, pulsátil, tornando-se rapidamente severa, associada a
náuseas e vómitos, com resposta parcial à analgesia, resol-
vendo no dia seguinte. Foi admitida no SU, dois dias mais
tarde, por recorrência da sintomatologia, durante a actividade
sexual, persistente desde então. Negava consumos de subs-
tâncias potencialmente vasoconstrictoras.

O EN e a TC CE era normais, assim como o exame do LCR.
A RM-CE viria revelar uma HSA cortical com hiperintensi-

dade (T2) ao longo dos sulcos parieto-occipitais direitos,
observando-se ainda redução do calibre do segmento distal
da artéria basilar e segmentos proximais das ACP.

Na angiografia convencional identificou-se um padrão de

estenoses segmentares multifocais (territórios carotídeos e VB)
de artérias de médio e pequeno calibre, sugerindo vasculite do
SNC, contudo a biópsia cerebro-meníngea excluiu achados de
vasculite. Foi medicada com Nimodipina durante 3 semanas,
com remissão da cefaleia.

Teve alta clinicamente bem, mantendo-se assintomática
desde então. A angiografia de controlo (2 meses) mostrou reso-
lução completa dos achados iniciais.

Conclusões
A fisiopatologia exacta do SVCR é desconhecida, admitin-

do-se actualmente que se deva a uma perturbação transitória
do controlo do tónus vascular cerebral. A maioria dos casos é
secundário à exposição a substâncias vasoactivas ou ocorre
no pós-parto.

O diagnóstico do SVCR implica a demonstração da norma-
lização (ou quase) das artérias cerebrais por angiografia às 12
semanas e a exclusão de outras entidades, como a HSA por
rotura de aneurisma, angiopatia amilóide e a angeíte primária
do SNC. O seu curso é geralmente monofásico, mas podem
ocorrer recidivas, ainda que raras.

Embora raro, é possível que o SVCR se encontre subdiag-
nosticado.

CC3. Síndrome de vasoconstrição cerebral reversível
Gonçalo Matias1, Nuno Inácio2, Joana Louro3, Sofia Calado1,4

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-Serviço de Neurologia do Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca; 3-Serviço de Medicina do Hospital Distrital, Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, Caldas da Rainha; 4-Departamento de
Neurologia, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
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Introdução
A maioria dos doentes com trombose venosa cerebral (TVC)

recupera com a anticoagulação. No entanto, alguns doentes
têm deterioração clínica, mesmo após tratamento médico ade-
quado, sendo nesses casos necessário recorrer a terapêuticas
invasivas. Apresentamos dois casos clínicos de TVC e hiperten-
são intracraniana (HIC), com deterioração clínica progressiva.

Caso Clínico
O primeiro caso é o de homem de 50 anos, com antece-

dentes de amputação transfemural esquerda traumática aos 18
anos e trombofilia de etiologia não determinada (história de
enfarte agudo do miocárdio, tromboses venosas do membro
inferior direito e veias renais). Internado por TVC (seios longitu-
dinal superior e lateral direito), com HIC. O estudo de condição
pró-trombótica, revelou apenas mutação do gene PAI-1 (hete-
rozigotia 4G/5G). Manteve nos meses seguintes HIC por TVC
crónica, com perda progressiva da acuidade visual, apesar da
hipocoagulação (INR 3-4.5), corticoterapia e acetazolamida. A
punção lombar (PL) revelou pressão superior a 50cmH2O.
Colocou shunt lomboperitoneal, com melhoria da acuidade
visual e regressão dos critérios de HIC em Angio-RM.

O segundo caso é o de um homem de 40 anos, internado por
TVC (seios laterais, recto e longitudinal superior). Apresentou,
nos primeiros trinta dias, diminuição progressiva da acuidade
visual, apesar da antigoagulação, acetazolamida e dexametaso-

na. A PL revelou pressão superior a 50cmH2O. Colocou drena-
gem lombar externa (DLE), que retirou após 3 dias, por obstru-
ção do dreno. Desenvolveu nesta sequência hematoma intra-
raquidiano, L1-S2, maioritariamente subdural, com compressão
da cauda equina. Fez laminectomia L4 e L5, drenagem do hema-
toma e colocou nova DLE (L3), que manteve durante 10 dias.
Desenvolveu ainda novo hematoma na loca operatória com
compressão do saco tecal. No 38º dia de evolução, por manu-
tenção das alterações visuais, foi realizada trombólise mecânica
e química, com aspiração de pequenos fragmentos de trombo e
administração de 5mg de rt-PA, sem melhoria clínico-imagiológi-
ca imediata. Contudo, o estudo imagiológico, após retirada da
DLE, mostrou recanalização parcial do sistema venoso superfi-
cial e involução da HIC, sem complicações hemorrágicas. A
acuidade visual foi melhorando progressivamente.

Conclusões
Nos casos descritos ocorreu deterioração clínica progressi-

va apesar do tratamento médico adequado. O primeiro caso
melhorou após colocação de shunt lomboperitoneal e no
segundo após trombectomia e trombólise endovascular e DLE.
Os resultados do tratamento endovascular na TVC severa são
variáveis, mas apesar de serem necessários estudos randomi-
zados, começa a surgir como uma opção viável para doentes
com pior estado clínico ou factores de mau prognóstico na
apresentação e ainda para aqueles com deterioração clínica.

CC5. Trombose Venosa Cerebral com Hipertensão Intracraniana:
Quando a Terapêutica Médica Falha

Sofia Rocha, Margarida Rodrigues, Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga.

Introdução
A surdez aguda bilateral pode ser central ou periférica e

engloba várias etiologias, nomedamente as causas infeccio-
sas, neoplásicas, traumáticas, vasculares ou iatrogénicas.

As causas centrais de hipoacúsia são raras e resultam de
lesões bilaterais da via auditiva, ao longo do seu trajecto, desde os
núcleos cocleares ao córtex dos lobos temporais. Desde a descri-
ção inicial no final do século dezanove, vários distúrbios decorren-
tes de lesões bilaterais do córtex auditivo foram relatados. A sín-
drome clínica de surdez cortical numa mulher com um enfarte
bitemporal foi descrita por Wernicke e Friedlander em 1883.

Caso clínico
Os autores descrevem um caso clínico de uma doente de

52 anos, com HTA, cardiopatia valvular mitral reumática com
prótese mecânica e fibrilhação auricular. Foi admitida no
Serviço de Urgência por hipoacúsia bilateral de início súbito,
havendo também referência a disartria aquando a instalação do
quadro. Não havia história prévia de traumatismo ou outra sin-
tomatologia otológica. À observação a doente estava cons-
ciente mas sem resposta a nenhum comando verbal/não ver-
bal sonoro, com incapacidade de reconhecer a ocorrência de
som e com uma assimetria facial discreta (andar inferior). Não
apresentava alterações da fala ou linguagem, assimetrias da
força muscular ou outros sinais de vias longas. Realizou TC que

não documentou lesões hemorrágicas ou isquémicas de novo,
porém com lesão isquémica sequelar temporo-cortical direita.

Tendo em conta os factores de risco vascular, o carácter
agudo da instalação do défice auditivo e a presença de uma
lesão isquémica prévia a hipótese diagnóstica colocada foi a de
uma lesão isquémica de novo, em espelho. Nesse sentido efec-
tuou RM que mostrou, para além da lesão descrita na TC, uma
lesão aguda subcortical temporal justa sílvica esquerda e corti-
co-subcortical parieto-rolânica homolateral. O estudo dos vasos
do pescoço e da circulação intracraniana não revelou alterações
e o ecocardiograma não mostrou sinais de disfunção protésica
nem aspectos sugestivos de trombos ou massas intracavitárias.
A doente melhorou clinicamente, ficando assintomática às 48h.

Conclusões
As lesões corticais são causas raras de surdez. O presente

caso clínico ilustra um caso de hipoacúsia bilateral, decorrente
de uma lesão isquémica aguda temporal esquerda, estratégica,
na presença de uma lesão sequelar “silenciosa” contra-lateral.
Atribuiu-se como causa a fonte cardio-embólica (prótese valvu-
lar mecânica, fibrilhação auricular e hipocoagulação ineficaz).

Em conclusão, a surdez central deve ser incluída no diag-
nóstico diferencial da surdez súbita, devendo efectuar-se uma
descrição detalhada da sintomatologia bem como um exame
neurológico cuidado.

CC6. Surdez bilateral súbita de causa vascular
Ângela Simas1, Rafael Roque2, Ana Paiva Nunes3, Teresa Mesquita3, Cristina Sousa4, João Alcântara5

1-Interna do complementar de Medicina Interna do Centro Hospitalar Lisboa Central; 2-Assistente convidado do Departamento de Anatomia da
Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa; 3-Assistente Hospitalar de Medicina Interna do Centro Hospitalar Lisboa Central; 4-Assistente
Hospitalar de Neurologia do Centro Hospitalar Lisboa Central; 5-Coordenador da Unidade Cérebro-Vascular do Centro Hospitalar Lisboa Central.
E-mail: angelasimas@gmail.com
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Introdução
Na Consulta de Acidente Isquémico Transitório (C. AIT)

semanal verificou-se um risco de acidente vascular cerebral
(AVC) pós-AIT inferior ao apontado em estudos recentes. Uma
das hipóteses é existir um viés de selecção dos doentes e que
o risco esteja subestimado numa Consulta semanal.

Objectivos
Analisar a recorrência de eventos vasculares após um AIT

em doentes seguidos numa C. AIT diária e comparar com a
recorrência na C. AIT semanal.

Metodologia
Estudo tipo coorte prospectivo, com inclusão de doentes

observados em C. AIT diária entre Outubro de 2009 e Outubro
de 2010. Analisaram-se os seguintes dados: características
demográficas, factores de risco vascular, apresentação clínica,
exames auxiliares, etiologia e terapêutica; registo de consultas
de seguimento de novos episódios vasculares. Realizou-se
um questionário telefónico estandardizado aos doentes sem
informação até aos 30 dias após o AIT. Compararam-se os
dados com os obtidos em doentes na C. AIT entre Março 2004
e Outubro de 2009, realizada semanalmente. O objectivo pri-
mário foi determinar a frequência de AVC até aos 30 dias após
o AIT na C. AIT diária , e comparar com a obtida em doentes
seguidos em C. AIT semanal. O objectivo secundário foi com-

parar a frequência de recorrência de quaisquer eventos vas-
culares (AIT, AVC, enfarte agudo do miocárdio e morte vascu-
lar) nos dois modos de funcionamento de Consulta. 

Resultados
Foram admitidos 168 doentes na C. AIT diária. Dos 144 doen-

tes que apresentaram sinais neurológicos com duração inferior a
24h, 65 doentes tiveram o diagnóstico de AIT. Na C. AIT sema-
nal incluíram-se 457 doentes com sinais neurológicos com dura-
ção inferior a 24 h, 258 com o diagnóstico de AIT. A média do
tempo entre o AIT-C. AIT foi menor na Consulta diária (2,2 dias
vs. 8,6 dias, p<0.001). A idade média dos doentes, os factores
de risco vascular, as características e a gravidade clínicas foram
semelhantes. A maior parte dos AVC ocorreram nos primeiros
dias após o AIT. Verificou-se uma tendência, não significativa,
para maior recorrência de AVC até 30 dias nos doentes seguidos
na Consulta diária [5(8,1%) vs. 8(3,2%), p=0,159]. Não se verifi-
caram diferenças na frequência de qualquer recorrência vascular
até aos 30 dias [6(9,1%) vs. 25(10,1%), p=0,682].

Conclusões
O risco de AVC pós-AIT é maior nos primeiros dias. A

menor ocorrência de AVC encontrada na Consulta semanal
pode ter sido devida à não inclusão de doentes com recorrên-
cias muito precoces. Estes resultados têm implicações na
organização de Consultas de AIT.

CO1. Risco precoce de AVC em Consulta de AIT diária versus
semanal

Mariana Fonseca, Patrícia Canhão
Departamento de Neurologia do Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: patcanhao@gmail.com

Introdução
Os doentes com Acidente Isquémico Transitório (AIT) têm

elevado risco e AVC, mas desconhece-se o prognóstico dos
doentes com Acidentes Neurológicos Transitórios (ANT) de
difícil diagnóstico, designados AIT possível.

Objectivos
Determinar o prognóstico a curto e longo prazo dos doen-

tes com AIT possível.

Metodologia
Classificaram-se os doentes enviados a Consulta de AIT

durante 5 anos em AIT, AIT possível e Falsos AIT. Analisaram-
se os dados de admissão, aos 30 dias e no seguimento a
longo prazo dos doentes com AIT possível. O objectivo primá-
rio foi determinar a ocorrência de AVC aos 30 dias; os objecti-
vos secundários foram determinar a ocorrência de qualquer
evento vascular (AIT, AVC, enfarte miocárdio, morte vascular)
aos 30 dias e a longo prazo, e de ANT não vasculares; as
recorrências foram avaliadas para clarificar o ANT de inclusão.

Resultados
De 458 doentes observados com TNAs, 109 doentes foram

classificados como AIT possível. Até aos 30 dias após o even-
to de inclusão, nenhum doente teve AVC, e dois doentes
(1.9%, IC 95% 0.5 a 6.6) tiveram enfarte agudo miocárdio. No
final do seguimento (tempo médio de 772 dias), 10 doentes
(9.9%, IC 95% 5.5 a 17.3) tiveram evento vascular: seis AVC
(um fatal), três enfarte agudo miocárdio (um fatal) e um AIT.
Durante o seguimento, 25 doentes (24,8%) tiveram ANTs
recorrentes, e em 15% estabeleceu-se um diagnóstico defini-
tivo do TNA de inclusão, sobretudo perturbação de conversão,
enxaqueca com aura e disfunção vestibular.

Conclusões
Doentes com AIT possível não tiveram risco precoce eleva-

do de AVC, mas podem ter elevado risco de eventos vascula-
res a longo prazo. O seguimento é útil para clarificar o diag-
nóstico do TNA de inclusão em alguns dos doentes.

CO2. Prognóstico dos Acidentes Neurológicos Transitórios de
difícil classificação

Mariana Correia, Ana Catarina Fonseca, Patrícia Canhão
Departamento de Neurologia do Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: patcanhao@gmail.com
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Introdução 
A aterosclerose progressiva, complicada por eventos trom-

boembólicos, é a base patológica mais comum das doenças
vasculares. A espessura da Íntima-Média (intima-media thick-
ness - IMT) na carótida primitiva reflecte os estadios precoces
da aterosclerose. Pretendemos calcular o risco de AVC asso-
ciado ao aumento de IMT numa população portuguesa.

Métodos
Desenhámos um estudo caso-controlo sem emparelhamen-

to, com casos retirados de uma população com AIT/AVC isqué-
mico entre 50 e 70 anos, internados durante 3 anos numa
Unidade de AVC e controlos obtidos numa população dos
Cuidados de Saúde Primários, com a mesma idade, com facto-
res de risco vascular e sem AVC. Foi realizado um ecodoppler
carotídeo segundo um protocolo padronizado. A medição de
IMT foi feita off-line com software automático (M’Ath) durante o
internamento dos casos e durante a visita inicial de um estudo
para os controlos. As diferenças de IMT média entre casos e
controlos foram avaliados utilizando o modelo linear geral e o
risco de AVC calculado através de odds ratio (OR) usando
regressão logística binária, com ajustamento para desequilíbrio
de variáveis e com intervalos de confiança de 95% (IC95%).

Resultados
Obtivemos 280 casos (13,6% AIT) e 185 controlos. Os

casos eram significativamente mais velhos (61,6 vs 59,4 anos)
mais frequentemente do sexo masculino (73,6% vs 41,6%),
com mais diabetes (28,6% vs 14,6%), mais fontes de car-
dioembolismo (16,4% vs 1,1%) e menos dislipidémia (43,2% vs
71,9%), sem diferença para os controlos quanto a hipertensão
arterial e doença coronária prévia. A IMT média dos casos foi
de 0,727 mm e dos controlos 0,659 mm, sendo a estimativa
ajustada para desequilíbrio de variáveis de 0,722 mm para
casos e 0,667 mm para controlos. O OR não ajustado de
AIT/AVC isquémico para sujeitos com IMT média acima da
mediana foi de 3,9 (IC95% 2,6-5,7) e o OR ajustado foi de 3,4
(IC95% 2,2-5,4). O risco ajustado foi superior para ateroembo-
lismo de grandes vasos (OR=5,0 IC95% 2,3-11,2) e para doen-
ça de pequenos vasos (4,0 IC95% 2,2-7,4) e não foi significati-
vo para AVC cardioembólico ou para a ocorrência de AIT.

Conclusões
Admite-se que a IMT seja um marcador do mau controlo

dos factores de risco vascular. Assim o seu aumento prevê a
ocorrência de AVC isquémico, mesmo após ajustamento para
os factores de risco vascular. Os nossos resultados são con-
cordantes com estudos prospectivos noutras populações. Tal
como outros autores, defendemos a medição de IMT e a sua
incorporação em algoritmos de decisão terapêutica.

CO3. Espessura da Íntima-Média na Carótida Primitiva e risco
de AIT/AVC isquémico - para além de uma ferramenta de
investigação

Miguel Rodrigues, Rui Pedro Guerreiro, Iria Palma
Serviço de Neurologia, Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Setúbal.
E-mail: mig.rodrigues@netcabo.pt

Introdução
A Via Verde do AVC (VV) integra um conjunto de protocolos de

articulação pré e intrahospitalar com vista ao tratamento atempa-
do do AVC na fase aguda. O nosso objectivo foi comparar a efi-
cácia da VV accionada por não-médicos na apresentação direc-
ta no Serviço de Urgência (AD) com aquela activada pelo CODU. 

Metodologia
O protocolo de activação de VV do CODU assenta nos sinais

boca ao lado / falta de força num braço / dificuldade em falar,
enquanto a activação de VV pelo enfermeiro da triagem de
admissão hospitalar assenta numa listagem mais abrangente de
sinais neurológicos focais, incluindo adicionalmente défice em
qualquer segmento corporal, perturbação visual, sensitiva e ata-
xia. Analisaram-se os registos dos doentes admitidos no
Hospital São João pela VV durante 2009, comparando-se as
duas formas de activação. Consideraram-se as variáveis: géne-
ro, idade, NIHSS na admissão, diagnóstico, trombólise ou moti-
vo de exclusão, e tempos evento-porta (TEP), porta-TAC (TPT),
porta-agulha (TPA) e evento-agulha (TEA). A eficácia foi avaliada
pela percentagem de diagnósticos correctos (AVC/AIT), de
doentes tratados com trombólise e tempos conseguidos.

