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SEJAM BEM VINDOS

O Congresso anual da SPAVC, denominado Congresso Português do AVC, constitui uma das acti-

vidades fundamentais que integra o seu Plano de Acção.

Dedicado essencialmente a todos os Profissionais da Saúde interessará certamente de modo par-

ticular aos que à doença vascular cerebral em que o AVC se insere, dedicam particular atenção.

Mas o leque de profissionais envolvidos é vastíssimo desde os dedicados às Ciências básicas, sem-

pre em busca de um cada vez melhor conhecimento dos mecanismos bioquímicos desencadeados

pela isquemia cerebral, com a consequente busca dos meios adequados – terapêuticos – para os

combater aos que na Imagiologia encontram progressivos meios de nos auxiliarem no diagnóstico

e terminando no imenso grupo dos que se dedicam à prática clínica.

Aqui continuaremos a fazer apelo aos Médicos de Medicina Geral e Familiar como os principais

obreiros da prevenção primária e secundária, conhecedores cada vez mais conscientes de que a

fase aguda do AVC é de índole hospitalar e de que todo o empenho deve aqui ser posto no ensino

populacional para a rapidez de acção, contribuindo para a não perda de tempo.

A reabilitação área complexa, quer pelos múltiplos aspectos que engloba quer pela atenção à dura-

ção de sua aplicação de que dependerá a mais efectiva recuperação sequelar, merece a devida

atenção.

O que se acaba de referir está bem patente no modo como está elaborado o Programa deste

Congresso aqui se devendo apontar a importância e a seriação dos Temas bem como a multidisci-

plinaridade do modo da sua abordagem.

Este Congresso pressupôs muito empenho na sua elaboração, mas estamos certos de que a com-

pensação está para tempos não muito distantes e que se traduzirá por colocar Portugal com a

menor taxa de mortalidade da Europa. Está ao nosso alcance.

Parabéns pela vossa escolha.

Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro

Presidente do Congresso Presidente da Comissão Científica
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Nota:

Os Resumos das apresentações seguintes:

Enfarte lacunar revisitado
Vasco Salgado, Dr.

Gait and balance disorders in small vessel disease
H. Baezner, Prof.

Decisões específicas no tratamento da fase aguda
Teresa Pinho e Melo, Dra. 

Secondary prevention – specific challenges of the elderly
Gary Ford, Prof. 

Reabilitação pós-AVC no idoso
Jorge Lains, Dr. 

Trombólise em Portugal: evolução no último ano
Teresa Pinho e Melo, Dra. 

Impact of telemedicine system on acute stroke care
Marc Ribo, Prof. 

Overvue of what is going on in Europe and in the world on stroke education for health professionals
Michael Brainin, Prof. 

Diagnóstico e reabilitação das disfagias
Catarina Aguiar Branco, Dra. 

não foram recebidas para publicação neste Livro.

Diversos estudos suportam a associação da hipertensão
na idade adulta e no idoso jovem com a demência na idade
avançada. Conceptualmente, a hipertensão poderá numa fase
mais precoce da vida lesar os pequenos vasos cerebrais,
enquanto que numa fase mais tardia a diminuição da pressão
arterial poderá ser mais importante como mecanismo lesional,
representando um prelúdio do compromisso cognitivo. Em
qualquer caso, existe nesta altura evidência suficiente para
afirmar que a hipertensão é um factor de risco não só para
demência vascular, mas também para a doença de Alzheimer.
Por outro lado, dados recentes sugerem que o tratamento
antihipertensivo reduz o risco de demência e se associa a um
menor compromisso patológico, tanto no que respeita às alte-
rações vasculares, quanto às alterações degenerativas.
Admite-se que ambas concorram para o compromisso cogni-
tivo, o qual pode representar um maior ou menor contributo de
cada uma destas alterações patológicas. 

O compromisso cognitivo de causa vascular pode resultar
de um acidente vascular cerebral, contudo, frequentemente,
pode ser determinado pelo compromisso da substância bran-
ca profunda pela doença de pequenos vasos, por vezes sem
um acidente vascular evidente, surgindo a leukoaraiosis como

principal fenótipo imagiológico. Este termo, inicialmente intro-
duzido por Hachinski para designar a rarefacção da substância
branca observada em tomografia computorizada, tem vindo a
ser progressivamente substituído pela designação “alterações
da substância branca relacionadas com o envelhecimento”.
Paralelamente, os enfartes lacunares, clinicamente aparentes
ou silenciosos, surgem frequentemente associados a estas
alterações. Admite-se que a hipertensão determine o compro-
misso cognitivo, no todo ou em parte, através de ambas estas
condições genericamente englobadas na doença de pequenos
vasos, resultando num fenótipo clínico de demência vascular
subcortical. Esta última apresenta como principal característica
clínica a disfunção executiva, sendo que, habitualmente, o
compromisso da memória não é tão precoce nem tão proemi-
nente quanto na doença de Alzheimer. A maior parte dos auto-
res sustenta que esta disfunção executiva resulta da disrupção
dos chamados circuitos fronto-subcorticais, provocada pela
doença de pequenos vasos, chamando à atenção para o papel,
muitas vezes subvalorizado, das alterações da substância
branca relacionadas com o envelhecimento, e inerentemente
da hipertensão, a qual constitui a par da idade o principal fac-
tor de risco destas alterações. 

Hipertensão e Demência
Miguel Viana Baptista, Prof.
Assistente hospitalar de Neurologia Hosp. Garcia de Orta.
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A carga de doença aterotrombótica atribuída à doença cere-
brovascular é de inquestionável significado, com implicações na
saúde pública importantes. Bem recentemente, um estudo bri-
tânico afirmava que a carga de doença cerebrovascular era
muito mais importante que a da doença coronária (com uma
taxa total de eventos por 1.000 habitantes-ano de 3.36)
(Rothwell PM et al. Lancet. 2005). Em Portugal, em 2006, num
total de mais de 32.900 óbitos por doenças do aparelho circu-
latório, houve quase 14.500 mortes por doença cerebrovascular
(equivalente a uma taxa de mortalidade de 136,9 por 100.000
habitantes) (DGS, 2008). A prevenção – primária e secundária –
irrompe, assim, como um ditame ético central na nossa prática.
Numa prática clínica frequentemente assoberbada em ditames
que tornam a prevenção cerebrovascular “quase obsoleta”.

Há que reforçar a importância da dieta equilibrada – de pre-
domínio atlântico-mediterrânica – com benefícios comprovados
em termos de saúde cardiovascular (Fung TT et al. Arch Intern
Med. 2008; Trichopoulos A et al. BMJ. 2009; Mente A et al. Arch
Intern Med. 2009). Há que impulsionar as medidas de controlo
do álcool, de desabituação tabágica e de controlo ponderal. 

É fundamental reconhecer o papel central do controlo da
pressão arterial, de modo a aferir as nossas estratégias anti-
hipertensoras, em particular nas nossas opções de tratamento
(Wright JM, Musini VM. Cochrane Database Syst Rev. 2009) e
nos nossos objectivos terapêuticos (Arguedas JA et al.
Cochrane Database Syst Rev. 2009; Mancia G et al. J Hypertens.
2009) – em particular no hipertenso idoso (Musini VM et al.
Cochrane Database Syst Rev. 2009) e muito idoso (Robinson JG
et al. Stroke. 2007; Sanossian N, Ovbiagele B. Lancet Neurol.
2009), no hipertenso com antecedentes de doença certebro-
vascular ou em risco de disfunção cognitiva e demência
(Mancia G et al. J Hypertens. 2009).

Menos consensual, o tratamento da diabetes e o melhor
controlo da glicemia – em termos das suas repercussões na
doença macrovascular e no risco de acidente vascular cerebral
– merece hoje considerações particulares (Meier M, Hummel M.
Vasc Health Risk Manag. 2009).

Envolta sempre em alguma controvérsia (Prospective
Studies Collaboration. Lancet. 2007), o papel das dislipide-
mias e do colesterol das LDL no risco de acidente vascular
cerebral isquémico parece estar definitivamente aceite (Kurth
T et al. Neurology 2007). Como aceite está a terapêutica com
estatinas na prevenção (primária e secundária) cerebrovascu-
lar (Amarenco P, Labreuche J. Lancet Neurol. 2009), mesmo
quando se descortina um eventual maior risco de acidente
hemorrágico (nos mais idosos, com antecedentes de AVC
hemorrágico ou com hipertensão não controlada; Goldstein
LB et al. Neurology, 2007).

Os marcadores inflamatórios continuam a ser um desafio e
uma incógnita (placas carotídeas mais activas e instáveis –
com maior infiltrado inflamatório – estão, frequentemente,
implicadas na ocorrência de eventos agudos; Spagnoli LG et
al. JAMA 2004). Como incógnita é o papel da homocisteína e
o lugar da suplementação com ácido fólico (Wang X et al.
Lancet 2007; Martí-Carvajal et al. Cochrane Database Syst
Rev, 2009)! Recentemente, alguns investigadores aventaram
que tanto a proteína C-reactiva como a Lp-PLA2 possam ter
um papel na melhor identificação e estratificação no risco de
acidente vascular cerebral (Ballantyne CM et al. Arch Intern
Med 2005). Como consequência, ganha algum sentidos os
recentes resultados obtidos com a rosuvastatina no estudo
JUPITER (Ridker PM et al. ISC 2009). 

No estudo EXPRESS o tratamento precoce e iterado dos
doentes com AIT ou AVC minor reduziu o risco de AVC recor-
rente em cerca de 80%; ao fim de um mês de acompanha-
mento, estes doentes estavam mais medicados com antiagre-
gantes plaquetários, com estatinas e com anti-hipertensores
(Rothwell PM et al. Lancet 2007). Assim, uma palavra final para
acentuar a importância de uma actuação conjunta nos diver-
sos factores de risco cardiovascular, visando uma efectiva
redução do risco global cerebrovascular (e coronário), como o
afirma – de forma muito interessante – uma recente análise do
estudo SPARCL (Amarenco P et al. Stroke. 2009).

Factores de risco modificáveis – o que há de novo?
Pedro Marques da Silva, Dr.
Assistente Hospitalar Graduado do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Sta. Marta, Lisboa.
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A forma mais simples de resumir (os antigos e os novos)
desenvolvimentos no que se refere ao papel da antiagregação
plaquetar na prevenção do Acidente Vascular Cerebral, parti-
cularmente na prevenção secundária, é com a afirmação de
que “qualquer antiagregante plaquetar é adequado” e que “no
conjunto dos antiagregantes mais usados estes diminuem o
risco relativo da ocorrência de enfarte cerebral, enfarte do
miocárdio ou morte vascular em 25% nos doentes com um
enfarte cerebral causado por doença das grande ou pequenas
artérias”.

No entanto algumas questões se colocam relativas ao uso
de antiagregantes plaquetares, nomeadamente na 1) interpre-
tação da evidência do seu beneficio, 2) na análise da história
natural da doença vascular e na avaliação do seu prognóstico,
3) no conhecimento da heterogeneidade da acidente vascular
cerebral no que se refere ao mecanismo causal, 4) a adesão ao
tratamento fora da experimentação clínica, e 5) considerando
os outros tratamentos como por exemplo uso de estatinas,
anti-hipertensores.

O beneficio (e o risco) dos antiagregantes plaquetares não
é idêntico na prevenção primária, no tratamento da fase aguda
do enfarte cerebral (ou na prevenção secundária ultra-preco-
ce), na prevenção secundária, e em grupos particulares de
doentes como o caso dos doentes com fibrilação auricular não
valvular.

No que diz respeito à associação de antiagregantes pla-
quetares, verificou-se que a 1) combinação de aspirina 50mg
e dipiridamol 400mg numa formulação de libertação prolonga-
da é superior à aspirina isolada, 2) que a combinação anterior
não é melhor que o clopidogrel isolado e que 3) a combinação
de clopidogrel com aspirina, 75mg, não sendo superior de
forma significativa ao clopidogrel isolado acarreta um risco
elevado de hemorragias graves. 

Uma comparação directa entre triflusal e aspirina na pre-
venção secundária não mostrou diferença entre ambos, sendo
que o triflusal se associou a um menor risco de complicações
hemorrágicas.

O valor dos antiagregantes plaquetares na prevenção da
“demência vascular” ou nos défices cognitivos não demência”
após um acidente vascular cerebral não está determinado,
para além da prevenção da recorrência de acidente vascular
cerebral (o qual aumenta o risco de demência após um aci-
dente vascular cerebral).

A escolha de um antiagregante plaquetar para o doente
individual após um acidente vascular cerebral isquémico
depende (ou pode depender) do custo, tolerância dos efeitos
adversos, adesão ao tratamento, presença de outros factores
de risco vascular. 

Outros aspectos da antiagregação plaquetar referem-se à
resistência, nomeadamente a resistência à aspirina, e à poten-
cial interacção entre os inibidores da bomba de protões e o
clopidogrel.

Novos antiagregantes plaquetares encontram-se em estu-
do clínico como o cilostazol, sarpogrelate, prasugrel, terutro-
ban (antagonita do receptor TP).

A informação obtida na investigação clínica experimental é
incorporada em recomendação de várias organizações, com
“European Stroke Organization (ESO)” ou a “American Heart
Asociation/American Stroke Association (AHA/ASA).

Por fim, na era de tratamentos agressivos de prevenção
secundária, são necessários estudos epidemiológicos, ideal-
mente na população, para determinar riscos e prognóstico,
particularmente a longo prazo.

Prevenção Primária e Secundária – Novos Desenvolvimentos
Antiagregação plaquetar
Manuel Correia, Dr.
Unidade de Acidente Vascular Cerebral Dr. Castro Lopes, Serviço de Neurologia, Hospital de Santo António, Porto.
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Intracranial atherosclerotic stenosis of the major intracranial
arteries causes 30-50% of strokes in Asia and 8-10% of strokes
in Europe and North America, making it one of the most com-
mon cause of stroke worldwide. Optimal treatment of intracra-
nial stenosis is uncertain. The Warfarin Aspirin Symptomatic
Intracranial Disease (WASID) trial showed that aspirin is safer
and as effective as warfarin for preventing recurrent stroke in
these patients and provided preliminary evidence that aggres-
sive management of vascular risk factors, particularly systolic
blood pressure and low density lipoprotein, may lower the risk
of stroke. Patients with severe stenosis (70% - 99%) and TIA or
stroke within 30 days prior to enrollment in WASID had a 22.9%
rate of ischemic stroke in the territory of the symptomatic artery

at one year (95% CI 15.4% - 30.4%). These high-risk patients
represent an optimal target population for endovascular inter-
vention trials aimed at lowering the risk of stroke from this dis-
ease. One such trial is the Stenting and Aggressive Medical
Management for Preventing Recurrent stroke in Intracranial
Stenosis (SAMMPRIS) which is an ongoing multi-center NIH
funded randomized trial in the USA that is comparing stenting
and aggressive medical therapy vs. aggresive medical therapy
alone in patients with recently symptomatic, severe (70-99%)
intracranial arterial stenosis. This presentation will review our
current knowledge of medical and endovascular treatments for
intracranial stenosis and will also summarize the design and
progress of the SAMMPRIS trial.

Optimal Treatment for Atherosclerotic Intracranial Arterial Stenosis?
Marc I. Chimowitz MBChB on behalf of the SAMMPRIS Executive Committee * and Investigators
* SAMMPRIS Executive Committee:
Marc I Chimowitz, MBChB (Neurology PI), Professor of Neurology, Medical University of South Carolina (MUSC), Charleston, South Carolina,
USA
Colin P Derdeyn MD (Interventional PI) Washington University
David Fiorella, MD PhD (Interventional PI) Stony Brook University
Tanya N. Turan, MD (Director Risk Factor Management) MUSC
Bethany Lane, RN (Project Manager) Emory University
Mike Lynn, MS (Statistical Director) Emory University 
Scott Janis, PhD NIH / NINDS

A doença aterosclerótica é a principal causa de morte nos
países desenvolvidos e assume cada vez mais protagonismo
nos países em vias de desenvolvimento e mesmo nos menos
desenvolvidos. Este panorama justifica uma breve revisão sobre
a patogénese da aterosclerose, na medida em que a sua com-
preensão permite entender muitos dos fenómenos que lhe são
próprios, das manifestações paralelas da doença e das novas
avenidas que se abrem para a sua prevenção e terapêutica.

As palavras aterosclerose e ateroma, que descrevem com
perfeição a natureza anatomopatológica das lesões ateroscle-
róticas típicas, provêm da junção dos vocábulos gregos, athe-
re, oma e skleros, que significam, respectivamente, gordura,
massa e duro.

Ao longo dos últimos anos, múltiplos estudos vêm confir-
mando o clássico conceito de Virchow de que, desde os esta-
dios mais precoces, a doença aterosclerótica tem característi-
cas de uma doença inflamatória crónica, traduzida, por exem-
plo, na elevação de parâmetros inflamatórios em doentes com
doença vascular isquémica ou que a vêm a desenvolver no
futuro, fruto de uma excessiva resposta inflamatória e fibropro-
liferativa da parede vascular a uma grande série de possíveis
factores hostis, um processo que, na sua base, tem objectivos
protectores e regenerativos. O conceito da aterosclerose como
doença inflamatória crónica da parede arterial foi definitiva-
mente sedimentado com os trabalhos de Russell Ross.

Normalmente, em resposta à agressão, o influxo de células
inflamatórias, a activação da coagulação e a proliferação e
migração endoteliais agem em conjunto para restaurar uma
camada endotelial confluente, mas um dano mais subtil e pro-
longado ou demasiado extenso, induzido por agentes quími-
cos, imunológicos, físicos ou virusais, pode originar não só
uma lesão mecânica e/ou funcional do endotélio, mas também
atingir os mecanismos de regeneração endotelial, resultando
numa perda das suas funções homeostáticas e numa contínua
activação dos sistemas inflamatório e trombótico.

É a continuidade ou intensidade da agressão vascular, ou
um excesso na resposta, que perpetuam a reacção em casca-
ta que termina nas diversas manifestações clínicas de etiolo-
gia aterosclerótica, fundamentalmente a doença coronária
isquémica, os aneurismas aórticos, a doença arterial periférica
e a doença cerebrovascular aterotrombótica.

Classicamente considerada como uma doença multifacto-
rial, actualmente alguns autores, como William Roberts, consi-
deram a aterosclerose como uma doença monocausal, conse-
quência da elevação do colesterol para níveis suprafisiológi-
cos, com os outros factores de risco a assumirem um papel de
agravamento do efeito deletério da hipercolesterolemia.

Aterosclerose
José Manuel Silva, Prof.
Prof. Auxiliar e Ass. Graduado de Medicina Interna dos HUC
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A espessura da íntima-média (intima-media thickness -
IMT) da carótida primitiva é um dos métodos não invasivos
reconhecidos para avaliação da repercussão dos factores de
risco vasculares nos órgãos-alvo. Corresponde a um fenótipo
precursor de aterosclerose precoce, correlaciona-se bem com
a histologia e o seu aumento associa-se com os factores de
risco vasculares. As revisões sistemáticas de estudos longitu-
dinais mostram que um aumento de 0,1 mm no IMT da caróti-
da primitiva se associa a um aumento do risco relativo de
enfarte de miocárdio de 15% e de AVC de 18%. 

A avaliação deste parâmetro é simples, rápida e barata,
quando integrada num exame de ultrassonografia dos vasos
cervicais de rotina. No entanto, quando se pretende avaliar a
eficácia de fármacos ou quando se pretende fazer estudos de
prognóstico, deve ser seguido um protocolo estruturado de
medição do IMT que diminua o viés de informação. As princi-

pais recomendações sobre a medição do IMT, Europeias e
Norte-Americanas, traçam as condições técnicas de execução
do exame e privilegiam o uso de software automatizado de
detecção de fronteira. 

Na presente sessão será demonstrada a técnica de avalia-
ção do IMT, serão abordados os resultados obtidos em estu-
dos epidemiológicos, em estudos de eficácia terapêutica de
fármacos em que o IMT foi utilizado e discutir-se-á utilidade
deste parâmetro na clínica. 

O IMT é um método atractivo de medição de lesão em
órgão-alvo e tem vindo a ser incorporado em recomendações
de prevenção primária de eventos vasculares. No entanto, per-
manecerá sempre uma avaliação estrutural, uma fotografia
estática que não capta a complexa interacção entre vaso, pro-
cessos trombogénicos e inflamação.

Avaliação da espessura íntima-média
Miguel Rodrigues, Dr.
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal.
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Poucas intervenções cirúrgicas estiveram sujeitas a um
intenso e permanente escrutínio científico como a endarterec-
tomia carotídea (CEA). Desde o seu primeiro acto, em 1953,
que milhões de CEAs foram efectuadas em todo o mundo,
com o propósito de prevenir o AVC isquémico. Após a década
de 80 tornou-se o procedimento cirúrgico arterial isolado mais
frequente em muitos Serviços e Departamentos de Angiologia
e Cirurgia Vascular. O principal paradoxo desta intervenção
consistia e consiste no facto de se destinar à prevenção do
AVC a longo prazo mas, no decurso da sua execução, poder
ser responsável directamente pela ocorrência deste mesmo
evento numa percentagem de doentes, ainda que pouco sig-
nificativa. Foram vários os estudos randomizados (NASCET,
VA, ECST, ACAS, ACST) que claramente demonstraram (nível
1 de evidência) a eficácia da CEA vs melhor tratamento médi-
co apenas, desde que em doentes com critérios bem defini-
dos e quando executados por cirurgiões com taxas de morbi-
mortalidade dentro de parâmetros entretanto definidos como
aceitáveis (com valores naturalmente diferentes para doentes
assintomáticos, sintomáticos ou com re-estenose). 

Na última década surgiram vários estudos que procuraram
comparar a CEA com a técnica de angioplastia/stent carotídeo
(CAS), sendo que são na sua maioria não randomizados,
população heterogénea e maioritária de doentes assintomáti-
cos (50-83%), frequentemente com estenoses a partir de
50%, sem grupo controlo e patrocinados pela indústria
(MAVERIC, CREATE, ARCHeR, CHRS, SECURITY, CABER-
NET). Por outro lado os seus resultados são muito variáveis, e
esta diferença em séries tão heterogéneas faz pensar que os
grupos executantes são também heterogéneos com experiên-
cias diferentes. O estudo SAPPHIRE merece uma atenção
especial por se ter tratado de um estudo randomizado e pros-
pectivo em doentes considerados de alto risco. Porém ao ana-
lisar os critérios de inclusão não é clara a definição de alto
risco, podendo tratar-se de uma placa de alto risco por em
teoria se associar a uma maior probabilidade de causar AVC

trombo-embólico, doente de alto risco por ser portador de co-
morbilidades associadas importantes e capazes de condicio-
nar o prognóstico cirúrgico ou procedimento de alto risco por
condições locais, particularmente anatómicas, que dificultam
a execução operatória. Neste estudo é igualmente relevante o
facto de 71% dos doentes randomizados serem assintomáti-
cos com taxa de morbimortalidade major ± 6% (5.8% CAS e
6.1% CEA). Se por um lado a grande maioria de doentes
assintomáticos não podem ser considerados de alto risco, por
outro, com este nível de risco associado ao procedimento
qualquer benefício que possa decorrer da intervenção cessa
(com estes valores seriam necessários 1000 intervenções para
prevenir 22 AVCs em 5 anos).

Mais recentemente os estudos ICSS, SPACE e EVA-3S, em
doentes sintomáticos, falharam claramente na evidência pre-
tendida de não-inferioridade do CAS comparativamente à CEA.

As recomendações actuais das Sociedades Europeia
(European Society for Vascular Surgery) e Americana (Society
for Vascular Surgery) de Cirurgia Vascular bem como da ESO
Stroke são inequívocas na indicação da Endarterectomia
Carotídea como método Gold Standard para doentes sinto-
máticos e assintomáticos, em doentes com critérios objecti-
vos para intervenção definidos transversalmente por equipas
multidiscilinares e executada por cirurgiões com risco opera-
tório individual conhecido e dentro de limites aceitáveis.

Apesar desta controvérsia mais aparente que real parece
ser consensual na comunidade científica que ambas as técni-
cas devem ter um papel complementar. A CAS poderá ser
considerado o método de primeira escolha nas situações de
re-estenose, pescoço irradiado, displasia fibromuscular e
lesões de difícil localização anatómica (proximal e/ou distal). 