Resultados
Obtiveram-se dados completos de 97,4% (n=605/621) dos

doentes: a AD e o CODU foram semelhantes em número (305
vs 300) e sexo (masculino 54%), mas na AD apresentavam
menor idade (65 vs 71 anos, p=0,002) e NIHSS (2 vs 7,
p<0,0001). A percentagem de diagnóstico correcto foi superior
a nível do CODU (75% vs 63%, p=0,001) mas a de trombólise
foi semelhante (38 vs 33%,p=ns). Na AD os doentes chegaram
mais tarde (TEP, 94 vs 73 min, p=0,0003) e, no subgrupo da
trombólise, a AD alcançou TPT (38 vs 32 min, p=0,003), TPA
(71 vs 66 min,p=ns) e TEA (170 vs 135 min,p=ns) superiores.

Conclusões
Embora os critérios de activação mais abrangentes justifi-

cassem um maior número de falsos positivos na AD, ambos os
protocolos tiveram uma activação satisfatória, apresentando
igual percentagem de trombólises efectuadas. Os doentes
referidos por AD chegam mais tarde ao hospital e perdem
mais uns minutos na inscrição e triagem, mas a dinâmica de
via verde intrahospitalar tem eficácia semelhante. A VV activa-
da por AD complementa a do CODU e é uma mais-valia na
optimização do tratamento atempado do AVC.

Agradecimentos
Os autores agradecem aos profissionais do pré-hospitalar,

assim como aos médicos e enfermeiros do Hospital de São
João, pelo seu contributo na abordagem dos doentes da via
verde do AVC.

CO4. Eficácia de diferentes tipos de referenciação de Via Verde
do AVC

Pedro Castro1, Sara França1, Pedro Barros2, Pedro Sousa3, Ricardo Morais3, Dulce Pereira4, Teresa Mendonça1 e Elsa Azevedo1, pelo Grupo
de Doença Vascular Cerebral do Hospital de São João
1-Serviço de Neurologia, Hospital de São João, Porto; 2-Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 3-Internato de Ano Comum, Hospital
de São João, Porto; 4-Serviço de Urgência, Hospital de São João, Porto.
E-mail: pedromacc@gmail.com; elsaazevedo@netcabo.pt
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Introdução
Cerca de 30% dos AVC isquémicos ocorre acima dos 80

anos de idade. A aprovação actual da Agência Europeia do
Medicamento (EMA) para tratamento com alteplase endove-
noso no AVC limita a idade até aos 80 anos e até às 3h de evo-
lução. Esta agência desaconselha igualmente a fibrinólise em
caso de escala de AVC da National Institute of Health (NIHSS)
>= 25. Estudos recentes sugerem que a fibrinólise é segura
acima dos 80 anos e o estudo ECASS 3 (European
Cooperative Acute Stroke Study) mostrou que é eficaz e segu-
ra até às 4,5h. Pretendemos avaliar a segurança e efectivida-
de nos doentes mais idosos, com maior tempo de evolução e
com maior gravidade na admissão.

Métodos
Estudo prospectivo de coorte dos doentes submetidos a

terapêutica com alteplase endovenoso por AVC isquémico
agudo desde Janeiro de 2007 até Novembro de 2010.
Definidos grupos com base na idade (18-79 anos vs >80
anos), NIHSS à entrada (<25 vs >=25) e tempo de evolução
(=<180 min vs >180 min). Avaliou-se cada grupo à data da alta
quanto à melhoria, hemorragia e falecimento. Excluídos os
doentes sem evidência posterior de AVC.

Resultados
Dos 167 doentes submetidos a fibrinólise endovenosa

(n=167), 55% era do sexo masculino, com idades entre os 18 e
90 anos (média de 69,8 anos, desvio padrão=11,1), dos quais
14,4% tinham idade >=80 anos. Na escala NIHSS, o total de
doentes pontuava à entrada entre 4 e 40, com mediana de 14,
em que 7,8% foi classificado com mais de 25 pontos. O tempo
médio de evolução até fibrinólise foi de 154,5min (desvio
padrão=48,8), com 22,8% >180min. Na avaliação da efectivida-
de à data da alta, 53,9% teve melhoria clínica, sem diferenças
significativas para idade>=80 anos (p=0,39) e tempo de evolu-
ção>=180min (p=0,859). Apenas se verificou diferença significa-
tiva entre sexos (mulheres com melhor recuperação, p=0,02).
Verificou-se 15% de hemorragia, 9% com significado clínico,
sem diferenças significativas para os grupos em estudo.
Verificou-se 10% de falecimentos, com diferenças significativas
quanto ao sexo (p=0,03) e NIHSS à entrada (p=0,01), sendo que
após ajustamento por regressão logistíca, apenas NIHSS inicial
>=25 se associou a letalidade (odds ratio=3,9). 

Conclusões
Apesar da limitada dimensão da amostra, os resultados

encontram-se em consonância com o Registo Internacional de
Trombólise no AVC (SITS-ISTR), sem diferenças na efectivida-
de e segurança do tratamento fibrinolítico acima dos 80 anos
ou com tempo de evolução superior a 3h. A actual indicação
encontra-se em revisão pela EMA.

CO5. Segurança e efectividade da fibrinólise endovenosa dentro
e fora da indicação (ainda) aprovada: análise de 3 anos 

Ana Margarida Romeiro, Paulo Santos, Miguel Rodrigues, Rui Matos, Rui Guerreiro, José Pinto Marques
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital de São Bernardo, Setúbal.
E-mail: ana_carrilho@msn.com

Introdução
A ausência de etiologia de um evento isquémico cerebral

pode angustiar quer o médico quer o doente que o sofre, mas
os dados existentes apontam no sentido de um bom prognós-
tico para a maioria dos casos. Segundo a classificação
TOAST, os enfartes de etiologia indeterminada subdividem-se
em 3 grupos – investigação incompleta, mais do que uma
causa e investigação completa (“criptogénicos”), sendo que
correspondem a cerca de 18-40% dos eventos. O objectivo
deste estudo foi avaliar o prognóstico, no mínimo de um ano,
dos doentes com idade igual ou inferior a 65 anos que sofre-
ram um enfarte criptogénico.

Métodos
Estudo retrospectivo dos doentes com idade igual ou infe-

rior a 65 anos com enfarte criptogénico, seguidos na consulta
de Neurologia - Doenças cerebrovasculares do Hospital de
Braga entre Agosto de 2005 e Novembro de 2010. Foram iden-
tificados os doentes com este subtipo de AVC e determinou-se
investigação adicional realizada, factores de risco presentes,
características clínicas (OCSP) e imagiológicas do evento, tra-
tamento e prognóstico a nível de mortalidade, recorrência e
incapacidade funcional (por inquérito presencial ou telefónico).

Resultados
Nos 628 doentes avaliados na consulta, a frequência de

enfartes de causa indeterminada foi de 35% e 23% foram crip-
togénicos. Cento e dois tinham idade igual ou inferior a 65
anos (16,2% da população). Os factores de risco mais fre-
quentes foram a dislipidemia (48%) e a HTA (38,2%).
Clinicamente 36,3% classificaram-se como POCI, 31,4%
LACI, 19,6% PACI e TACI 12,7%. O território arterial afectado
foi em 46,1% dos casos o da cerebral média. Antiagregação
simples foi prescrita em 77,5% dos doentes. O seguimento foi
em média 3,4±1,3 anos, a mortalidade 3,3%, a frequência de
recorrência 4,3% e a recorrência por ano foi 1,6%. No
momento do follow-up 87,8% dos doentes apresentava
Escala de Rankin Modificada igual ou inferior a 2.

Conclusão
Nesta população, o enfarte criptogénico é um evento

pouco maligno, com baixa taxa de mortalidade, recorrência e
incapacidade funcional.

CO6. Enfartes cerebrais criptogénicos: prognóstico de um grupo
de doentes do Hospital de Braga.

Cátia Ferreira1, João Pinho2, Carla Ferreira2, João Fontes2

1-Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho; 2-Serviço de Neurologia do Hospital de Braga.
E-mail: jdpinho@gmail.com
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Introdução
Aproximadamente 25-30% de todos os Acidentes

Vasculares Cerebrais Isquémicos (AVCi) são causados por
lesões lacunares. Apesar da sua elevada prevalência muito
ainda se desconhece sobre o seu substrato fisiopatológico.
Vários estudos prévios descrevem o importante papel do sis-
tema imunológico no processo aterosclerótico subjacente ao
AVCi aterotrombótico, no entanto, não se encontra ainda bem
estabelecido o seu papel na etiologia do enfarte lacunar.

Objectivos
Comparar os valores dos marcadores inflamatórios sisté-

micos em doentes com AVCi de etiologia lacunar e aterotrom-
bótica.

Metodologia
Revisão retrospectiva dos ficheiros clínicos de todos os

doentes internados num hospital terciário com o diagnóstico
de AVCi desde Outubro 2009 a Dezembro 2010. Registaram-
se variáveis clínicas e demográficas. A etiologia dos eventos
vasculares foi definida segundo os critérios TOAST modifica-
dos, tendo-se analisado os resultados laboratoriais de
Proteína C Reactiva ultrassensível (PCR-us; limite superior da
normalidade do laboratório: 0.5mg/dL) e leucócitos presentes
na admissão hospitalar para os doentes com enfarte classifi-
cados como lacunares e aterotrombóticos. Os doentes com
AVCi aterotrombótico e aterotrombótico provável foram anali-

sados em conjunto. Excluíram-se todos os doentes com ante-
cedentes pessoais de patologia inflamatória crónica, neopla-
sia, processo infeccioso activo, instalação da lesão durante
internamento hospitalar. As variáveis foram comparadas utili-
zando testes t-Student para variáveis independentes.

Resultados
Identificaram-se 169 doentes com AVCi lacunar ou atero-

trombótico. A idade média foi de 68.9 anos ± 14.8, e verificou-
se uma prevalência de 50.3% do sexo masculino. Trinta e sete
doentes apresentavam critérios de exclusão. Dos restantes, 44
(33.3%) foram definidos como AVCi lacunar e 88 (66.7%) como
aterotrombótico. Não se verificaram diferenças estatisticamente
significativas para os valores de PCR-us (1.14 mg/dL ± 3,45 em
lacunares vs. 1.13 mg/dL ± 2.27 para aterotrombóticos, p=0.99)
nem de leucócitos (8.59 x103células/µL ± 2.83 para lacunares
vs. 8.83 x103células/µL ± 3.06 para aterotrombóticos, p=0.66).

Conclusões
Este estudo demonstra num número significativo de doen-

tes que os marcadores sistémicos de inflamação se encon-
tram igualmente elevados em doentes com enfarte lacunar e
aterotrombótico. Este facto corrobora o papel do sistema imu-
nológico na fisiopatologia dos enfartes lacunares. Apesar
desta observação não se poderão ainda concluir os mecanis-
mos que estão envolvidos nesta activação imune, presumivel-
mente diferentes dos presentes nos AVCi aterotrombóticos.

CO7. Marcadores inflamatórios sistémicos em AVC Isquémicos
de etiologia lacunar e aterotrombótica

Vítor Pinheiro, João Sargento Freitas, Tiago Sá, Bruno Rodrigues, Nuno Mendonça, Fernando Silva, Cristina Machado, Gustavo Cordeiro,
Luís Cunha
Unidade de AVC dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.
E-mail: jsargentof@hotmail.com

Introdução
A terapia da fala (TF) é a terapia standard que se oferece às

pessoas com afasia. Estudos recentes de Ressonância
Magnética Funcional têm demonstrado a sua capacidade de
alterar a organização funcional da linguagem em pessoas com
afasia. Em 2003, Boghal e colaboradores através de uma revi-
são sistemática da literatura referente à recuperação da afasia
verificaram que o efeito positivo da terapia da fala ocorria
quando esta era mais intensiva (pelo menos uma hora diária). 

Objectivo
Comparar a eficácia da terapia da fala intensiva com a con-

vencional em doentes afásicos de causa vascular.

Metodologia
Incluíram-se adultos letrados entre os 40 e os 75 anos de

idade, com afasia de causa vascular isquémica, entre as 4 e as
12 semanas de evolução. Os doentes foram distribuídos de
forma aleatória por dois braços terapêuticos de modo a rece-
berem 100 horas totais de TF intensiva (10 horas semanais, 10
semanas) ou convencional (2 horas semanais, 50 semanas).

Foram avaliados às 10, 50 e 62 semanas após início do trata-
mento. Estabeleceu-se como endpoint primário a melhoria de
15 pontos percentuais numa medida de gravidade da afasia –
o quociente de afasia (QA) – que faz parte da BAAL (Bateria de
Avaliação de Afasia de Lisboa), às 50 semanas.

Resultados
Dos 30 doentes incluídos 16 já foram reavaliados às 50

semanas, 13 dos quais melhoraram (54% grupo intensivo e
46% grupo convencional) não havendo diferenças significati-
vas entre os grupos (χ2 =17,94, p= 0,11, df 12), embora o
grupo de terapia intensiva obtivesse médias mais altas em
todos os parâmetros avaliados.

Conclusão
O presente estudo não demonstrou vantagem na terapia da

fala intensiva em doentes afásicos relativamente à convencio-
nal, embora a melhoria do grupo intensivo seja mais rápida (às
10 semanas). Estes resultados sugerem que a escolha da
modalidade de tratamento pode ser feita de acordo com a
conveniência do doente e a disponibilidade do centro, sem
prejuízo da recuperação.

CO8. Terapia da fala na afasia: intensiva ou convencional
Gabriela Leal1, Luísa Farrajota1, José Fonseca1, Isabel Fonseca2, Marta Aguiar2, Luís Gonçalves2, Martin Lauterbach1, José Ferro1, Isabel
Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Sta. Maria; 2-Centro
de Medicina de Reabilitação de Alcoitão,Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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Introdução
A doença arterial oclusiva intracraniana está na origem de

8 a 10% dos AVCs isquémicos na população caucasiana da
Europa e América do Norte. Este grupo de doentes tem um
risco de recorrência do AVC de aproximadamente 20%, nos 2
anos seguintes, apesar de terapêutica médica máxima.

Foram desenvolvidos stents dedicados à utilização intra-
craniana, que têm permitido um tratamento destas lesões de
forma segura e eficaz.

Objectivos
Apresentar a experiência da nossa instituição no tratamento

de estenoses ateroescleróticas intracranianas com angioplastia
e stent, analisando as indicações, complicações e resultados.

Metodologia
Tratámos 16 doentes com estenose intracraniana sintomá-

tica sob terapêutica médica máxima, 15 do sexo masculino e
1 doente do sexo feminino. 5 doentes apresentavam idades
compreendidas entre os 60 e 80 anos, 9 tinham 40-60 anos e
dois doentes tinham menos de 40 anos. 

Nesta série, 8 doentes apresentaram-se com acidente vas-
cular cerebral e 8 doentes com acidentes isquémicos transitó-
rios de repetição.

Foram utilizados diferentes tipos de stent: AVE INX
(Medtronic®) (n=2); Leo (Balt®) (n=2); Wingspan (Boston Scientific®)
(n=6), Bx Sonic (Cordis®) (n=4) e Taxus (Boston Scientific®) (n=2).

Em 10 doentes, a lesão localizava-se na circulação ante-
rior: carótida cavernosa (n=6); carótida supra-clinoideia (n=3) e
segmento M1 da artéria cerebral média (n=1). As restantes
lesões localizavam-se na circulação posterior: tronco basilar
(n=2) e segmento V4 da artéria vertebral (n=4).

Todos os doentes iniciaram antiagregação cinco dias antes
do procedimento, com 75mg/dia de Clopidogrel e 100mg/dia
de AAS e foram tratados sob anticoagulação, com a adminis-
tração inicial de um bolus de 10000 U de heparina e 1000 U a
cada hora subsequente. A anticoagulação não foi revertida no
final do tratamento, sendo retiradas as bainhas femurais após
24 h. A administração de Clopidogrel foi interrompida 6 meses
após o procedimento, mantendo-se o AAS. 

Resultados
Foi possível colocar o stent de forma satisfatória em todos

os doentes. Em 14 doentes observou-se uma estabilização clí-
nica, não se verificando novos eventos vasculares. Registou-
se, em dois doentes, uma trombose intra-stent com o agrava-
mento do défice neurológico prévio. 

Conclusão
A colocação de stents nas estenoses ateroscleróticas intra-

cranianas superiores a 50%, em doentes sintomático apesar
de terapêutica médica máxima, é um procedimento seguro e
deve ser considerada uma opção terapêutica válida no trata-
mento deste grupo de doentes.

CO10. Angioplastia e stenting na estenose aterosclerótica
cerebral

Nuno Mendonça1, Luisa Biscoito2, Paulo Sequeira2, Miguel Moura Guedes2, Jorge Campos2

1-Serviço de Neurologia do Hospital da Universidade de Coimbra; 2-Serviço de Imagiologia Neurológica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte
– Hospital de Santa Maria.
E-mail: nunomig.mendonca@gmail.com

Introdução
A causa mais frequente da afasia, na população adulta, são

as doenças cérebro-vasculares, ocorrendo em cerca de 1/3
dos que sofrem AVCs.

Segundo Basso (1992) as variáveis biológicas parecem ter
particular importância no prognóstico, nomeadamente, a loca-
lização e extensão da lesão, a etiologia e a gravidade inicial do
quadro afásico.

A constatação que a terapia da fala influencia positivamen-
te a recuperação da afasia tem vindo a ser confirmada em
estudos de neuroimagem funcional.

Bhogal et al. (2003) numa revisão sistemática referente à
reabilitação da afasia, concluíram que o efeito positivo da tera-
pêutica ocorria, sobretudo quando esta era ministrada de
forma intensiva e breve.

Metodologia
Aborda-se as questões metodológicas referentes aos estu-

dos de eficácia da terapêutica da afasia.
Apresenta-se o método utilizado no ensaio clínico multi-

cêntrico, controlado e aleatorizado, paralelo (com dois braços)
da eficácia da terapia da fala intensiva em doentes afásicos de
causa vascular (SPIRIT).

Resultados
Foram sujeitos a rastreio 1111 sujeitos dos quais, apenas

2,7% (30 doentes) foram incluídos no estudo por, somente
eles, preencherem os critérios de inclusão.

Dos sujeitos excluídos 70% foram-no por um único critério
e 30% por vários.

Dos 772 excluídos unicamente por um factor, 22% foram-
no por razões diagnósticas, 7,8% por apresentarem uma afa-
sia muito grave ou muito ligeira, 7,2% por terem etiologias não
elegíveis, 5,2% por apresentarem muito tempo de evolução e
sensivelmente 27% por múltiplas outras razões.

Conclusões
O número reduzido de sujeitos, admitidos neste estudo,

vem confirmar a dificuldade de se fazerem estudos controlados
neste campo do conhecimento, em virtude de estarem em jogo
tantas variáveis influenciadoras do decurso da recuperação.

Discutem-se as dificuldades metodológicas que os estudos
científicos na área da reabilitação da afasia implicam, evidencian-
do-se as dificuldades de admissão de sujeitos nestes trabalhos.