É necessário apoiar e aguardar pelos resultados de impor-
tantes estudos em curso (CREST, TACIT, ACST-2, SPACE-2).

Endarterectomia carotídea como “gold standard” no tratamento
da estenose carotídea
Armando Mansilha, MD, PhD, FEBVS
Professor auxiliar convidado da FMUP, Assistente hospitalar graduado de angiologia e cirurgia vascular, secretário geral da SPACV.
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A endarterectomia carotídea reduz o risco de recorrência
de eventos vasculares cerebrais em doentes com estenose
carotídea sintomática superior a 70%, como foi demonstrado
na década de 1990 pelos estudos NASCET e ECST.

No entanto, após a ocorrência de enfarte cerebral, os con-
ceitos tradicionais sugeriam que a intervenção deveria ser
diferida pelo menos 4-6 semanas após o evento neurológico,
uma vez que a reperfusão da área de lesão se associaria a
risco elevado de transformação hemorrágica1. Por outro lado,
não era claro o risco de recorrência de acidente vascular cere-
bral (AVC) e alguns autores sugeriam mesmo que não fosse
muito elevado e estimavam-no em cerca de em 5-6%2.

Investigações recentes questionaram estes conceitos
levando à revisão da concepção tradicional do timing da inter-
venção carotídea em lesões sintomáticas.

As questões mais relevantes que estão em causa na deci-
são terapêutica e que deverão ser consideradas de forma indi-
vidual em cada doente são as seguintes:

Risco de recorrência de evento neurológico (AIT, AVC
major ou minor) após episódio inicial relacionado com
estenose carotídea grave.

O primeiro aspecto a ter em conta refere-se ao facto de que
a taxa de recorrência após um evento inicial é substancial-
mente mais elevada do que se pensava inicialmente, tal como
foi demonstrado em trabalhos mais recentes. O Oxford
Vascular Study3 mostrou que a taxa de AVC após acidente
isquémico transitório (AIT) era de 8-12% na primeira semana,
de 12-15% no primeiro mês e de 17-19% nos primeiros 3
meses. De facto, após a primeira semana desde o AIT inicial,
já tinham ocorrido a maioria das recorrências. Uma metanáli-
se publicada por Lovett e col.4 incluiu 1709 doentes nos quais
havia evidência de doença oclusiva dos grandes vasos extra-
cranianos apenas em 14%. Neste subgrupo foi avaliado o
risco de AVC major após AIT ou AVC minor observando-se
uma taxa de recorrência precoce de 37%. Estimou-se ainda
que o risco de AVC major nos primeiros 30 dias após AIT / AVC
minor em doentes com estenose carotídea superior a 50%
recentemente sintomática seria 100 vezes superior ao de qual-
quer estenose assintomática superior a 50%.

Risco e benefício da cirurgia precoce após evento inicial.
Face ao elevado risco de recorrência precoce de eventos

neurológicos foi analisado o benefício da cirurgia carotídea
antes do período convencional de 4-6 semanas. Com efeito,
várias re-apreciações dos dados combinados dos estudos
NASCET e ECST confirmaram que o benefício da endarterec-
tomia carotídea tinha sido máximo quando a randomização
tinha sido efectuada nas primeiras duas semanas após o últi-
mo episódio sintomático. Neste caso, o número de doentes
tratados (NNT) para prevenir 1 AVC era de 7 nas lesões de 50-
70% (medição NASCET) e apenas de 4 nas estenose superio-
res a 70% (medição NASCET)5-7. Neste último grupo, a redu-
ção absoluta de risco era de 23% nas lesões recentemente
sintomáticas (<2 semanas) e apenas de 7.4% quando os sin-

tomas tinham ocorrido há mais de 12 semanas. Deve ser ainda
realçado que nesta análise o curto intervalo de tempo entre o
último episódio neurológico e a cirurgia foi um dos principais
aspectos determinantes do benefício da endarterectomia
carotídea em doentes sintomáticos.

A excepção ao que foi mencionado atrás referia-se à cirurgia
efectuada em doentes com AVC em evolução ou AIT’s em cres-
cendo, onde a redução do risco de recorrência não se verificou
pela elevada morbilidade e mortalidade observadas neste grupo.

Estudos mais recentes apreciados numa revisão sistemáti-
ca publicada por Bond e col.8 e que incluiu 4278 doentes com
sintomatologia neurológica estabilizada, confirmou que a
endarterectomia carotídea realizada nas primeiras 3-6 sema-
nas após o último evento não se associava a maior risco do
que quando aquele período era superior a 3-6 semanas. No
entanto, alguns estudos individuais sugerem algum incremen-
to da morbi-mortalidade per-operatória9.

Risco de transformação hemorrágica de enfarte cere-
bral após cirurgia precoce.

Estudos mais recentes confirmaram que o risco de trans-
formação hemorrágica após cirurgia carotídea precoce,
mesmo em doentes com enfarte cerebral, é real mas raramen-
te com repercussão clínica. Eckstein e col.10 realizaram um
estudo em 157 doentes recentemente sintomáticos e com sin-
tomas estabilizados o qual mostrou a ocorrência de hemorra-
gia de novo em áreas de enfarte cerebral em 7% dos casos
dos quais apenas 0.6% apresentava expressão clínica.

Critérios para intervenção precoce
Face ao elevado risco de recorrência de eventos neurológi-

cos associado às estenoses carotídeas sintomáticas e ao
facto destas recorrências ocorrerem de forma mais importan-
te nas primeiras semanas após o episódio, aceita-se actual-
mente que a cirurgia deve ser tão precoce quanto possível. No
entanto, deverão ser excluídos desta linha de actuação os
doentes que preencham os seguintes critérios, onde o risco da
endarterectomia precoce é mais elevado:

• Déficit neurológico major (Rankin mod >4).
• Quadro neurológico instável ou em evolução.
• Enfarte cerebal de grande dimensão (>2/3 do território da

artéria cerebral média).
• Evidência de hemorragia (TC ou RM).

As causas mais frequentes que levam ao atraso da inter-
venção carotídea são a demora no diagnóstico e na referen-
ciação dos doentes bem como a sobrecarga operatória dos
serviços de Cirurgia Vascular. 

Por estas razões deverá manter-se o esforço de divulgação
da doença carotídea como causa de AVC, melhorar os canais
de referência para unidades de AVC onde o rastreio da doen-
ça carotídea oclusiva deverá ser célere. Finalmente, nos servi-
ços de Cirurgia Vascular, deve considerar-se a estenose caro-
tídea grave e recentemente sintomática como uma urgência a
ser incluída de forma prioritária nos planos operatórios11.

“Timing” da Intervenção Carotídea
Luís Mendes Pedro, Prof.
Professor Associado da Faculdade de Medicina de Lisboa; Assistente Graduado de Cirurgia Vascular do Hospital de Santa Maria; Cirurgião
Vascular do Instituto Cardiovascular de Lisboa.
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Very elderly can be defined as people aged 80 years or
older. Epidemiological studies show that the risk of stroke
increases by age and that stroke is common among the very
elderly. It has been reported that people aged 80 years or more
account for more than 35% of all hospitalised stroke patients.

It is a problem that many clinical treatment studies have
either completely omitted stroke patients above 80 years or
included only very few of these patients. Nevertheless, in clin-
ical practice we often have to take care of these very elderly
stroke patients and we often face difficulties in treatment deci-
sions. However, some facts may be useful to consider:

Similar pathogenetic causes of ischemic stroke seem to be
present among very elderly stroke patients as among younger
stroke patients but atrial fibrillation is more prevalent. 

It has previously been questioned whether hypertension
should be treated in elderly individuals but recent data support

that also elderly may benefit from treatment of hypertension.
Specific drug classes for treatment of hypertension may be
preferred for elderly people. The question about statin treat-
ment is more equivocal but some facts indicate that this treat-
ment may also be beneficial. 

Apart from clinically evident strokes in the very elderly,
these patients also commonly have silent cerebral infarcts.
These lesions may contribute considerably to the patients’
cognitive and motor functions. 

Intracerebral haemorrhage including heaemorrhage related
to cerebral amyloid angiopathy is reported in the very elderly
as well as subarachnoid haemorrhages. It may sometimes be
possible to treat ruptured intracranial aneurysms also in the
very elderly people.

The abovementioned and additional aspects on stroke in
the very elderly will be addressed in my talk.

Stroke in the very elderly
Arne Lindgren, MD, PhD
Professor of Neurology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden.

Experiência pessoal
A experiência pessoal inclui 365 procedimentos de revascu-

larização cerebral em que a morbilidade neurológica ipsilateral
foi de 1.6% (6/365) e a mortalidade de 1.9% (7/365) (inclui 5
doentes que faleceram no pós-operatório de cirurgia combina-
da cardíaca e carotídea). Foram efectuados 136 procedimentos
por doença carotídea sintomática, que na sua maioria consisti-
ram em endarterectomia. Neste grupo a morbilidade neurológi-
ca foi de 0.7% (1/136) e a mortalidade de 0.7% (1/136).

A distribuição dos doentes de acordo com o timing da
cirurgia após o último episódio sintomático foi a seguinte: 1ª
semana- 22 doentes; 2ª semana- 21 doentes; 3ª semana- 20
doentes; 3ª/6ª semana- 26 doentes. Os restantes foram trata-
dos após a 6ª semana.

Esta análise mostra que até à 3ª semana após o último
evento foram tratados 46.3% dos doentes e até às 6 semanas
65.5%. É ainda notória a redução que se tem vindo a observar
dos tempos que mediaram entre os episódios sintomáticos e
a cirurgia carotídea. Este aspecto traduz uma referenciação
mais rápida dos doentes, o diagnóstico mais eficaz da doen-
ça carotídea, a estreita colaboração com o serviço de
Neurologia e ainda o esforço efectuado no âmbito do serviço
de Cirurgia Vascular no sentido de operar precocemente os
doentes com estenose carotídea recentemente sintomática.

Conclusões
• O risco de AVC major ou de recorrência de AVC associa-

do a estenose carotídea sintomática é maior nas primei-
ras 2 semanas. 

• O risco de AVC isquémico associado à endarterectomia
precoce não parece ser mais elevado e o de AVC hemor-
rágico clinicamente relevante parece ser baixo.

• É essencial a identificação rápida dos casos de AVC a
ssociados a doença carotídea com vista à sua rápida
referenciação a unidades apropriadas. 

• Sempre que a doença carotídea seja considerada relevan-
te na etiologia do AVC a endarterectomia carotídea deve
ser realizada rapidamente, idealmente na primeira semana. 
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A Tomografia Axial Computorizada (TAC) e a Ressonância
Magnética (RM) são a base do estudo inicial do AVC agudo.
Ambas tem três objectivos fundamentais: excluir hemorragia,
avaliar o tecido isquémico e excluir condições que possam
mimetizar um enfarte cerebral.

A capacidade que cada uma das modalidades tem de cal-
cular entre tecido viável e não viável depende das técnicas de
perfusão e assim influenciar a decisão terapêutica.

Na TAC o uso do ASPECTS em vez da regra do 1/3 da arté-
ria cerebral média poderá introduzir maior rigor na avaliação
inicial deste grupo de pacientes. 

Neuroimagem: a importância na decisão terapêutica
Jaime Rocha, Dr.
Serviço de Imagiologia do Hospital de Braga.

Tendo sempre como premissa o Código Deontológico dos
Enfermeiros, o Regulamento para o Exercício da Profissão de
Enfermagem (REPE), os Padrões de Qualidade dos Cuidados
de Enfermagem (PQCE) e a toda a legislação vigente, os enfer-
meiros na Unidade Cérebro Vascular do Centro Hospitalar de
Lisboa promovem uma prestação de cuidados de enfermagem
que em conjunto e complementaridade com os outros grupos
profissionais, querem que seja de “excelência”.

Desenvolvemos a nossa actividade numa unidade de AVC
tipo A (Tipificação emanada em documento do Alto
Comissariado da Saúde – Coordenação Nacional para as
Doenças Cardiovasculares, 2007), com estreita ligação com a
neuroradiologia de intervenção.

Recebemos doentes com AVC isquémico, Hemorrágico,
Hemorragia Subaracnoideia (HSA), Malformação Arterio
Venosa (MAV) e Trombose Venosa Cerebral.

Acolhemos, diagnosticámos, interviemos, e avaliámos, 500
doentes/famílias em 2009.

Destes, aproximadamente 20% foram programados para
realização de angiografia de follow up.

Mais de 50% dos nossos doentes saíram com alta directa-
mente para o domicílio, tendo sido desenvolvida a actividade
de preparação para a alta que daí emerge.

Os cuidados prestados são os preconizados para os doen-
tes/família com esta patologia mas com um leque muito alar-

gado de competências a adquirir pois assim como cuidamos
de doentes/família em coma e entubados endotraqualmente
com necessidades técnicas complexas e específicas, também
cuidamos de doentes/família que regressam directamente ao
domicílio com necessidades de ensino para a gestão terapêu-
tica e promoção do autocuidado e orientação para as activi-
dades de vida alteradas frequentemente por deficits motores.

A intervenção dos enfermeiros de reabilitação tem um
papel preponderante na prevenção e gestão de cuidados que
podem alterar o padrão de vida destas pessoas/famílias. 

Donde se infere que a formação, individual, profissional, e
institucional, têm um papel fundamental no desenvolvimento
de todos os profissionais para uma prestação de cuidados
adequada à complexidade presente, e que vá ao encontro das
necessidades dos doentes/família.

Pretende-se que exista um ambiente formativo em que
todos os saberes se mobilizem e desenvolvam no sentido da
satisfação dos doentes/família e dos profissionais que com
eles trabalham.

“Apostamos num projecto de equipa, valorizador das com-
petências individuais e promotor de um ambiente de “exce-
lência” no qual todos os intervenientes se revejam”.

Enfermagem
Ana Trocado, Enf.ª
Enfermeira
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A história da terapia da fala em portugal iniciou-se em 1962
com a abertura do 1º curso na Escola de Reabilitação do
Alcoitão.

Durante mais de 20 anos esta Escola manteve-se como a
única entidade formadora de terapeutas da fala em Portugal.
Actualmente estão autorizados 10 cursos em instituições
públicas e privadas.

Em 1994, após reformuilação curricular, as Escolas forma-
doras de terapeutas da fala foram credenciadas como
Instituições de Ensino Superior.

Com base no curriculum pessoal de 20 anos, compara-se
a evolução das matérias relacionadas com o AVC com o cur-
riculum actal da mesma Escola.

Perspectiva-se a evolução do ensino da terapia da fala em
geral e da sua relação com o AVC em particular.

Terapia da Fala e AVC. Que relação? Que formação?
José Fonseca, Dr.
Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

A demência vascular é uma causa comum de declínio cog-
nitivo no idoso, sendo a segunda forma de demência mais
comum neste grupo etário. A associação entre demência e
doença vascular é suportada por quatro grandes linhas de evi-
dência: 1 – os factores de risco vascular; 2- o acidente isqué-
mico transitório; 3- o acidente vascular cerebral; 4- as altera-
ções isquémicas da substância branca observadas em estu-
dos de imagem (MRI).

O conceito de demência vascular como entidade distinta
da demência de Alzheimer tem oscilado ao longo do tempo, e
torna-se progressivamente mais claro que existe existem
sobreposições entre as duas patologias, nomeadamente a
nível da fisiopatologia. Os factores de risco vascular como a
hipertensão a diabetes, a dislipidémia, a arritmia, os níveis
séricos elevados de homocisteína, a presença do alelo APOE

Â4, são comuns às duas formas de demência, precedem a
disfunção cognitiva e a neurodegenerescência. Todos estes
factores de risco conduzem à redução da perfusão sanguínea
cerebral e, consequentemente, ao decréscimo do aporte de
oxigénio e glicose às células neuronais que conduz ao declínio
energético celular. Deste modo a disfunção mitocondrial e o
deficit de ATP, o stress oxidativo, as alterações da homeosta-
sia intracelular do cálcio e a excitotoxicidade são mecanismos
moleculares responsáveis pela neurodegenerescência e morte
celular que ocorre na demência. A evidência de mecanismos
fisiopatológicos comuns sugere que as duas formas de
demência, a doença de Alzheimer e a demência vascular, são
os extremos de um continuum em que o declínio energético e
o stress oxidativo são fortes elos de ligação entre estas pato-
logias e abrem novas perspectivas de actuação terapêutica.

Demência Vascular: Fisiopatologia
Catarina Resende de Oliveira, Prof.ª
Faculdade de Medicina e Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.
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A demência vascular é caracterizada por um síndrome
demencial de características predominantemente sub-corti-
cais, com evidência de lesões vasculares susceptíveis de
causar o quadro cognitivo. O conceito de demência vascular
tem sido alvo de marcada controvérsia. Por um lado, os cri-
térios diagnóstico existentes de demência vascular baseiam-
se em consensos de “peritos” e não em estudos comunitá-
rios prospectivos ou de coorte. Nos (escassos) estudos exis-
tentes de validação clínico-patológica, estes critérios tiveram
uma elevada especificidade, mas com baixa sensibilidade.
Recentemente, um estudo que tentou avaliar a reproductibi-
lidade dos diversos critérios verificou que a coincidência de
diagnóstico, quando aplicados os vários critérios, era inferior
a 50%. 

Por outro lado, tradicionalmente, as demências vasculares
e de Alzheimer eram vistas como entidades claramente distin-
tas. Progressivamente tem-se reconhecido que estas patolo-
gias ocorrem raramente de forma absolutamente isolada.
Ambas as doenças podem partilhar factores de risco vascular
e aspectos anatomo-patologicos de arteriosclerose. O resulta-
do dos estudo clínicos e anatomo-patológicos têm colocado a
hipótese de que os mecanismos degenerativos e vasculares
se desenvolvam em paralelo, com um efeito que pode ser adi-
tivo ou sinergístico. As lesões vasculares, nomeadamente sub-
corticais, tais como as alterações da substância branca, enfar-
tes lacunares ou micro-hemorragias cerebrais, poderiam ante-
cipar a expressão das alterações degenerativas típicas da
doença de Alzheimer. Discutem-se estes aspectos e integra-
se ainda o conceito de defeito cognitivo vascular.

Epidemiologia
Ana Verdelho, Dra.
Assistente hospitalar de Neurologia do Hosp. de Sta Maria, Lisboa.

Para o diagnóstico de demência em geral e de demência
vascular, em particular, todos os critérios (HIS modificado,
ICD-10; DSMIV, NINDS-AIREN, ADDTC) requerem a presença
de défice cognitivo, com relação temporal com a presença
doença cerebrovascular. No entanto, o défice cognitivo só
pode ser objectivado e sistematizado através do exame neu-
ropsicológico, mesmo quando os exames de neuroimagem
estrutural revelam alterações vasculares. Por outro lado, os
testes neuropsicológicos podem indicar a existência de altera-
ções cognitivas, quando outros exames clínicos (TAC-CE, res-
sonância magnética ou outros) não apresentam alterações. 

A apresentação clínica da DV depende da causa e localiza-
ção das lesões cerebrais, mas, geralmente, os doentes apre-
sentam um quadro demencial do tipo cortico-subcortical,
caracterizado por défices focais múltiplos ou défices nas fun-
ções executivas, existindo algumas diferenças neuropsicológi-
cas em situações de doença de grandes vasos. 

No que se refere à demência mista (ocorrência de caracte-
rísticas de DA e DV, em simultâneo), estima-se que mais de um
terço dos doentes com DA apresentem também lesões vascu-
lares e proporção idêntica de doentes com DV revelam altera-
ções patológicas características de DA. A presença de lesões

vasculares nos doentes com DA pode estar subestimada e
parece associada à deterioração clínica mais rápida (Román
2002). A apresentação mais comum de demência mista é a de
um paciente com sintomas e características clínicas típicas de
DA que sofre agravamento abrupto, acompanhado pela pre-
sença de sinais clínicos de AVC. Esta forma de demência
mista foi chamada de demência pré-AVC por Hénon et al.
(2001) e sua detecção pode ser auxiliada pelo uso do IQCO-
DE, que é uma entrevista com familiares ou cuidadores.

Em relação ao diagnóstico diferencial entre DA e DV, as
diferenças nem sempre são claras. Groves et al., (2000), iden-
tificaram poucas diferenças consistentes entre DA e DV,
embora os doentes com DV tivessem revelado taxas mais ele-
vadas de depressão e de alterações funcionais, mas com
menos alterações cognitivas. 

Dentro deste contexto iremos abordar as características
neuropsicológicas mais típicas dos quadros acima referidos,
bem como dos melhores testes para a sua avaliação, quer a
nível do exame neuropsicológico exaustivo, quer nas avalia-
ções breves de estado mental e de rastreio. Será ainda abor-
dada a questão da tradução dos resultados da avaliação neu-
ropsicológica para uma linguagem útil para a clínica. 

Testes neuropsicológicos – a sua utilidade prática
Manuela Guerreiro, Prof.ª
Psicóloga/Doutorada em Ciências Biomédicas (neuropsicologia) pela FML.
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A aplicação das metodologias de imagem ao diagnóstico
diferencial das demências conheceu um desenvolvimento sig-
nificativo nos últimos vinte anos. As técnicas de tomografia
cerebral, utilizando SPECT (tomografia por emissão de fotão
simples), TAC (tomografia axial computorizada), PET (tomo-
grafia por emissão de positrões), RM (ressonância magnética)
e outros aperfeiçoamentos destas, como por exemplo MDCT
(“multi-detector computed tomography”) evoluíram no tempo
para fornecer dados com maior pormenorização anatómica e
especificidade funcional e molecular. Hoje em dia é possível
obter imagens anatómicas pormenorizadas de estruturas de
dimensões muito reduzidas, em especial com RM. Uma das
vantagens mais marcantes das imagens obtidas com RM é a
resolução temporal que permite investigar no mesmo doente e
na mesma secção do cérebro a anatomia, a perfusão, a difu-
são, e os trajectos vasculares num espaço de tempo relativa-
mente curto. A definição de algoritmos de intervenção ou esti-
mulação neuronal (motora, intelectual/cognitiva, farmacológi-
ca, etc.) tem feito da RM uma técnica indispensável e obriga-
tória na avaliação de doentes com patologia vascular cerebral.

No entanto o diagnóstico diferencial das demências bene-
ficia sobremaneira da aplicação de metodologias de imagem
mais funcional e metabólica de que se destacam as seguintes:

SPECT – para avaliação da perfusão cerebral, incluindo
algoritmos de provocação farmacológica de tipo vasodilatador
(Diamox ou Adenosina);

SPECT – para avaliação da disponibilidade dos transporta-
dores da dopamina no terminal pré-sináptico da transmissão
dopaminérgica;

PET – com fluorodesoglicose (FDG) para avaliação do per-
fil metabólico do SNC e pesquisa de padrões de hipometabo-
lismo característicos de doença de Alzheimer (temporo-parie-
tal), de demência fronto-temporal (DFT com hipometabolismo
frontal e temporal de predomínio no hemisfério esquerdo); esta
metodologia tem indicação particular nos casos de dúvida clí-
nica em que padrões mistos podem ser frequentes;

PET – com moléculas radiomarcadas para ligação especi-
fica a depósitos de proteínas anormais cerebrais, particular-
mente beta-amilóide (FDDNP ou Flutemetamol marcadas com
FLÚOR-18) brevemente disponíveis para estudos clínicos.

A importância destas metodologias de imagem neurológica
funcional e metabólica na avaliação da resposta à terapêutica
e no prognóstico de evolução futura da doença está ainda por
determinar.

Imagiologia Funcional no diagnóstico diferencial das demências
Durval C. Costa, MD, MSc, PhD, FRCR
Coordenador clinico e científico HPP Medicina Molecular, Honorary Professor of Nuclear Medicine, University College London, London, UK,
Professor e Regente do Módulo de “Cardiologia Nuclear” – curso de Cardiopneumologia da CESPU
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A Demência Vascular é provavelmente a segunda causa
mais frequente de demência. Na Europa a prevalência é de
cerca de 16/1000 na população acima dos 65 anos represen-
tando cerca de 20% de todos os casos de demência [1,2]. Uma
percentagem semelhante de casos apresentará uma associa-
ção de patologia vascular e degenerativa (“Demência Mista”).
Este números não abrangem os défices cognitivos vasculares
mais subtis, enquadráveis num espectro mais lato de “Doença
Cognitiva Vascular” e que inclui o designado “Defeito
Cognitivo Ligeiro Vascular” [3]. Esta entidade é considerada
uma situação pré-demencial cuja identificação permite equa-
cionar a possibilidade de prevenção e/ou reparação. A pre-
venção primária ou secundária é a estratégia ideal de trata-
mento nestas situações (Normas de Boas Práticas da EFNS) [4].
A “Doença Cognitiva Vascular” pode ser prevenidas com uma
vigilância adequada e a prevenção de factores de risco vascu-
lar. Estes factores têm sido associados não apenas ao risco de
AVC e demência mas também a um pior desempenho em múl-
tiplos domínios cognitivos [5,6]. Vários estudos populacionais
demonstram que estas medidas, e em especial o controlo pre-
coce da pressão arterial [7] e da dislipidémia [8], são eficazes na
prevenção primária do AVC e de todas as formas de demên-
cia. A prevenção secundária implica um controlo ainda mais
rigoroso de todos os factores de risco vasculares e o trata-
mento com fármacos anti-agregantes, anticoagulantes e even-
tualmente estatinas. O tratamento sintomático tem como
objectivo melhorar os sintomas cognitivos e comportamentais
da doença. Na vertente cognitiva, salientam-se os inibidores
das colinesterases (IChES). De acordo com as orientações da
EFNS Os iChEs devem ser considerados em doentes preen-
chendo critérios diagnósticos de DV de severidade ligeira a
moderada (Nível B), embora as expectativas para o efeito do
tratamento e os potenciais efeitos adversos devam ser discuti-
dos com o doente e os cuidadores (Norma de Boa Prática).
Estas orientações baseiam-se em estudos randomizados, con-
trolados com placebo e multicêntricos, com o donepezilo [9,10] e
a galantamina [11] e dados extraídos de estudos menos robus-
tos ou sub-análises com a rivastigmina [12]. Para a memantina
existem dois estudos randomizados e controlados com place-
bo em doentes com DV ligeira a moderada [13,14]. De salientar
que a análise de sub-grupos demonstrou uma maior eficácia
nos doentes com doença de pequenos vasos e portanto mais
aproximado em termos de fisiopatologia à Doença de
Alzheimer Nos dois estudos a memantina foi bem tolerada e
melhorou a cognição e o comportamento, mas a eficácia não
foi confirmada nas medidas globais. Atendendo a este último
resultado, a EFNS considera que Não existe ainda actualmen-
te evidência suficiente para considerar o uso de memantina
em doentes com demência vascular (Nível B). Existem publi-
cados estudos com outros fármacos na DV, controlado e ran-
domizados, nomeadamente com a pentoxifilina e foram tam-
bém avaliadas a aspirina, a nimodipina e a gingko biloba. Para
nenhum destes fármacos foi obtida evidência de benefício e a
EFNS considera Não existir evidência suficiente para sustentar
a utilização destes fámacos no tratamento da DV (Nível A-C) [4]. 
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Doença Cognitiva Vascular: tratamento de prevenção e
sintomático
Isabel Santana, Prof.ª
Prof. de Neurologia da Faculdade de Medicina de Coimbra, Assistente graduada de Neurologia dos HUC.
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Unilateral spatial neglect (USN) is a common consequence
of stroke manifested most prominently as an impairment in the
allocation of attention to objects and events occurring in con-
tralesional space. 

In this lecture I will first show experimental data concerning
the impact of USN on disability after stroke. Afterwards I will
present the results of recent studies done at the Loewenstein
Hospital, where we aimed to evaluate the effectiveness of sever-
al theory-motivated treatment strategies for USN, among them:
ipsilesional eye-patching with and without concomitant visual
search exercises; electrical stimulation of the contralesional
hand, phasic alerting, prism adaptation, and EEG biofeedback.

Our data show that USN is a major disabling condition,
increasing significantly the rate of severe sensory-motor as
well as cognitive impairments, necessitating longer rehabilita-
tion periods, and associated with more dependence on others
for the execution of basic activities of daily living, not only

upon admission to rehabilitation but also at discharge and after
one year of follow-up. 

None of the tested treatment strategies seems to be effec-
tive for all USN patients. Moreover, some treatments might be
beneficial only after a given point in the recovery phase, show-
ing deleterious effects if applied earlier. 

It is not entirely clear why the presence of USN is connect-
ed with such a poor outcome. There is reason to believe that
the mechanisms underlying USN play a causative role in
aggravation of other sensory, motor and cognitive dysfunc-
tions. This conjecture underlines the importance of newer
effective means for the assessment and treatment of neglect-
related phenomena. At the present stage of our understanding
of USN, the selection of a treatment strategy for a given USN
patient is dictated essentially by trial and error. However, one
can select the appropriate method from a large variety of effec-
tive treatments. 

Cognitive Rehabilitation After Stroke: The Case of Spatial Neglect
Nachum Soroker, M.D.
Loewenstein Rehabilitation Hospital, Raanana, and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Israel. 

As complicações médicas mais frequentes no doente com
acidente vascular cerebral (AVC) incluem as alterações uroló-
gicas e colo-rectais. As alterações urológicas na fase aguda e
sub-aguda pós AVC estão relacionadas com a perturbação do
esvaziamento vesical. Após uma breve revisão da fisiopatolo-
gia da micção são referidos os mecanismos associados à
incontinência urinária (IU) e à retenção urinária no doente com
AVC e procura-se correlacionar a etiologia do AVC e localiza-
ção das lesões com a clínica e os achados urodinâmicos.
Vários estudos reportam a prevalência da incontinência uriná-
ria entre 37 e 79% e da retenção urinária em 21 a 47%. São
referenciados como factores que aumentam o risco de IU a
idade, severidade das lesões cerebrais, diabetes e outras co-
morbilidades. A IU é um indicador de mau prognóstico em
todos os subtipos de AVC, particularmente no AVC hemorrá-
gico e nas lesões corticais. O risco de institucionalização 1
ano pós AVC é 4x superior em doentes com IU na fase aguda
do processo de reabilitação. São abordados aspectos relacio-
nados com o tratamento da IU, da retenção urinária e das
infecções urinárias nestes doentes.

A prevalência de incontinência fecal é de 7 a 56% estando
a dupla incontinência (urinária e fecal) presente em 33% dos

doentes na admissão e 15,1% na alta da unidade de reabilita-
ção. A obstipação sendo muito prevalente não parece ser uma
consequência directa do AVC. Referem-se medidas higieno-
dietéticas e de intervenção multidisciplinar para controle das
alterações colo-rectais.

A disfunção sexual tem sido pouco abordada no doente
com AVC e no seu parceiro. Nos países desenvolvidos e socie-
dades modernas a função sexual tornou-se um importante
tópico de qualidade de vida. Estudos observacionais relatam
que a insatisfação sexual é comum no pós AVC (45-83%). A
etiologia da disfunção sexual é multifactorial, orgânica (disfun-
ção eréctil e distúrbios da ejaculação) e psicosocial (diminui-
ção da libido). A disfunção sexual é mais frequente nas lesões
do hemisfério direito mas estudos recentes mostram que
outras localizações podem diminuir o desejo sexual. São apre-
sentados os resultados de um questionário sobre a sexualida-
de dos hemiplégicos. Possíveis intervenções nesta área
devem incluir aconselhamento individual, intervenção sobre os
aspectos psicológicos (auto-estima, ansiedade e medo) e rela-
tivos à função (frequência, posição) e o uso de fármacos
nomeadamente na disfunção eréctil. 

Diagnóstico e reabilitação das alterações urológicas e sexuais
no AVC
Jorge Caldas, Dr.
Fisiatra, HST Viseu.
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Introdução
A hemorragia subaracnoideia perimesencefálica caracteri-

za-se por um padrão típico de distribuição de sangue perime-
sencefálico e pela ausência de aneurismas na angiografia
cerebral. Apresenta um curso clínico benigno, e bom prognós-
tico a curto e longo prazo. Mais de 95% dos doentes com dis-
tribuição de sangue perimesencefálico não têm aneurismas. E
em 5% dos doentes com este padrão, identifica-se um aneu-
risma em artérias do território vertebro-basilar com necessida-
de de tratamento emergente. Foram descritos aneurismas na
artéria basilar, cerebelosa superior, cerebelosa inferior e pos-
terior, vertebrais e junção vertebro-basilar. Descrevemos um
caso clínico de uma hemorragia subaracnoideia (HSA) com
padrão perimesencefálico causado pela rotura de um aneuris-
ma com uma localização rara, a artéria cerebral posterior. 

Caso Clínico
Doente 62 anos, masculino, com história de hipertensão,

enfarte agudo do miocárdio com stent coronário, anti-agrega-
do com AAS 100mg. Recorreu ao SU por quadro de cefaleia
fronto-temporal direita, que se instalou e atingiu intensidade
máxima em minutos, acompanhada de náuseas e vómitos. No
exame neurológico à entrada, apresentava rigidez da nuca,

Hunt Hess 2. A TC-CE realizada 7 horas após a instalação do
quadro, mostrou sangue subaracnoideu ao nível da cisterna
ambiens e pré-póntica direitas, compatível com um padrão
perimesencefálico. A angiografia mostrou um aneurisma dis-
secante da transição P1/P2 da ACP direita e hipoplasia do
segmento P1 da mesma artéria com um padrão fetal da arté-
ria comunicante posterior (ACoP). Foi realizado procedimento
endovascular com colocação de Silk stent no segmento P2-
ACoP que promoveu a trombose no aneurisma, verificando-se
a sua exclusão por angiografia cerebral convencional às 24h e
3 meses após o procedimento. Foi administrada anti-agrega-
ção pré tratamento com manutenção posterior. Não se verifi-
caram intercorrências durante o procedimento e seguimento
clínico, e o doente mantém-se assintomático aos 6 meses.

Conclusão
Embora raros, os aneurismas da ACP devem ser exausti-

vamente procurados nos doentes com padrão perimesencefá-
lico, dada a necessidade de tratamento emergente. Após revi-
são da literatura, verificamos que está descrito apenas um
outro caso com este padrão, causado por um aneurisma na
mesma localização, a ACP, só identificado após exploração
cirúrgica. 

CC2. Padrão perimesencefálico de hemorragia subaracnoideia
causado por aneurisma da artéria cerebral posterior 

Patrícia Pita Lobo1, Jorge Campos2, Lia Neto2, Patrícia Canhão1

1-Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Imagiologia Cerebral, Hospital de Santa Maria, Centro
Hospital Lisboa Norte, Lisboa.
E-mail: anapa.pitalobo@gmail.com

Introdução
As manifestações mais comuns da isquemia no território ver-

tebrobasilar incluem habitualmente uma associação de sintomas,
dependendo do território arterial, tais como: disartria, disfagia,
disfonia, diplopia, vertigem, desequilíbrio, alterações visuais defi-
citárias, alterações sensitivas e motoras. Embora raras, podem
ocorrer alucinações visuais complexas, e alterações do estado
de consciência sem outros sintomas associados. Apresentamos
três casos clínicos onde os sintomas raros foram praticamente a
única manifestação de isquemia neste território.

Casos Clínicos
Tratam-se de dois homens (caso 1 e caso 3), com 61 e 87

anos, e uma mulher (caso 2) com 81 anos, com múltiplos fac-
tores de risco vascular. Os três doentes apresentaram sintomas
transitórios não estereotipados caracterizados por alucinações
visuais. O diagnóstico foi estabelecido entre uma semana (caso
1) e 4 semanas (casos 2 e 3) após o início dos sintomas. O
doente 1 descrevia o aparecimento súbito de imagem tipo
“cordão” brilhante, no hemicampo visual direito, com movi-
mento da periferia em direcção ao centro e escotoma central
concomitante; os doentes 2 e 3 referiram ver imagens de pes-
soas, animais, bolas coloridas e frutos, ambos com crítica para
os episódios. Nestes dois últimos doentes ocorreram também

episódios múltiplos, isolados, de alteração transitória da cons-
ciência. A investigação cardíaca de ambos não mostrou altera-
ções significativas. Todos tiveram episódios isolados de verti-
gens. No caso 1 (uma semana de evolução) o exame neuroló-
gico era normal e nos casos 2 e 3 apresentavam ataxia da mar-
cha, do tronco, disartria, nistagmo, e sinal de Babinski bilateral.
Na investigação etiológica foram identificadas estenoses da
artéria basilar (casos 1, 2 e 3) e artérias vertebrais (casos 2 e 3),
tendo sido colocado um stent na artéria basilar (caso 1), dilata-
ção da estenose da artéria basilar (caso 3). Na doente 2 não foi
tecnicamente possível realizar o procedimento, tendo-se opta-
do por hipocoagulação. Dois doentes (caso 1 e 3) ficaram com
sequelas: ataxia da marcha de novo após o procedimento no
doente 1, ambos com marcha autónoma. Os sintomas transi-
tórios descritos não se repetiram.

Discussão
Estes casos ilustram a necessidade de considerar a isque-

mia vertebrobasilar como etiologia possível de alucinações
visuais complexas ou episódios sugestivos de síncopes,
sobretudo nos doentes com múltiplos factores de risco vascu-
lar. A lesão de estruturas importantes localizadas no tronco
encefálico, tais como a formação reticular ascendente poderá
ser responsável pelos sintomas descritos.

CC1. Manifestações clínicas pouco frequentes de isquemia no
território vertebrobasilar

Cecília Monteiro1, José Viriato Alves2, Manuel Correia1, Assunção Tuna1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto, Porto.
E-mail: cecilia.mmt@gmail.com
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Introdução
O Síndrome de Osler-Rendu-Weber (ORW) é uma displasia

vascular autossómica dominante, tendo prevalência estimada
de 1/5000. Os cromossomas 9q e 12q foram implicados na sua
transmissão. Clinicamente manifesta-se por malformações
arterio-venosas (MAVs) que podem atingir o CNS, pulmão,
tracto gastro-intestinal e fígado, condicionando complicações
hemorrágicas. O atingimento pulmonar pode ocorrer em 15-
50% dos casos. Complicações neurológicas associadas ao
atingimento pulmonar são raras e incluem AVCs isquémicos,
AITs e abcessos cerebrais que presumivelmente ocorrem por
embolização paradoxal através de MAVs. É objectivo deste tra-
balho reportar um caso de complicação a nível do SNC por
atingimento pulmonar de um provável Síndrome de ORW.

Caso Clínico
Homem, de 36 anos com antecedentes conhecidos de

hábitos alcoólicos ligeiros traumatismo ocular na infância com
material heterólogo residual. Mãe com patologia caracterizada
por múltiplas hemorragias. Internado por quadro de instalação
súbita de diplopia, alteração da fala e défice motor dos mem-
bros direitos. Objectivamente apresentava-se disártrico, com
limitação da supraversão ocular conjugada com desconjuga-
ção do olhar na infraversão (olho esquerdo em posição mais
superior). Discreta parésia facial central direita e ligeira hemi-
parésia dos membros direitos.

TAC cerebral revelou múltiplos enfartes em território verte-
bro-basilar, altamente sugestivo de fonte embólica. Foi hipo-
coagulado. Da investigação destaca-se uma dislipidemia,
exclusão arritmias no ECG e de aterotromboembolismo das
grandes artérias e das artérias intracranianas por estudo dop-
pler (contraindicação para RMN). Sem fonte cardioembólica
detectada no ecocardiograma transesofágico nem evidência
de shunt intracardíaco mas com abundante passagem de con-
traste para as câmaras esquerdas no teste com soro salino
agitado. Teve alta melhorado, apenas com discreto défice
motor direito e limitação da supraversão. Foi medicado com
estatina e hipocoagulação oral. Realizou Angio-TAC pulmonar
que revelou MAV no lobo inferior do pulmão direito. Observado
por Cirurgia Cardio-Torácica que excluiu a possibilidade de
abordagem cirúrgica dada a profundidade da lesão aguardan-
do tratamento por embolização. 

Conclusão
A história familiar de doença caracterizada por múltiplas

hemorragias e a evidência de shunt sistémico extracardíaco
sugeriram a associação de uma MAV como causa de trom-
boembolia cerebral paradoxal, que se veio a verificar através
de estudo com angio-TAC (diagnóstico clínico de síndrome
ROW provável). Neste caso, foram de extrema importância os
dados da história familiar que nos alertaram para esta causa
de embolia paradoxal.

CC4. Acidente isquémico embólico como manifestação do
Síndrome de Osler-Rendu-Weber

João Rocha1, Raquel Carvalho2, Filipa Sousa1, Margarida Rodrigues1, João Pinho1, Ricardo Maré1, Carla Ferreira1, João Ramalho Fontes1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Braga.
E-mail: joaomrocha@gmail.com

Introdução
As fístulas arteriovenosas são vasculopatias raras. Os sin-

tomas mais frequentes são cefaleia, ptose, acufenos e défices
neurológicos focais. No entanto existem alguns casos em que
a doença se manifesta como encefalopatia e ou síndrome
demencial.

Caso Clínico
Doente de 70 anos observada em neurologia por queixas

rapidamente progressivas com 5 semanas de evolução carac-
terizadas por amnésia, dificuldades de linguagem, discurso
incoerente e alterações da marcha. A TC-CE efectuada às 3
semanas mostrava discreta atrofia cerebral. Não existiam
antecedentes relevantes nomeadamente para trauma ou cirur-
gia do crânio, meningite, neoplasias ou tromboflebite. 

Ao exame objectivo a doente apresentava mutismo acinéti-
co, reflexos primitivos exuberantes, mioclonus espontâneo dos
membros com reacção de startle e compromisso piramidal
bilateral de predomínio esquerdo. Não havia evidência de
edema papilar ou sopros carotídeos. O estudo analítico alarga-
do incluindo para patologias da tiróide e de autoimunidade foi
normal e o EEG apresentava ondas lentas difusas bilateral-
mente, sem padrão de doença priónica. A RM CE mostrou múl-

tiplas estruturas vasculares ectasiadas serpiginosas, localiza-
das na fossa cerebelosa e hemisfério cerebral direito e a nível
do lobo temporal esquerdo. A angiografia cerebral confirmou
múltiplas fístulas arteriovenosas na tórcula, seios laterais, recto
e sagital superior com congestão venosa tanto infra como
supratentorial. Realizou tratamento endovascular com emboli-
zação de múltiplos trajectos fistulosos com melhoria clínica ini-
cial. Aos 2 meses de evolução nova deterioração cognitiva e
motora evidenciando-se novas tromboses venosas cerebrais
que impediram tratamento endovascular das fistulas remanes-
centes e que não responderam ao tratamento anticoagulante.

Foi feita investigação etiológica adicional que inclui estudo
genético de risco trombótico que apresentou uma heterozigo-
tia para a GP34 glicoproteína e uma homozigotia para o gene
do ACE. 

Conclusões
Estamos perante um caso clínico muito raro de uma demên-

cia rapidamente progressiva sugerindo uma doença de priões
associada a fístulas arteriovenosas múltiplas. Sublinha-se,
nesta doente em particular, a inexistência de um desencadean-
te ou mecanismo trombótico relevantes para o aparecimento
dos múltiplos trajecto fistulosos e a evolução desfavorável.

CC3. Demência Rapidamente progressiva como forma de
apresentação de Fístulas Arteriovenosas Durais

Nuno Mendonça1, Gonçalo Santos2, Ana Massano1, António Mestre1, Augusto Goulão3, Isabel Santana1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital da Universidade de Coimbra, Coimbra; 3-Serviço de Neurorradiologia,
Hospital Garcia de Horta
E-mail: nunomig.mendonca@gmail.com
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Introdução
A apraxia unilateral do encerramento palpebral constitui

uma entidade clínica muito rara que se caracteriza pela inca-
pacidade de encerrar voluntariamente as pálpebras de um dos
olhos, mantendo a capacidade de pestanejar espontaneamen-
te e o encerramento ipsilateral com os reflexos corneano e de
ameaça. Nos poucos casos publicados, esta apraxia unilateral
está sempre associada a lesões cerebrais hemisféricas direitas
e ocorre no olho esquerdo.

Caso Clínico
Os autores relatam o caso de uma doente do sexo feminino,

de 67 anos de idade, previamente autónoma e com anteceden-
tes de hipertensão arterial e de diabetes mellitus tipo 2, observa-
da no Serviço de Urgência por instalação súbita, com cerca de
uma hora de evolução, de diminuição da força muscular à
esquerda e alteração da fala. Ao exame objectivo, evidenciava
disartria marcada, desvio conjugado do olhar para a direita com
hemianópsia homónima esquerda, parésia facial esquerda do
tipo central e hemiparésia esquerda grave com hemihipostesia
ipsilateral (NIHSS 20). A tomografia computorizada de crânio ini-
cial não apresentava lesões agudas. O ECG mostrava fibrilhação
auricular de novo com resposta ventricular rápida. Perante a evi-
dência clínica de enfarte no território da artéria cerebral média
direita, foi decidida a realização de trombólise intravenosa com

rt-PA, que decorreu sem intercorrências. Após a perfusão, a
doente apresentava disartria ligeira e melhoria da força muscular
no membro inferior esquerdo (NIHSS 16). A tomografia compu-
torizada de controlo (24 horas) mostrava hipodensidade cortico-
subcortical de localização fronto-parietal direita, traduzindo
extenso enfarte no território da artéria cerebral média direita. Nos
primeiros dias de internamento na Unidade de AVC, documen-
tou-se a existência de uma apraxia unilateral do encerramento
palpebral à esquerda, com encerramento completo desta duran-
te o sono e manutenção da capacidade de pestanejar de modo
espontâneo e reflexo, sem outros fenómenos de apraxia asso-
ciados. À data da alta, e apesar da melhoria da disartria e da
hemiparésia esquerda, a doente mantinha ainda a apraxia do
encerramento palpebral e quadrantanópsia inferior esquerda.

Conclusões
A dissociação entre os fenómenos voluntários e automáti-

cos no encerramento palpebral unilateral sugere um distúrbio
apráxico da expressão emocional, consequente a uma disfun-
ção na capacidade de execução motora. Apesar de a etiologia
deste tipo de apraxia ainda não estar completamente esclare-
cida, considera-se que a incapacidade de encerrar o olho
esquerdo à solicitação estará provavelmente relacionada com
a ocorrência de lesões cerebrais no hemisfério direito, em par-
ticular na região parietal.

CC5. Apraxia unilateral do encerramento palpebral: mais que um
achado

Pedro Caiano Gil1, Carina Silva1, Pedro Carneiro3, Miguel Veloso2, Ludovina Paredes1, João Valente1

1-Unidade de AVC, Serviço de Medicina Interna, 2-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho;
3-Serviço de Neurologia, Hospital Pedro Hispano / ULS de Matosinhos.
E-mail: pedrocaianogil@gmail.com

Introdução
A cardiomiopatia de stress neurocardiogénico surge ocasio-

nalmente como complicação conhecida da hemorragia intra-
craniana, sobretudo da hemorragia sub-aracnóideia. A sua
etiopatogenia é ainda mal compreendida. Cursa sob a forma de
uma cardiopatia secundária caracterizada por alterações da
contractilidade segmentar reversíveis (predominantemente nos
segmentos médios e basais do ventrículo esquerdo), com alte-
rações electrocardiograficas do segmento ST-T e subida míni-
ma dos marcadores de necrose miocárdica, desproporcional
relativamente a extensão das alterações da contractilidade. 