CO9. A Terapia da Fala na afasia é eficaz? Que dificuldades para
comprová-lo?

José Fonseca1, Gabriela Leal1,2, Luisa Farrajota1,2, Marta Aguiar3, Isabel Fonseca3, Martin Lauterbach1, Luis Gonçalves3, José Ferro2, Isabel
Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Centro de Estudos Egas Moniz, Faculdade de Medicina de Lisboa; 2-Serviço de Neurologia, Centro
Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria; 3-Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.
E-mail: jfonseca@fm.ul.pt
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Introdução
O AVC isquémico constitui uma entidade clinicamente

heterogénea. Dos vários sistemas de classificação de AVC, a
A-S-C-O (A-atherothrombosis, S-small vessel disease, C-car-
dioembolism, O-other causes), integra aspectos clínicos e
patológicos, definindo a causa mais provável entre múltiplas
possíveis e permitindo mais que uma provável. A aplicação
dos diferentes sistemas de classificação e a sua integração
permite diminuir o número de doentes com causa indetermi-
nada, possibilitando uma atitude terapêutica mais adequa-
da/atempada e um prognóstico mais favorável. Pretendemos
aplicar a classificação A-S-C-O e avaliar cada fenótipo à data
da alta quanto à melhoria, hemorragia e falecimento. 

Metodologia
Estudo retrospectivo, observacional numa coorte de doen-

tes admitidos na Unidade de AVC entre Janeiro de 2007 e
Novembro de 2010, submetidos a fibrinólise endovenosa.
Considerou-se como fenótipos “A”, “S”, “C”, “O” a conjunção
dos graus de probabilidade 1 e 2. Excluídos os doentes que se
demonstrou posteriormente não terem AVC.

Resultados
Os 167 doentes submetidos a terapêutica fibrinolítica

endovenosa apresentavam idades compreendidas entre os 18
e 90 anos (média de 69,8 anos, desvio padrão=11,1), em que
55% era do sexo masculino. 

Na classificação da amostra segundo a A-S-C-O, verificou-
se que o fenótipo “C” foi o mais frequente (49,4%) e o “O” o
menos frequente (2,5%). Os fenótipos “S” e “A” surgiram em
21% e 19% dos doentes, respectivamente. Em dois doentes
não foi possível aplicar esta classificação por insuficiente
informação. Na caracterização dos quatro fenótipos, verificou-
se que o “C” era constituído por doentes mais velhos em
média 7,8 anos comparativamente com o fenótipo “S”
(p=0,001). O fenótipo “S” distinguiu-se dos restantes (“A” e
“C”) por ter menor gravidade de apresentação, apresentando
uma diferença de pontuação NIHSS mediana de 9,5 e 9
(p<0,001). Na avaliação de cada fenótipo à data da alta, nos
doentes com fenótipo “S” verificou-se menos hemorragia
(24%, p=0,03) e falecimento (9,3%, p=0.04). Entre os doentes
com fenótipo “C”, verificou-se menos melhoria (54,5%,
p=0,02) e mais hemorragia (85,7%, p=0,02) e mais letalidade
(86.8%, p=0.01). 

Conclusões
A aplicação da classificação A-S-C-O permitiu ultrapassar

limitações verificadas com outros sistemas, estabelecendo
uma relação de probabilidade entre os vários mecanismos
envolvidos. Os fenótipos parecem associar-se a diferentes
resultados clínicos com relevância no prognóstico. Justifica-se
a aplicação prospectiva desta classificação já que numa ava-
liação retrospectiva a informação recolhida poderá ser insufi-
ciente para cumprir os critérios de referência para cada grau.

CO11. Classificação Fenotípica do AVC isquémico em doentes
submetidos a fibrinólise endovenosa

Ana Margarida Romeiro, Paulo Santos, Miguel Rodrigues, Rui Matos, Rui Guerreiro, José Pinto Marques
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital de São Bernardo, Setúbal.
E-mail: ana_carrilho@msn.com

Introdução
O tratamento endovascular das fistulas arterio-venosas

durais (FAVD) reveste-se de inúmeras dificuldades técnicas
relacionadas com a exuberante rede anastomótica arterial, a
vascularização dos pares cranianos e as anastomoses entre
os ramos da carótida externa e interna. O Onyx (EV3) é um
novo agente líquido de embolização, com um tempo de preci-
pitação prolongado e uma maior capacidade de penetração na
rede fistulosa. 

Objectivos
Avaliar o papel do Onyx no tratamento de FAVD, apresen-

tando as indicações e discutindo os resultados.

Metodologia
De 2008 a 2010, tratámos com Onyx, 7 doentes com FAVD,

4 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com idades com-
preendidas entre os 20 e os 72 anos de idade.

Estas lesões tiveram múltiplas formas de apresentação
(sopro, cefaleias, aura visual, demência epilepsia e hemato-
ma), por vezes, dependentes da localização da fístula: seio
lateral (n=4); seio longitudinal superior (n=1), tenda do cerebe-
lo (n=1) e tórcula (n=1).

Todas as intervenções foram realizadas sobre anestesia
geral. Foi utilizado exclusivamente Onyx no tratamento de 3
doentes, Onyx e Glubran (cianoacrilato) noutros 3 e Onyx,
Glubran e Coils num doente. Recorremos a diferentes micro-
cateteres Sonic (Balt Extrusion®), Ultraflow (EV3®) e Marathon
(EV3®). 

Tratámos 4 fístulas do tipo II de Djindjan, as restantes três
eram respectivamente do tipo I, III e IV.

Resultados
Não se registaram complicações neste grupo de doentes.

A maioria das injecções de Onyx foi realizada em aferências da
artéria meníngea média, uma na artéria occipital e outra na
faríngea ascendente. Obtivemos uma exclusão total da FAVD
em 4 doentes, 2 continuam em tratamento e 1 doente aban-
donou a terapêutica. 

Conclusão
A utilização do Onyx tem particular utilidade no tratamento

das FAVD complexas, permitindo de forma segura a sua com-
pleta exclusão, por vezes, numa única sessão. Deve ser con-
siderada uma técnica de primeira linha no tratamento das
FAVD.

CO12. Embolização de fístulas arteriovenosas durais com Onyx
Paulo Sequeira1, Luisa Biscoito1, Miguel Moura Guedes1, Nuno Mendonça2, Jorge Campos1

1-Serviço de Imagiologia Neurológica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria; 2-Serviço de Neurologia do Hospital da
Universidade de Coimbra.
E-mail: nunomig.mendonca@gmail.com
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Introdução
Dada a crescente incidência e prevalência do AVC, esta

ocorrência é hoje considerada a 2ª causa de morte e a maior
de incapacidade, com grande impacto ao nível pessoal, eco-
nómico e social. Sabe-se que a diminuição desta se justifica
pela alteração de comportamentos de risco, no entanto,
embora sejam já conhecidos alguns progressos no que res-
peita ao controlo dos factores e risco e adopção de estilos de
vida saudáveis, sabemos que não têm ainda uma expressão
significativa na população em geral.

Objectivos
Conhecer a percepção de vários intervenientes, na presen-

ça de factores de risco para a ocorrência do AVC, acerca dos
factores que na sua perspectiva motivam ou levam à mudan-
ça de comportamentos de risco, pretendendo analisar estraté-
gias a considerar na prevenção primária do AVC.

Metodologia
Abordagem qualitativa, como perspectiva teórica o interac-

cionismo e desenho de estudo o “snapshots”. A recolha de
dados realizou-se através de entrevistas semi-estruturadas. A
amostra foi constituída por cinco participantes, seleccionados
pela presença de pelo menos dois factores de risco para o AVC.

Resultados
Organizam-se em seis temas: o primeiro engloba os moti-

vos percepcionados pelas pessoas para a alteração dos seus
comportamentos, como a informação, consciência do risco, e
a susceptibilidade percebida. O segundo relaciona-se com as

influências consideradas para esta alteração, exercidas por
pessoas consideradas de referência para aqueles que expe-
rienciam a mudança, ou pelo papel individual dos sujeitos na
comunidade. O terceiro evidencia os factores que podem con-
tribuir contrariamente à mudança como a incerteza dos resul-
tados, a presença de crenças, e a incapacidade para agir face
a um problema de saúde. O quarto ilustra os factores consi-
derados como importantes para a manutenção comportamen-
tal, como os benefícios percebidos e a capacidade de auto-
controlo e auto-eficácia. Um quinto explora as necessidades
sentidas pelos participantes do estudo; e por último, o sexto
referente a recomendações futuras na prevenção primária.

Conclusões
Na perspectiva dos participantes, algumas mudanças já rea-

lizadas em relação aos comportamentos de risco para o AVC
deveram-se a informação, percepção de risco face a sua saúde
e motivação pessoal. Destacam a intervenção positiva dos pro-
fissionais de saúde, o papel da família e amigos na influência
directa na alteração comportamental. Contudo, reportam algu-
mas necessidades, nomeadamente face ao relacionamento
com os profissionais de saúde, à necessidade de intensificação
de informação dirigida à população, continuidade da realização
de acções de prevenção/educação, intervenção em equipa, e o
desejo de uma maior ênfase na promoção da saúde. 

Agradecimentos
A todos aqueles que fizeram parte deste processo, em par-

ticular aos utentes que aceitaram participar na investigação, e
que tiveram um papel preponderante na sua concretização.

P1. Prevenção primária do AVC: Como promover um estilo de vida
saudável? - Percepção de indivíduos com factores de risco 

Ana Condeço; Carla Mendes Pereira
Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Setúbal.
E-mail: sofia_condeco@hotmail.com; carla.pereira@ess.ips.pt

Introdução
O AVC é a principal causa de morte e incapacidade nas

pessoas idosas em Portugal, sendo que anualmente, morrem
cerca de 200 pessoas por cada cem mil. Sabe-se que 80%
dos casos de AVC podem ser evitados, reduzindo o seu ele-
vado impacto, através da modificação e tratamento de facto-
res de risco. Têm sido desenvolvidos estudos que demons-
tram que a informação por si só não é suficiente para provo-
car alteração de comportamentos, pelo que a consciencializa-
ção dos utentes continua a apresentar-se como uma limitação
à adopção de estilos de vida saudáveis.

Objectivos
Conhecer a percepção de profissionais de saúde acerca

dos factores que motivam a mudança de comportamentos de
risco para a (re)ocorrência de AVC e analisar papéis e respon-
sabilidades sociais a considerar na promoção de estilos de
vida saudáveis.

Metodologia
Foi desenvolvida uma investigação qualitativa, sendo o

interaccionismo simbólico a perspectiva teórica e o snapshots
o desenho de estudo. A recolha de dados foi realizada através
de uma entrevista semi-estruturada a 6 profissionais de saúde
(Médicos, Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais) da área
de Lisboa, seleccionados através do método de amostragem
teórica. Seguiram-se a análise e interpretação dos resultados
através de análise temática.

Resultados
Os resultados foram agrupados em quatro temas -

“Motivação para a mudança comportamental” representando os
principais factores capazes de despoletar ou impor uma alteração
de comportamentos; “Perspectiva dos profissionais de saúde
sobre a atitude do utente face ao controlo de factores de risco”
que caracteriza as acções dos utentes face à necessidade de
controlo da sua saúde; “Obstáculos à mudança comportamental
ou ao controle dos factores de risco” que engloba os factores que
justificam a resistência para a alteração comportamental; e
“Sugestões de prevenção na saúde” tanto no papel dos profis-
sionais de saúde, como na intervenção da comunidade.

Conclusões
Mudanças de comportamento que resultem de uma real

intenção em adoptar um estilo de vida saudável, revertendo
numa atitude responsável do utente pela sua saúde, predizem
acções constantes e eficientes no combate à doença. Mais do
que a Educação para a Saúde enquanto mera transmissão de
informação útil, estes utentes expressam carências de acon-
selhamento dirigido às suas reais necessidades e sobretudo
que seja suportado pela modificação de atitudes e crenças.
Não obstante, a necessidade de formação profissional e a res-
ponsabilização dos profissionais de saúde para o empenho e
dedicação que esta área de intervenção exige, assumem
actualmente um carácter urgente e imperioso.

P2. Prevenção do Acidente Vascular Cerebral: Percepção dos
Profissionais de Saúde para uma promoção efectiva da
mudança comportamental

Alice Rala, Carla Pereira
Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Setúbal
E-mail: alice_rala@live.com.pt; carla.pereira@ess.ips.pt
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Introdução
Para uma análise e interpretação mais adequadas das ima-

gens de TC ou RM em doentes com patologia vascular cere-
bral conhecida, a comparação com exames prévios é essen-
cial.

Metodologia
Através de análise de caso e da tecnologia disponível em

cada centro, pretendeu-se fazer o ponto da situação em
Portugal em relação à portabilidade dos exames imagiológi-
cos. Apresenta-se um projecto-piloto europeu de portabilida-
de de exames de TC/RM entre países europeus, referindo-se
os seus problemas, limitações, vantagens e oportunidades. 

Resultados
De entre os vários países da Europa, a Escócia e a

Finlândia são os que mais se destacam nesta matéria. Em
Portugal, nos últimos anos, assistimos a um forte investimen-
to em equipamento, software e recursos humanos, permitindo
que estejamos na linha da frente deste projecto do ponto de
vista tecnológico. Portugal apresenta já algum grau de sofisti-
cação na portabilidade de exames entre instituições do
mesmo grupo hospitalar. É discutida uma solução para imple-
mentar uma rede nacional de portabilidade de exames.

Conclusões
Dada a existência de tecnologia adequada e de unidades

de AVC disseminadas em Portugal, seria desejável, exequível
e pouco dispendiosa a concepção de uma rede que possibili-
tasse portabilidade de exames imagiológicos a nível nacional.

P3. AVC: Portabilidade de Exames - Projecto Global
Nuno Gonçalves, Iolanda Velho, Mónica Correia, Bernardo Ratilal, António Fernandes
S24 Group, Lisboa.
E-mail: ngoncalves@s24group.com

Introdução
A dissecção carotídea é uma causa frequente de AVC em

jovens e em 5% dos casos pode ser assintomática, mesmo
quando existe oclusão subsequente. Alguns dos factores preci-
pitantes são bem conhecidos, como a hiperextensão do pesco-
ço ou rotação da cabeça de forma súbita, presentes em movi-
mentos tão frequentes e triviais como os do esforço do vómito.

Caso Clínico
Mulher de 38 anos, saudável, sem quaisquer antecedentes

pessoais relevantes à excepção da contracepção hormonal.
No final de Dezembro de 2009, inicia quadro clínico de gas-
troenterite aguda, associado a vómitos frequentes. Após um
dos episódios de vómitos notou aparecimento de cefaleia
hemicraniana direita e nos dias seguintes notou assimetria pal-
pebral e pupilar, com menor tamanho à direita. Por este moti-
vo, foi observada em Consulta de Neurologia, constatando-se
na observação neurológica apenas um síndroma de Horner à

direita. Não existiam alterações na observação geral, nomea-
damente a presnça de sopros nas áreas de auscultação caro-
tídea. Realizou-se RNM-CE com estudo angiográfico que reve-
lou dissecção e oclusão carotídea direita sem no entanto se
objectivarem alterações do parênquima cerebral. A doente teve
uma evolução clínica favorável, não tendo surgido quaisquer
outros sinais focais de novo. Oito meses após a dissecção
carotídea encontrava-se assintomática, sem outras alterações
no exame neurológico para além de miose e discreta ptose à
direita, estando medicada com antiagregante plaquetário. 

Conclusão
A oclusão carotídea pode ser totalmente assintomática e não

causar nenhum sinal de isquémia cerebral em RMN. Tal facto
deve-se certamente à eficiência da reperfusão do território circu-
latório da carótida interna por outras artérias (circulação colate-
ral). O presente caso clínico ilustra bem o papel fundamental da
circulação colateral no prognóstico de uma oclusão carotídea.

P4. Oclusão carotídea sem lesão parenquimatosa subsequente
Sara Machado1, Carla Conceição2, Luís Santos1

1-Serviço de Neurologia do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE; 2-Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar de Lisboa
Central.
E-mail: Sara_machado@hotmail.com
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Introdução
A dissecção da artéria carótida interna (DACI) é reconheci-

da como uma importante causa de eventos cerebrovasculares
nos doentes em idade jovem. Na maioria dos casos, a dissec-
ção envolve só o segmento extracraniano da ACI, estenden-
do-se, menos frequentemente, até ao segmento intracraniano
da artéria.

A tríade clássica de síndrome de Horner, hemicrânia e
AIT/AVC isquémico constituem a constelação sintomática
mais comum da DACI. A cervicalgia, amaurose fugaz, zumbi-
do, disgeusia ou neuropatia de pares cranianos representam
outras manifestações possíveis, embora menos frequentes.

Apresentamos o caso de um doente com DACI manifesta-
da por neuropatia do XII.

Caso clínico
Homem, 39 anos, fumador, com história de enxaqueca sem

aura e tuberculose pulmonar aos 18 anos, admitido por dor
pterional e periocular direita ligeira, tipo pressão/moínha, irra-
diando ao ombro direito, associada a ptose palpebral ipsilate-
ral. No EN apresentava um síndrome de Horner incompleto
(ptose e miose) e sinais de lesão do XII par à direita, manifes-
tada por hemiatrofia e hemiparésia da língua direita, com des-
vio da mesma para esse lado.

Na RM-CE não eram visíveis lesões isquémicas agudas, no
entanto a angio-RM cervical e cerebral mostrou uma DACI

direita com início imediatamente após o bulbo carotídeo e
extensão intracraniana. O eco-doppler das artérias cervicais e
doppler transcraniano foram concordantes com este achado.

Foi iniciada anticoagulação, que viria a ser suspensa nos
dias seguintes por epistáxis recorrente e de difícil controlo sob
INR terapêutico, procedendo-se a anti-agregação com triflusal.

Ao 15º dia de internamento, o doente iniciou dor na abdu-
ção extrema do membro superior direito, com irradiação à
região escapular homolateral, atribuída a compressão do
nervo longo torácico no contexto de pseudoaneurisma da
artéria carótida interna direita cervical. O EMG foi normal.
Iniciou-se analgesia, obtendo-se remissão das queixas.

Teve alta assintomático, anti-agregado e com a recomen-
dação para abstinência de esforços físicos intensos.

Conclusões
A parésia do XII par, sobretudo quando isolada, é um acha-

do raro na DACI. Acompanha-se muitas vezes pela parésia de
outros pares cranianos baixos, ou por um síndrome de Horner
com hemicrânia e sem isquémia cerebral, como no nosso
doente. O envolvimento do XII par na DACI deve-se à com-
pressão mecânica do nervo ou dos vasos que o nutrem cau-
sado pela expansão local da artéria. A parésia isolada do XII
par implica a exclusão de outras causas, podendo, na sua fase
inicial, facilmente confundir-se com outras condições. A sua
presença deverá ser considerada na suspeita de uma DACI.

P7. Dissecção carotídea espontânea com parésia do XII par 
Gonçalo Matias1, Tânia Lampreia1, Paulo Alegria1,2, Sofia Calado1,2

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Lisboa; 2-Departamento de Neurologia, Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, Lisboa.

Introdução
A dissecção carotídea bilateral é rara na maioria dos casos

identificada uma causa subjacente. De acordo com a literatura,
o mecanismo embólico arterio-arterial é aceite como o principal
contribuinte para o desenvolvimento de lesão isquémica, sendo
controversa a contribuição de processos hemodinâmicos.

Caso Clínico
Mulher de 43 anos com antecedentes pessoais de asma,

enxaqueca sem aura e contracepção hormonal. Internada por
quadro clínico com 4 dias de evolução caracterizado por acu-
feno não pulsátil à esquerda e cefaleia hemicraniana homolate-
ral, pulsátil, de moderada intensidade, a que se associaram
dois dias depois, um episódio auto-limitado de diminuição
súbita da acuidade visual bilateral e alteração do comporta-
mento com vómitos. Negou traumatismo ou infecção prévia.
No exame neurológico apresentava-se sonolenta, com lentifi-
cação psicomotora, discurso com débito baixo, hipofónico,
sem alterações da linguagem; defeito moderado da memória
de trabalho e severo das memórias imediata e visual, discalcu-

lia e apraxia ideomotora; síndroma de Horner incompleto à
direita, apagamento do SNG esquerdo; sinais piramidais bilate-
rais, sem outras alterações. A TC e RM-CE com estudo angio-
gráfico revelaram lesões isquémicas bilaterais em área de bar-
ragem, secundárias a dissecção carotídea bilateral (oclusiva à
direita e com fluxo residual à esquerda). A investigação etioló-
gica excluiu vasculopatias primárias. Iniciou anticoagulação
oral, com ligeira melhoria do quadro neuropsicológico. 

Conclusão
Este caso é singular, quer pela bilateralidade da dissecção

sem um mecanismo etiológico subjacente identificado quer
pela atipia da apresentação clínica em que predomina um qua-
dro encefalopático. Por outro lado, a evidência imagiológica
de lesões em território de barragem demonstra de forma ine-
quívoca a possível contribuição de um mecanismo hemodinâ-
mico para a lesão isquémica nestes casos. Fica assim amplia-
do o espectro clínico e de mecanismos fisiopatológicos dos
AVC nas dissecções carotídeas, que devem ser considerados
e reconhecidos.

P6. Mecanismo hemodinâmico como causa de AVC em doente
com dissecção carotídea bilateral

Vanessa Silva1, Sara Machado2, Nuno Inácio2, Luísa Biscoito3, Amélia Nogueira Pinto1

1-Serviço de Neurologia, IPO de Lisboa Francisco Gentil; 2-Serviço de Neurologia, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca; 3-Serviço de
Neurorradiologia, Hospital de Santa Maria.
E-mail: sara_machado@hotmail.com
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Introdução
As dissecções carotídeas são causas importantes de AVC,

em indivíduos jovens, alguns dos quais apresentam alterações
de linguagem. As características e o prognóstico das afasias
estão relacionados com a sua etiopatogenia no entanto há
pouca informação sobre as afasias causadas por dissecções
carotídeas.

Objectivo
Investigar as características das afasias por AVC pós dis-

secção da carotídea esquerda.

Metodologia
Avaliamos uma série consecutiva de 284 indivíduos afási-

cos observados no Laboratório de Estudos de Linguagem
durante um período de 3 anos. Identificamos 73 indivíduos
com idade inferior a 55 anos que apresentavam afasia pós-
AVC. Estes foram divididos em 2 grupos de acordo com a
fisiopatologia do AVC em dissecção ou outras. 

Resultados
No grupo de doentes afásicos de causa vascular verifica-

mos que, quando comparados os que tiveram AVC por dis-
secção carotídea esquerda com os de outras causas vascula-
res, existia um predomínio dos quadros afásicos do tipo não-
fluente. Esta diferença é estatisticamente significativa 
(χ2 =6,63; p<0,001). 

Conclusão
No nosso grupo de doentes jovens que apresentavam afa-

sia pós dissecção carotídea esquerda, quando comparado
com os afásicos de outras causas vasculares, verificamos uma
diferença estatisticamente significativa em favor do tipo não-
fluente. Tal poderá ser explicado por características particula-
res do AVC por dissecção carotídea.

P8. Afasia pós Dissecção Carotídea
Vítor Oliveira1, Gabriela Leal2, Isabel Pavão Martins2

1-Laboratório de Hemodinâmica Cerebral 2-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Centro Hospitalar Lisboa
Norte – Hospital de Sta. Maria

Introdução
A associação entre factores de risco vascular e o desen-

volvimento de deterioração cognitiva tem vindo a ser ampla-
mente estudado. Contudo, novos factores de risco têm vindo
a ser questionados. O objectivo geral deste estudo é perceber
se os sujeitos com AVC e estenoses arteriais (intra ou extra-
cranianas) contralaterais à lesão vascular, apresentam pior
desempenho cognitivo do que os sujeitos com AVC sem este-
noses contralaterais.

Método
No período de um ano, foram seleccionados, mediante cri-

térios de inclusão e exclusão, 35 sujeitos: 15 com AVC e este-
nose arterial contralateral (intra e extra-craniana), 10 com AVC
sem estenose e 10 sujeitos saudáveis, com uma média de idade
de 57.7 anos (±6.6). Todos os sujeitos realizaram avaliação neu-
ropsicológica e exames complementares de diagnóstico.

Resultados
Foram verificadas diferenças estatisticamente significati-

vas, quando comparamos sujeitos com AVC e saudáveis nos
domínios associados à atenção, funcionamento executivo e

mnésicos. Nos grupos de sujeitos com AVC e estenose arte-
rial contralateral e AVC sem estenoses arteriais, esta diferença
foi encontrada no domínio associado ao funcionamento exe-
cutivo. Considerando os sujeitos com AVC e estenose intra-
craniana e os sujeitos com AVC e estenose extra-craniana
contralateral verificou-se diferença estatisticamente significati-
va nos domínios associados à atenção.

Discussão
A deterioração cognitiva está associada ao AVC, no entan-

to, essa associação não foi verificada ao nível de todos os
domínios cognitivos. Tendo sido verificadas diferenças nesse
desempenho quando consideramos a existência de estenoses
arteriais contralaterais à lesão vascular. A dimensão reduzida e
as características da amostra podem ser um viés para o estu-
do. Ainda assim, as estenoses arteriais são factores de risco
para a deterioração cognitiva vascular e podem fazer surgir a
necessidade de se incluir nos protocolos de avaliação clínica,
a avaliação neuropsicológica e o eco-doppler dos vasos do
pescoço e transcraniano. Mais investigação é necessária para
se compreender os mecanismos que poderão conduzir a este
processo.

P9. Desempenho Cognitivo em Sujeitos com AVC e Estenose
Arterial Contralateral

Sara Pires Barata1,2, Luísa Rebocho2, Irene Mendes3, Sónia Mateus3, Vanda Pós-de-Mina3, Carlos Santos4, Ricardo Garcia Garcia5, Maria
Helena Teixeira da Silva1

Serviço de Medicina Física e Reabilitação1,2, Unidade de AVC2, LUSCAN3, Serviço de Imagiologia4, Universidade de Salamanca, Espanha5.
E-mail: spiresbarata@gmail.com



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 P

O
S

T
E

R
S

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2011

PORTO5º32 ºCONGRESSO
PORTUGUÊS

DO AVC

Introdução
A correcta avaliação da heminegligência é fundamental

para uma eficaz abordagem terapêutica do doente com AVC.
Os doentes com heminegligência tendem a iniciar a procura
de estímulos em provas de corte pelo lado direito. Esta estra-
tégia exploratória corresponde a um padrão patológico e é
observada em doentes que apresentam um desempenho
quantitativo dentro da média nestas provas mas evidência de
heminegligência na realização das actividades quotidianas. 

Objectivo
Analisar os pontos iniciais da procura de estímulos em três pro-

vas de corte da bateria Behavioural Inattention Test (BIT), num
grupo de doentes com heminegligência e num grupo de controlo. 

Metodologia
Foram avaliados 11 doentes com AVC hemisférico direito

(idade média de 58.8 anos; escolaridade média de 3.7 anos).
Utilizaram-se as provas Line crossing, Letter cancellation e
Star cancellation da BIT e para cada prova foi registado o
modo como o doente procedeu na procura dos estímulos:
esquerda-direita, direita-esquerda ou disperso. O grupo de
controlo foi constituído por 20 sujeitos sem história neurológi-
ca ou psiquiátrica prévia (idade média de 54.5 anos; escolari-
dade média de 4.8 anos).

Resultados
A frequência de heminegligência contralateral foi de 0% na

prova Line crossing, 12.5% na prova Letter cancellation e de
9.1% na prova Star cancellation. A estratégia de exploração
visual no sentido direita–esquerda foi utilizada em 55.6% dos
doentes na prova Line crossing, 28.6% na prova Letter can-
cellation e 77.8% na prova Star cancellation. No grupo de con-
trolo a estratégia de exploração visual foi predominantemente
da esquerda para a direita nas três provas. 

Conclusão
As provas tradicionais de corte de estímulos não detectam,

em muitos casos, a presença de heminegligência, principal-
mente as formas ligeiras. Os doentes com esta síndrome apre-
sentam uma estratégia patológica de exploração do campo
visual, identificada através dos pontos de início da procura de
estímulos. Esta alteração é mais evidente quando os estímu-
los são apresentados de forma desorganizada, como nas pro-
vas Line crossing e Star cancellation. Assim, sugere-se que a
análise da estratégia de exploração nas provas de corte de
estímulos seja incluída nos protocolos de avaliação da hemi-
negligência, para diminuir o número de doentes que ficam por
diagnosticar quando é considerada apenas a análise quantita-
tiva do desempenho.

P10. Heminegligência visuo-espacial: análise da exploração
visual nas provas de corte de estímulos

Cátia Mateus1, Joana Pais1, Vítor Tedim Cruz1, Selene Vicente2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Unidade de Santa Maria da Feira; 2-Laboratório da Fala, Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto.
E-mail: catiacmateus@hotmail.com

O AVC é a principal causa de morbilidade e de incapacida-
de a longo prazo na Europa. Apesar de a hemiparésia ser o
defeito neurológico mais comum, presente em 70-80% dos
casos, os defeitos cognitivos superiores são igualmente inca-
pacitantes. A história clínica e a observação neurológica cui-
dadas, nomeadamente pela caracterização da função cogniti-
va superior, permitem quase sempre determinar a localização
precisa e a origem da lesão isquémica cerebral.

Descreve-se o caso de um homem de 76 anos, engenheiro
civil, com antecedentes conhecidos de diabetes mellitus tipo
2 e HTA, medicado e controlado. Foi admitido no serviço de
urgência por início súbito de quadro confusional com 5 horas
de duração. À observação estava normotenso, taquicárdico
(138 bpm/min), com arritmia completa à auscultação cardíaca
e ECG demonstrando flutter auricular de condução variável; o
exame neurológico mostrava ausência de défices motores ou
sensitivos e presença de acalculia, agrafia, agnosia dos dedos
e indiferenciação direita-esquerda, sem outros defeitos neuro-
lógicos superiores. A tomografia computorizada de urgência
não mostrou lesões recentes, mas às 48h tornou-se evidente
hipodensidade cortico-subcortical frontal esquerda com
extensão à coroa radiaria, traduzindo enfarte isquémico do

território da artéria cerebral média esquerda, neste caso pre-
sumindo-se natureza cardioembólica. O ecocardiograma mos-
trou dilatação biauricular. Teve alta mantendo os defeitos neu-
rológicos e sob anticoagulação oral.

A presença dos 4 sinais neurológicos supracitados em rela-
ção com lesão no lóbulo parietal postero-inferior foi descrita
pela primeira vez na década de 1920 por Gerstmann, a quem
se deve o nome desta síndrome. Gerstmann sugeriu a exis-
tência de um denominador cognitivo comum relacionado com
o esquema corporal. Mais tarde Benton (1961) afirmou que se
trataria de uma falsa síndrome, na medida em que a associa-
ção destas 4 funções seria casual, tão provável como qual-
quer outra combinação entre as 7 “tarefas parietais”. Em 1999
Mayer voltou defender a pertinência da síndrome, mas pro-
pondo a existência de um outro denominador cognitivo
comum: defeito na manipulação mental de imagens.

O caso descrito configura a síndrome de Gerstmann que,
sendo rara, tem levantado questões relevantes sobre as fun-
ções cognitivas superiores e a sua inter-relação. Demonstra
também a importância de um exame objectivo cuidado para a
caracterização do defeito neurológico e respectiva topografia.

P11. Síndrome de Gerstmann – O engenheiro que não conseguia
contar

Sofia Sapeta Dias, Maria João Gomes
Serviço de Medicina I – Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: sofiadias@campus.ul.pt
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Introdução
Apesar de enfartes restrita ao tálamo foram relatados pela

primeira vez, mais de 100 anos atrás por Dejerine Roussy, eles
continuam a ser uma apresentação rara de acidente vascular
cerebral e representam apenas 11% de todos os enfartes ver-
tebrobasilares. O acometimento bilateral foi relatado em um
número limitado de casos e resulta de uma combinação fac-
tores predisponentes e variações anatómicas. A semiologia
dos enfartes talâmicos é diversificada, variando consoante a
área lesada. Um caso particular é os enfartes paramedianos
que clinicamente cursam com distúrbios da consciência,
memória e movimentos oculares, que são particularmente
exuberantes quando existem lesões bilaterais.

Caso Clínico
Apresenta-se um caso clínico de uma doente, 49 anos de

idade, trazida ao Serviço de Urgência por alteração de estado
de consciência de instalação súbita. À entrada no SU a doen-
te apresentava-se estuporosa, anisocória com maior diâmetro
a direita, hipotonia generalizada, reflexo-cutâneo plantar em

extensão bilateralmente. A TC crânio encefálica efectuada não
mostrou alterações significativas. A TC crânio encefálica reali-
zada às 48 horas revelou áreas de enfartes talâmicos bilaterais
com extensão ao plano superior do mesencéfalo. A ecodop-
pler dos vasos cervicais não evidenciou alterações significati-
vas. A Angio-TC mostrou discreta redução do calibre do seg-
mento terminal das artérias vertebrais, após a emergência das
artérias cerebelosas póstero-inferiores, a que não se associam
alterações significativas do calibre da artéria basilar. Durante o
internamento houve recuperação completa do estado de
consciência. À data de alta a doente apresentava-se cons-
ciente, orientada e colaborante, pupilas isocóricas e reactivas,
limitação marcada do olhar vertical superior e inferior, sem
défices motores, reflexo cutâneo-plantar em extensão bilate-
ralmente. 

Discussão/Conclusão
O caso clínico apresentado destaca-se a importância de

suspeição clínica das lesões vasculares talâmicas em doentes
que apresentam com alteração de estado de consciência.

P12. Alteração do estado de consciência em doente com
enfartes talâmicos bilaterais

Motasem Shamasna, Joana Rodrigues, Joana Nunes, Paulo Coelho, Florbela Magalhães, Carla Nunes, Alexandre Dionísio
Serviço de Neurologia Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E. – Hospital Geral, Coimbra.
E-mail: motasem_shamasna@hotmail.com

Introdução
Os movimentos hipercinéticos após AVC são incomuns,

ocorrendo em cerca de 1% dos casos, sendo a Hemicoreia-
hemibalismo o mais frequente. Os gânglios da base e tálamo
são as estruturas mais implicadas, embora o tronco cerebral e
áreas superficiais cortico-subcorticais, sobretudo região fron-
tal e parietal, estejam também descritos. Apesar da correlação
entre alguns tipos de manifestações clínicas e a topografia
lesional, nem sempre é possível estabelecer com certeza o
mecanismo fisiopatológico.

Caso Clínico
Homem de 50 anos, hipertenso, fumador e com o diagnós-

tico de Policitémia Vera, sem história de eventos cerebrovas-
cular prévios. Habitualmente medicado com anti-hipertenso-
res, hidroxicarbamida e Flebotomia mensal. Iniciou quadro
agudo de dormência da mão direita acompanhado, poucos
minutos depois, de movimentos involuntários do 1º e 2º
dedos. Ao exame neurológico era evidente postura distónica
em hiperextensão do 1º e 2º dedos da mão direita, sobretudo
na prova de braços estendidos, associada a abalos mioclóni-
cos constantes, rápidos e de pequena amplitude. Do estudo
etiológico salienta-se Hb 16,9g/dL, Htc de 49%, hipertriglice-
ridémia de 168mg/dL. O EEG intercrítico não mostrou activi-
dade epileptiforme. A TAC-CE foi normal e a RM-CE revelou
múltiplos focos de hipersinal infracentimétricos no córtex e
substância branca subcortical da circunvolunção frontal média

esquerda, hiperintensas na sequência de difusão e sem corre-
lação no mapa ADC, compatíveis com lesões isquémicas
subagudas. O ecodoppler dos vasos do pescoço, doppler
transcraniano e ecocardiograma (TT e TE) não evidenciaram
alterações de relevo. Aguarda Angio TC intra e extracraniana.
Iniciou antiagregação e terapêutica com estatina, bem como
clonazepam 2mg/dia e valproato de sódio 500mg 8/8h, opti-
mizada posteriormente, por falência terapêutica, com levetira-
cetam 500mg 12/12h, com remissão após 4 dias.

Discussão/Conclusão
Apresentamos um caso de distonia focal associada a abalos

mioclónicos – “distonia mioclónica” – secundária a lesão isqué-
mica cortico-subcortical frontal contralateral. Apesar de não
identificada uma fonte, a topografia das lesões isquémicas suge-
re uma etiologia embólica dos ramos corticais do território da
ACM esquerda. Quadros caracterizados de “distonia mioclóni-
ca” após lesões vasculares são descritos como raros e habitual-
mente como fenómeno tardio após lesões talâmicas, provavel-
mente por desaferenciação No entanto, lesões a vários níveis
dos circuitos cortico-estriato-palido-tálamo-corticais são poten-
cialmente responsáveis por distonia. Neste caso o envolvimento
da área suplementar motora e suas ligações estriatais está pro-
vavelmente implicado no desenvolvimento de posturas anóma-
las. De salientar que a possibilidade das alterações do movi-
mento resultarem de um fenómeno epiléptico não se exclui por
completo, tendo induzido investigação etiológica nesse sentido.