Caso Clínico
Mulher de 73 anos, com antecedentes de HTA, observada

por precordialgia constrictiva e dispneia, súbita. Horas antes
havia desenvolvido um quadro ictal de hipofonia e disartria que
não valorizou. Apresentava-se taquipneia com crepitações
bibasais na auscultação pulmonar, mas estável hemodinamen-
te, em rítmo sinusal, com perturbação da condução intraventri-
cular tipo bloqueio incompleto de ramo esquerdo e critérios de
voltagem de hipertrofia ventricular esquerda com alterações
secundarias da repolarização ventricular (inversão de T-sobre-
carga vs isquemia) objectiváveis pelo ECG. Constatou-se ele-
vação dos marcadores de necrose miocardica e do BNP (1009
ng/dL). Ecocardiograma revelou hipertrofia ventricular esquer-

da de grau ligeiro, de predomínio dos segmentos apicais
(14mm), acinesia dos segmentos médio e basal da parede infe-
rior e posterior, com função ventricular esquerda globalmente
conservada. Foi internada na unidade coronária por enfarte
agudo do miocárdio sem elevação de ST e iniciou dupla anti-
agregação plaquetária, IECA e estatina. Melhorou da sintoma-
tologia cardiológica, evoluindo sem recidiva da dor ou da dis-
pneia em classe de Killip 1. A angiografia coronária não revelou
anormalidades. A persistência da disartria e da disfonia moti-
vou investigação neurológica, o que permitiu identificar por
TAC cerebral, hemorragia lenticular esquerda em fase de evo-
lução. Suspendeu-se a terapêutica antiagregante. À data de
alta, em mRS=0 e já após a reabsorção integral da hemorragia
cerebral, realizou ecocardiograma que revelou reversão da
anormalidade da contractilidade segmentar cardíaca. 

Conclusão
O caso em apreço ilustra uma miocardiopatia de stress

neurocardiogénico, secundária a AVC hemorrágico (de que
diagnostico do AVC foi tardio, uma vez que a proeminência da
clínica cardiológica, desproporcionada em gravidade face aos
sintomas iniciais, desviou a atenção da abordagem médica
para o problema cardiaco). Ao comunica-lo pretende-se aler-
tar para esta entidade clínica que, não sendo rara, é sub-diag-
nosticada. 

CC6. Miocardiopatia de stress neurocardiogénico
Ana Graça Velon, Hélder Ribeiro, Pedro Guimarães, Alexandre Costa, João Paulo Gabriel, Igor Milet, Ana Filipa Rebelo, Alberto Ferreira,
Mário Rui Silva
Unidade de AVC e Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, H. S. Pedro, Vila Real.
E-mail: anavelon@gmail.com
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Introdução
A espessura da Íntima-Média (intima-media thickness -

IMT) na carótida primitiva é um fenótipo intermédio para ate-
rosclerose precoce. Estima-se que a progressão do IMT seja
0,015 mm/ano em indivíduos saudáveis. O estudo ACTION
(Atherosclerosis and Carotid intima-media Thickness In Obese
and overweight iNdividuals) pretende averiguar o impacto dos
factores de risco vasculares na progressão do IMT, numa
população dos Cuidados de Saúde Primários.

Métodos
Foram convidados indivíduos com 50-70 anos, selecciona-

dos aleatoriamente das listas de utentes de um Centro de
Saúde. Obtiveram-se informações sobre factores de risco vas-
culares, Índice de Massa Corporal (IMC) e foi realizado um
ecodoppler carotídeo segundo um protocolo padronizado. A
medição do IMT foi feita off-line com software automático
(M’Ath) na visita inicial e >1 ano depois. O impacto dos facto-
res de risco é avaliado pelo risco de pertencer ao 4º quartil de
progressão do IMT e expresso pelo rácio de risco (RR) com
intervalos de confiança de 95% (IC95%).

Resultados
Dos 220 sujeitos inicias, 162 aceitaram repetir a medição

de IMT cerca de 1 ano depois (diferença média entre avalia-
ções: 405 dias). Nestes 162 indivíduos, a média de idade na
avaliação basal foi 59,9 anos com 58,6% do sexo feminino. A

mediana do IMT basal foi 0,660 mm (amplitude 0,474-0,946
mm) e foi significativamente maior em indivíduos com >60
anos (diferença média 0,050 mm, p=0,02) e em hipertensos
(diferença média 0,045 mm, p=0,007). A mediana de progres-
são do IMT foi de 0,011 mm e no 4º quartil verificaram-se valo-
res de progressão >0,050 mm. Os diabéticos apresentaram
um maior risco de progressão (RR=1,98; IC95% 1,14-3,45 vs
não diabéticos), os doentes com dislipidémia apresentaram
uma tendência para risco aumentado de progressão (RR=1,19;
IC95% 1,00-1,41 vs sem dislipidémia), tal como os indivíduos
>60 anos (RR=1,15; IC95% 0,96-1,39 vs <=60 anos). Não se
verificou um risco maior de progressão nos hipertensos ou nos
doentes com maior IMC.

Conclusões
Numa população ambulatória dos Cuidados de Saúde

Primários, os hipertensos e os indivíduos >60 anos apresenta-
ram um IMT superior, representando o horizonte visível da ate-
rosclerose precoce. No entanto há um aumento do risco de
progressão do IMT nos diabéticos e possivelmente nos indiví-
duos com dislipidémia, pelo que um bom controlo destes fac-
tores de risco poderá limitar a progressão da aterosclerose,
oculta abaixo da linha do horizonte. 

Compromissos
O ACTION é um estudo de iniciativa do investigador (Miguel

Rodrigues), com uma bolsa de investigação da Sanofi-Aventis.

CO1. Progressão da Espessura da Íntima-Média da Carótida
Primitiva – o que está abaixo da linha do horizonte?
Resultados finais do Estudo ACTION

Miguel Rodrigues1, Marisa Biscaia1, Rui P. Guerreiro1, Iria Palma1, José Manuel Zeferino1, Filomena Malveiro2

1-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2-Centro de Saúde do Bonfim, Extensão do Viso, Setúbal.
E-mail: mig.rodrigues@netcabo.pt



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Õ

E
S

 O
R

A
IS

4º CONGRESSO LIVRO DO CONGRESSO
PORTUGUÊS Fevereiro de 2010
DO AVC PORTO

27

> Programa > Índice

Introdução
O conhecimento acerca das diferenças existentes entre

géneros relativamente ao Acidente Vascular Cerebral tem
aumentado substancialmente nas últimas décadas. Sabe-se
que a sua história natural é pior nas mulheres, sendo ainda
controversos os resultados relativos a diferenças de resposta
à trombólise endovenosa. Neste sentido, pretendemos com
este estudo verificar se existem divergências nos nossos
doentes submetidos a este tratamento, de acordo com o sexo,
relativamente à sua eficácia.

Métodos
Do registo prospectivo de todos os doentes consecutiva-

mente submetidos a trombólise endovenosa no Hospital de
Braga, de 5 de Fevereiro de 2007 a 5 de Outubro de 2009, pro-
cedeu-se ao estudo descritivo e análise estatística utilizando o
SPSS-16.0 (considerado significado estatístico para p<0.05).

Resultados
Dos 150 doentes incluídos, 78 eram homens (idade média

de 66 anos) e 72 mulheres (idade média de 71 anos). As
mulheres apresentavam idade média superior (p=0.004), fre-
quência semelhante de diabetes mellitus, maior percentagem

de hipertensão arterial (58%), dislipidemia (50%) e fibrilação
auricular (40%), e nenhuma tinha história pregressa de enfarte
agudo do miocárdio, mas não sendo estas diferenças signifi-
cativas estatisticamente (p > 0.05). As glicemias capilares,
pressão arterial sistólica e diastólica e as pontuações nas
escalas NIHSS (avaliação clínica) e ASPECTS (avaliação ima-
giológica), registadas na admissão, não mostraram diferenças
com significância inferior a 0.05. Relativamente às melhorias
major precoces (NIHSS de 0 ou 1 ou descida de ≥ 8 pontos
nas 24 h), ao prognóstico funcional (mRS ≤2 vs ≥3) ou à mor-
talidade aos 90 dias, não foram registadas diferenças estatis-
ticamente significativas entre géneros na nossa população
quando efectuada a análise independente das variáveis.

Conclusões
Os resultados obtidos são concordantes com outros estudos

efectuados em populações semelhantes recentemente publica-
dos, não denunciando diferenças significativas na resposta ao
rtPA entre os géneros. No entanto, estando definido que as
mulheres não submetidas a tratamento trombolítico descrevem
uma evolução mais desfavorável, coloca-se a hipótese de um
maior benefício deste tratamento dada a equiparação dos índi-
ces prognósticos entre os sexos nesta população de doentes.

CO3. Diferenças no prognóstico de acordo com o género nos
doentes submetidos a trombólise endovenosa no Hospital
de Braga

Filipa Sousa1, Margarida Rodrigues1, João Rocha1, João Pinho1, Raquel Carvalho2, Ricardo Maré1, Carla Ferreira1, João Ramalho Fontes1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga.
E-mail: filipa.r.p.sousa@gmail.com

Introdução
Desde a generalização da trombólise endovenosa no AVC

isquémico, factores como a idade, a glicemia, o tempo de iní-
cio dos sintomas - agulha, o NIHSS à entrada, a hiperdensi-
dade da ACM ou sinais de isquémia na TAC inicial, têm sido
associados a um pior prognóstico após tratamento. 

Objectivo
Verificar quais os factores que influenciam uma maior mor-

talidade nos doentes tratados no nosso centro.

Métodos
Foi feita a revisão de todos os processos clínicos dos

doentes submetidos a terapêutica fibrinolítica durante o ano
de 2008 e consultada a base de dados do SITS para os doen-
tes submetidos a fibrinólise entre Janeiro e Julho de 2009.
Foram analisados como parâmetros o sexo, a idade, o NIHSS
à entrada, o tempo sintomas-agulha, o Rankin antes do AVC,
a presença de sinais de isquémia na TAC de admissão, a exis-
tência de complicações hemorrágicas e a classificação do
AVC (TOAST) e como variáveis dependentes a mortalidade na
unidade de AVC e a mortalidade aos 3 meses. Para as variá-
veis categóricas foi utilizado o teste de Pearson Chi Square /
Pearson Correlation e para as variáveis numéricas foi utilizada
a análise por regressão múltipla.

Resultados
Foram realizadas 104 trombólises endovenosas (N=104).

55% eram homens e a idade média foi de 65,37 anos, com um
NIHSS à entrada médio de 11,36.

A mortalidade na unidade de AVC foi de 3,8% e a mortali-
dade cumulativa aos 3 meses foi de 16,3%.

A mortalidade na unidade de AVC foi maior nos indivíduos
com hemorragia intra-craniana sintomática pós-fibrinólise
(18,2% daqueles que desenvolveram hemorragia morreram na
unidade de AVC, p<0,05). A mortalidade aos 3 meses foi maior
nos indivíduos com hemorragia intra-craniana sintomática
(45,5% dos indivíduos com hemorragia pós-fibrinólise morre-
ram antes dos 3 meses, p<0,05) e naqueles com NIH mais ele-
vado à entrada (p<0,05). De todos os outros factores analisa-
dos, nenhum se mostrou estatisticamente significativo.

Por seu turno, a ocorrência de hemorragia intra-craniana
sintomática não esteve relacionada de forma significativa com
qualquer outro factor.

Conclusão
Ao contrário do que seria de esperar, factores como um

valor elevado de NIH, idade mais avançada ou maior tempo
decorrido entre o início dos sintomas e o tratamento não
influenciaram, de forma estatística a mortalidade observada
nos nossos doentes. Só a existência de hemorragia com agra-
vamento neurológico foi capaz de predizer uma maior mortali-
dade não só na fase aguda do evento, como também aos 3
meses pós-tratamento.

CO4. Predictores de mortalidade em doentes com AVC
isquémico agudo submetidos a fibrinólise endovenosa

Bruno Maia, Ana Nunes, Rafael Roque, João Alcântara
Unidade CerebroVascular, Área de Neurociências, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa.
E-mail: brunocruzmaia@gmail.com
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Introdução
Observou-se em pequenos coortes que a elevação da proteí-

na C reactiva (PCR) se associa a mau prognóstico a curto prazo
no AVC isquémico e, recentemente, ao aumento da mortalidade
a longo termo. A par das alterações da PCR, existem alterações
da cascata do complemento que acompanham a lesão de isqué-
mia - reperfusão, tal como foi demonstrado em estudos no
modelo animal e alguns estudos caso-controlo em humanos. 

Objectivo
Avaliar a ocorrência de alterações de PCR e factores do com-

plemento na fase aguda em doentes com AVC isquémico e a sua
relação com a etiologia do AVC e incapacidade à data da alta.

Metodologia
Seleccionaram-se os doentes incluídos na base prospectiva

da UAVC do HSM (de 1 Janeiro de 2008 a 31 de Novembro de
2009), com menos de 55 anos. Nestes é determinada sistema-
ticamente a PCR e factores de complemento. Foram analisadas
as seguintes variáveis: PCR (primeira determinação), C3, C4 e
CH50 (internamento) e Rankin na alta. Utilizou-se a classificação
de TOAST na determinação da etiologia do AVC. Utilizou-se a
folha de cálculo SPSS16. Foram avaliadas correlações entre as
diferentes variáveis através do teste de Kendall(p<0,05). Para
comparar as etiologias e os valores de complemento e PCR uti-
lizou-se o teste de Mann- Whitney(p<0,05).

Resultados
Foram incluídos 99 doentes (39 mulheres, 45,2 ±7,9 anos)

com AVC isquémico (41 cardioembólico, 19 doença de grandes
vasos, 3 de pequenos vasos, 21 outra causa determinada, 15
causa indeterminada). Seis doentes apresentaram infecção (3
nas primeiras 72 horas). A PCR (n=98) correlacionou-se positi-
vamente com incapacidade na alta (p=0,01). Quando se excluí-
ram os doentes com infecção manteve-se uma tendência para
pior prognostico embora não significativa. Não se encontrou
correlação significativa entre C3, CH50 (n=82), C4 (n=80) e a
incapacidade na alta ou entre os valores das PCR. Nenhum dos
marcadores apresentou diferenças significativas relativamente
à etiologia do AVC (cardioembólico versus não cardiembólico).

Conclusões
A elevação PCR na fase aguda do AVC isquémico asso-

ciou-se a um pior prognóstico a curto prazo. Apesar da litera-
tura sugerir que esta relação é independente da infecção, tal
não se conseguiu demonstrar no presente trabalho. Do
mesmo modo, embora estudos caso - controlo descrevam
uma relação entre o complemento e a gravidade do AVC ou a
etiologia do AVC (ex. C3 elevado no AVC cardioembólico), no
presente estudo estas associações não foram observadas. A
avaliação destes marcadores numa amostra maior e homogé-
nea permitirá aferir os resultados apresentados.

CO5. Será a determinação da Protéina C Reactiva e de factores
de complemento útil no AVC isquémico? 

Ruth Geraldes, Ana Catarina Fonseca, Teresa Pinho e Melo
UAVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte.
E-mail:ruth.geraldes@netcabo.pt

Introdução
A dor é uma das sequelas mais incapacitantes após um

AVC e várias estruturas cerebrais poderão estar implicadas.
Alguns investigadores mostraram recentemente que a dor é
uma das complicações mais frequentes em doentes com AVC
agudo internados numa Unidade de AVC (UAVC). O objectivo
deste trabalho consistiu em avaliar a frequência e característi-
cas da dor na fase aguda do AVC e estabelecer uma possível
relação com o tipo e localização da lesão cerebral, apresen-
tando-se os primeiros resultados. 

Métodos
Foram avaliados aleatoriamente 102 doentes na fase aguda

do AVC (primeiras 24h) e ao segundo dia de internamento na
UAVC. Usou-se um protocolo previamente estabelecido que
incluiu os seguintes dados: idade, género, classificação do tipo
de AVC, localização da lesão em exame de imagem, avaliação
da intensidade da dor pela escala analógica de dor (EAD), tipo
de dor, intervenção terapêutica e resultado aos 2 dias.
Excluíram-se os doentes com défice de linguagem ou alteração
da consciência, incapazes de compreender as questões colo-
cadas. A análise estatística foi efectuada através do SPSS 18.0.

Resultados
Incluímos 79 doentes, 44 homens, com idade média de

63,7+/-1,8 para os homens e 65,1+/-2,5 para as mulheres.

Aproximadamente 70% correspondiam a eventos isquémicos
e 30% a hemorrágicos. À entrada na UAVC, 42% tinham dor,
sendo as cefaleias a causa mais frequente (85%). Cerca de
82% destes pontuava entre 2-5 na EAD, 11% 6-9 e só 3,6%
pontuava 10 na EAD. A pontuação máxima foi registada na
hemorragia subaracnoideia aneurismática. A maioria recebeu
tratamento nas primeiras horas, sendo o fármaco mais usado
o paracetamol com melhoria das queixas em 80% dos doen-
tes. Não encontramos relação significativa entre os doentes
que tinham dor à entrada na UAVC e o tipo de AVC ou locali-
zação da lesão. 

Do grupo de doentes que não referia dor à entrada na
UAVC, o AVC isquémico lacunar foi o mais frequente. Às 48h
nenhum tinha queixas dolorosas. 

Discussão
Esta pequena série de doentes confirma que a dor é uma

complicação frequente na fase aguda do AVC, independente-
mente do seu tipo ou da sua localização. A dor, quinto sinal vital,
não deve ser negligenciada uma vez que a sua avaliação pode ser
feita com escalas de fácil execução e o seu tratamento realizado
de forma eficaz, aumentando o conforto dos doentes com AVC. 

Agradecimentos
Aos Enfermeiros da UAVC pela sua colaboração na execução deste

trabalho.

CO6. Dor na fase aguda do AVC
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Introdução
A anticoagulação tem indicações específicas na prevenção

secundária do AVC e na trombose venosa cerebral. O tempo
dentro da faixa terapêutica de INR associa-se tanto aos resul-
tados de eficácia quanto às hemorragias. Mais 10% de tempo
fora da faixa terapêutica associa-se a 10% mais AVCs e mais
29% de mortalidade. Os autores avaliam o tempo dentro e fora
da faixa terapêutica de INR, os factores que o determinam e o
risco hemorrágico numa consulta de anticoagulação de doen-
tes com patologia vascular cerebral.

Métodos
Incluíram-se todos os doentes com mais de 3 meses de

seguimento contínuo em 1 ano de consulta. Colheram-se
dados demográficos, hábitos medicamentosos, dieta, consu-
mo de álcool, história de hemorragia ou anemia. O tempo den-
tro da faixa terapêutica corresponde à percentagem de sema-
nas com INR terapêutico após se atingir o INR indicado para a
patologia. Calculou-se o risco hemorrágico por um algoritmo
publicado e validado.

Resultados
Foram incluídos 48 doentes (58,3% masculino, média de

idade 67,5 anos). A principal indicação para anticoagulação foi
fibrilhação auricular (79,1%) e a média de seguimento foi 40
semanas. A percentagem de tempo dentro da faixa terapêuti-

ca de INR foi 62,9%, o tempo supraterapêutico foi 19,9% e
infraterapêutico foi 17,2%. O risco de hemorragia foi baixo em
20,8%, médio em 62,5% e elevado em 16,7%. O uso de anti-
bióticos, protectores gástricos e estatinas associou-se a mais
tempo de INR adequado. Doentes com idade igual ou superior
a 70 anos apresentaram INR superior (2,7 vs 2,5, p=0,013), uti-
lizaram doses semanais inferiores de varfarina (25,9 mg vs
35,5 mg, p=0,008)) e estiveram mais tempo com INR suprate-
rapêutico (27,1% vs 12%, p=0,002). O uso de antiarrítmicos
associou-se a menos tempo de INR infraterapêutico (13,6% vs
23,7%, p=0,026), assim como o uso estatinas (12,7% vs
23,0%, p=0,019) e o uso de antihipertensores associou-se a
mais tempo de INR infraterapêutico (28,5% vs 15,6%,
p=0,032). Não houve relação entre dieta ou álcool e tempo de
INR adequado ou dose de varfarina. 

Conclusões
A consulta de anticoagulação permitiu manter um INR ade-

quado em 2/3 do tempo, o que é comparável aos ensaios clí-
nicos. Este facto é relevante por 80% dos doentes ter risco
médio/elevado de hemorragia. Apesar de doses mais baixas
de varfarina, os mais idosos tiveram pior controlo de INR. O
uso de fármacos com interacções com varfarina, excepto anti-
hipertensores, não se associou a pior controlo de coagulação
provavelmente pelo controlo intensivo do INR nesta consulta.

CO7. Indicadores de efectividade e risco hemorrágico numa
consulta de anticoagulação de patologia vascular cerebral

Marisa Biscaia, Cristina Rodrigues, Miguel Rodrigues, José Pinto Marques
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal.
E-mail: biscaiamarisa@gmail.com

Introdução
Estudos recentes têm sugerido elevado risco de acidente

vascular cerebral (AVC) após acidente isquémico transitório
(AIT). Pretendemos analisar a ocorrência de eventos vascula-
res após AIT em consulta de AIT.

Método
Estudo prospectivo de doentes enviados a Consulta de

AIT (Março 2004-Outubro 2009), realizada um dia por sema-
na. A avaliação e diagnóstico foram feitos por Neurologista
diferenciado em doença vascular cerebral. Registaram-se
características demográficas, clínicas, exames complementa-
res e terapêuticas; obtiveram-se dados de seguimento em
consulta ou questionário telefónico. O objectivo primário foi
avaliar a frequência de AVC aos 30 dias. Os objectivos secun-
dários foram avaliar as frequências de: 1) recorrência de qual-
quer evento vascular aos 30 dias (AIT, AVC, enfarte miocár-
dio,morte vascular); 2) AVC ou qualquer evento vascular até
um ano de seguimento.

Resultados
Incluíram-se 257 doentes com AIT, 59,1% género masculi-

no, idade média 67 anos. O tempo mediano desde o AIT e a
Consulta de AIT foi de 4 dias. Até aos 30 dias, 25 doentes
(10%,IC 95% 6,8-14%) tiveram um evento vascular: 8 AVC
(3,2%,IC 95% 1,6-6,2%), 17 AIT (6,8%,IC 95% 4,3-10,6%). Os
AVC ocorrerram até aos 15 dias. Até um ano de seguimento,
36 doentes (14%,IC 95% 10,3-18,8%) tiveram recorrência
vascular: 13 AVC (5,1%,IC 95% 3-8,5%), 20 AIT (7,8%,IC 95%
5,1-11,7%), 2 morte vascular (0,1%,IC 95% 0,02-0,3%). 

Conclusões
Identificou-se menor frequência de recorrência de AVC do

que sugerido. Este resultado pode ser consequência da reali-
zação semanal da consulta e por referenciação de doentes de
menor risco de recorrência. O risco elevado precoce reforça
que os doentes devem ser avaliados rapidamente. Estudos
multicêntricos deverão determinar a frequência de recorrência
e identificar seus factores de risco.

CO8. Recorrência de eventos vasculares após Acidente
Isquémico Transitório

Sara Campos2, Mariana Fonseca2, Beatriz Mourato2, Luís Abreu2, Ana Catarina Fonseca1, Patrícia Canhão1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa; 2-Faculdade de Medicina de Lisboa.
E-mail: patcanhao@gmail.com
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Introdução
A doença vascular cerebral constitui uma importante causa

de mortalidade e morbilidade. Não obstante o reconhecido
aumento da incidência do Acidente Vascular Cerebral (AVC)
com a idade, uma significativa proporção dos casos ocorre em
indivíduos jovens, em idade activa. A informação disponível na
literatura médica relativa às consequências sociais do AVC
neste escalão etário é, actualmente, muito limitada. Esta
poderá ser particularmente importante na concepção e imple-
mentação de protocolos de seguimento, assim como na ade-
quação do suporte social neste grupo. 

Metodologia
Mediante utilização de um questionário telefónico estrutu-

rado foram estudados os doentes, com idade compreendida
entre os 18 e os 55 anos, admitidos por um primeiro AVC
numa Unidade de Doenças Cerebro-Vasculares, entre Janeiro
de 2007 e Junho de 2009. Foram contemplados diferentes
parâmetros: compromisso funcional, actividade laboral, situa-
ção familiar/conjugal, actividades de lazer, função sexual, sin-
tomatologia depressiva e actividade religiosa. Os doentes
foram previamente notificados por escrito. O estudo foi apro-
vado pela Comissão de Ética local. 

Resultados
Foram inquiridos 86 doentes (57% do sexo masculino) de

um universo de 133 admitidos no período do estudo, 66 com

AVC isquémico, 16 com AVC Hemorrágico e 4 com Trombose
Venosa. Entre os doentes não inquiridos, 3 foram excluídos
por dificuldades de comunicação/linguagem, 37 por impossi-
bilidade de contacto, 6 doentes faleceram e 1 recusou partici-
pação. A média do intervalo de tempo decorrido entre o AVC
e a realização do inquérito foi de 21 meses. A pontuação na
Escala de Rankin Modificada foi inferior ou igual a 2 em 86%
dos doentes. Regressaram ao trabalho 67% dos inquiridos,
16% em diferentes funções, dos quais dois terços considera-
vam a mudança negativa. A situação conjugal manteve-se em
79% dos doentes e a esmagadora maioria (91%) referiram
sentir-se apoiados pelos seus familiares. Dos 78% dos inquiri-
dos que retomaram a actividade sexual, 37% assinalavam um
decréscimo qualitativo. Foi ainda reportada uma diminuição
do desejo sexual por 37% dos doentes. Quarenta e quatro por
cento dos participantes referiram menor participação em acti-
vidades de lazer. Não se verificaram variações na activida-
de/convicção religiosa. Adicionalmente, 55% dos inquiridos
admitiram sintomatologia depressiva após o AVC. 

Conclusão
Existem repercussões sociais importantes numa percenta-

gem significativa de doentes jovens com AVC. A necessidade
de informação detalhada relativa às consequências do AVC
neste grupo etário deve ser enfatizada. O eventual compro-
misso específico de determinados parâmetros, em função das
características do episódio vascular, necessita de ser elucida-
do em estudos com um maior número de doentes.

CO10. Acidente Vascular Cerebral no Jovem: A vida para além
das Escalas

Carina Fernandes, Miguel Grunho, Miguel Viana Baptista
Serviço de Neurologia Hospital Garcia de Orta, Almada.
E-mail: fernandes.carina@gmail.com, miguelgrunho@gmail.com

Introdução
Em doentes com fibrilhação auricular e AVC há uma gran-

de probabilidade de haver repetição de acidente embólico,
apesar da instituição de terapêutica anticoagulante. Além
disso, há muitos doentes em que o tratamento anticoagulante
não é recomendado, ou que não é cumprido pelo doente. 

Objectivos
Avaliar se estes doentes de alto risco beneficiam com a

exclusão do apêndice auricular esquerdo e ablação da fibri-
lhação auricular, como prevenção secundária de AVC.

Metodologia
Entre 2003 e 2009, operámos 45 doentes, com fibrilhação

auricular e AVC prévio. As médias de idades eram de 61 ± 12
anos (de 30 a 83 anos). Vinte e seis doentes eram do sexo
masculino. Treze tinham valvulopatia ou coronariopatia conco-
mitante pelo que foram operados com circulação extracorpo-
ral (CEC). Todos os restantes, com fibrilhação auricular isola-
da, foram operados sem CEC. Em 5 doentes a intervenção foi
realizada por videotoracoscopia. Em todos os doentes o apên-
dice auricular esquerdo foi excluído,sendo removido em 18.
Os procedimentos associados foram: cirurgia mitral (10), aór-

tica (1), tricúspide (2), revascularização coronária (4), e redução
de volume da AE (1).

O risco previsível de repetição de AVC ou morte para este grupo
de doentes, avaliado pelo CHADS score, era de 4,6 a 7,3 %/ ano.

Resultados
Faleceram 2 doentes no perioperatório.
No pós-operatório imediato não houve outras complica-

ções significativas. A duração do internamento foi em média
de 9 ± 6 dias, com uma moda de 5 dias

Durante um follow-up médio de 26 ± 25 meses, mínimo de
1 e máximo de 80 meses, verificaram-se 2 AVC e 2 mortes de
causa não cardíaca. A taxa linearizada de AVC que se verificou
foi de 0,9 % /ano.

60% dos doentes estavam em ritmo sinusal no follow-up
e 5 doentes suspenderam o tratamento anticoagulante.

Conclusões
Os nossos resultados demonstram que esta abordagem

cirúrgica para a prevenção secundária de AVC na fibrilhação
auricular, tem resultados tardios substancialmente melhores
que o tratamento apenas médico, e deve ser sempre conside-
rada em doentes de alto risco de repetição de AVC.

CO9. Prevenção secundária de AVC na fibrilhação auricular.
Resultados a médio prazo da abordagem cirúrgica

Melo Joao1, Koukoulis Giovanna1, Ferreira Manuel1, Rebocho Maria1, Neves José1, Abecasis Miguel1, Candido Joaquim4, Herreros Jesus2,
Hornero Fernando3

1-Hospital de Santa Cruz (CHLO), Lisboa; 2-Clinica Universitaria de Navarra, Pamplona; 3-Hospital General Universitario, Valencia; 4-Unidade
Cerebrovascular, Hospital de S Jose (CHLC)
E-mail: joaomelo100@hotmail.com
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Introdução
Os doentes com AVC encontram-se habitualmente, aquan-

do da alta, num nível de funcionamento pior do que o prévio
ao evento. A isto acrescem as dificuldades inerentes à neces-
sidade de cumprir um plano terapêutico complexo que inclui
fisioterapia de forma imediata e regular, alterações da medica-
ção e comportamentos de vida, mudança de residência e
adaptação a novas situações pessoais e familiares.

Objectivo
Para aumentar o sucesso do plano terapêutico instituído à

alta decidimos criar um momento de avaliação que permita a
identificação e correcção atempadas de desvios.

Metodologia
Foi elaborado um protocolo de avaliação para aplicação às

2-3 semanas e aos 3 meses pós alta. Os itens avaliados incluí-
ram entre outros: caracterização etiológica do AVC, escalas de
NIHSS, Rankin e Barthel, reavaliação da disfagia, posição no
levante, local de residência, cumprimento dos planos de fisio-
terapia, terapia da fala e controlo de factores de risco vascu-
lares modificáveis e um registo de complicações. Para cada
item foram criadas normas de actuação e referenciação.
Foram treinados três enfermeiros de reabilitação na utilização
do protocolo em consulta externa de Neurologia. 

Resultados
Dos primeiros 100 doentes consecutivos, 56 eram do sexo

masculino, com idade média de 68 anos, sendo que 69% se
encontravam em Rankin zero previamente ao AVC e em 78% se
tratou do primeiro evento cerebrovascular. O NIHSS inicial médio
dos doentes internados por AVC foi de 7. Eram hipertensos 64%,
tinham excesso de peso 50%, diabéticos 25%, com dislipidemia
30%, 17 doentes com fibrilhação auricular. Nesta população,
69% dos eventos foram AVC isquémicos, a maioria dos quais por
doença de grandes vasos. Faleceram 6 doentes antes da avalia-
ção, cinco foram excluídos e foram observados (às 2-3 semanas)
até ao momento 78 doentes, tendo sido identificados desvios ao
plano de tratamento em 53 destes. Dos problemas mais frequen-
temente identificados, destaca-se a necessidade de (re)ensino
sobre estilos de vida (N=14), hábitos alimentares ou envio para
consulta de Nutrição (N=12), necessidade de ajuste de medica-
ção (N=11), regressão no Índice de Barthel (N=5), regressão na
escala de Rankin (N=4), necessidade de introdução de antide-
pressivo (N=4), entre outros problemas menos frequentes. Serão
apresentados dados sobre a análise estatística dos resultados. 

Conclusão
O método introduzido foi eficaz na detecção de desvios ao

plano terapêutico. Tal permite que seja efectuada uma inter-
venção imediata e precoce, procurando minimizar a percenta-
gem de doentes que regridem funcionalmente após a alta,
bem como de re-internamentos, vindas ao serviço de emer-
gência e outras complicações. 

CO11. A alta do doente com AVC – desenvolvimento de
estratégia para avaliação e detecção precoce de erro 

Ivânia Alves, Eva Brandão, Miguel Milheiro, Neusa Sá, Sónia Brandão, Tânia Gilvaz, Vitor Tedim Cruz
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.
E-mail: ivania.cruz@hospitalfeira.min-saude.pt

Introdução
Os acidentes vasculares cerebrais (AVC) são uma patologia

muito frequente em Portugal, causando incapacidade e
dependência de terceiros. Ultrapassada a fase aguda, hospi-
talar, o portador de sequelas de AVC poderá ser integrado no
seio da sua comunidade, muitas vezes na residência prévia.
Poderá precisar de ajuda para a satisfação de necessidades
básicas e com frequência esses cuidados são prestados por
pessoas próximas, que não estão preparadas técnica e psico-
logicamente para dar tal auxílio - serão cuidadores informais.

Apresenta-se um manual “on-line” para ajuda do cuidador
informal de portadores de sequelas de AVC. 

Objectivos
Este manual procura ir de encontro às dúvidas e à neces-

sidade de informação por parte dos cuidadores informais de
portadores de sequelas de AVC. Tem em vista: possibilitar a
integração familiar do portador de sequelas de AVC, minorar a
procura inadequada de cuidados de saúde e reduzir a sensa-
ção de insegurança por parte dos cuidadores.

Materiais e Métodos
Recolha de manuais já disponíveis e das experiências dos

autores e seus colaboradores com o contacto profissional
com doentes portadores de sequelas de AVC e seus familia-
res. Constituição duma equipa de colaboradores de várias
áreas, para suporte e escrita do manual.

Execução de folhas de ajuda. Organização das folhas por
temas e sua introdução num site de acesso livre e gratuito.
Abertura de endereço electrónico para envio de dúvidas e de
sugestões.

Resultados
O site foi lançado em Novembro de 2008. As folhas de

ajuda estão escritas com linguagem e imagens de fácil com-
preensão para público sem formação em saúde. Podem ser
lidas directamente on-line, serem impressas em papel ou
enviadas em correio electrónico.

Num ano foram feitas visitas na ordem das dezenas de milhar. 
O site obteve o patrocínio científico da Sociedade

Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação

Discussão / Conclusões
Parecem-nos úteis os manuais já existentes, mas este que

se apresenta tem características inovadoras que poderão mais
bem adequar-se às necessidades dos cuidadores.

CO12. Manual on-line do cuidador
Susana Abreu, António Damasceno
Santa Casa da Misericórdia de Santar.
E-mail: susanamiguelf@gmail.com
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A isquemia cerebral (IC), resulta da interrupção do fluxo
normal do sangue para o cérebro levando a hipoxia, o que ori-
gina morte significativa do tecido cerebral e danos irreversí-
veis. Sendo a terceira maior causa de morte no mundo oci-
dental após o cancro e doenças cardíacas (Lloyd-Jones et al.,
2009), constitui uma séria preocupação para a Saúde Pública.
Portugal tem a mais alta ocorrência de mortalidade por aci-
dente vascular cerebral (AVC) na Europa Ocidental, devido à
elevada incidência da doença entre a população (Correia et al.,
2004). Dependendo da extensão dos danos tecidulares em
regiões específicas do cérebro, a IC pode afectar a cognição,
comportamento e capacidade motora em diferentes graus,
muitas vezes resultando em incapacidade parcial ou total per-
manente. 

Experimentalmente, a IC pode ser induzida em modelos de
ratinho por diferentes métodos. Existe IC focal (resultante da
oclusão de uma única artéria que fornece sangue para uma
área específica do cérebro, levando à morte celular nessa
área, que imita o enfarte cerebral) e IC global (resultante da
diminuição do fluxo sanguíneo para todo o cérebro causando
a morte celular neuronal das áreas mais vulneráveis, que imita

a paragem cardíaca e ressuscitação. A IC focal pode ser reali-
zados tanto de uma forma permanente ou temporária. Um pro-
tocolo bem descritas e frequentemente usado laboratorial-
mente em ratinhos é a oclusão permanente da artéria cerebral
média (opACM) por eletrocoagulação para produzir IC focal
(Lambertsen et al., 2001). Esta metodologia produz um enfar-
te cerebral bem demarcado e consistente 4-6 horas após a
oclusão, no córtex frontal e parietal, onde ocorre a perda em
massa de neurónios. É um modelo que se assemelha a corre-
lativos clínicos de AVCs.

É nosso interesse estudar alterações histopatológicas e
bioquímicas em ratinhos submetidos a opACM e relaciona-los
com a actividade de um membro da família das Rho GTPases-
o RhoA.

A família de Rho de GTPases integra diversos sinais extra-
celulares na regulação transcripcional e vias de transdução de
sinal determinantes para a proliferação e sobrevivência celular
em IC. É nosso objectivo esclarecer a importância de RhoA
expressa por neurónios após IC no contexto de neurodegene-
ração e a neuroregeneração por métodos genéticos e experi-
mentais utilizando como modelo a IC focal por opACM.

P1. Modelos experimentais no estudo de isquemia cerebral
Sofia Duque Santos, João Bettencourt Relvas
Glial Cell Biology Unit, Instituto de Biologia Molecular e Celular – IBMC, Porto, Portugal.
E-mail: sasantos@ibmc.up.pt

Objectivos
Rever os critérios actuais na orientação dos grupos de

risco e na decisão da utilização de meios complementares de
diagnóstico na prevenção da doença cerebrovascular nos cui-
dados de saúde primários.

Metodologia
Revisão de manuais e publicações de evidência médica,

nas áreas de Neurologia, Medicina Interna, Cardiologia,
Cirurgia Vascular e Medicina Geral e Familiar bem como sites
de base de dados de evidência científica, entre 2001 e 2009.

Conclusões
O acidente vascular cerebral é a causa principal de morte e

incapacidade em Portugal. Aproximadamente 85% dos referi-
dos acidentes são de causa isquémica sendo o principal fac-

tor causante a aterosclerose. A utilização da ultrassonografia,
ou Eco-Doppler, quer carotídeo quer vertebral, é considerado
um meio credível para a identificação e caracterização da ate-
rosclerose. Este exame tem indicação nos indivíduos com sin-
tomas sugestivos de doença cerebrovascular, nos portadores
de doença arterial oclusiva coronária e/ou periférica e, even-
tualmente, nos indivíduos assintomáticos com factores de
risco para aterosclerose. Segundo alguns autores, é unânime
o benefício fornecido por este meio tendo maior benefício
complementando-o na vigilância anual dos grupos de risco.
Por este meio, a prevenção aplicada nos cuidados de saúde
primários pode contribuir em larga escala na redução da inci-
dência do acidente vascular cerebral em Portugal. Resta à
especialidade de Medicina Geral e Familiar a responsabilidade
de apostar nesta prevenção.

P2. Rastreio da Aterosclerose Cerebral, uma arma no combate ao
acidente vascular cerebral: a quem aplicar, como orientar?

Paulo Alexandre Resendes
CS Felgueiras / Ext. Lixa.
E-mail: pauloresendes@yahoo.com
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Introdução
A aterosclerose carotídea é uma das causas principais de

AVC isquémico estando hoje bem definidos os critérios de
gravidade da estenose que beneficiam de intervenção cirúrgi-
ca ou outra mas, por outro lado, os determinantes da sua pro-
gressão são mal conhecidos.

Objectivo
Avaliar a progressão da aterosclerose carotídea, por ultras-

sonografia, e correlacioná-los com factores de risco.

Metodologia
Estudo retrospectivo de um grupo de 51 indivíduos de

ambos os sexos, com história de AVC, seguidos em consulta
entre 2004/06 e 2005/ 2007, com vista a avaliar a progressão
do grau de estenose num período de 2 anos.

Resultados
Dos 51 doentes (33 homens e 18 mulheres) com idades

compreendidas entre os 45 e 85 anos; verificou-se progressão
da lesão aterosclerótica em 28 (55%), No grupo dos fumado-
res activos houve progressão em 83%; nos ex-fumadores
57%, nos dislipidémicos 66%, nos diabéticos 57% e nos
hipertensos 56%. Dos 15 indivíduos com idade ≤65 anos, veri-
ficou-se progressão, em 47%, enquanto que dos 36 indivíduos
com idade ≥65 ano se verificou progressão em 58%.
Relativamente aos indivíduos do género masculino (n=33),
verificou-se progressão da lesão em 58%, enquanto que no
género feminino (n=18) foi de 50%.

Conclusões
Na presente série verificou-se que, no género masculino, o

processo aterosclerótico ocorreu mais precocemente e que a
sua progressão foi mais rápida no grupo dos fumadores. Tais
dados permitirão identificar um grupo de maior risco, para o
qual se justificará uma vigilância mais apertada com repetição
mais frequente da ultrassonografia carotídea.

P3. Progressão da Aterosclerose Carotídea Avaliada por
Ultrassonografia

Batista P, Soares F, Almeida V, Oliveira M, Santos I, Oliveira V
Laboratório de Hemodinâmica Cerebral – CHLN – Hospital Santa Maria.

Introdução
A embolia paradoxal através de um Shunt direito-esquerdo

(SDE), é um mecanismo fisiopatológico possível nos AVC crip-
togénicos. Diversas anomalias cardiopulmonares, entre as
quais se destacam a Comunicação Intra-auricular (CIA), o
Foramen Ovale Patente (FOP) e as Fistulas Pulmonares arté-
rio-venosas (FPAV), podem permitir, em determinadas circuns-
tâncias, a passagem de material tromboembólico. As FPAV
são geralmente congénitas e aumentam progressivamente
com o passar dos anos, tornando-se geralmente sintomáticas
no jovem adulto, podendo causar AVC por embolia paradoxal.
Apresentamos o caso de uma jovem com AIT associado a
SDE por FPAV isolada.

Caso Clínico
Mulher, caucasiana de 44 anos, sem factores de risco vas-

culares. Apresentou de forma abrupta hemianópsia homónima
direita com duração de 3 horas. No SU, a TC-CE, Triplex
Carotídeo e DTC foram normais. A investigação no interna-
mento levou à execução de DTC com contraste gasoso (DTC-
c) que identificou a presença de sinais microembólicos (sem
manobra de Valsalva) com padrão de cortina, sugestivo de
SDE. Realizou posteriormente ecocardiograma transesofágico

que descrevia provável FOP exuberante sem ASIA, tendo-se
decidido pelo seu encerramento. Ao realizar-se o cateterismo
cardíaco verificou-se a inexistência de FOP. Repetiu-se o DTC-
c que apresentou o aspecto anterior. Admitiu-se então a possi-
bilidade de FPAV pelo que se realizou TAC torácica a qual iden-
tificou fístula no lóbulo inferior direito. O estudo por Doppler
dos membros inferiores identificou insuficiência da Veia Safena
Interna direita e ausência de trombose venosa profunda. 

A doente foi submetida a cirurgia torácica para encerra-
mento da fístula tendo a repetição do DTC-c verificado a
ausência de sinais microembólicos

Discussão e Conclusão
A existência de FAVP isoladas, associadas ao aparecimen-

to de eventos cerebrais é baixa (0,5%). O seu diagnóstico
pode ser feito por RX tórax, angiografia pulmonar, TAC pulmo-
nar identificando esta última, 98% dos casos de FAVP. No
entanto, na nossa paciente a TAC pulmonar pôde objectivar o
tamanho e localização da FPAV, mas foi incapaz de correlacio-
nar o aspecto anatomo-fisiológico com o impacto hemodinâ-
mico cerebral do SDE. No caso presente o DTC-c mostrou ser
sensível para identificar e quantificar o SDE em casos de
Fístula Arterio-Venosa Pulmonar.

P4. Fistula arteriovenosa pulmonar – Utilidade do Doppler
Transcraniano no seu diagnóstico

Soares F, Batista P, Almeida V, Oliveira V
Laboratório de Hemodinâmica Cerebral – Serviço Neurologia, Hosp. Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
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Introdução
A existência de trombo livre na porção carotídea extracra-

niana é pouco frequente e raramente diagnosticada por
Ultrassonografia dos Vasos Cervicais (UVC). O seu reconheci-
mento impõe uma intervenção terapêutica urgente dado o
risco de AVC embólico. 

Apresentamos um caso de trombo livre, localizado na arté-
ria carótida esquerda e diagnosticado por UVC. 

Caso Clínico
Homem de 62 anos, caucasiano, de nacionalidade escoce-

sa, e residente em Portugal que recorreu ao SU com sinais de
lesão aguda do hemisfério esquerdo A TC-CE identificou lesão
hipodensa fronto-parietal esquerda, sugestiva de AVC isqué-
mico em fase aguda. A avaliação por eco-Doppler codificado
a cores revelou volumosa imagem hipoecoica de densidade
“aveludada”, com movimento proximal pulsátil e fazendo mar-
cada protusão no lumen arterial, o qual definia um trombo
intraluminal, que condicionava uma estenose cerca de 90%

pelo que foi encaminhado de imediato para a Cirurgia Vascular
onde realizou trombectomia.

Discussão e Conclusão
A presença de um trombo intra-arterial é uma situação de

emergência, diagnosticada na fase aguda por angiografia em
85% dos casos, e apenas em 25% por UVC contudo, a angio-
grafia convencional, acarreta riscos podendo promover a des-
locação do trombo com risco embolização cerebral. A UVC é
uma técnica prática e segura para visualizar a presença de
ecos intraluminais patológicos e identificar eventual mobilida-
de do trombo.

Os tratamentos cirúrgicos ou farmacológicos, têm elevadas
taxas de sucesso, dependendo das características do trombo
e dos meios terapêuticos aplicados. 

No caso presente, a realização da UVC identificou a situa-
ção o que levou à rápida utilização da terapêutica, evitando o
risco de embolização cerebral.

P6. Diagnóstico por Ultrassonografia de Trombo Carotídeo Livre 
Almeida V, Soares F, Batista P, Oliveira V
Laboratório de Hemodinâmica Cerebral – S. Neurologia, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte – EPE.

Introdução
A dissecção carotídea é uma etiologia crescentemente

reconhecida como causa de AVC isquémico nos grupos etá-
rios mais jovens sendo também de considerar o período neo-
natal e ocorrem sobretudo na sequência de traumatismos cer-
vicais. A sua identificação assenta na consideração deste
mecanismo e na sua confirmação por meios imagiológicos.

Apresentamos um caso de dissecção carotídea neo-natal
causado pela manipulação cervical com forceps e em que o
diagnóstico foi inicialmente estabelecido por ultrassonografia
e confirmado por Angio-RM 

Caso Clínico
Criança de raça negra, de termo e sem evidência de pro-

blemas gestacionais, nascida por cesariana, com recurso a fór-
ceps, sem registo de complicações durante o procedimento.

Às 8 horas de vida extra-uterina, verificaram-se crises con-
vulsivas focais do hemicorpo direito que cederam ao fenobar-
bital. O bebé apresentava-se prostrado mas sem sinais focais,
tendo-se registado um período de hiperpirexia o que levou a
considerar a possibilidade de situação infecciosa do SNC,
tendo sido feita PL que foi normal, pelo que se seguiu TC crâ-
nio-encefálica que mostrou aspectos de lesões isquémicas do
território da Artéria Cerebral Média e Posterior esquerdas,
confirmadas por RM (figuras A). Pelo exposto foi pedido estu-
do da circulação encefálica realizado ao 10º dia de vida.

A ultra-sonografia dos vasos do pescoço mostrava estrei-
tamento pós-bulbar do lume da ACI esquerda com evidência
de hematoma sub-intimário, característicos de dissecção.

A circulação intracraniana avaliada por Doppler
Transcraniano (DTC) e Eco-Doppler Transcraniano codificado
a cores mostravam apenas mecanismo compensatório sem
evidência de alterações nos vasos (figuras B). Foi feita angio-
RM que confirmou o diagnóstico ultrassonográfico (figuras C)

A criança evoluiu sem complicações e o follow-up ultras-
sonográfico obtido aos dois meses mostrou a recanalização
da dissecção.

Discussão e Conclusão
As dissecções carotídeas podem ocorrer em idades muito

jovens incluindo o momento do parto, no caso presente,
durante as manipulações com fórceps durante a cesariana.

O diagnóstico é feito geralmente por angiografia nas suas
diversas modalidades e, em alguns casos, o seguimento com
ultrassonografia.

No caso presente, o diagnóstico foi estabelecido por meios
ultrassonográficos, ao 10º dia de vida o que constitui, tanto
quanto verificamos pela revisão da literatura, o caso de diag-
nóstico ultrassonográfico de dissecção em idade mais precoce.