P13. Distonia Focal como manifestação de AVC isquémico
cortico-subcortical agudo

Tânia Lampreia1, José Vale1,2, Paulo Alegria1,2

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa ocidental; 2-Departamento de Neurologia, Faculdade de
Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa.
E-mail: tania.lampreia@gmail.com
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Introdução
Um acidente vascular cerebral necessita de uma resposta

precisa e eficiente. Um diagnóstico rápido permite um início
antecipado do tratamento necessário. Do ponto de vista eco-
nómico, um tipo de resposta que consuma menos recursos
permite a uma Unidade de AVC que mais pacientes sejam
diagnosticados com um mesmo orçamento. A evolução nas
tecnologias da informação acompanhou a evolução nos equi-
pamentos médicos e veio dar origem ao conceito de
Telerradiologia, que consiste na transmissão de exames ima-
giológicos entre locais fisicamente distantes. 

Metodologia
A nova unidade de Ressonância Magnética do Hospital de

Faro consegue, através de um sistema de Telerradiologia inte-
grado com o sistema informático do Hospital, assegurar que
existe um médico Neurorradiologista disponível durante 24
horas por dia, preparado para agir imediatamente em caso de
emergência, evitando-se qualquer dispêndio de tempo que
pudesse colocar em risco a vida de um doente. 

Um doente proveniente da Unidade de AVC do Hospital é
examinado prioritariamente. As imagens obtidas e as informa-
ções clínicas são imediatamente disponibilizadas ao médico
Neurorradiologista, que as analisa e efectua o relatório do
exame, podendo também visualizadas durante o exame pelo
médico que acompanhar o doente, e são de seguida colocadas
no arquivo global do Hospital. Também o relatório é, após sua
realização, instantaneamente disponibilizado à Unidade de AVC
e arquivado, para o caso de necessidade de posterior consulta. 

Resultados e Conclusões
A possibilidade de implementação de um sistema de

Telerradiologia contribuiu amplamente para que a Unidade de
AVC do Hospital de Faro possa agora providenciar um rápido
e economicamente eficiente diagnóstico por imagem de
Ressonância Magnética aos seus doentes. 

Compromissos
A Unidade de Ressonância Magnética do Hospital de Faro

é gerida pelo S24 Group.

P14. Diagnóstico de Acidentes Vasculares Cerebrais: Uma
resposta eficiente

Nuno Gonçalves, Pedro Cruz, Teresa Figueiredo, Bernardo Ratilal, António Fernandes
S24 Group, Lisboa.
E-mail: ngoncalves@s24group.com

Introdução
A dissecção da artéria carótida (DAC), outrora considerada

infrequente, tem sido progressivamente mais reconhecida
como causa de Acidente Vascular Cerebral isquémico (AVCI),
sendo responsável por 5% a 20% dos AVCI em doentes
jovens. Estão descritas as causas traumática e espontânea,
sendo que esta última representa um desafio diagnóstico
mesmo para especialistas experientes e implica elevado nível
de suspeição clínica.

Caso clínico
Os autores descrevem um caso de uma doente do sexo

feminino, de 36 anos de idade, sem antecedentes pessoais
patológicos relevantes, que inicia quadro clínico de afasia de
expressão de instalação súbita, associada a parestesias no
hemicorpo direito, hemiparésia homolateral e cervicalgia
esquerda. A avaliação imagiológica por tomografia computori-
zada crânio-encefálica (TC-CE) não revelou alterações agu-

das. O estudo progrediu para ressonância magnética (RM)
cerebral e angio-RM cervical que revelou múltiplos enfartes
isquémicos no hemisfério esquerdo de cronologia aguda e
possível dissecção com trombose da artéria carótida interna
esquerda (ACIE), entre a bifurcação e o segmento subpetroso.
A angio-TC dos vasos do pescoço confirmou a dissecção da
ACIE, com estreitamento gradual do lúmen devido a hemato-
ma parietal anterior. A doente iniciou precocemente anticoa-
gulação oral (ACO), com resolução completa da sintomatolo-
gia. Após 6 meses, realizou ecodoppler dos vasos do pesco-
ço que mostrou normalização do fluxo carotídeo, passando a
fazer apenas antiagregação plaquetária (AAP).

Conclusões
Com este caso clínico pretende-se destacar a importância

da inclusão da dissecção da artéria carótida no diagnóstico
diferencial das possíveis etiologias de alterações neurológicas
no doente jovem.

P15. AVC no adulto jovem – a importância da investigação
diagnóstica

Liliana Marta1, Graça Amaro1, Marta Dias2, Manuela Grego1

1-Serviço de Medicina 2, 2-Serviço de Neurologia, Hospital Distrital de Santarém, Portugal.
E-mail: liliana_frm@hotmail.com
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Introdução
Os estudos efectuados em coortes hospitalares têm suge-

rido que 3-15% dos doentes com Lupus Eritematoso
Sistémico (LES) sofrem um acidente isquémico vascular (AVC)
durante o curso da doença. No entanto, existe escassa infor-
mação relativamente à ocorrência de AVC como manifestação
inicial de LES.

Objectivos
Determinar a frequência de diagnóstico de LES numa coor-

te de doentes jovens com AVC isquémico e descrever a etio-
logia do AVC nestes casos.

Metodologia
Os doentes com AVC isquémico com idades compreendi-

das entre os 18 e os 55 anos, admitidos na nossa enfermaria
entre Maio de 2007 e Dezembro de 2009, foram estudados de
acordo com um protocolo padronizado, que inclui a pesquisa
de anticorpos anti-nucleares (ANA), anti-DNA de cadeia dupla
(anti-DNAds) e anti-fosfolípidos. Os doentes com anticorpos
positivos foram avaliados seguindo os critérios do American
College of Reumathology para o diagnóstico de LES, e de
acordo com a classificação TOAST para estudo da etiologia
do AVC.

Resultados
Dos 143 doentes jovens com AVC isquémico internados

durante aquele período, foi efectuada pesquisa de auto-anti-
corpos em 123 (14 doentes que não realizaram pesquisa de
anticorpos tinham história prévia de AVC). A presença de anti-
corpos ocorreu com as seguintes frequências: 9 (7,3%) ANA, 4
(2,8%) anti-DNAds, 6 (4,8%) anticoagulante lúpico e 5 (3,2%)
anti-fosfolípidos, o que corresponde a um total de 14 doentes.
Destes, apenas 3 apresentavam critérios para o diagnóstico de
LES. Num dos casos, o AVC foi atribuído a síndroma antifosfo-
lipido secundária, enquanto que noutro caso o AVC poderia ser
explicado por disfunção plaquetária auto-imune (Outra causa
determinada, segundo a classificação de TOAST). No terceiro
caso, não foram identificados mecanismos etiológicos relacio-
nados com o LES, apresentando a doente um foramen oval
patente, sendo o AVC considerado de Causa Indeterminada. 

Conclusões
Num estudo recentemente publicado, que envolvia uma

grande coorte de doentes jovens com AVC, estimou-se que o
LES foi a causa em 0.8% dos casos. Na nossa série, 2.4% dos
doentes apresentaram um AVC isquémico como primeira
manifestação de LES, embora tal apenas tenha permitido
esclarecer o diagnóstico etiológico do AVC em 2 dos doentes.

P16. Diagnóstico inaugural de lupus eritematoso sistémico em
doentes jovens com avc isquémico

Marta Moitinho, Ana Catarina Fonseca, Ruth Geraldes, Teresa Pinho e Melo
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: martamoitinho@gmail.com

Introdução
A realização de punção lombar diagnóstica (PL) é reco-

mendada pela European Stroke Organization apenas “quando
indicado”. Esta recomendação deixa ao critério do clínico a
indicação para a sua realização, sendo aceite que deve ser
realizada na suspeita de infecção do sistema nervoso central
(SNC) e vasculite.

Objectivo
Determinar a frequência em que foi realizada PL na investi-

gação de AVC isquémico jovem, quais foram os motivos pelos
quais foi realizada, quais as alterações encontradas, e quais as
implicações para o diagnóstico etiológico.

Metodologia
Estudo retrospectivo de doentes entre os 18 e os 55 anos

com AVC isquémico, admitidos consecutivamente na UAVC
entre Maio de 2007 e Dezembro de 2009. Os doentes foram
estudados de acordo com um protocolo padronizado que
inclui TC CE e/ou RM CE, electrocardiograma, avaliação labo-
ratorial com determinação de autoanticorpos, serologias virais
(HIV, hepatites), VDRL, Doppler cervical e transcraniano,eco-
cardiograma transtorácico ou transesofágico e ECG Holter. A
decisão de realizar angiografia convencional e PL foi discutida
caso a caso. Utilizou-se a classificação de TOAST para a clas-
sificação etiológica dos AVCs.. Reviram-se as notas de alta e
processos clínicos dos doentes que realizaram PL. Os dados
foram incluídos numa base SPSS.

Resultados
Dos 143 jovens com AVC internados no período de estudo,

36 (25,2%) realizaram PL. A PL fez parte do diagnóstico dife-
rencial inicial de AVC em quatro doentes (ex.alteração do esta-
do de consciência). Dos restantes, os motivos para realização
de PL foram: 1) Suspeita de infecção (1 HIV positivo, 2 VDRL
positivos, 1 endocardite), 2) Suspeita de vasculite do sistema
nervoso (4 anticorpos antinucleares positivos, 1 anticorpos
antifosfolípido positivo, 6 com estenoses intracranianas), 3)
Identificar causa de AVC em doentes com investigação nega-
tiva (9) ou com FOP como causa única (8). Apenas em 3 doen-
tes (8,2%) a celularidade foi superior a 5, em 6 (4,2%) verifi-
cou-se proteinorraquia superior a 50 mg/dl e em 1 foi detecta-
da síntese intratecal de bandas oligoclonais, VDRL foi positivo
num doente. A realização de PL apenas confirmou a etiologia
do AVC num caso (sífilis).

Conclusão
Na nossa série a PL foi realizada numa percentagem con-

siderável de doentes e não teve contributo para a classificação
etiológica do AVC na maioria dos casos. A PL não trouxe infor-
mação adicional nos casos em que o objectivo foi determinar
causa do AVC em doentes com investigação negativa, refor-
çando as recomendações de que a PL deve ser reservada
para os casos de suspeita de infecção ou vasculite do SNC.

P17. Porque se fez punção lombar num doente jovem com AVC
isquémico?

Ruth Geraldes, Ana Catarina Fonseca, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, CHLN, Lisboa, Portugal.
E-mail: ruth.geraldes@netcabo.pt
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Introdução
As estenoses ateroscleróticas intracranianas (EAIC) são

causa relativamente comum de eventos cerebrais isquémicos
e aumentam o risco de recorrência. Este trabalho pretende
descrever características clínico-imagiológicas e prognóstico
de um grupo de doentes com EAIC.

Métodos
Entre Janeiro de 2005 e Novembro de 2010, dos doentes

seguidos na consulta de Doenças Vasculares Cerebrais num
hospital central, foram identificados aqueles com evidência
imagiológica de EAIC. Registaram-se características demo-
gráficas, factores de risco vascular, classificação clínica
(OCSP) e etiológica (TOAST) do evento índex. Determinou-se
o tratamento prévio, de fase aguda e prevenção secundária e
avaliou-se a incapacidade através da escala de Rankin modi-
ficada prévia, à alta e actual. Determinaram-se as recorrên-
cias. Um neurorradiologista com diferenciação em doença
vascular classificou as estenoses como ocorrendo no território
anterior ou posterior, sintomáticas ou assintomáticas e grau de
estenose (severa se 50-99%).

Resultados
Identificaram-se 40 doentes, com diagnóstico por Angio-

RM (39) ou Angio-TAC (1), confirmado por angiografia em sete.
Do total, 27 (67,5%) eram homens. A idade média foi
57,20±12,93 anos, maior nos homens (p=0,049). A prevalência
de HTA foi 65%, diabetes 35%, dislipidemia 35,5%, tabagis-

mo 27,5%. A maioria dos eventos foi classificada clinicamen-
te como LACI (40%) e etiologicamente como “outra causa”
(60%). As EAIC ocorreram mais frequentemente na circulação
anterior (42,5%) e na artéria cerebral média (ACM) (45%); 55%
eram severas e 82,5% sintomáticas (as da ACM e basilar eram
mais vezes sintomáticas, p=0,032). As EAIC sintomáticas eram
mais frequentemente severas, p=0,002. Do total, 25% esta-
vam previamente antiagregados. O ácido acetilsalicilico foi o
tratamento mais efectuado na fase aguda (47,5%) e o clopi-
dogrel na prevenção secundária (40%). Em 4 doentes foi rea-
lizado tratamento endovascular com colocação de stent. No
seguimento (média de 30 meses), a recorrência global foi
27,5%, 11% por ano, com 4 meses de tempo médio até à
recorrência. O número de recorrências relacionou-se com a
idade (p=0,001), mas não foi influenciado por género, factores
de risco vascular, tipo de evento (AIT/AVC), localização ou gra-
vidade da estenose, nem pelo tratamento da fase aguda ou
prevenção secundária. A recorrência relacionou-se com maior
dependência actual.

Conclusões
Com as limitações de um estudo retrospectivo com núme-

ro reduzido de doentes, é importante salientar a elevada taxa
de recorrência, com os eventos ocorrendo precocemente e
influenciando negativamente o grau de independência dos
doentes. São por isso necessários estudos que definam o tra-
tamento a realizar na fase aguda e prevenção secundária, de
forma a minimizar recorrências.

P19. Aterosclerose Intracraniana: descrição das características
clínico-imagiológicas e prognóstico de um grupo de doentes

Sofia Rocha, Margarida Rodrigues, João Pinho, Manuel Ribeiro, Álvaro Machado, Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga.
E-mail: sofiarocha99@hotmail.com

Introdução
A anomalia de Ebstein é uma malformação congénita que

se caracteriza por
alterações na válvula tricúspide que condicionam uma

“auriculização” do ventrículo direito.
Representa cerca de 0,5% das doenças cardíacas congé-

nitas e apenas 5% dos casos
sobrevivem acima dos 50 anos. A excepcionalidade do

caso clínico que se segue e o sucesso da estratégia definida
motivou a sua divulgação entre os pares. 

Caso clínico
Homem, 47 anos de idade, toxicodependente, com história

de um “sopro cardíaco” há vários anos não investigado e sem
acompanhamento médico. Recorreu ao Serviço de Urgência
por dispneia de esforço e fadiga em agravamento com even-
tos recentes sugestivos de acidentes isquémicos transitórios
(AITs). A TC cerebral revelou sequelas de múltiplas lesões
isquémicas não recentes nos hemisférios cerebrais e cerebe-
losos. O ECG era sugestivo de anomalia auricular direita. A
ecocardiografia transesofágica revelou septo interauricular

aneurismático, discreta comunicação inter-auricular (CIA) com
shunt direita-esquerda (D-E), dilatação aneurismática grave da
aurícula e ventrículo direito, válvula tricúspide com implanta-
ção alta do folheto septal, de estrutura em funil e com folhetos
displásicos com retracção para o ventrículo direito, condicio-
nando regurgitação livre e disfunção sistólica grave à direita -
anomalia de Ebstein. O cateterismo cardíaco confirmou a car-
diopatia congénita e a CIA descrita, sem doença coronária,
pelo que se concluiu tratar-se de um quadro de AITs recorren-
tes de provável etiologia cardioembólica, resultantes de embo-
lismo paradoxal. O doente foi submetido a cirúrgica cardioto-
rácica correctiva, com boa evolução clínica subsequente.

Conclusões
A anomalia de Ebstein diagnosticada no adulto é uma

doença benigna e estável em particular no doente assintomá-
tico. Contudo, em 79% dos casos pode associar-se a defeitos
septais com shunt D-E e que poderão provocar acidentes
cérebro-vasculares por embolização paradoxal. A correcção
cirúrgica deve ser realizada nestes casos e/ou quando se
associa a agravamento de insuficiência cardíaca direita.

P18. Embolismo paradoxal associado a anomalia de Ebstein no
adulto – caso clínico.

Nuno Correia1, Filipa Melão3, Ana Caló1, M. Isabel P. Barbosa1, Teresa Mendonça2, Paulo Chaves2, Luísa Fonseca2, M. Guilherme Gama2, 
M. Goreti Moreira2

1-Serviço de Medicina Interna, 2-Unidade de AVC, 3-Serviço de Cardiologia. Hospital de São João, EPE.
E-mail: nunovox@gmail.com
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Introdução
A possibilidade de induzir estados de hipometabolismo de um

modo célere após isquémia cerebral aguda, pode contribuir para
aumentar a janela de oportunidade terapêutica para trombólise. 

O uso da hipotermia moderada na fase aguda do AVC
encontra se em fase de ensaios terapêuticos apesar de não ser
claro o seu mecanismo neuroprotector, que inclui, um aumen-
to da resistência a efeitos deletérios (incluindo um desvio da via
glicolítica para a via da pentose fosfato, uma via potencialmen-
te neuroprotectora) induzindo inibição de pelo menos uma via
de morte celular, abrangendo múltiplas vias de mecanismos de
lesão e contribuindo para preservar tanto a função como a
estrutura celular, e assim melhorar o resultado tecidular final.

Durante estados de dormência como a hibernação, os
mamíferos podem sobreviver com taxas de metabolismo até
2% das suas necessidades habituais, sem sofrerem lesões
encefálicas irreversíveis, efectuando transformações adaptati-
vas que incluem mecanismos de supressão metabólica, bem
como o aumento das defesas oxidativas, a diminuição da tem-
peratura corporal e das funções imunes. 

Os inibidores da fosforilação oxidativa, como o sulfureto de
hidrogenio (H2S) permitem a indução de estados de hipometa-
bolismo semelhantes à hibernação em mamíferos que não hiber-
nam. Os efeitos biológicos da exposição ao H2S parecem

depender particularmente da sua capacidade de inibir a fosfori-
lação oxidativa mitocondrial, da indução de hipotermia e de uma
upregulation dos genes citoprotectores e anti-inflamatórios.

Métodos
Comparamos num modelo experimental de oclusão per-

manente da artéria cerebral média em ratazanas Spague-
Dawley, os volumesde enfarte (com RMN CE nos dias após
cirurgia e de sacrificio e Hematoxilina-eosina), os testes fun-
cionais motores e os marcadores celulares de morte celular
(apoptose e necrose), inflamação (IL6), proliferação endogena
(BrDU), angiogenese, sinaptogenese, gliais e neuronais. 

Discussão
O conhecimento dos mecanismos de regulação e indução

reversível de estados hipometabólicos extremos pode contri-
buir para uma melhor compreensão de alguns aspectos das
lesões de isquémia e reperfusão. 

A possibilidade de induzir estados de hipometabolismo de
um modo célere após isquémia cerebral aguda, diminuindo a
temperatura corporal, e modelando o consumo de oxigénio,
pode contribuir para aumentar a janela de oportunidade tera-
pêutica da trombólise e assim permitir que esta seja acessível
a um maior número de doentes com AVC isquémico. 