P5. Dissecção Carotídea Neo-Natal Diagnosticada por
Ultrassonografia

Oliveira V, Batista P, Soares F, Almeida V, Quintas S,*
Laboratório de Hemodinâmica Cerebral – S. Neurologia, *Unidade de Neuropediatria, Centro Hospitalar Lisboa Norte.
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Introdução
A recanalização espontânea da artéria carótida interna

(ACI) é um evento pouco frequente podendo ocorrer em 33%
dos casos em fase aguda segundo alguns autores. 

Caso Clínico
Doente do sexo feminino com 47 anos de idade, raça cau-

casiana e proprietária de um restaurante que recorre ao servi-
ço de urgência do Hospital de Faro por apresentar quadro
súbito de tonturas e parestesias no braço direito. Foi avaliada
e por regressão dos défices neurológicos, teve alta para o
domicílio. Regressou ao serviço de urgência passadas 6 h por
vómitos, incontinência de esfíncteres, afasia e hemiparésia
direita com 1 hora de evolução. Como factores de risco car-
diovasculares apresenta história familiar de AVC (pai e mãe).
Realizou Tomografia Computorizada Cranio-Encefálica que
revelou não existirem sinais de lesão isquémica recente com
tradução tomodensitométricas nem densidades hemáticas.
Dado o quadro clínico, a doente é internada na Unidade de
AVC. À entrada apresentava Score Glasgow 8 e NIHSS 25,
com pressão arterial de 135/80mmHg e frequência cardíaca
de 80 bpm. No exame neurológico tinha um desvio conjugado
do olhar à direita, pupilas mioticas e reactivas, hemiparésia flá-
cida à direita e diminuição da força muscular à esquerda.

Analiticamente, à entrada, sem alterações relevantes. O Eco-
Doppler Carotídeo registou ausência de fluxo arterial na por-
ção proximal da artéria carótida interna esquerda e o Doppler
Transcraniano revelou aplanamento da curva espectral na
artéria cerebral média e inversão do sentido de fluxo da arté-
ria oftálmica esquerda. Realizou Ressonância Mágnética
Crânio-Encefálica com estudo angiográfico que revelou exten-
sa lesão isquémica da artéria cerebral média esquerda carac-
terizada por hipersinal nas sequências DP, T2, Flair e no estu-
do por difusão. Ausência de fluxo no sifão carotídeo esquerdo
e na artéria carótida interna esquerda em relação com a trom-
bose. O Ecocardiograma transtorácico não revelou alterações.

Ao 12º dia de internamento realizou novamente Eco-
Doppler Carotídeo que mostrou repermeabilização total da
artéria carótida interna esquerda e o Doppler Transcraniano
registou permeabilidade de todos os segmentos. 

Actualmente é seguida pela consulta externa de AVC.

Conclusão
Os autores com este caso pretendem levantar questões

relacionadas com a decisão de instituir terapêutica de recana-
lização bem como o seu melhor timing. Salienta-se a impor-
tância fundamental do Eco-Doppler Carotídeo na avaliação
inicial e sequencial dos doente com trombose carotídea.

P7. Recanalização da Artéria Carótida Interna – A Propósito de
Um Caso Clínico

Sílvia Castro, Patrícia Guilherme, Ana Pimenta de Castro, Francisco Soto, Javier Moreno, Luís Pereira, Carlos Basílio
Unidade de AVC do Hospital de Faro, Faro.
E-mail: cpguilherme@gmail.com

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral “Watershed” caracteriza-se

por envolver zonas distais de 2 sistemas arteriais não anasto-
móticos. São divididos em 2 grupos, relacionados com a sua
localização e irrigação vascular: Cortical e Substância branca.

Em estudos pós-autópsia representam cerca de 10% de
todos os AVC´s. Em estudos imagiológicos na Doença severa
da artéria carótida interna, representam entre 19% a 64%. Da
etiologia, inicialmente pensava-se que a hipoperfusão cerebral
seria a causal dos AVC´s Watershed, no entanto, estudos recen-
tes revelaram que a microembolização a partir de placas carotí-
deas instáveis e de trombos intra-arterial tem um papel impor-
tante na sua etiologia. Actualmente pensa-se que terá origem
no sinergismo entre a hipoperfusão tecidular e a embolização. 

Caso Clínico 1
Sexo masculino, 81 anos, que vem ao S.U por instalação

ictal de défice motor esquerdo com 14 horas de evolução.
Apresentava-se vigil, colaborante, sem alterações da lin-

guagem, hemianópsia homónima esquerda, síndrome pirami-
dal irritativo e deficitário, hemiparésia homogenea esquerda
grau 3/5, com babinski ipsilateral. Do estudo realizado salien-
ta-se fibrilhação auricular, oclusão da arteria carotida inter-
na(ACI) direita objectivada por ecodoppler, que a Angio-RM
conclui tratar-se de provável dissecção carotídea. Doente a
realizar terapêutica médica conservadora (hipocoagulação) e
reabilitação fisiátrica.

Caso Clínico 2
Sexo masculino, 67 anos, que vem ao S.U por tonturas

seguida de instalação ictal diminuição da força motora a
esquerda com 5 horas de evolução.

Apresentava-se vigil, colaborante, sem alterações das fun-
ções superiorescom sindrome piramidal deficitário esquerdo
com hemiparésia grau 4/5, sem compromisso sensitivo, refle-
xos osteotendinosos simétricos e com cutâneo plantar indife-
rente a esquerda.

Durante o internamento houve agravamento dos défices
motores, com tradução imagiologica (AVC´s Watershed). O
ecodoppler relatou ausência de fluxo na ACI direita, que foi
confirmada oclusão total na Angio-RM.

Neste momento a cumprir terapeutica médica conservado-
ra (hipocoagulação) e reabilitação fisiátrica.

Conclusões
As manisfestações clínicas do AVC Watershed são pleomór-

ficas podendo ser até flutuantes ou progressivas, estando estas
relacionadas com a sua etiologia e com as áreas afectadas. Nos
dois casos relatados apesar de tratar-se de oclusões das ACI as
manifestações clínicas não são mais graves, devido a existên-
cia de circulação colateral eficaz. A orientação terapêutica con-
siste na prevenção secundária por controle dos factores de
risco, terapêutica médica conservadora com antiagregação /
hipocoagulação ou até mesmo intervenção cirúrgica.

A suspeição de Doença da ACI pressupõe a realização de
exames de forma mais celere possível, pois a progressão dos
défices neurológicos é uma realidade que pode ser evitada
atendendo as opções terapêuticas.

P8. Doença carotídea como causa de AVC Watershed
Igor Milet, Ana Filipa Rebelo, Pedro Guimarães, Ana Graça Velon, Alexandre Costa, João Paulo Gabriel, Nelson Barros, Fernando Afonso,
Mário Rui Silva
Unidade de AVC do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), H. S. Pedro, Vila Real.
E-mail: igor.milet@gmail.com
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Introdução
As anastomoses carotídeo-basilares constituem remanes-

centes embrionários vasculares e são incomuns. A mais fre-
quente e de localização mais cefálica é a artéria trigeminal per-
sistente (85% dos casos) que é encontrada em cerca de 0,1-
0,6% dos estudos angiográficos, habitualmente de forma aci-
dental. Raramente pode estar associada a disfunção de nervo
craniano: paralisia incompleta do nervo oculomotor e abdu-
cente, hemiespamo facial e nevralgia do trigémio (exlplicada
por compressão neurovascular), esta última ilustrada no caso
a seguir descrito.

Caso Clínico
Homem, 68 anos de idade, com queixas desde há 1 ano

de dor hemifacial esquerda aguda, intensa, com duração de

poucos segundos e registo de vários episódios diários. Como
factor precipitante refere a mastigação. Ao exame neurológi-
co de salientar a hipostesia facial esquerda no território do
ramo oftálmico (V1), maxilar (V2) e mandibular (V3) do nervo
trigémio. Efectuou-se estudo de imagem através de resso-
nância magnética com estudo angiográfico que sugeriu a
hipótese de artéria trigeminal esquerda confirmada na arterio-
grafia. O alívio sintomático obteve-se sob terapêutica com
carbamazepina.

Conclusão
A prevalência de artéria trigeminal persistente nos indiví-

duos com nevralgia do trigémio ronda os 2,2%. O caso ante-
riormente relatado alerta-nos para esta possibilidade diagnós-
tica aquando da avaliação do doente com algia facial.

P9. Compressão Neurovascular: Uma Causa de Nevralgia do
Trigémio

Pedro Guimarães, Alexandre Costa, Ana Graça Velon, João Paulo Gabriel, Igor Milet, Ana Filipa Rebelo, Mário Rui Silva
Unidade de AVC do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, H. S. Pedro, Vila Real.
E-mail: guimaraes.pedro.s@gmail.com

Introdução
A arterite de células gigantes (ACG) é a forma mais comum

de vasculite sistémica com atingimento de grandes e médios
vasos. Afecta, classicamente, ramos da artéria carótida exter-
na como a artéria temporal superficial. A ACG é causa rara de
Acidente Vascular Cerebral (AVC), associado a estenose e
oclusão extra-craniana das artérias carótidas e/ou vertebrais.
Identificamos apenas 9 casos com envolvimento de artérias
intracranianas.

Caso Clínico
Homem, 65 anos, raça negra, com antecedentes pessoais

de HTA, dislipidémia, anemia por deficiência de glicose-6-fos-
fato-desidrogenase. Diagnóstico de ACG, apoiado em biópsia
da artéria temporal, sob corticoterapia desde 3 meses antes
do internamento e em fase de desmame. Internado por defei-
to progressivo sensitivo e motor do hemicorpo direito, evoluin-
do em 15 dias. No exame neurológico apresentava afasia anó-
mica, hemiparésia direita de predomínio distal e com compo-
nente facial, dismetria apendicular do membro superior direito.
VS: 57mm. A RM-CE apresentava no estudo de difusão hiper-
sinal em territórios de barragem frontal e parieto-occipital da
artéria cerebral média (ACM) esquerda, e, pequena lesão

isquémica cerebelosa póstero-inferior direita. A Angio-RM e
Angiografia convencional documentaram estenose do seg-
mento petroso da artéria carótida interna (ACI) direita não
hemodinamicamente significativa, diminuição progressiva do
calibre da ACI esquerda desde a sua origem, com estenose
preoclusiva no segmento cavernoso e supraclinoideu, e, oclu-
são bilateral do segmento V4 das artérias vertebrais e 1/3 infe-
rior da artéria basilar. Na monitorização da ACM esquerda por
Doppler transcraniano durante 15 minutos, registaram-se 20
sinais microembólicos. O Ecocardiograma transesofágico
mostrou foramen ovale patente isolado. Em fase aguda, iniciou
Enoxaparina em dose terapêutica e retomou Prednisolona
1mg/Kg, observando-se boa resposta analítica imediata.

Discussão
Descrevemos um caso de AVC em doente com ACG e

envolvimento arterítico dos vasos intracranianos. Está descri-
ta, nos doentes com ACG, a extensão de estenoses das arté-
rias vertebrais até aos segmentos intradurais. No entanto, quer
o compromisso basilar, quer o carotídeo intradural, são raros.
Discutimos a opção terapêutica na prevenção secundária de
AVC e a monitorização da doença arterial no caso específico.

P10. Acidente Vascular Cerebral em Doente com Arterite de
Células Gigantes

Dulce Neutel1, Rita Peralta1, Luísa Biscoito2, Teresa Pinho e Melo1, Luísa Albuquerque1

1-Serviço Neurologia, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa Maria, Lisboa; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Santa
Maria.
E-mail: gocecamel@yahoo.com
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Introdução
A síndrome de vasoconstrição cerebral reversível pode ser

caracterizada por cefaleias severas com ou sem crises con-
vulsivas e défices neurológicos focais, e constrição de artérias
cerebrais com resolução espontânea em 1-3 meses.
Descreve-se um caso associado a vasoconstrição das artérias
carótidas.

Caso Clínico
Homem de 31 anos, com antecedentes pessoais de taba-

gismo e com irmão submetido a intervenção neurocirúrgica
por aneurisma da artéria basilar. Admissão no serviço de
urgência por clínica de cefaleias tipo migraine sem aura, sem-
pre bilaterais e sem início unilateral que, contudo, apresenta-
vam variabilidade quanto aos episódios, por vezes excedendo
o limite temporal de 72 horas e outros de menor duração.
Realizada angiorressonância encefálica com evidência de
estenose carotídea bilateral, tendo sido proposto internamen-
to programado para realização de arteriografia cerebral após a
primeira observação. De destacar exame neurológico sem

alterações significativas e, analiticamente, de referir apenas
ligeira elevação do colesterol total (190mg/dl), do ácido úrico
(7,0 mg/dl) e da TGP (59U/L). O estudo com arteriografia da
crossa da aorta, troncos supra-aórticos e cerebral não revelou
quaisquer alterações, nomeadamente estenoses das artérias
carótidas internas. O doente teve alta 4 dias após a admissão
medicado com nimodipina e com continuação da investigação
orientada para regime de ambulatório.

Conclusão
A síndrome de vasoconstrição cerebral reversível é uma

situação que, embora rara, é muito provavelmente subdiag-
nosticada, principalmente a sua forma cefalálgica pura. É
habitualmente atribuída a um distúrbio transitório no controlo
do tónus vascular cerebral. O presente caso põe em evidência
a forma caracterizada unicamente por cefaleias intensas, com
percurso monofásico sem sintomas 1 mês após a avaliação
incial, e resolução posterior das estenoses carotídeas com
visualização pela arteriografia realizada, critérios necessários
para a assunção diagnóstica proposta.

P11. Síndrome de vasoconstrição cerebral reversível – uma
causa atípica de cefaleias

Alexandre Costa, Andreia Gouveia, Pedro Guimarães, Ana Graça Velon, João Paulo Gabriel, Igor Millet, Ana Filipa Rebelo, Mário Rui Silva
Unidade de Acidente Vascular Cerebral do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
E-mail: alexandrejscosta@gmail.com

Introdução
A fibrodisplasia muscular (FDM) inclui um grupo de doen-

ças arteriais idiopáticas, não inflamatórias, não ateroscleróti-
cas que envolvem a camada muscular da parede arterial. A
FDM pode causar sintomas neurológicos por dissecção arte-
rial ou ruptura de aneurismas. A classificação angiográfica
inclui os tipos multifocal, focal e tubular. Apresentamos um
caso clínico cujo diagnóstico final foi FDM tipo tubular.

Caso Clínico
Mulher, 22 anos, filha de pais não consanguíneos, com

desenvolvimento psicomotor normal e com história de amig-
dalites recorrentes, sem outras patologias. Apresentou-se
com alteração progressiva do comportamento (apatia, desin-
teresse, falta de iniciativa), alteração da fala e disfagia, com
dois meses de evolução. Tinha também uma amigdalite pultá-
cea. Ao exame neurológico apresentava síndrome frontal, sín-
drome pseudo-bulbar e hemiparésia esquerda. A RMN mos-
trou lesões isquémicas agudas e subagudas cortico-subcorti-
cais bilaterais em território das artérias cerebrais média
esquerda e posterior direita e território fronteira carotídeo bila-
teral. O eco-doppler cervical e transcraniano revelou oclusão
distal bilateral das artérias carótidas internas (ACIs) e esteno-
se da artéria basilar (AB). A angioTAC cervical e cerebral mos-

trou afilamento pós-bulbar e simétrico das ACIs, que se pro-
longava pelo restante trajecto, sem estenoses/dilatações
focais ou espessamento das paredes, e estenose focal de
50% do segmento terminal da AB. Estes dados foram confir-
mados por angiografia. Os restantes vasos dos troncos supra-
aórticos e as artérias renais não apresentavam alterações. O
LCR e o estudo imunológico foram normais sendo a velocida-
de de sedimentação elevada. Inicialmente por suspeita de
vasculopatia inflamatória, esteve medicada com corticoterapia
e anticoagulantes. Fez antibioterapia para o tratamento da
amigdalite, com resolução clínica e analítica. Como o conjun-
to de alterações vasculares referidas sugerem o diagnóstico
de fibrodisplasia muscular do tipo tubular, foi suspensa a cor-
ticoterapia. Por ter tido novo enfarte cerebral optou-se por
angioplastia com dilatação da estenose da AB, que decorreu
sem complicações. Desde então verificou-se melhoria clínica
progressiva. À data da alta ficou medicada com ácido acetil-
salícílico.

Discussão
Apesar da FDM tipo tubular ser uma entidade rara, deve ser

considerado nos diagnósticos diferenciais de vasculopatias
em doentes jovens, se as alterações imagiológicas forem
sugestivas.

P12. Fibrodisplasia muscular do tipo tubular
Cecília Monteiro1, Ângelo Carneiro1, José Pedro Pereira2, Gabriela Lopes1, Assunção Tuna1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Santo António – Centro Hospitalar do Porto, Porto.
E-mail: cecilia.mmt@gmail.com
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Introdução
A Síndrome de Susac (SS) é uma microangiopatia de etio-

logia, ainda hoje, desconhecida, que se caracteriza por afec-
tar preferencialmente o cérebro, o olho e o ouvido, pelo que
não será de estranhar que o seu diagnóstico passe pela iden-
tificação da tríade clínica classicamente definida por: encefa-
lopatia, retinopatia vascular e hipoacúsia neurossensorial. 

Caso Clínico
Mulher, 29 anos, com antecedentes de síndrome depressi-

vo há 4 anos e quadro auto-limitado de cefaleias, náuseas e
vómitos um mês antes do episódio clínico actual. Uma sema-
na antes do internamento apresenta alterações flutuantes do
comportamento: períodos de sonolência diurna alternados
com episódios de risos sem motivo aparente, confusão e deso-
rientação no tempo, os quais se resolviam espontaneamente.
Foi ajustada medicação anti-depressiva que já efectuava,
embora sem melhoria do quadro. É observada no SU: não ver-
balizava ou cumpria ordens, mantinha os olhos preferencial-
mente encerrados, localizava a dor, não apresentando outros
défices neurológicos focais. Realizou TC cerebral - normal;
estudo de líquor sumário: 8 células/microL, proteínas 2,16g/L,
glicose 64 mg/dL; EEG- lentificação temporal bilateral. Foi
internada no Serviço de Doenças Infecciosas por suspeita de
menigoencefalite, medicada empiricamente com aciclovir. Ao
quinto dia de internamento repetiu PL: 27 células/microL, pro-
teínas 3,64g/L e glicose 54 mg/dL, iniciando tratamento empí-

rico com tuberculostáticos. Observou-se melhoria do quadro
neurológico ao sexto dia de internamento, sobretudo do com-
portamento. Posteriormente realizou RM cerebral que revelou
vasculite do SNC, encetando tratamento com metilprednisolo-
na e ácido acetilsalisílico, sendo suspensa a antibioterapia
empírica. Ao décimo quarto dia, por queixas de hipoacúsia,
realiza audiometria: surdez de percepção bilateral moderada a
grave em todas as frequências. Por suspeita de SS foi avaliada
por Oftalmologia que objectivou a presença de vários enfartes
retinianos e realizou angiografia fluoresceínica que confirma a
presença de vasculopatia. Após o término da corticoterapia ini-
cia tratamento com imunoglobulina humana IV com melhoria
parcial das alterações auditivas. Teve alta medicada com pred-
nisolona 0,5 mg/Kg/dia apresentando a essa data hipoacúsia
ligeira e hiperreflexia osteotendinosa. 

Conclusão
Este caso clínico vem reforçar que perante um quadro de

encefalopatia inexplicada numa mulher em idade jovem deve
pensar-se nesta rara vasculopatia retinococleocerebral, sobre-
tudo quando se objectivam queixas de alterações auditivas
e/ou visuais. O reconhecimento precoce desta síndrome não é
fácil, uma vez que a presença das alterações descritas na tría-
de nem sempre é completa, mas é de grande importância pois
o tratamento atempado pode minimizar as sequelas neuroló-
gicas, visuais e auditivas.

P13. Vasculopatia retinococleocerebral em mulher jovem –
Síndrome de Susac

Sara França1, Amélia Mendes1, CátiaCaldas2, João Massano1,3, Pedro Abreu1,3

1-Serviço de Neurologia e 2-Serviço de Doenças Infecciosas, Hospital de S. João EPE; 3-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: sarafranca5@hotmail.com

Introdução
A incapacidade de reconhecimento de um défice sensitivo

ou motor, ou anosognosia, é frequentemente observada na
doença cerebrovascular, sendo considerada um sintoma de
lesão cortical do hemisfério não dominante. As propostas mais
recentes relativamente à neuroanatomia e fisiopatologia suge-
rem que a capacidade de reconhecimento de défices depende
de uma rede neuronal complexa, na qual estão incluídas estru-
turas talâmicas. Apresentamos dois casos clínicos que ilustram
a associação de enfartes talâmicos direitos com anosognosia. 

Casos Clínicos
O primeiro caso clínico refere-se a um homem de 77 anos,

com múltiplos factores de risco vascular, com um episódio
transitório, de duração inferior a trinta minutos, caracterizado
por sonolência e défice motor esquerdo. Cerca de uma hora
depois, apresentava hemiparésia esquerda discreta. Já no hos-
pital verificaram-se dois episódios transitórios de agravamento
súbito do estado neurológico, sendo possível objectivar sono-
lência, anosognosia, hemianópsia homónima esquerda, hemi-
parésia e hemi-hipostesia esquerdas. Os episódios tiveram
duração idêntica ao primeiro. A TAC cerebral realizada à entra-
da não mostrou lesões agudas. Cinco dias após o primeiro epi-
sódio, a repetição da TAC mostrou enfarte na vertente medial
do tálamo direito, com envolvimento do mesencéfalo. A

AngioTAC evidenciou estenose focal do segmento P1 direito. À
data da alta, encontrava-se bem acordado, com discreta hemi-
parésia esquerda. O segundo caso trata-se de um homem de
38 anos, ex-fumador, com dislipidemia e instalação súbita de
sonolência e défice motor direito. Uma hora mais tarde, encon-
trava-se sonolento, anosognósico, com desconjugação dos
olhos no olhar primário e hemiparésia esquerda de predomínio
braquiofacial. Cerca de duas horas depois, recuperou esponta-
neamente, ficando assintomático. A TAC cerebral não mostrou
lesões agudas. A RMN encefálica mostrou enfarte talâmico
direito. A angiografia foi normal. Foram excluídas doenças infla-
matórias, infecciosas e trombofilias. A investigação cardíaca
mostrou a presença de foramen ovale patente, que foi encerra-
do. O doente mantém-se assintomático.

Discussão 
O tálamo deve ser considerado parte de uma rede neuro-

nal composta por estruturas corticais e subcorticais, com
papel importante nas funções cognitivas. A desconexão entre
essa rede de estruturas corticais e talâmicas pode ser respon-
sável por sintomas de disfunção cognitiva como a anosogno-
sia. Algumas características dos doentes apresentados, tais
como a sonolência em ambos os casos e o olhar desconjuga-
do no segundo, ajudam na determinação topográfica das
lesões entre estruturas corticais e talâmicas. 

P14. Anosognosia e enfartes do tálamo
Cecília Monteiro, Carlos Correia, Assunção Tuna
Serviço de Neurologia do Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto, Porto.
E-mail: cecilia.mmt@gmail.com
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Introdução
O tronco encefálico é uma estrutura anatómica constituída

por vários núcleos e vias nervosas, o que permite que peque-
nas lesões sejam responsáveis por quadros semiológicos
característicos. Tal é o caso das lesões das vias de motricida-
de ocular, das quais é exemplo a oftalmoplegia internuclear,
por lesão de um ou ambos os fascículos longitudinais mediais
onde se encontram os axónios dos interneurónios que conec-
tam o núcleo do nervo abducens ao núcleo do nervo oculo-
motor. As lesões unilaterais são geralmente de etiologia vas-
cular, desmielinizante ou neoplásica, sendo as lesões bilate-
rais geralmente desmielinizantes, secundárias a esclerose
múltipla. A etiologia vascular, como causa de oftalmoplegia
internuclear bilateral, é rara.

Caso Clínico
Doente do sexo masculino, 62 anos, enviado à urgência

por queda com traumastismo craniofacial, associada a altera-
ções do estado de consciência. Referia antecedentes pes-
soais de patologia cérebro-vascular, contudo sem medicação

habitual. Objectivamente apresentava-se vigil, pouco colabo-
rante, desorientado temporo-espacialmente. Sem défices de
linguagem, com pupilas isocóricas e normorreactivas.
Apresentava oftalmoplegia internuclear bilateral (mais eviden-
te à esquerda). Sem alterações dos restantes pares cranianos.
Sem défices de força muscular ou assimetrias de tónus e dos
reflexos miotáticos. Reflexos cutâneo-plantares em extensão
bilateralmente. Apresentava também traumatismo dentário. A
TC crânio-encefálica mostrava hipodensidade mesencefálica
interpeduncular mediana sugestiva de lesão isquémica aguda.
Evidenciava ainda pequenos enfartes sequelares em ambos
os hemisférios cerebelosos. Não evidenciava lesões traumáti-
cas ósseas cranianas ou endocranianas.

Conclusões
O caso clínico ilustra um dos quadros semiológicos carac-

terísticos de lesões do tronco encefálico, oftalmoplegia inter-
nuclear bilateral, bem como uma etiologia rara para a entida-
de semiológica apresentada.

P15. Oftalmoplegia internuclear bilateral de etiologia vascular –
entidade patológica rara

Paulo Coelho, Ana Ribeiro, Carla Nunes, Ana Morgadinho, Grilo Gonçalves
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra.
E-mail: pauloscoelho@netcabo.pt

Introdução
O termo ''Locked in syndrome'' foi introduzido por Plum e

Posner em 1966 de forma a individualizar uma entidade clíni-
ca caracterizada por quadriplegia, paralisia dos nervos crania-
nos baixos e mutismo, com preservação apenas dos movi-
mentos oculares verticais e dos movimentos palpebrais supe-
riores. Bauer propôs, em 1979, 3 variantes para este síndrome,
sendo elas a clássica, a total e a incompleta. Na origem fisio-
patológica desta entidade clínica está, na maioria dos casos,
a existência de fenómenos oclusivos das artérias vertebrais
e/ou basilar, com consequente compromisso vascular do tron-
co cerebral. 

Caso Clínico
Doente do sexo masculino, 28 anos de idade e sem facto-

res de risco conhecidos. Assintomático até 2 dias antes do
internamento, altura em que desenvolveu um quadro clínico
de cefaleias occipitais, náuseas e vómitos. O aparecimento de
desequilíbrio da marcha levou o doente a dirigir-se ao SU do
hospital da área de residência no dia seguinte, tendo o quadro
sido interpretado como síndrome vertiginoso. Cerca de 4
horas depois, por depressão do estado de consciência e sur-
gimento de hemiparésia esquerda, voltou ao hospital onde a
TC-CE revelou hipodensidade cerebelosa direita com hiper-

densidade das artérias vertebral direita e basilar. A via verde
inter-hospitalar foi activada e o doente recebido no Hospital de
São José onde realizou angiografia na qual se objectivou oclu-
são das artérias vertebral direita e basilar, bem como hipopla-
sia da artéria vertebral esquerda. Procedeu-se a trombólise
intra-arterial com discreta repermeabilização. Foi internado na
unidade de cuidados intensivos. A degradação clínica poste-
rior levou a um quadro compatível com síndrome de locked-in
incompleto visto o doente conseguir ainda, além dos movi-
mentos palpebrais superiores, discretos movimentos da boca,
língua e mão direita. Os posteriores exames imagiológicos
confirmaram um atingimento vascular exuberante do tronco
cerebral e cerebelo. Após 6 semanas de internamento não foi
notória qualquer melhoria do ponto de vista neurológico. 

Conclusão
O caso clínico apresentado representa a apresentação

clássica de um síndrome de Locked-in, com estabelecimento
gradual da sintomatologia e envolvimento catastrófico do ter-
ritório vascular da artéria basilar. A sua importância prende-se
pela complexidade dos achados imagiológicos, inserção na
variante incompleta e prognóstico sombrio mesmo antes do
quadro clínico já estar completamente estabelecido. 

P16. Síndrome de Locked-In em doente jovem 
Nuno Caçador, Khadidja Carvalho, João Alcântara 
Hospital de São José, Lisboa.
E-mail: nunocadr@msn.com 
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Introdução
Aproximadamente 1-4% dos enfartes isquémicos são devi-

dos a trombofilias, estas com incidência primordial em jovens.
Há vários mecanismos que podem concorrer para um AVC
isquémico e por vezes a causa não é óbvia e resulta de uma
conjugação de factores.

Caso Clínico
Mulher de 21 anos, sem antecedentes de relevo e sem his-

tória familiar de AVC, medicada com anticonceptivo oral, que
teve instalação súbita de parésia e hipostesia crurais esquer-
das. A RMN encefálica mostrou enfarte recente em território
distal da artéria cerebral anterior direita. Os estudos pró-trom-
bótico e imunológico no sangue e LCR revelaram apenas um
valor baixo de proteína S livre no sangue. O ecocardiograma

transesofágico evidenciou foramen oval patente de reduzidas
dimensões. Os Doppler transcraniano, dos vasos do pescoço
e dos membros inferiores e o estudo angiográfico cerebral
foram normais. Com a suspensão da pílula, os valores de pro-
teína S normalizaram. Posteriormente, voltaram a descer com
a reintrodução do fármaco. O estudo genético para a mutação
do gene PROS1 está em curso.

Conclusão
A proteína S é uma glicoproteína com propriedades anti-

coagulantes. Exerce a sua acção quer actuando directamente
sobre a cascata da coagulação, quer como co-factor para a
degradação do factor V pela proteína C. A deficiência de pro-
teína S é um factor de risco para trombose venosa e AVC
isquémico e pode ter causas hereditárias ou adquiridas.

P18. Trombofilia induzida como factor de risco para AVC
Miguel Milheiro, Eva Brandão, Ivânia Alves, José Leal Loureiro, Vitor Cruz
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira.
E-mail: miguelmilheiro1978@gmail.com

Introdução
A síndrome de Wallenberg foi descrita em 1895 por Adolf

Wallenberg, o mesmo que, em 1901, a correlacionou com a
oclusão da artéria cerebelosa póstero-inferior. É uma síndrome
vascular do tronco cerebral caracterizada pela instalação súbi-
ta de uma síndrome de Horner ipsilateral, hemihipostesia
termo-álgica nos membros contralaterais e na hemiface ipsila-
teral, vertigens, náuseas/vómitos, paralisia ipsilateral do pala-
to, laringe e faringe, ataxia apendicular ipsilateral e lateropul-
são axial ipsilateral. O quadro completo da síndrome de
Wallenberg, incluindo todos os elementos semiológicos acima
referidos, é uma apresentação clínica rara.

Caso Clínico 
Doente do sexo feminino, de 74 anos, com antecedentes

de hipertensão arterial, multienfartes cerebrais sequelares,
dislipidémia e ateromatose carotídea, que recorreu ao serviço
de urgência por quadro súbito de tonturas, náuseas, “olho
direito fechado”, parestesias na hemiface direita e dificuldade
na marcha. O exame neurológico revelou uma síndrome de

Horner direita, parésia facial direita central (sequelar), ataxia
com decomposição do movimento nas provas dedo-nariz e
calcanhar-joelho à direita, hemihipostesia termo-álgica na
hemiface direita e no hemicorpo esquerdo, diminuição do
reflexo de engasgamento à direita, desvio da úvula para a
esquerda, discreta disfonia, marcha de base alargada com
lateropulsão direita e marcada instabilidade postural com
Romberg negativo. A TC-CE identificou várias lesões vascula-
res sequelares e calcificações nos núcleos pálidos. Na RM-CE
destaca-se uma pequena lesão isquémica aguda de dimensão
centimétrica com restrição à difusão a nível da vertente lateral
direita do bulbo e transição bulbo-medular. A doente teve alta
do serviço de neurologia com um plano de reabilitação física,
modificação dos factores de risco cérebro-vascular identifica-
dos e antiagregação plaquetar.

Conclusão
O caso clínico apresentado reúne todos os elementos clás-

sicos da síndrome de Wallenberg, situação raramente descrita
na literatura, servindo de substrato para uma revisão semioló-
gica e neuro-topográfica da síndrome de Wallenberg.

P17. Quadro completo da síndrome de Wallenberg - um caso
clínico

João Raposo, Paulo Coelho, Motasem Shamasna, Pedro Velho, Grilo Gonçalves
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, Coimbra.
E-mail: jpl.raposo@gmail.com
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Introdução
A artéria cerebral média hiperdensa (SACMH) é considerada

um sinal precoce de enfarte extenso e mau prognóstico clínico. 

Objectivo
Determinar a frequência do SACMH, a sua associação com a

severidade neurológica inicial e relevância como factor prognós-
tico em doentes submetidos a trombólise endovenosa com rtPA. 

Métodos
Todos os doentes consecutivamente submetidos a trombó-

lise endovenosa foram incluídos num registo prospectivo. O
valor prognóstico do SACMH foi avaliado em termos de
hemorragia intracraniana (HIC) às 24h, NIHSS à entrada e à
data de alta, prognóstico funcional (escala de Rankin modifi-
cada - mRs) e mortalidade à data de alta e aos 3 meses. A pre-
sença de SACMH e HIC foram avaliados através de TC cere-
bral por um observador independente. 

Resultados
Trinta e sete de 147 doentes (25,2%) apresentavam

SACMH. Este grupo apresentava um NIHSS pré-tratamento
mais elevado que o grupo sem SACMH (valor médio aproxi-
mado de 13 vs 15; p=0.11). O NIHSS médio, à data de alta, foi
de aproximadamente 9 no grupo com SACMH e 6 no grupo

sem SACMH (p=0,021). Após 24 horas da trombólise, o grupo
sem SACMH apresentou maior percentagem de HIC
(19/108=13,1% vs. 11/37=7,6%; p=0,12). À data de alta o
grupo com SACMH apresentava pior prognóstico funcional
(mRs 3-6), (18/37=48,6% vs. 37/110=33,6%; p=0,10) e 3
meses após tratamento 12/28=42,9% vs. 27/96=28,1%;
p=0,14). A mortalidade no internamento e aos 3 meses foi dis-
cretamente superior no grupo com SACMH (3/37=8,1% vs.
8/110=7,3%; p=0,87 no internamento e 6/28=21,4% vs.
11/96=11,5%; p=0,17 três meses após tratamento). Não
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas
em relação ao sexo e idade na composição dos sois grupos. 

Conclusão
Apesar do tamanho limitativo da amostra, traduzido por

valores com pouca significância estatística, os nossos resulta-
dos sugerem que a presença do SACMH está associado a
défices neurológicos mais severos. Após trombólise os doen-
tes com SACMH apresentam NIHSS médio mais elevado à
data de alta, sendo o resultado estatisticamente significativo.
Isto poderá traduzir a pior resposta à trombólise neste sub-
grupo de doentes. Estes doentes apresentam maior mortali-
dade e um pior prognóstico funcional à data de alta e aos 3
meses. A nossa série demonstrou quase o dobro de transfor-
mações hemorrágicas no grupo sem SACMH.

P20. Valor prognóstico da artéria cerebral média hiperdensa em
doentes com enfarte cerebral da circulação anterior
submetidos a trombólise endovenosa

João Rocha1, Raquel Carvalho2, Filipa Sousa1, Margarida Rodrigues1, Carlos Carvalho3, João Pinho1, Ricardo Maré1, Carla Ferreira1, João
Ramalho Fontes1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga; 3-Serviço de Saúde Pública, Centro de Saúde de Penafiel.
E-mail: joaomrocha@gmail.com

Introdução
Apesar da utilização crescente de rt-PA no tratamento do

AVC agudo e da elevada frequência com que este tratamento
se complica de pequenas hemorragias extracranianas, são
raras as hemorragias graves. Apresentamos um caso de
hematoma cervical após a realização de rt-PA intravenoso
num doente com AVC. 

Caso Clínico
Homem de 49 anos, com antecedentes pessoais de alcoo-

lismo, tabagismo e consumo de cannabis, admitido após a
instalação súbita de diminuição de força muscular no hemi-
corpo esquerdo, quando estava em posição ortostática. Não
existia história ou sinais de trauma. No exame neurológico
apresentava anosognosia, parésia do olhar conjugado para a
esquerda, hemianopsia homónima esquerda, disartria, parésia
facial central esquerda, hemiparésia e hemipostesia esquer-
das (NIHSS-14). A TC-CE não mostrou alterações. A conta-
gem de plaquetas, tempo de protrombina e tempo parcial de
tromboplastina activada não tinham alterações. A administra-
ção de rt-PA foi iniciada duas horas e meia após o início de
sintomas. Foi utilizada uma dose total de 68 mg de rt-PA (0.9
mg/kg). Cinquenta minutos após o inicio da perfusão, a hemi-
parésia agravou-se (NIHSS-17). No final da perfusão com rt-
PA detectou-se a presença de um hematoma cervical direito.
A TC-cervical com contraste realizada uma hora após, mos-

trou um hematoma latero-cervical direito, a rodear a artéria
carótida interna estendendo-se para o tecido celular subcutâ-
neo, apresentando a artéria carótida interna direita (ACId) uma
diminuição irregular do calibre. Apesar de se ter detectado um
aumento superficial do hematoma, não ocorreu deterioração
do estado neurológico ou dos parâmetros vitais. Não foi reali-
zada nenhuma terapêutica específica para o hematoma. No
dia seguinte, a TC-CE confirmou a presença de um enfarte
isquémico no território da artéria cerebral média direita. A
ultrassonografia carotidea mostrou uma oclusão não ateros-
clerótica da ACId que foi confirmada pela angiografia cerebral
digital. A ressonância magnética ponderada em T1 com
sequencia de supressão de gordura, realizada duas semanas
após o AVC, mostrou uma imagem espontaneamente hiperin-
tensa latero-cervical, compatível com um hematoma a rodear
o segmento inicial da ACId. Os estudos de coagulação, autoi-
munidade e serológicos não mostraram alterações. O ecocar-
diograma transesofágico mostrou um”foramen oval patente”.

Discussão
Não estão descritas na literatura casos de hematoma cer-

vical após tratamento com rt-PA-IV. Colocamos a hipótese de
ter ocorrido um traumatismo minor negligenciando que cau-
sou a dissecção da carótida interna direita e lesão dos tecidos
moles. A utilização de rt-PA foi um factor facilitador da ocor-
rência do hematoma. 

P19. Hematoma cervical após trombólise intravenosa
Ana Catarina Fonseca, Ruth Geraldes, Teresa Pinho e Melo
Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa.
E-mail: catarinagfonseca@gmail.com
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Introdução
A “Via Verde do AVC” foi implementada no Hospital Pedro

Hispano (HPH) em Junho de 2007, para garantir acesso à tera-
pêutica trombolítica endovenosa o mais precocemente possí-
vel. O nosso objectivo foi analisar a eficácia e resultados clíni-
cos no grupo de doentes submetidos a esta terapêutica, ao
longo dos dois primeiros anos.

Métodos
Estudo retrospectivo e transversal dos doentes com AVC

isquémico submetidos a trombólise intravenosa entre Junho
de 2007 e Junho de 2009. Foram analisadas as características
à admissão e alta, a evolução hospitalar e o desfecho clínico
após 3 meses, com base na consulta da base de dados da
“Via Verde do AVC” e na análise de processos clínicos.

Resultados
Foram tratados 46 doentes num total de 130 activações da

Via Verde do AVC. Destes, 54% eram homens e a idade média
foi de 67 anos (41-80). Os factores de risco vascular mais fre-
quentes foram HTA (76%), dislipidemia (52%), diabetes (39%) e
tabagismo (37%). 20% dos doentes tinham fibrilhação auricular
prévia. O tempo médio decorrido desde do início dos sintomas

até à admissão foi de 66 minutos e o tempo médio porta-agu-
lha foi de 67 minutos. 23 doentes sofreram enfartes totais (TACI),
16 enfartes parciais (PACI) e 7 enfartes lacunares (LACI). A
média de pontuação da escala de NIHSS à admissão foi de 13
(3-22). O score ASPECTS variou entre 6 e 10. Às 24 horas assis-
tiu-se a melhoria clínica em 80% dos doentes e agravamento
em 11%, com um diferencial da pontuação de NIHSS entre a
admissão e as 24 horas de -5,2. A mortalidade nas primeiras 24
horas foi de 2%. Na avaliação aos 3 meses, 6 doentes falece-
ram e perdeu-se o seguimento em 2 doentes. Dos restantes
doentes, 68% pontuavam ≤5 na escala de NIHSS e 65% apre-
sentavam ≤2 na escala de Rankin modificada.

Conclusões
O número de doentes admitidos pela Via Verde correspon-

de a uma pequena percentagem do total de doentes com
doença cerebrovascular isquémica internados no nosso hospi-
tal. Os valores obtidos para os tempos de circulação intra-hos-
pitalar e desfechos clínicos são sobreponíveis aos encontrados
na literatura. A realização de um ponto de situação aos 2 anos
de Via Verde permitiu-nos avaliar e reconsiderar o protocolo em
curso, de forma a melhorar os desempenhos futuros. 

P21. Análise de resultados dos dois primeiros anos de
implementação da “Via Verde do AVC” no Hospital Pedro
Hispano

Filipe Correia1, Adriana Alves2, Nuno Príncipe2, Inês Rego3, Rui Barros2, Ricardo Rego1

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Medicina Interna e 3-Serviço de Imagiologia, Hospital Pedro Hispano, Matosinhos.
E-mail: filipemajo@netcabo.pt 

Introdução
Sabe-se da literatura que existem diferenças epidemiológi-

cas nos doentes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), con-
soante o sexo. Retirando os factores hormonais, todos os res-
tantes factores de risco são comuns a ambos os sexos e em
todos o risco de AVC é diferente.

Objectivos
Estudar e comparar a prevalência dos factores de risco na

população de doentes com AVC num serviço de Neurologia
durante 1 ano, Identificar diferenças epidemiológicas dos fac-
tores de risco cérebro-vascular consoante o sexo.

Material e Métodos
Foram estudados retrospectivamente os dados demográfi-

cos e factores de risco de doença cérebro-vascular de uma
população de 596 doentes internados no Serviço de
Neurologia do Centro Hospitalar de Coimbra no período com-
preendido entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de
2008. Os doentes foram divididos em dois grupos consoante

o género. Foi calculada a prevalência dos factores de risco
cérebro-vascular em cada grupo. Foram estudados tipo de
AVC, idade aquando do evento, a existência de deslipidémia
prévia ou o seu diagnóstico durante o internamento, sedenta-
rismo, tabagismo, Obsidade, o presença de fibrilhação auricu-
lar ou outras arritmias cardiacas, existência de AITs prévios a
presença de foramen oval patente e ou outras anomalias da
parede auricular no estudo ecocardiográfico, o diagnóstico de
estenose carotídea e grau de estenose no dopller carotideo-
vertebral, doseamento de homociteinémia, presença de sín-
drome antifosfolípidico. 

Resultados
A prevalência de factores de risco foi objecto de análise e

comparada entre sexos. 

Conclusões
Existem diferenças nos factores de risco entre sexos, o

conhecimento destas diferenças é fundamental na avaliação
integrada do doente com AVC.

P22. Acidente Vascular Cerebral numa população Hospitalar
análise comparativa entre sexos 

Rui Marques, Paulo Coelho, Florbela Pissarro, J. Grilo Gonçalves
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de Coimbra, Coimbra.
E-mail: ruijm2@gmail.com
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Introdução
A unidade de AVC do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa fun-

ciona no Departamento de Medicina e é composta por 4 camas
monitorizadas mistas. Tem apoio diário de Medicina Interna,
Neurologia, Enfermagem e Assistente Social. As especialidades
de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Fisiatria e Imunohemoterapia
dão apoio em regime de consultadoria. A existência de uma uni-
dade estrategicamente localizada, com uma equipa de aborda-
gem definida, permite a pluridisciplinaridade no acompanha-
mento dos doentes internados por AVC e AIT. 

Objectivos
Caracterizar a população de doentes internados na unida-

de de AVC num período de 2 meses e necessidade de reinter-
namento nos 3 meses após a alta.

Metodologia
Estudo de desenho longitudinal retrospectivo no qual foram

incluídos todos os doentes admitidos na unidade de AVC entre
14 de Julho e 14 de Setembro de 2009. A análise incidiu sobre
as seguintes variáveis: idade, sexo, motivo de internamento /
diagnóstico de saída, etiologia, realização de trombólise endo-
venosa, índice tornozelo-braço, mRANKIN à data da alta e
necessidade de reinternamento nos 3 meses após a alta.

Resultados
Foram incluídos 53 doentes (64.2% do sexo masculino e

35.8% do sexo feminino) com idade média de 59 ± 12 anos.
Reportaram-se 26 casos de enfarte cerebral (segundo a clas-
sificação de Bamford - Oxford: 17 PACI, 5 TACI, 3 LACI e 1
POCI), 10 casos de AIT (9 AIT´s carotídeos e um AIT vertebro-
basilar), 10 casos de hemorragia cerebral e um caso de trom-
bose dos seios venosos. Em 6 doentes o diagnóstico de saída
não correspondeu a doença cerebrovascular. Todos os casos
de hemorragia cerebral tinham etiologia provável hipertensiva.
Nos enfartes cerebrais/AIT´s em 29 doentes foi identificada
etiologia aterotrombótica e em 6 cardioembólica. Foram iden-
tificados dois casos de foramen oval patente e dois de este-
nose carotídea hemodinamicamente significativa. Um doente
realizou trombólise endovenosa. Apenas um doente apresen-
tava índice tornozelo-braço <0.9. À data da alta 52.8% dos
doentes apresentavam mRANKIN ≤2. Todos os doentes foram
orientados para a consulta externa e avaliados após 1 e 3
meses. Cinco doentes faltaram ao follow-up. Três doentes
necessitaram de reinternamento (um por causa infecciosa e
dois por novo evento cerebrovascular).

Conclusões
No presente estudo salienta-se a idade média inferior a 60

anos, elevada percentagem de hemorragias cerebrais e a
normalidade do índice tornozelo-braço na quase totalidade
dos doentes.

P23. Unidade de AVC: análise de dois meses de actividade
Vítor Fagundes, André Paupério, Marco Ribeiro, Alice Castro, Anabela Silva, Isabel Almeida, Carla Fraga
Centro hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, Penafiel.
E-mail: vitorfagundes@hotmail.com

Introdução 
Apesar da disponibilidade crescente de opções para trata-

mento agudo do AVC isquémico, e o alargamento da janela
terapêutic a, o factor tempo continua a ser o principal factor de
exclusão de doentes para tratamento agudo, calculando-se
que apenas 3% dos doentes com AVC seja submetido a trom-
bólise. Com o apoio da SPAVC têm sido ralizadas a nível
nacional diversas campanhas para alertar as pessoas em rela-
ção ao AVC.

Objectivo
Determinar os principais factores relacionados com atraso

na chegada ao serviço de urgência (SU)dos doentes com sin-
tomas de AVC.

Métodos
Análise prospectiva dos dados referentes aos primeiros

300 doentes admitidos no SU com défices neurológicos
sugestivos de AVC (classificação OMS).

Resultados
Registaram-se os dados referentes a 300 doentes com sin-

tomas de AVC em 79 dias consecutivos (de 1 de Junho a 18

de Agosto de 2009). A distribuição entre géneros foi seme-
lhante, com idades entre 21 e 96 anos. Noventa por cento dos
doentes tinham diagnóstico de doença vascular cerebral e
66% AVC isquémico. Apenas um terço dos doentes (34%)
chegou ao SU antes dos 270 minutos após o início dos sinto-
mas, e este valor só aumenta para 42% se incluirmos os doen-
tes até às 6h. A via verde intra-hospitalar foi activada em 30%
dos doentes, e o INEM foi responsável pela activação em 46%
dos casos. Verificou-se que os doentes que não chegam a
tempo mais frequentemente vivem sozinhos (p=0,02). A dis-
tância ao SU não influenciou significativamente a chegada
dentro da janela terapêutica, mesmo para os doentes que che-
garam até aos 90 minutos. Os doentes com AVC prévio recor-
rem mais precocemente ao SU (p=0,01). De todos os AVCs
isquémicos apenas um quarto chegou dentro da janela tera-
pêutica e 6% foram submetidos a trombólise. 