P21. Isquémia cerebral aguda, hipotermia e hibernaçâo: papel
dos inibidores da fosforilação oxidativa

Isabel Henriques, Exuperio Diez-Tejedor, José Ferro
Instituto de Investigation Hospital Universitário la Paz, Madrid, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
E-mail: ilh.igc ©gmail.com

Introdução
O síndrome de encefalopatia posterior reversível (SEPR) é

um estado neurotóxico, que ocorre geralmente em contexto
de elevação marcada da TA e perturbação da capacidade de
autorregulação cerebral, originando disrupção da BHE com
lesões encefálicas traduzindo edema vasogénico.

Pode apresentar-se por cefaleias, convulsões, encefalopa-
tia e perturbação visual.

A sua manifestação está muitas vezes associada à HTA
aguda, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, imunossupressão por trans-
plantação de orgãos ou medula óssea, doença auto-imune,
quimioterapia em altas doses ou infecção/choque séptico.

Embora reversível por definição, algumas complicações
secundárias do SEPR, como o estado de mal epiléptico,
hemorragia intra-craniana e AVC isquémico major, podem
aumentar substancialmente a sua morbilidade e mortalidade. 

Caso clínico
Mulher, 47 anos, leucodérmica, com história de dislipidémia,

admitida por síndrome confusional agudo, caracterizado por
apatia, desorientação temporo-espacial, alucinações visuais,
micro-zoópsias e períodos de agitação psico-motora, sem res-
posta à sedação, referindo HTA com início nas semanas ante-
riores. Cerca de 3 semanas antes havia tido gastroenterite, e, 3
dias antes, iniciara toraco-lombalgia, enfartamento náuseas e
vómitos. No EN não eram evidentes sinais focais ou meníngeos.

As análises de entrava mostravam uma leucocitose com
neutrofilia e hiponatrémia (124 mmol/L).

A TC-CE foi normal. O exame do LCR revelou uma hiper-
proteinorráquia (162 mg/dl), com glicorráquia e celularidade
normais. Por suspeita de encefalite viral e pneumonia bacte-
riana atípica, iniciou-se aciclovir 1500 mg/dia e doxiciclina 400
mg/dia, além de soro hipertónico e controlo da HTA.

A RM-CE mostrou alterações multifocais de sinal (FLAIR)
da substância branca justa-cortical, com uma distribuição
para-sagital, entre a região central e o pólo occipital, bilateral
e quase simétrica.

Às 36h, o quadro confusional havia-se resolvido, com
amnésia para o sucedido.

O estudo laboratorial (soro e LCR), compreendendo as rotinas
habituais, auto-imunidade e PCR/serologias virais, foi normal.

A RM-CE de controlo (6 semanas) mostrou reversibilidade
das lesões iniciais.

Conclusões
A fisiopatogia exacta do SEPR permanece indefinida.
A RM-CE (ou TC CE) apresenta um padrão imagiológico

característico, mostrando lesões de edema vasogénico, que
podem envolver, ao contrário do sugerido pelo nome, qualquer
região do cérebro e/ou tronco cerebral. Embora não se tenha
estabelecido qualquer relação entre a apresentação clínica ou
causa e a extensão das lesões imagiológicas, encontrou-se
uma forte associação entre o envolvimento cortical e infecção.

O reconhecimento precoce do SEPR é importante para a ins-
tituição atempada do seu tratamento, que consiste no controlo
gradual da TA e retirada dos agentes potencialmente nocivos.

P20. Síndrome de encefalopatia posterior reversível
Gonçalo Matias1, Luis Marques2, Henrique Delgado1, Sofia Calado1,3

1-Serviço de Neurologi, 2-Serviço de Neurocirugia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 3-Departamento de
Neurologia, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua a ser a princi-

pal causa de morte em Portugal, representando 20% da mor-
talidade global do nosso país, associado a elevado grau de
morbilidade (cerca de 50% dos que sobrevivem a um AVC
ficam com limitações nas actividades da vida diária). O impac-
to social e económico resultante da elevada incidência do AVC
não pode, portanto, ser negligenciado.

O único tratamento aprovado para o AVC isquémico
agudo, que mostrou efeito benéfico, foi o activador do plasmi-
nogénio tecidular recombinante (rTPA), aprovado na Europa
em 2003, com depois do estudo NINDS, o qual mostrou bene-
fício significativo aos 3 meses, quando administrado até às 3
horas após o início dos sintomas e respeitando determinados
critérios de inclusão e exclusão.

Objectivo: Avaliar dados relativos aos doentes admitidos
num hospital com AVC isquémico agudo submetidos a trata-
mento com rTPA.

Métodos
Foram analisados os dados relativos aos doentes com AVC

isquémico agudo que foram submetidos a trombólise endove-
nosa com rTPA num hospital, no período de Janeiro de 2008 a
Outubro de 2010, tendo sido respeitados os critérios de inclu-
são e exclusão estabelecidos pelas guidelines europeias
(ESO). As variáveis analisadas foram: idade, sexo, Rankin pré-
vio, factores de risco vasculares (FRV), NIHSS à admissão,

Classificação clínico-topográfica (Escala de Bamford), tempos
médios evento-porta, porta-1ªobservação, porta-TAC, porta-
agulha e evento-agulha, evolução clínica às 24h, frequência de
complicações, nomeadamente, transformação hemorrágica
com agravamento clínico significativo e mortalidade.

Resultados
O número total de doentes 95; Idade média 67 anos;

Mulheres 53%; Rankin 0 prévio 86% e de 0-2 98%; HTA 73%;
DM 36%; Dislipidemia 53%; Fumadores 22%; Fibrilação auri-
cular 21%; AVC prévio 17%; NIHSS 0-7 à admissão 21%;
NIHSS>14 à admissão 38%; TACI 43%; PACI 31%; LACI 24%;
POCI 2%; Tempos médios em minutos: Evento-Porta 64;
Porta-1ªobservação 5; Porta-TAC 29; Porta-Agulha 64;
Evento-Agulha 129; Melhoria significativa nas primeiras 24h
55%; Agravamento significativo nas primeiras 24h 8%;
Transformações hemorrágicas com agravamento significativo
6%; Falecidos aos 7 dias 7%; Rankin 0-2 à data de alta 43%.

Conclusão
Os resultados obtidos neste estudo clínico mostram que a

trombólise endovenosa está associada a uma evolução clínica
favorável na maioria dos casos, justificando a sua utilização
naqueles que cumprem os critérios. A evolução clínica é tanto
mais favorável quanto melhor for o controlo dos factores que
interferem nesta terapêutica, pelo que, muitos aspectos
podem ainda ser melhorados.

P22. Trombólise Endovenosa no AVC Isquémico Agudo –
Experiência de um Hospital

Márcia Oliveira, Sofia Bernardino, Cláudia Rozeira, Pedro Carneiro, Miguel Veloso, Ludovina Paredes, Dulce Pinheiro, Vitor P.Dias
Centro Hospitalar de V. N. Gaia/Espinho, EPE.
E-mail: msoliveiraa@yahoo.com

Introdução
O cardioembolismo é uma importante causa de AVC. A

maioria destes casos relaciona-se com fibrilhação auricular,
mas outras causas de disfunção cardíaca, como a cardiopatia
de Takotsubo (CTT), constituem factores de risco para a isqué-
mia cerebral embolígena.

A CTT é um síndrome raro que minetiza o enfarte agudo do
miocárdio. Caracteriza-se por uma disfunção transitória seve-
ra da parede apical do ventrículo esquerdo, na ausência de
obstruções significativas das artérias coronárias, predispondo
à formação de um trombo intracardíaco mural.

Caso clínico
Mulher, 54 anos, fumadora, com história de DPOC, admitida

por insuficiência cardio-respiratória. À entrada, as troponinas
apresentavam-se elevadas. O ECG revelou inicialmente uma
taquicárdia supra-ventricular evoluindo para ritmo sinusal e com
aparecimento de ondas T negativas nas derivações inferiores,
laterais e pré-cordiais. O ecocardiograma transtorácico (ETT) evi-
denciou uma acinésia dos segmentos médio-apicais e hiperciné-
sia dos segmentos basais do ventrículo esquerdo, compatível
com CTT, e uma disfunção sistólica grave. Após estabilização da
doente interrompeu-se a terapêutica com HBPM e procedeu-se
a coronariografia sob 600 mg de clopidogrel, tendo a mesma
revelado artérias coronárias sem obstruções e restantes aspectos
concordantes com CTT. No fim deste exame, a doente apresen-
tou subitamente perturbação transitória da consciência seguida

de instalação de hemiparésia esquerda de predomínio braquial;
NIHSS=12. A TC-CE mostrou uma discreta desdiferenciação dos
núcleos da base direitos. Foi efectuada trombólise com rt-PA às
4h de evolução, registando-se instabilidade hemodinâmica nas
primeiras horas, mas com progressiva recuperação dos défices
neurológicos ao longo dos dias seguintes. Na TC-CE de controlo
(24h) era visível uma lesão isquémica fronto-insular esquerda e
outra putamino-capsulo-radiária direita com transformação
hemorrágica. A repetição do ETT mostrou apenas uma discreta
hipocinésia do segmento apical do septo interventricular. Todo o
restante estudo, cardiológico e laboratorial, foi normal.

Teve alta, clinicamente melhorada; NIHSS=0 e mRs=0.

Conclusões
A fisiopatologia exacta da CTT permanece desconhecida,

admitindo-se que se deva a uma activação simpática exage-
rada. Embora o AVC seja reconhecido como uma complicação
da CTT, não existem na literatura relatos de AVC, associados
à CTT, tratados por trombólise. A formação de trombos no
ventrículo esquerdo ocorre em 2,5% dos doentes com CTT,
segundo um estudo recente. Destes, cerca de 1/3 desenvolve
complicações cardioembólicas. Admitimos que a cateteriza-
ção cardíaca no nosso doente tenha precipitado a emboliza-
ção cerebral, considerada, aliás, uma das suas complicações.

A anticoagulação é recomendada nos doentes com CTT, a
fim de prevenir eventos embólicos, até que se verifique uma
melhoria das alterações ventriculares.

P23. Trombólise num doente com AVC isquémico associado à
cardiomiopatia de Takotsubo

Gonçalo Matias1, Catarina Conceição2, Ana Lourenço3, Fátima Grenho3, Miguel Viana Baptista1,4, Paulo Alegria1,4

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Lisboa; 2-Serviço de Medicina 4, 3-Unidade de AVC,
Hospital de S. Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Lisboa; 4-Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências
Médicas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
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Introdução
A hemorragia intracerebral (HIC) é a complicação mais

temida associada à terapêutica trombolítica do AVC isquémi-
co. São inúmeros os factores de risco que tem sido identifica-
dos para transformação hemorrágica. O “HAT score”, consti-
tuído por 4 factores de risco (diabetes mellitus, glicemia pré-
rtPA >200mg/dl, NHISS>15 pré.rt-PA e hipodensidade visível
na TC-CE pré-rtPA), pretende estabelecer o risco pré-trombó-
lise de HIC e o prognóstico dos doentes com AVC isquémico.

Objectivos
Aplicar o “HAT score” na coorte de doentes que realizaram

rt-PA IV na UAVC do HSM e comparar os resultados com os
dados das coortes publicadas.

Metodologia
O “HAT score” foi aplicado nos doentes tratados com rt-PA

IV (segundo o protocolo ESO) entre 2003-2008 registados na
base de dados prospectiva. A precisão diagnóstica do “HAT
score” para HIC (total, sintomática e fatal) e o prognóstico aos
3 meses (excelente, bom e catastrófico dependendo do ran-
kin) foram avaliados através de curvas ROC (receiver-operator
curves), com um intervalo de confiança de 95%. 

Resultados
Analisamos 228 doentes, após excluir 17 (9 falsos AVC, 1 rt-

PA intra-arterial, 6 realizaram rt-PA após as 3 horas, 1 sem
dados para cálculo do “HAT score”). Idade média de 66,9 anos
(±10,73), 40,8% do sexo feminino. Verificou-se que 22% dos
doentes tinham história de diabetes mellitus, 8% glicemia pré-
rt-PA >200mg/dl, 44% NHISS>15 pré-rt-PA e 9% tinham hipo-
densidade visível na TC-CE pré-rtPA. Valores crescentes de
pontuação “HAT score” estão associados a percentagens cres-
centes de doentes com HIC nomeadamente sintomática (58%
dos doentes com HAT score ?3 tiveram transformação HIC sin-
tomática, 50% fatal). Verificaram-se valores c-estatístico acei-
táveis para o prognóstico aos 3 meses (0,7 para outcome exce-
lente e bom e 0,8 para outcome catastrófico). O c-estatístico
apresentou um valor discriminativo bom para a HIC sintomáti-
ca (0,86 (0,79-0,93)), aceitável para HIC total e excepcional
para HIC fatal, valores semelhantes aos publicados. 

Discussão/Conclusões
O “HAT score” mostrou predizer o risco de HIC total, sinto-

mática e fatal e ainda o prognóstico aos 3 meses na coorte do
HSM, verificando-se aparentemente uma relação linear entre a
variação da escala e a variação do risco de hemorragia. Os
resultados são consistentes quando comparados com as
coortes publicadas, contribuindo para a validação externa da
escala e posterior aplicação na prática clínica. Trata-se de uma
escala simples, constituída por parâmetros sistematicamente
determinados durante a avaliação pré-trombólise.

P24. Risco de transformação hemorrágica nos doentes com AVC
isquémico tratados com rt-PA IV - Aplicação do "HAT
score" na UAVC do Hospital de Santa Maria

Patrícia Pita Lobo, Teresa Pinho e Melo
Serviço de Neurologia, Unidade de AVC, Centro Hospital Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: anapa.pitalobo mail.com

Introdução
A Transformação Hemorrágica (TH) no AVC isquémico é

uma complicação comum, causada essencialmente pelo com-
promisso da Barreira Hemato-Encefálica. No entanto, a sua
verdadeira incidência, os factores de risco e a sua influência no
prognóstico do paciente permanecem incertos. O uso cada vez
mais comum de terapêutica fibrinolítica pode aumentar a inci-
dência de TH, sendo por isso importante a compreensão da
história natural da TH no AVC isquémico. Apesar disto, os estu-
dos mais recentes incidem na TH após terapêutica fibrinolítica.

Objectivos
Identificar a taxa e caracterizar a TH em doentes internados

por AVC isquémico que não foram submetidos a terapêutica
fibrinolítica. Procurar identificar factores preditivos para a
ocorrência de TH. Determinar a influência da TH na evolução
clínica intra-hospitalar nestes doentes.

Metodologia
Procedeu-se a um estudo retrospectivo dos doentes inter-

nados no Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de
Coimbra (C.H.C - E.P.E.) com o diagnóstico de AVC isquémico,
no período de um ano, compreendido entre 1 de Novembro de
2009 e 31 de Outubro de 2010, que não foram submetidos a
terapêutica fibrinolítica e que realizaram mais de um estudo de

neuroimagem (na admissão e posterior). Realizou-se a análise
dos processos clínicos destes doentes e revisão dos respecti-
vos estudos imagiológicos, com colheita de dados demográfi-
cos e clínicos, determinação da incidência de TH, sua caracte-
rização e a associação com diversas variáveis, se esteve asso-
ciada a agravamento neurológico e a sua influência na duração
do internamento e mortalidade intra-hospitalar. A análise esta-
tística foi realizada utilizando o software SPSS® versão 17.

Resultados
Entre 1 de Novembro de 2009 e 31 de Outubro de 2010

foram internados 350 doentes com o diagnóstico de AVC
isquémico no Serviço de Neurologia do C.H.C.-E.P.E.. Destes,
26 foram excluídos por terem sido submetidos a terapêutica
fibrinolítica, e 77 por apenas possuírem um estudo neuroima-
giológico. Dos restantes 247 doentes documentou-se a exis-
tência de TH em 52 (21%). Os grupos com evidência e sem
evidência de TH foram comparados, apresentando-se os fac-
tores de risco preditivos de TH identificados.

Conclusões
A identificação de factores de risco de base preditivos para

a TH no AVC isquémico permitirá a melhoria de estratégias
terapêuticas e, consequentemente, o desenlace prognóstico
nesta patologia.

P25. Transformação Hemorrágica no Acidente Vascular Cerebral
Isquémico

Bruno Costa Gomes1, Joana Nunes1, Paulo Coelho2, José Grilo Gonçalves2, Paula Gouveia1, Maria Teresa Garcia1

1-Serviço de Neurorradiologia, 2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E.
E-mail: BCostaGomes@portugalmail.pt
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Introdução
Os acidentes vasculares cerebrais (AVC) malignos da arté-

ria cerebral média (ACM) são um dos mais graves tipos de
AVC, com uma mortalidade de cerca de 80% em doentes sem
tratamento. O diagnóstico é imagiológico, e dele depende a
instituição de terapêutica médica atempada. Além da terapêu-
tica médica anti-edema, existe evidência de que a hemicra-
niectomia precoce diminui a mortalidade e a morbilidade, em
doentes seleccionados (idade<60 anos).

Objectivo
Estudar a prevalência de AVC malignos da artéria cerebral

média numa UAVC, aspectos demográficos, terapêuticas
efectuadas e mortalidade dos doentes.

Metodologia
Estudo retrospectivo, com consulta de base de dados e

processos clínicos. Foram incluídos doentes internados na
UAVC de 2008 a 2010, e feita análise e tratamento estatístico
com Excel 2007 e SPSS 11.1.

Resultados
Dos 575 doentes incluídos no estudo, 34 tiveram AVC

malignos da ACM. Dos 34 doentes, 20 eram do sexo feminino.
Média de idade no sexo feminino 76,5 anos (min. 47 – Max. 88
anos). Média de idades no sexo masculino 69 anos (min. 43 –
Max 80 anos). 

Não se verificou predomínio de lateralidade do território arte-
rial afectado. Na maioria dos doentes foi identificada etiologia
embólica, e com maior frequência a causa cardioembólica. 

Foram submetidos a hemicraniectomia descompressiva 3
doentes, todos do sexo masculino, com média de idades de
46 anos. Não se verificaram óbitos neste grupo de doentes.

A mortalidade foi de 29,4%, no grupo dos doentes que
apenas foram submetidos a terapêutica médica.

Conclusões
O tema é complexo, não havendo ainda muitos estudos

que demonstrem elevado nível de evidência, quanto à tera-
pêutica mais eficaz.

Este estudo demonstra bons resultados numa pequena
amostra de doentes submetidos a cirurgia. 

Os autores consideram haver necessidade de estudos
prospectivos nesta área, comparando eficácia da hemicra-
niectomia com terapêutica médica.

P26. Hemicraniectomia versus Terapêutica Médica nos AVC
malignos da Artéria Cerebral Média - Experiência de uma
Unidade de AVC

Catarina Conceição1, Sofia Mateus1, Gonçalo Matias2, Carla Reizinho3, Clara Romero3, Sofia Calado2, Ana Lourenço1, Fátima Grenho1, Mário
Veloso2, Luís Campos1

1-UAVC - Serviço de Medicina 4, Hospital de S. Francisco Xavier, CHLO; 2-Serviço de Neurologia, 3-Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas
Moniz, CHLO.
E-mail: catarinapconceicao@gmail.com

Introdução
O síndrome de hiperperfusão cerebral (SHC) é uma compli-

cação pós-procedimentos de revascularização carotídea que
acontece em 0.5-3% das intervenções. Factores de risco
reconhecidos incluem idade >72 anos, HTA crónica, estenose
carotídea severa, oclusão carotídea contralateral e hiperten-
são peri/pós-procedimento. As manifestações clássicas
incluem cefaleia pulsátil e dor ocular ipsilaterais à carótida
intervencionada, défices neurológicos focais e crises epilépti-
cas. A demonstração de aumento significativo do fluxo carotí-
deo e a presença de hipertensão arterial na fase aguda têm
sido usados como critérios de diagnóstico, mas aumentos
apenas ligeiros da perfusão cerebral e pressão arterial normal
na fase aguda foram demonstrados em doentes com SHC.

Caso clínico
Doente do sexo masculino, 76 anos, dextro, com história

conhecida de HTA crónica medicada, hipertrofia benigna da
próstata e AVC aos 72 anos, antiagregado. Internado por AIT
prolongado com disfasia mista, cuja investigação revelou este-
noses da ACI esquerda de 70-99% e da ACI direita de 50-69%.
A D7 pós-AIT procedeu-se a angiografia diagnóstica com confir-
mação de estenose da ACI esquerda e marcada redução do
fluxo ipsilateral, angioplastia com balão, mas com impossibilida-
de técnica de colocar stent. O doente teve alta e a D49 pós-AIT
foi realizada nova angiografia terapêutica, angioplastia com
balão e colocação de 2 stents, com correção da estenose pré-

via. No período pós-procedimento manteve bom controlo ten-
sional sem necessidade de medicação SOS (PA entre 130-
140/80-86mmHg). Às 12h pós-procedimento objectivada disfa-
sia mista e défice motor direito de novo, com PA=144/86mmHg.
O Doppler carotídeo mostrou stents bem posicionados, excluíu
trombose intra-stent, com velocidade normal da ACI esquerda. A
RM revelou edema hemisférico esquerdo com hipersinal difuso
em FLAIR, sem lesões isquémicas recentes ou hemorrágicas. Ao
terminar a RM o doente teve crise tónico-clónica generalizada
que resolveu espontaneamente, havendo iniciado fenitoína
endovenosa. Iniciou perfusão de labetalol endovenoso com
manutenção da PA entre 95-120/55-65mmHg. Observou-se
melhoria clínica gradual, sem recorrência de crises epilépticas, e
às 60h pós-procedimento estava assintomático e sem défices.

Discussão
Este caso chama a atenção para a possibilidade de ocor-

rência de SHC em doentes com pressões arteriais peri/pós-
procedimento controladas. Estas manifestações foram prova-
velmente secundárias a reperfusão cerebral após hipoperfu-
são crónica, com disfunção da auto-regulação cerebral, mas
os mecanismos envolvidos são complexos e não só depen-
dentes de hiperperfusão cerebral significativa. Mesmo com
perfil tensional pós-procedimento controlado, a hipotensão
arterial induzida farmacologicamente pode ser eficaz no trata-
mento do SHC, pelo que o reconhecimento das manifestações
clínicas e a intervenção terapêutica rápida são essenciais.

P27. Síndrome de hiperperfusão cerebral após angioplastia e
stenting carotídeo: atenção à tensão

João Pinho1, Margarida Rodrigues1, Sofia Rocha1, Manuel Ribeiro2, Jaime Rocha2, Carla Ferreira1, João Fontes1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga.
E-mail: jdpinho@gmail.com
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Introdução
A Síndrome de Hiperperfusão Cerebral é uma complicação

conhecida após a revascularização carotídea por angioplastia ou
endarterectomia, que pode implicar consequências graves.
Vários estudos têm demonstrado uma incidência de 0,3% a
1,2%. Pensa-se que resulte da incapacidade temporária do sis-
tema de auto-regulação cerebral de controlar o aumento do fluxo
sanguíneo, levando a transudação de líquido para o espaço
intersticial e consequente edema cerebral. Normalmente se
apresente logo após o procedimento, mas a forma tardia foi des-
crita e possa ocorrer devido às lesões prolongadas da auto-
regulação.

Caso Clínico
Os autores descrevem um caso clínico de uma doente, 76

anos de idade, que foi submetida a angioplastia carotídea por
estenose sintomática da artéria carótida interna direita. Cinco
dias mais tarde foi trazida, ao Serviço de Urgência, por quadro
de hemiparesia esquerda e crises focais da hemiface esquer-
da de instalação súbita. A TC-CE efectuada revelou apaga-

mento dos sulcos corticais fronto-temporo-parietal a direita,
sugerindo enfarte extenso no território da artéria cerebral
média direita. Foi realizada RM-CE que evidenciou lesão
isquémica parieito-temporal direita com edema citotóxico cor-
tical e edema vasogénico predominantemente subcortical que
se acompanha de uma maior vascularização arterial e venosa.
O eco-doppler dos vasos cervicais confirmou a permeabilida-
de do stent carotídeo. Iniciou o tratamento com terapêutica
anti-edematosa e anti-convulsivante com melhoria progressi-
va do quadro clínico.

Discussão/Conclusão
O caso clínico apresentado é uma forma de apresentação

tardia da síndrome de hiperperfusão cerebral, que foi reconhe-
cido e tratado atempadamente. Apesar do tratamento efec-
tuado, a doente ficou com sequelas. Este caso é especial-
mente importante, pois mostra a importância de suspeição clí-
nica em doentes com crises focais e défices neurológicos
após revascularização carotídea.

P28. Síndrome de hiperperfusão cerebral após angioplastia
carotídea

Motasem Shamasna, Joana Nunes, Florbela Magalhães, Alexandre Dionísio
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E. – Hospital Geral.
E-mail: motasem_shamasna@hotmail.com

Introdução
As Fístulas Arteriovenosas Durais (FAVD) constituem 10-

15% das lesões arteriovenosas intracranianas. A angioarqui-
tectura destas lesões coloca frequentemente dificuldades na
terapêutica endovascular intra-arterial, implicando, por vezes,
a oclusão do shunt por via venosa.

Objectivos
Avaliar os resultados da abordagem venosa e embolização

com coils, na terapêutica das FAVD.

Metodologia
Entre 1990 e 2010, tratámos na nossa instituição 93 doen-

tes com FAVD sintomáticas. Destes, 32 casos (34%) foram tra-
tados por via venosa, com oclusão do seio dural envolvido
(n=28) ou da veia de drenagem (n=4). Destes doentes, 25 são
do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idades com-
preendidas ente os 20 e os 80 anos de idade.

As localizações mais frequentes foram o seio cavernoso
(n=16) e o seio lateral (n=12), os restantes 4 doentes tinham
fístulas localizadas no seio longitudinal superior, seio paraca-
vernoso, fossa temporal e no canal condiliano. 

A maioria das fístulas era do tipo I de Djindjan (n=25), 3 do
tipo II, 3 do tipo IV e uma do tipo III.

Em 14 doentes o tratamento foi complementado por embo-
lização arterial com Glubran (cianoacrilato). Em 3 doentes com
FAVD tipo III e IV realizou-se microcateterismo da veia de dre-
nagem e numa lesão de tipo IV foi efectuada punção directa
venosa percutânea.

A apresentação clínica foi de síndrome do seio cavernoso
em 17 doentes, sopro e tinitus em 12, demência em 2 e hema-
toma lobar num doente. 

Resultados
Foi obtida uma exclusão completa da FAVD em 28 doentes

(88%), nas seguintes localizações: seio cavernoso (n=14), seio
lateral (n=10,) seio longitudinal superior, canal condiliano, pavi-
mento da fossa temporal e fossa média paracavernosa. A
oclusão foi incompleta em 4 FAVD – dois doentes abandona-
ram a terapêutica e outros dois aguardam nova embolização.
Verificou-se um hematoma subdural, numa lesão tipo IV. 

Conclusões
Os bons resultados clínicos e a reduzida morbilidade con-

firmam que a embolização endovenosa com coils, isolada ou
em associação com a via arterial, é uma opção terapêutica
válida no tratamento das FAVD. 

P29. Abordagem venosa de fístulas arterio-venosas durais -
embolização com coils

Miguel Moura Guedes1, Luisa Biscoito1, Paulo Sequeira1, Lia Neto1, Nuno Mendonça2, Jorge Campos1

1-Serviço de Imagiologia Neurológica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria; 2-Serviço de Neurologia do Hospital da
Universidade de Coimbra.
E-mail: nunomig.mendonca@gmail.com
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Introdução
A técnica de embolização com stent foi desenvolvida para

o tratamento de aneurismas de colo largo (>4mm e/ou relação
apex/colo < 2) e tem contribuído para aumentar a taxa de
oclusão e diminuir o risco associado ao tratamento endovas-
cular destas lesões.

Objectivos
Apresentar a experiência da nossa instituição no tratamen-

to de aneurismas de colo largo com stent e coils, analisando
as indicações, complicações clínicas e resultados.

Metodologia
Desde 2001, tratámos 33 doentes com stent e coils, 19 do

sexo feminino e 15 do sexo masculino. 19 doentes apresenta-
vam idades compreendidas entre os 40 e 60 anos, 8 tinham
menos de 40 anos e 6 doentes tinham mais de 60 anos de idade.

Foram utilizados diferentes tipos de stent: Neuroform
(Boston Scientific®) (n=1); Leo (Balt®) (n=12); Wingspan (Boston
Scientific®) (n=1), Bx Sonic (Cordis®) (n=2) e Enterprise
(Cordis®) (n=17).

A forma de apresentação destas lesões foi: hemorragia
subaracnoideia em 14 doentes; achado imagiológico em 16;
AVC isquémico em 2 e efeito de massa em 1 doente. 

Em 18 doentes, o aneurisma localizava-se na circulação
anterior: segmento carótido-oftálmico (n=8); carótida caverno-
sa (n=3); comunicante posterior (n=4); coroideia anterior (n=1)
e bifurcação da carótida interna (n=2); Os restantes 15 aneu-

rismas localizavam-se na circulação posterior: apex basilar (n=
5); tronco basilar (n=1); cerebelosa superior (n=1); PICA (n=2);
segmento V4 (n=5) e segmento P2 (n=1).

Todos os doentes iniciaram antiagregação cinco dias antes
do procedimento, com 75mg/dia de Clopidogrel e 100mg/dia
de AAS e foram tratados sob anticoagulação, com a adminis-
tração inicial de um bolus de 10000 U de heparina e 1000 U a
cada hora subsequente. A anticoagulação não foi revertida no
final do tratamento, sendo retiradas as bainhas femurais após
24 h. A administração de Clopidogrel foi interrompida 6 meses
após o procedimento, mantendo-se o AAS.

Resultados
Verificou-se a oclusão total de 79% dos aneurismas trata-

dos, identificou-se um colo residual em dois doentes e oclu-
são subtotal em 4 doentes. Neste último grupo, um doente
faleceu por doença neoplásica, um doente aguarda tratamen-
to adicional com coils e dois doentes foram tratados com o
stent modulador de fluxo Silk. 

Não se verificou nesta série qualquer morbilidade definitiva
ou mortalidade.

Conclusão
A embolização com stent e coils é uma técnica segura e

eficaz no tratamento de aneurismas de colo largo e permitiu
obter, na nossa série, uma taxa de oclusão total de 79%, sem
morbi-mortalidade.

P30. Embolização de aneurismas intracranianos com apoio de
stent

Paulo Sequeira1, Luisa Biscoito1, Miguel Moura Guedes1, Nuno Mendonça2, Jorge Campos1

1-Serviço de Imagiologia Neurológica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte; 2-Serviço de Neurologia do Hospital da Universidade de Coimbra.
E-mail: nunomig.mendonca@gmail.com

Introdução
O stent Silk (Balt Extrusion®) é um dispositivo de emboliza-

ção concebido para tratar aneurismas cerebrais por intermé-
dio da reconstrução anatómica da parede da artéria, dispen-
sando a oclusão endosacular com coils.

Objectivos
Apresentar a experiência da nossa instituição no tratamen-

to de aneurismas com o stent Silk, analisando as indicações,
complicações clínicas e resultados.

Metodologia
Tratámos 25 doentes com 26 aneurismas, no período com-

preendido entre Junho de 2008 e Junho de 2010. Foram colo-
cados 31 stents, tendo sido necessário tratar quatro aneuris-
mas com mais do que um stent. 

Todos os doentes iniciaram antiagregação cinco dias antes
do procedimento, com 75mg/dia de Clopidogrel e 100mg/dia
de AAS e foram tratados sob anticoagulação, com a adminis-
tração inicial de um bolus de 10000 U de heparina e 1000 U a
cada hora subsequente. A anticoagulação não foi revertida no

final do tratamento, sendo retiradas as bainhas femurais após
24 h. A administração de Clopidogrel foi interrompida 6 meses
após o procedimento, mantendo-se o AAS. 

Foram seleccionados para tratamento, aneurismas de colo
largo (n=5), aneurismas dissecantes (n=4), grandes e gigantes
(n=8) e aneurismas anteriormente tratados de forma ineficaz (n=9).

Resultados
Verificou-se uma oclusão superior a 95% do saco aneuris-

mático, em 77% dos aneurismas tratados. Observámos hiper-
plasia da intima em dois doentes, que motivou angioplastia
com balão. Houve uma trombose intra-stent, 24h após o pro-
cedimento, de que resultou uma hemiparésia e afasia.
Registámos ainda, um óbito por re-hemorragia, num doente
com aneurismas múltiplos. 

Conclusão
O stent Silk representa um novo paradigma no tratamento

de aneurismas, tendo como mecanismo de actuação a modu-
lação de fluxo e reconstrução definitiva da parede arterial.
Permite uma elevada taxa de oclusão num grupo de aneuris-
mas de difícil tratamento, com uma baixa morbi-mortalidade.

P31. Stent Silk no tratamento de aneurismas intracranianos
Miguel Moura Guedes1, Luisa Biscoito1, Paulo Sequeira1, Nuno Mendonça2, Jorge Campos1

1-Serviço de Imagiologia Neurológica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria; 2-Serviço de Neurologia do Hospital da
Universidade de Coimbra.
E-mail: nunomig.mendonca@gmail.com
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Introdução
Os indivíduos idosos e doentes no pós-AVC são particular-

mente susceptíveis à depleção nutricional e suas graves con-
sequências.

Uma ferramenta de rastreio do risco nutricional ajuda a
identificar indivíduos desnutridos, de forma a que possam ser
reencaminhados para uma avaliação nutricional e, caso
necessário, intervenção nutricional.

Estas ferramentas devem ser capazes de prever resultados
clínicos negativos (validade preditiva) e, quando validadas, são
apropriadas para determinada população ou patologia.

A ferramenta de rastreio nutricional em vigor no St Thomas
Hospital (FSTH) foi previamente validada em algumas popula-
ções mas não em doente idosos hospitalizados e doentes
com AVC.

Objectivo
Avaliar a validade preditiva da FSTH em doentes idosos

hospitalizados e doentes com AVC.

Metodologia
208 doentes admitidos em 3 enfermarias para idosos e na

unidade de AVCs do St Thomas Hospital foram incluídos no
estudo. Sempre que a FSTH foi aplicada pela equipa de enfer-
magem, os doentes foram divididos em diferentes categorias
de risco nutritional (baixo, médio ou alto) de acordo com o
resultado obtido pela ferramenta. Posteriormente, os registos
clínicos informatizados foram consultados para estabelecer os
resultados clínicos negativos (tempo de internamento hospita-
lar e mortalidade) para cada um dos doentes, 1 e 6 meses
depois da admissão hospitalar.

Resultados
Apenas 183 doentes (88%) foram rastreados e destes,

32% foram identificados com elevado risco nutricional.
Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa na

taxa de mortalidade entre as várias categorias de risco nutricio-
nal (teste do Qui-Quadrado, p=0,027 ao 1º mês e p=0,004 ao
6º mês), sendo a taxa do grupo de alto risco 4 vezes superior à
taxa dos doentes com médio e baixo risco nutricional. A idade
e sexo não afectaram esta relação (usando regressão logística). 

Verificou-se também uma diferença estatisticamente signifi-
cativa (teste de Kruskall-Wallis, p=0.034) no tempo de interna-
mento um mês depois da admissão, sendo este tempo maior
na categoria de alto risco nutricional (16 dias versus 14.5 e 12
dias nos grupos de médio e baixo risco, respectivamente). Esta
relação foi atenuada depois de se ajustarem os resultados para
o efeito da idade (usando a análise de variância, p=0.128).

Aos 6 meses manteve-se a mesma tendência de um maior
tempo de internamento no grupo de alto risco nutricional,
embora a diferença não seja significativa (teste de Kruskall-
Wallis, p=0.675).

Conclusões 
Os resultados sugerem que esta ferramenta de rastreio

nutricional poder ser usada para prever os resultados clínicos
negativos em doentes idosos hospitalizados e doentes com
AVC. Contudo, é necessária mais investigação. 

Compromissos
Bolsa de Doutoramento financiada pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia (referência SFRH / BD / 65259 / 2009)

P32. Validade preditiva da ferramenta de rastreio nutricional do
St. Thomas’ Hospital

Filomena Gomes1, Aoife Feeney1, Rebecca Prior2, Elizabeth Weekes2, Peter Emery1

1-Divisão de Ciências da Nutrição e Diabetes, King’s College London, Londres; 2-Departamento de Nutrição e Dietética, St. Thomas’ Hospital, Londres
E-mail: filomena.gomes@kcl.ac.uk

Introdução
A desnutrição hospitalar tem elevada prevalência, sobretu-

do nos doentes com AVC, e associa-se a maior morbilidade e
mortalidade nestes doentes. Em Portugal, não existem estu-
dos acerca do risco nutricional na admissão e de avaliação do
estado nutricional dos doentes com AVC hospitalizados.

Objectivos
(1) Sensibilizar para a necessidade da avaliação nutricional

precoce; (2) Classificar nutricionalmente os doentes de acordo
com o IMC; (3) Avaliar o risco nutricional; (4) Correlacionar IMC
e outras medidas antropométricas com os parâmetros analíti-
cos; (5) Comparar os diferentes métodos de avaliação nutri-
cional entre si; (6) Avaliar a evolução do estado nutricional ao
longo do internamento. 

Material e métodos
Estudo prospectivo, de base hospitalar e amostragem con-

secutiva (44 doentes), de conveniência, que inclui todos os
doentes admitidos por AVC, independentemente da gravidade
e do tipo, internados no Hospital de Braga, entre 24 de Maio e
20 de Agosto de 2010. Foram recolhidos dados demográficos,

clínicos, hematológicos, bioquímicos e antropométricos, esta-
tisticamente analisados em SPSS v18.0.