Conclusão
A maioria dos doentes com AVCs potencialmente tratáveis

(75%) chega ao SU fora da janela terapêutica. A distância ao
SU não influencia significativamente o tempo de chegada. O
reconhecimento dos factores de atraso na vinda ao SU é fun-
damental para definir estratégias de actuação.

P24. Porque continuam os doentes com AVC a chegar tarde
demais

Margarida Rodrigues, João Pinho, Filipa Sousa, João Rocha, Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes
Unidade AVC, Hospital de São Marcos.
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Introdução
A capacidade de identificação de um AVC pela população

é um factor determinante para o sucesso da via pré-hospita-
lar. No entanto, programas anteriores de divulgação em massa
não se têm reflectido na melhoria dos conhecimentos pela
população em geral. A selecção e utilização de subgrupos
especialmente sensibilizados (e.g. familiares de doentes inter-
nados por AVC) pode melhorar esta realidade. 

Objectivo
Avaliação de um programa estruturado de divulgação à

população de informação sobre a identificação e procedimen-
tos a ter no AVC agudo.

Material e Métodos
Foi construído um cartaz em formato A4, com o título do

programa no topo, uma imagem alusiva ao cérebro em risco e
à importância do tempo, a lista de sinais de alerta para o AVC
aconselhados pela SPAVC, e instruções sobre como activar a
via verde do AVC desenvolvida pelo INEM. Em cada 20 inter-
namentos consecutivos por AVC, foram randomizados 10
internamentos para o ramo de intervenção e 10 para o ramo
placebo (blocos permutados). A intervenção consistiu numa
sessão com o doente, familiar mais responsável e o enfermei-
ro onde lhes foram entregues cinco cartazes e pedido que os
distribuíssem por quatro casas vizinhas com instruções para
os colocarem no frigorífico da cozinha no prazo de uma sema-

na. Uma semana depois foi controlada telefonicamente a apli-
cação do cartaz e um mês depois efectuado um inquérito tele-
fónico em todas as habitações.

Resultados
Foram randomizados 60 internamentos, (30 alvo de inter-

venção) e distribuídos 150 cartazes. O n.º médio de coabitan-
tes foi de 3,5 (dp=1,14), distribuídos em média por 2 gerações.
A idade média dos questionados foi 46,6 (dp=14,6), sendo
75% mulheres e a média de anos de escolaridade 7,48
(dp=3,8). No ramo de intervenção, às 4 semanas, 64,5% apre-
sentavam todas as respostas certas (5/5) e 74,2% conheciam
correctamente os sinais de alerta da SPAVC, enquanto nos
controlos esses valores foram apenas 8% e 20% respectiva-
mente. Serão apresentados dados estatísticos detalhados. 

Conclusão
Em face dos resultados, a estratégia passou a ser aplicada

em todos os internamentos de doentes com AVC/AIT no
Hospital, sendo abordados por ano cerca de 3% da popula-
ção de referência. O programa instituído tirou partido da estru-
turação actual dos cuidados de saúde, da organização familiar
e social, e da possibilidade de seleccionar um subgrupo mais
sensibilizado para o AVC. O baixo custo, facilidade de aplica-
ção e duração do estímulo facilitam a reprodutibilidade da
estratégia e a divulgação futura em âmbito nacional. 

P25. Pare o AVC – Estratégia para informação á população sobre
detecção precoce e modo de actuação (estudo piloto) 

Vítor Tedim Cruz, Ivânia Alves, Neusa Sá, Sónia Brandão, Aldiro Magano, Paula Coutinho
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga.
E-mail: vtedimcruz@iol.pt

Objectivo
Reflectir e analisar que acções de enfermagem, à pessoa

com compromisso neurológico, diminuem a mortalidade e
morbilidade associada, adaptadas ao contexto de Neuro-
radiologia.

Metodologia
Revisão sistemática da literatura, como recurso a uma base

de dados: MEDLINE with Full Text, British Nursing Index.

Resultados
Os factores encontrados associados positivamente ao

aumento da expectativa de vida e diminuição da co-morbilida-
de foram: uma avaliação neurológica estandardizada combi-
nada (NIHSS e GCS), monitorização contínua da Pressão de
perfusão cerebral, vigilância permanente dos sinais vitais, gli-
cemia capilar e do coeficiente de ventilação/perfusão, contro-
lo da dor e da estimulação externa com recurso a terapêutica
analgésica e sedativa, destacando-se o efeito neuro-protector
semelhante do Tipoental, Propofol e Etomiodato. A causa
detectada com maior incidência na hipertensão intra-craneana
foi o edema cerebral, em que a elevação da cama a 30º, a
administração de um bólus de sedação antes das mobiliza-
ções e a utilização de manitol se revelaram eficazes. 

Conclusões
No contexto de prestação de cuidados de enfermagem a

pessoas submetidas a angiografia de diagnóstico e/ou interven-

ção endovascular, a avaliação neurológica deve ser valorizada
pré, intra e pós-operatoriamente, como uma ferramenta indis-
pensável na detecção e tratamento precoce das alterações neu-
rológicas, que podem evidenciar sobretudo, vasoespasmo,
edema ou hemorragia cerebral, hipertensão intracraneana e
isquémia, que garantem a gestão do risco e a segurança do
doente. Tendo em conta a presente revisão sistemática da lite-
ratura, considera-se pertinente a transposição destes contribu-
tos para a prática profissional em neuro-radiologia, que passa
pela implementação de uma efectiva colheita de dados. Esta
pode ser obtida junto do doente/família/pessoa significativa,
processo clínico ou outros profissionais de saúde integrados no
seu plano de cuidados, que permite deste modo conhecer fac-
tores de risco e estabelecer em simultâneo um termo compara-
tivo da evolução neurológica e hemodinâmica da pessoa. É fun-
damental contemplar, de igual modo, a explicação do procedi-
mento a realizar, de forma a desmistificar eventuais dúvidas e
receios ansiogénicos que podem provocar uma elevação da
pressão intra-craniana. No intra-procedimento revela-se essen-
cial assegurar a existência de um acesso venoso periférico de
bom calibre para poder recorrer a medidas farmacológicas,
monitorização contínua dos sinais vitais, vigilância dos valores
de gasimetria arterial e tempo de coagulação activada (ACT),
suporte sedo-analgésico ou anestésico, bem como promover
um ambiente tranquilo e fisicamente seguro, dado que a negli-
gência de hemicorpo ou estados de desorientação temporo-
espacial e agitação psico-motora, são sintomas frequentes dos
doentes que recorrem ao serviço de Imagiologia.

P26. Abordagem da pessoa com alterações neurológicas em
enfermagem de neuro-radiologia

Ana Filipa Ramos, Ana Maria Ribeiro, Carla Alexandra Barros
Serviço de Imagiologia, CHLN – Hospital de Santa Maria, EPE Lisboa. 
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Este estudo teve como objetivo identificar a correlação exis-
tente entre sintomas depressivos e a perda da capacidade fun-
cional em pacientes pós-acidente vascular cerebral, buscando
traçar o perfil funcional dos mesmos, relacionar os sintomas
depressivos com a perda da capacidade funcional e traçar o
perfil subjetivo dos pacientes em relação a sua percepção da
doença. A amostra foi composta por 20 pacientes com diag-
nóstico de Acidente Vascular Cerebral do Setor de Terapia
Ocupacional do Serviço de Fisiatria e Reabilitação do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre. Os instrumentos utilizados na pes-
quisa foram a Medida de Independência Funcional (MIF),
Inventário de Depressão de Beck (BDI) e um questionário sub-
jetivo composto por 10 questões abertas referentes à percep-
ção quanto as incapacidades adquiridas com a doença.

Compuseram o estudo 11 (55%) homens e 9 (45%) mulhe-
res com idade média de 55,5 anos, a pontuação geral para
capacidade funcional no MIF foi 107,10 pontos caracterizando
Dependência Modificada e no BDI 17,88 pontos caracterizan-
do Depressão leve à moderada. Os dados qualitativos
demonstram forte associação entre a perda da capacidade
funcional para realizar atividades de vida diária (AVD), ativida-
des de vida prática (AVP) e o abandono do trabalho com sin-
tomas depressivos, sendo referido sentimentos de tristeza,
raiva, frustração e dificuldades em aceitar as incapacidades
adquiridas com a doença.

P27. Investigação da correlação entre sintomas de depressão
em pacientes pós-acidente vascular cerebral e a perda da
capacidade funcional

Nicole Ruas1, Eliana dos Anjos2, Renata Cristina Rocha da Silva2,3, Fábio Coelho Guarany3,4

1-Programa de Pós Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente – UFRGS; 2-Centro Universitário Metodista IPA; 3-Serviço de Fisiatria e
Reabilitação – HCPA – Porto Alegre – Brasil; 4-Programa de Pós graduação em Ciências Médicas-UFRGS.
E-mail: nicole_ruas@yahoo.com.br

Na reabilitação do utente com Acidente Vascular Cerebral
é fundamental ter em consideração os problemas e complica-
ções associados, como é o caso do ombro doloroso. Esta
patologia salienta-se pela sua frequência, alto grau de incapa-
cidade funcional, sofrimento por parte do utente e conse-
quente impacto negativo no processo de reabilitação, ocor-
rendo em cerca de metade dos hemiplégicos. 

É importante que cada profissional de saúde que lide com o
utente com AVC tenha bem consciente os factores que desen-
cadeiam o ombro doloroso. Usualmente, a dor no ombro desen-

volve-se num padrão típico, embora também possa ocorrer
subitamente como resultado de um incidente traumático. 

Este cartaz tem como objectivo relembrar a todos os gru-
pos profissionais as alterações da anatomia e biomecânica do
ombro hemiplégico, assim como as consequências da forma
como o manuseamento do membro lesado é efectuado, tanto
na mobilização como nas transferências incorrectas, assim
como algumas pegas realizadas durante as AVD´s, tanto por
parte dos profissionais/cuidadores como do próprio utente.

P28. O ombro doloroso no AVC
Sílvia Melo. Maria Rosário Martins, Cláudia Mendes, Isabel Mota
Centro Hospitalar Médio Tejo – Unidade de Tomar (Hospital Nossa Senhora da Graça)
E-mail: silvia.melo@chmt.min-saude.pt; maria.martins@chmt.min-saude.pt; cfm_cmf@hotmail.com; motalopes@hotmail.com
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Introdução
Os mecanismos que estão subjacentes à plasticidade neu-

romuscular no Acidente Vascular Cerebral (AVC) têm sido
objecto de estudo, em várias áreas científicas.
Nomeadamente, a análise dos padrões de movimento (procu-
ra quantificar a recuperação dos mesmos) e a avaliação da
função e reorganização do cérebro após o AVC. A interligação
destas duas vertentes pode ajudar a identificar conhecimentos
específicos sobre a plasticidade, no sentido de perceber quais
os factores externos que influenciam o seu desenvolvimento.
Neste contexto, têm sido realizados vários estudos que ten-
tam compreender a adaptabilidade do cérebro em função do
comportamento motor.

As terapias motoras, como o “constraint-induced-move-
ment-therapy” (CIMT) e a fisioterapia propõem-se modificar a
plasticidade, através da integração dos componentes de
movimento alterados por défice neurológico.

A CIMT consiste na inibição dos movimentos do membro
superior menos afectado (restringindo-o com recurso a um
sling) associada a uma estimulação intensiva do membro
superior parético/plégico. A fisioterapia integra, entre outros,
métodos como o conceito de Bobath, que utiliza a facilitação
do movimento, dentro dos parâmetros normais.

Objectivo
Identificar a relação entre a integração de padrões de movi-

mento no membro superior parético/plégico e as alterações
cerebrais no AVC.

Metodologia
Foi realizada uma pesquisa de artigos na base de dados

Pubmed, entre Janeiro de 2008 e Agosto de 2009, com as
palavras-chave: “plasticity”, “movement” “stroke”, “recovery”
e “review”. Foram encontrados 15 artigos, 13 cumpriam os cri-
térios de inclusão.

Resultados
Os estudos analisados apresentam níveis de especificida-

de diferentes. Oito artigos referem que a reabilitação motora
está associada ao aumento de função e consequente diminui-
ção da incapacidade no AVC. Dois artigos relacionam a fisio-
terapia e o CIMT à plasticidade cerebral. Um artigo refere
níveis de activação cerebral superior nos movimentos multi-
direccionais e complexos. O CIMT apresenta evidências de
que promove a comunicação inter-hemisférica, num artigo.
Três artigos mencionam a recuperação funcional do membro
superior plégico/parético associada à activação do córtex
motor ipsilesional e à inibição do córtex motor contralesional.

Conclusões
As evidências indicam que as terapias motoras devem pri-

vilegiar a inclusão de tarefas motoras complexas e multi-direc-
cionais associadas à inibição de compensações, direccionan-
do a plasticidade para a integração do movimento. No futuro,
investigações que desenvolvam a interdisciplinaridade das
vertentes neuromuscular e cerebral podem contribuir para
identificarem terapias motoras mais eficientes. 

P29. Plasticidade neuromuscular do membro superior
plégico/parético após Acidente Vascular Cerebral. 
Revisão da literatura

Ana Cristina Inácio1, Ana Sequeira1,2, Sofia Pinto1

1-Hospital Garcia de Orta, Almada (HGO); 2-Escola superior de Saúde Egas Moniz, Almada
E-mail: Ana.Cristina.Inácio@iol.pt; anacvsequeira@yahoo.com; ftsofiapinto@gmail.com

“Para a maioria das pessoas que sobrevivem a um
Acidente Vascular Cerebral, a reabilitação é uma das partes
fundamentais do tratamento. Esta deve ter início em fases pre-
coces, nos primeiros dias após o AVC, ainda no hospital, e,
posteriormente, fora deste.

É fundamental a cooperação do próprio utente, família/cui-
dador para obter bons resultados no programa de reabilitação.
O utente deve ser estimulado continuamente para reintegrar a
sua vida, ainda que com limitações.

O cartaz tem como objectivo realçar a importância das três
terapias de reabilitação (Fisioterapia, Terapia Ocupacional e
Terapia da Fala) no AVC, pois significa ajudar o utente a usar
plenamente toda a sua capacidade, a reassumir a sua vida
anterior adaptando-se à sua actual situação, favorecendo a
sua recuperação funcional, motora e neuropsicológica, pro-
movendo assim a sua integração familiar, social e profissional.
Um programa de reabilitação adequado contribui para a recu-
peração da auto-estima do utente.”

P30. As terapias de reabilitação no AVC
Maria Rosário Martins, Sílvia Melo, Cláudia Mendes, Isabel Mota, Susana Lourenço, Carina Gameiro
Hospital Nossa Senhora da Graça Tomar / CHMT – Unidade de Tomar.
E-mail: maria.martins@chmt.min-saude.pt; silvia.melo@chmt.min-saude.pt; cfm_cmf@hotmail.com
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Apesar dos inúmeros avanços ao nível da prevenção e
intervenção perante o AVC, este continua a ser a condição
mais prevalente e com grande impacto na sociedade, sendo
classificado como a doença crónica mais incapacitante. Num
survey internacional (com a participação de experts de 46 paí-
ses usando o método de delphi), o AVC foi a condição que
revelou um maior impacto nas várias componentes e catego-
rias da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF),
afectando quase toda a envolvente da saúde e funcionalidade.

A aprovação da CIF na 54ª Assembleia da OMS, em 2001, é
o primeiro modelo universalmente aceite, cuja classificação de
funcionalidade, incapacidade e saúde, marca um passo impor-
tante no desenvolvimento de instrumentos de medida, mas
sobretudo no entendimento e compreensão destes conceitos.

A CIF apresenta a proposta de operacionalizar as acções
de saúde em dife¬rentes dimensões por meio de uma pers-
pecti¬va biológica, individual e social, não se limitando a clas-
sificar somente as características biológicas da condição de
saú¬de. Além disso, a CIF apresenta o objectivo de padronizar
a linguagem internacional para as componentes da saúde, com
o uso dos concei¬tos de funcionalidade, incapacidade, estru-
tu¬ras e funções do corpo, actividade, participação, deficiên-
cia, limitação de actividades, restrição na participação e os fac-

tores contextuais que in¬fluenciam a saúde do indivíduo.
São raros os estudos em Portugal que tenham utilizado a

CIF enquanto ferramenta avaliativa ou medida de resultados e
consequentemente o seu impacto nos cuidados de saú¬de. A
pouca utilização da CIF decorre do facto de ser uma classifi-
cação recente e complexa que apresenta dificuldades durante
a sua ope¬racionalização clínica. Essa situação é consequên-
cia da escassez de instrumentos valida¬dos conforme o
modelo e do problema da dificuldade teórica acerca do pro-
cesso de funcionalidade, por parte dos profissionais da saúde.

No sentido de facilitar a sua aplicabilidade, têm sido desen-
volvidos estudos internacionais multicêntricos, que visam a
validação de listagens mais curtas e nucleares relativamente a
algumas condições de saúde – os Core Set´s.

O Core Set do AVC, bem como o seu Core Set Breve, são
um marco importante no desenvolvimento de uma ferramenta
imprescindível para o processo de avaliação e consequente-
mente da intervenção desta disfunção, nos diferentes aspec-
tos biopsicossociais, conforme holisticamente se pretende
que seja a sua abordagem.

Pretendemos com este trabalho divulgar o modelo biopsi-
cossocial da CIF aplicado ao AVC, nomeadamente o seu pro-
cesso de implementação e a sua aplicabilidade clínica. 

P31. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapa-
cidade e Saúde na avaliação do Acidente Vascular Cerebral

Ana Paula Fontes
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, Portimão.
E-mail: anapaulafontes@gmail.com

Com o aumento da esperança média de vida e o desenvol-
vimento da medicina, algumas patologias agudas, que eram
frequentemente fatais, deram lugar a doenças crónicas e a
incapacidades com elas relacionadas, que podem comprome-
ter o processo comunicativo, linguístico e/ou de alimentação.
São exemplo de patologias neurogénicas decorrentes de AVC:
a afasia, patologia da linguagem quer compreensiva quer
expressiva; a disartria, patologia da fala e a disfagia, patologia
da deglutição. 

A medição da prestração de cuidados de saúde com qua-
lidade deve ser considerada actualmente, e de acordo com a
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde de 2001, em
três grandes níveis: as funções e estruturas do corpo, a activi-
dade e a participação, não descurando os factores ambientais
que facilitam ou criam barreiras à funcionalidade do indivíduo.

Os objectivos desta apresentação são analisar os “core set
for stroke” baseados na investigação publicada até ao
momento e reflectir sobre a sua aplicabilidade num contexto

de abordagem multidisciplinar da pessoa. 
Sendo a comunicação um direito fundamental, e a mesma

uma base para o estabelecimento da relação terapêutica, deve
por isso ser prioritário assegurar um ambiente que promova a
comunicação do individuo. Cabe ao profissional de saúde, ir
ao encontro das necessidades do cliente, pois apenas desta
forma se poderá garantir uma prestação de serviços inviduali-
zada, promotora da qualidade de vida do indivíduo. A remoção
de barreiras e implementação de facilitadores à comunicação
poderá assegurar uma maior qualidade na prestação multidis-
ciplinar de cuidados. 

Desta forma é necessário promover, junto das várias áreas
profissionais que intervêm com a pessoa que sofreu um AVC,
uma maior divulgação dos princípios orientadores e da utiliza-
ção sistemática da CIF, no sentido de desenvolver uma abor-
dagem holística nos diferentes niveis de intervenção. Esta
abordagem multidisciplinar centrada na pessoa com AVC e
seus cuidadores premitirá ganhos em saúde, sociais e econó-
micos estabelecendo a evidência baseada na prática.

P32. Funcionalidade, Incapacidade e Saúde no AVC
Paula Vital, Catarina Ramos, Ana Coutinho, Ana Mantas, Margarida Ramalho
Universidade Atlântica, Barcarena. 
E-mail: pvital@uatla.pt
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Introdução
A Unidade de Convalescença do Hospital do Espírito Santo

de Évora E.P.E., integrada na Rede Nacional de Cuidados
Continuados, tem como missão dedicar-se especificamente à
reabilitação de pessoas atingidas por Acidente Vascular
Cerebral e patologias similares que, embora não tendo indica-
ção para internamento hospitalar em situação aguda, carecem
de apoio personalizado, global, multidisciplinar e intensivo que
o meio hospitalar onde se encontra integrada disponibiliza.

Ao elaborarmos esta apresentação, pretendemos partilhar
a nossa experiencia, com os demais profissionais, proporcio-
nando assim momentos de troca ideias e de novos saberes,
constituindo-se uma mais-valia, como profissionais de saúde
que à doença vascular cerebral dedicam peculiar atenção. 

Apresentação
A missão da nossa Unidade é contribuir para o bem-estar

e qualidade de vida da pessoa, que se encontra com perda
transitória de autonomia, potencialmente recuperável, neces-
sitando de cuidados clínicos, de reabilitação e de apoio psi-
cossocial, em regime de internamento de convalescença,
especializado em reabilitação de pessoas com AVC. 

Neste contexto, olhamos o processo de reabilitação, como
global, dinâmico e contínuo, dirigido ao ser humano de forma
a corrigir, conservar, melhorar ou recuperar as aptidões e
capacidades funcionais tão rapidamente quanto possível. 

Os objectivos gerais, decorrentes do internamento na
Unidade são a maximização da capacidade funcional, o forne-
cimento da autonomia pessoal ao utente e capacitação de
competências ao cuidador e ainda a expansão do leque de
opções que o utente e a sua família devem possuir no momen-
to da alta. 

No decorrer desta apresentação, abordaremos O Processo
de Reabilitação, os princípios orientadores na prestação de cui-
dados, a equipa interdisciplinar e a abordagem do modelo de
cuidados desenvolvido na Unidade. Apresentaremos ainda
dados relativos à evolução do utente, aos quais contém a
Medida de Independência Funcional (MIF) e a caracterização da
dependência nas AVD’s, manifestada pelo Índice de Katz (Índi-
ce de Dependência nas Actividades da Vida Diária e pelo Índice
de Lawton (Índice de Actividades Operacionais da Vida Diária). 

Conclusões
A prestação de cuidados, prevista na rede, pretende uma

abordagem pluridimensional, orientada para a promoção da
qualidade de vida, com ênfase na reabilitação e promoção da
autonomia e na participação dos utentes e famílias.

Somente a actuação harmoniosa, de todas as partes do
sistema, pode garantir o sucesso do modelo de cuidados con-
tinuados integrados.

P33. Unidade de Convalescença para Reabilitação de Doentes
com Acidente Vascular Cerebral – A Nossa Experiência

Fernando Manuel Pinheiro Roques, Maria Lisete Santos Mendes Candeias 
Hospital do Espírito Santo de Évora E.P.E, Évora.
E-mail: sec.convalescenca@hevora.min-saude.pt

Preparar utentes e família/cuidadores para reorganizarem a
vida nos seus lares e no processo de reabilitação após um
Acidente Vascular Cerebral, tem-se tornado cada vez mais fre-
quente no quotidiano das famílias. Para ajudar a equipa que
trabalha com o utente com AVC, a interacção do cuidador no
processo de reabilitação, é fundamental. Assim, é imprescin-
dível compreender como o cuidador define a situação viven-
ciada, tentando antever qual a direcção que está a adoptar ou,
provavelmente, adoptará perante o processo de reabilitação.

As pessoas que sofreram um AVC devem, por si próprias e

o mais cedo possível, procurar a autonomia e desempenhar
um papel activo na sua recuperação. O cuidador tem um papel
único na estimulação do utente com a finalidade de obter bons
resultados.

O cartaz tem como objectivo realçar a importância fulcral
que o cuidador tem durante todo o processo de reabilitação,
contribuindo da melhor forma para a recuperação e autonomia
do utente que sofre um AVC, relembrando assim a todas as
pessoas envolvidas na reabilitação essa importância.

P34. O papel do cuidador pós-AVC
Cláudia Mendes, Maria Rosário Martins, Sílvia Melo, Isabel Mota
Hospital Nossa Senhora da Graça Tomar / CHMT – Unidade de Tomar
E-mail: cfm_cmf@hotmail.com; maria.martins@chmt.min-saude.pt; silvia.melo@chmt.min-saude.pt
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