Resultados
Dos 44 doentes, 25 (58,6%) eram do sexo masculino e 19

(43,2%) do feminino; média de idades de 61 anos. A prevalên-
cia de excesso de peso/obesidade foi de 75%. Na admissão
hospitalar, 22,7 % dos doentes apresentava risco de desnutri-
ção moderado e 77,3% um risco elevado; 88,9% dos doentes
estavam efectivamente desnutridos. Acompanhou-se a evolu-
ção do estado nutricional de 19 doentes, com uma prevalên-
cia de desnutrição de 52,6%, após 7 dias de internamento. O
IMC não identificou nenhum caso de desnutrição.

Conclusão
A elevada prevalência de excesso de peso/obesidade coe-

xiste com a de desnutrição. A percentagem de perda de
peso/1semana é um método preciso no diagnóstico de des-
nutrição. A avaliação nutricional deve ser sistemática, com a
finalidade de identificação precoce de doentes em risco de
desnutrição e da tomada de decisões preventivas imediatas.

P33. Avaliação nutricional do doente com AVC
Sandra Alves Pereira
Braga
E-mail: sandranutricao@gmail.com



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 P

O
S

T
E

R
S

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2011

PORTO5º44 ºCONGRESSO
PORTUGUÊS

DO AVC

A depressão é um transtorno neuropsiquiátrico frequente
após o AVC e pode ser uma consequência directa da lesão ou
uma reacção natural aos défices motores (OMS, 2003). Na
fase aguda e quando medida através do Inventário de
Depressão de Beck a sua prevalência oscila entre 27% (Berg
et al., 2003) e 25% (Oda, 2006). Acarreta graves consequên-
cias para o doente, a família e a sociedade. Este estudo pre-
tende identificar a prevalência de sintomas depressivos nos
doentes com AVC, determinar se a presença de sintomas
depressivos varia consoante as características sócio-demo-
gráficas e os antecedentes pessoais e familiares de depres-
são, determinar se o nível de dependência funcional está cor-
relacionado com a presença de sintomas depressivos e sensi-
bilizar a equipa multidisciplinar para esta problemática.
Delineou-se um estudo descritivo-correlacional e transversal.
Utilizou-se um questionário de caracterização dos sujeitos, o
Inventário de Depressão de Beck (alpha=0,834) e o Índice de
Barthel (alpha=0,909). O tratamento estatístico foi realizado
através do programa SPSS 17.0 e foram pedidas medidas de
estatística descritiva e inferencial (Ró de Spearman). A amos-
tra é constituída por 24 doentes de nacionalidade portuguesa,
internados na U-AVC do Funchal, sem afasia, confusão, alte-
ração da consciência e que já tenham completado o levante.
São maioritariamente, do género masculino (62,5%), com

idade entre 37 e 78 anos (média=61 anos e desvio
padrão=11,9 anos). A maior percentagem da amostra é casa-
da (62,5%), concluíram o primeiro ciclo do ensino básico
(50,0%) e não têm antecedentes quer familiares quer pessoais
de depressão (62,5%) e (87,5%). Em 41,7% dos doentes iden-
tificou-se sinais agudos de lesão cerebral, sendo ambos os
hemisférios afectados com a mesma prevalência (16,7%). A
classificação geral dos doentes segundo o grau de dependên-
cia demonstra que apenas 37,5% não dependem de qualquer
tipo de ajuda. No que se refere aos sintomas depressivos,
constata-se que 83,4% dos doentes não apresentam sinto-
mas ou apresentam-no sob uma forma leve. Os restantes
16,6% apresentam sintomas sugestivos de depressão mode-
rada, nenhum doente apresentou sintomas sugestivos de
depressão grave. Constatou-se que os sintomas sugestivos
de depressão moderada são mais frequentes nos doentes do
género masculino (26,7%), na faixa etária dos 37-45 anos
(50,0%), casados (26,7%), com antecedentes pessoais de
depressão (66,7%) e com antecedentes familiares de depres-
são (33,3%). Mostrou-se uma correlação estatisticamente sig-
nificativa (p<0,05) entre o nível de dependência funcional e a
presença de sintomas sugestivos de depressão.

P34. Depressão pós-AVC: Intervenção de Enfermagem

Sónia Alves1, Ricardo Rodrigues1, João Freitas1, Jorge Góis1, Isabel Fragoeiro2

1-Enfermeiros da U-AVC do SESARAM, E.P.E.; 2-Docente da Universidade da Madeira, Funchal.
E-mail: sonia_21alves@hotmail.com
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Introdução
O termo “lesão cerebral adquirida” (LCA) refere-se a uma

lesão num cérebro que até ao momento havia tido um desen-
volvimento normal. Independentemente da sua etiologia –
traumatismo crânio-encefálico, acidentes vasculares cerebrais
isquémicos ou hemorrágicos, meningites, tumores cerebrais,
etc. – a lesão cerebral adquirida tem como consequência fun-
damental a perda de funções cerebrais previamente adquiri-
das que implicam o sistema motor e sensorial, funcionamento
cognitivo, aptidões comunicacionais e a capacidade para
regular a conduta e as emoções. Desta forma, o impacto da
LCA deve analisar-se de acordo com quatro níveis: patologia,
deficit, actividade (incapacidade) e participação (menos valia).
A eficácia da intervenção nestes níveis encontra-se ainda por
determinar, especialmente no caso da reabilitação dos défices
cognitivos gerados por LCA. Este estudo avaliou os efeitos da
reabilitação cognitiva na melhoria dos processos mais fre-
quentemente afectados após a LCA: atenção e vigilância, fun-
cionamento executivo, velocidade de processamento, apren-
dizagem verbal e memória, e memória de trabalho, que são
cada vez mais reconhecidos como mediadores chave do com-
promisso funcional.

Metodologia
Utilizou-se o teste de sinais não paramétrico Wilcoxon para

comparar uma única amostra de pacientes com lesões cere-
brais adquiridas antes e depois de terem sido submetidos a
reabilitação cognitiva.

TCE AVC Meningite
(n= 6) (n=3) (n=2)

Idade
20-29 3 - -
30-39 2 1 1
40-49 1 1 1
≥ 50 0 1 -
Média 39,63±16,25

Género
Masculino 5 2 -
Feminino 1 1 2

Educação
1-9 anos 1 - -
10-12 anos 3 2 -
> 12 anos 2 1 2
Média 13,75±3,15

Duração Tratamento/meses
Média=7,71±2,93

N.º Semanal de sessões/horas
Média=4±1,15

Resultados
A reabilitação cognitiva está associada a melhorias signifi-

cativas no âmbito das funções nervosas superiores, tais como
a atenção e vigilância (.018), memória visual interferida após 3
minutos (.042), memória visual imediata (.018), memória visual
interferida após 30 minutos (.026), memória lógica (.034), flexi-
bilidade cognitiva e capacidade de alternância de tarefas
(.043), memória de trabalho (.020) e funcionamento executivo
avaliado através de medidas do Wisconsin Card Sorting Test,
tais como número de erros (.018), erros perseverativos (.018) e
percentagem de respostas de nível conceptual (.018). 

Conclusões
A reabilitação cognitiva produz melhorias significativas no

desempenho neurocognitivo e quando combinada com reabi-
litação neuropsicológica, também melhora os resultados fun-
cionais.

P35. Efectividade da reabilitação neuropsicológica na lesão
cerebral adquirida: atenção, velocidade de processamento,
memória e funcionamento executivo

Norberto Cardoso-Pereira1, Valério Bonifácio1, Ana Matos-Pires2

1-NeuroCog – Centro de Reabilitação da Lesão Cerebral, Lisboa 2-CHBA, Portimão.
E-mail: norberto.pereira@gmail.com
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Introdução
A Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) tem sido

uma técnica desenvolvida com base em estudos em primatas
e posteriormente em humanos, demonstrando evidência na
recuperação motora do membro superior parético, depois do
Acidente Vascular Cerebral (AVC). As demonstrações clínicas
da eficácia da CIMT conduziram ao aparecimento de estudos,
que pretendem compreender as alterações neurais induzidas
por esta abordagem. 

Objectivo
Identificar e compreender a relação entre a CIMT e a recu-

peração motora, assim como os efeitos neurais produzidos.

Metodologia
Consiste numa revisão bibliográfica de artigos indexados

na base de dados Pubmed, publicados entre 2010 e 2001, em
inglês. Na pesquisa foram utilizadas as palavras-chave:
“Constraint Induced Movement Therapy” e “cerebral activa-
tion”. Foram seleccionados 18 artigos, mas um foi excluído
por se referir à dor crónica.

Resultados
Com recurso a estimulação magnética transcraniana, no

geral, os estudos referem um aumento da representação corti-
cal do membro superior parético induzido pelo aumento da acti-
vidade motora. Com outras medidas não invasivas, como a res-
sonância magnética funcional (fMRI) e a positron emission
tomography (PET) o programa da CIMT apresentou estudos, em
que os resultados diferem: Aumento da activação do hemisfério
contralesional; Aumento da activação no córtex motor primário
no hemisfério lesado; e Activação bilateral hemisférica. 

A discrepância dos resultados parecem depender da inte-
gridade da via cortico-espinhal e do tempo do protocolo, em
que foi aplicada a medida.

Conclusões
A CIMT apresenta-se com a técnica de eleição na reabilita-

ção motora do membro superior parético. 
Os estudos demonstrarem alguma inconsistência quanto

às alterações neurais, sugerindo múltiplos padrões de reorga-
nização cerebral e algumas alterações funcionais, como o
aumento da representação cortical do membro superior paré-
tico. Contudo, a diminuição na activação do córtex motor pri-
mário contralesional na fase inicial da aplicação do protocolo
da CIMT, apresentam uma correlação forte com os ganhos
motores obtidos.

P36. A recuperação motora e alterações neurais induzidas pela
“Constraint Induced Therapy Movement” no membro
superior parético: uma revisão bibliográfica 

A. Cristina Inácio1,3, Ana Sequeira1,2, Sofia Pinto1, Claúdia Costa1, Mª Céu Nunes1,2, Filipa Cabrita1 e Celeste Miranda1

1-Hospital Garcia de Orta, Almada (HGO); 2-Escola superior de Saúde Egas Moniz, Almada; 3-Bolseira de investigação cientifica, da FCT
(CIPER).

Introdução
Os avanços científicos dos últimos anos evidenciam a apti-

dão da reabilitação física, em doentes com lesão cerebral. As
terapias emergentes utilizam a actividade motora e o seu
potencial para direccionar a plasticidade neural, com resulta-
dos promissores. 

A Constraint Induced Movement therapy (CIMT) é considera-
da uma das terapias de eleição na recuperação do membro
superior hemiparético. Vários estudos já demonstraram a sua efi-
cácia na recuperação motora e na adaptação cerebral. Porém, o
seu protocolo de aplicação ainda é pouco conhecido, o que jus-
tifica a sua caracterização. Esta terapia utiliza o treino orientado,
repetitivo e intensivo associado a restrição do membro superior
menos-afectado. A responsabilização do doente e a sua adesão
ao tratamento é outro componente muito presente.

Objectivo
Descrever e compreender a aplicação do protocolo da

CIMT no tratamento do membro superior hemiparético, refe-
renciando os critérios de inclusão do protocolo, os seus pro-
cedimentos técnicos e o tipo de registo diário que exige.

Metodologia
Os autores realizaram formação sobre a CIMT, com um dos

mentores da técnica, o Prof. David Morris e adquiram compe-
tências, para a sua aplicação clínica. Em conjunto, com essa
creditação utiliza-se o método expositivo/descritivo, com
recurso a bibliografia técnico-cientifica para caracterizar o pro-
tocolo desta terapia.

Resultados
A CIMT tem actividade intensiva e repetitiva, seis horas diá-

rias, durante duas semanas, em ambiente clínico. Os doentes
recebem indicação de tarefas para realizarem, depois das ses-
sões. A utilização do membro superior afectado através da res-
trição do membro menos-afectado pretende contrariar o meca-
nismo do desuso aprendido. O shaping, o feedback e contrac-
to de adesão ao tratamento são componentes do protocolo. 

Conclusão
A CIMT tem grande enfoque na motivação e responsabili-

zação do doente, associado a restrição do membro menos-
afectado tem demonstrado um aumento do desempenho do
membro superior afectado, bem como um aumento da sua
representação cortical.

P37. Recuperação do membro superior hemiparético: Aplicação
da Constraint Induced Movement Therapy

A. Cristina Inácio1,3, Ana Sequeira1,2, Sofia Pinto1, Claúdia Costa1, Mª Céu Nunes1,2, Filipa Cabrita1 e Celeste Miranda1

1-Hospital Garcia de Orta, Almada (HGO); 2-Escola superior de Saúde Egas Moniz, Almada; 3-Bolseira de investigação cientifica, da FCT
(CIPER).
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Introdução
Calcula-se que, em Portugal, todos os anos, o AVC atinja 2

a 4 pessoas por mil habitantes. Face à elevada incidência é de
extrema importância a implementação de programas de pre-
venção e promoção da saúde, sendo a modificação e trata-
mento de factores de risco modificáveis, o meio mais efectivo
para a prevenção secundária do AVC. Compreender as per-
cepções dos utentes que já sofreram um ou mais AVC, relati-
vamente a alteração dos seus comportamentos de risco,
tendo em conta as suas experiencias, constituem contributos
importantes na área da prevenção.

Objectivos
Conhecer a percepção das pessoas que já sofreram um ou

mais AVC, relativamente aos factores que promovem a
mudança de comportamentos de risco e analisar estratégias a
considerar na promoção de estilos de vida saudáveis.

Metodologia
Estudo qualitativo, com base no Interaccionismo Simbólico

como perspectiva teórica, que segue como desenho de estu-
do o Snapshots. A recolha dos dados foi feita através de uma
entrevista semi-estruturada a seis utentes que sofreram AVC
(Média - 60 anos; DP= 12.2), residentes na região de Lisboa e
Vale do Tejo, seleccionados por amostragem teórica. A análi-
se dos dados foi realizada por análise temática. 

Resultados
Agruparam-se os resultados em quatro temas - “O

(des)conhecimento em relação ao AVC e respectivos factores de
risco” apresenta as percepções dos utentes relativamente ao
(des)conhecimento face ao AVC e risco associado; “AVC:
Impulsionador de mudança de comportamentos?” sendo anali-
sados os motivos que levam à mudança após o AVC;
“Percepção dos utentes relativamente aos comportamentos pre-
ventivos adoptados” sendo referidos benefícios sentidos após a
adopção de comportamentos preventivos; e “Prevenção…uma
necessidade” representando as necessidades reportadas pelos
utentes ao nível da prevenção no âmbito nacional.

Conclusão
O grande factor de motivação que está subjacente à

mudança comportamental é a experiencia vivenciada aquando
do AVC assim como o medo de recidiva e respectivas reper-
cussões funcionais. É perceptível uma susceptibilidade perce-
bida por parte dos participantes relativamente ao risco que cor-
rem, tendo adoptado, por iniciativa própria, comportamentos
preventivos. A falta de informação é considerada a principal
lacuna, sendo de extrema importância a intensificação de cam-
panhas informativas direccionadas à população acerca de esti-
los de vida saudáveis a adoptar. Um maior envolvimento dos
profissionais de saúde na prevenção revela-se crucial, deven-
do centrar-se nos problemas dos utentes, e analisar estratégias
e métodos a implementar com os mesmos.

P38. O utente na 1.ª pessoa: percepções para a mudança e
prevenção secundária do AVC

Filipa Sousa, Carla Pereira
Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Setúbal.
E-mail: filipacandidosousa@live.com.pt; carla.pereira@ess.ips.pt
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Introdução
Face à elevada incidência de AVC considera-se de extrema

importância a implementação de programas de Prevenção.
Diversos têm sido os meios utilizados para promover a sensi-
bilização para este problema, considerado de saúde pública,
bem como para a adopção de estilos de vida saudáveis, pro-
movendo um controlo dos factores de risco conhecidos para
o AVC. Recomendações para implementar estratégias activas,
envolvendo utentes e cuidadores informais, têm sido desen-
volvidas, porém, não é claro como a actuação destes últimos
pode ser efectiva. Considerando a experiência dos cuidadores
informais, este estudo focou-se na percepção que têm sobre
o seu papel na mudança de estilo de vida, e contributo para a
efectividade na prevenção secundária de AVC.

Objectivos
Conhecer a percepção dos cuidadores informais acerca

dos factores promotores da mudança de comportamentos de
risco do AVC e estratégias para a mudança de estilos de vida. 

Metodologia
Foi desenvolvida uma investigação qualitativa, tendo como

perspectiva teórica o Interaccionismo Simbólico e desenho de
estudo os “snapshots”. A entrevista semi-estruturada foi utili-
zada para a recolha dos dados, com posterior análise temáti-
ca. A amostra, constituída por 6 participantes, foi obtida por
amostragem teórica e conveniência geográfica.

Resultados
Após análise das entrevistas, foram definidos 4 temas prin-

cipais: “AVC: um caso do acaso?”, tendo-se verificado, por
parte dos participantes, algum desconhecimento e incompreen-
são em relação às causas do AVC; “Comportamentos preventi-
vos igual a factores de risco modificados?” verificando-se que a
alimentação, medicação e hábitos tabágicos são comporta-
mentos mais facilmente alterados comparativamente à activida-
de física; “Mudança Comportamental: o grande objectivo da
prevenção”, sendo que o “próprio” é destacado como o princi-
pal promotor da mudança, suportado pela família e profissionais
de saúde, e “Significado (s) de Saúde”, pela importância que a
percepção do benefício e o sentimento de risco demonstraram
ter na consciencialização e necessidade de mudança.

Conclusões
Os principais motivos que levam à mudança comporta-

mental são o medo de recorrência, assim como o aconselha-
mento profissional e familiar, reportando-se ao Modelo de
Precaução-Adopção. Segundo os cuidadores, existe um nível
de conhecimento suficiente para promover a mudança com-
portamental, contudo, consideram que a principal limitação
está nas pessoas. Sugerem o reforço dos rastreios e informa-
ção às crianças e jovens. Salientam o papel dos profissionais
de saúde no processo de mudança comportamental para a
compreensão da informação, contribuindo para a sua análise
e discussão. Promover intervenções no seio da família, com
partilha de objectivos na mudança, é sugerido, necessitando,
porém, de maior investigação e sustentação.

P39. Adopção de estilos de vida saudáveis após AVC- como
promover a prevenção secundária na perspectiva dos
cuidadores informais

João Casaca Carreira, Carla Mendes Pereira 
Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Setúbal.
E-mail: joaodiogo_carreira@hotmail.com; carla.pereira@ess.ips.pt






