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Formação Cientifica actualizada – base essencial para um actuação médica adequada

Damos as boas vindas a todos quantos quiseram e puderam participar no grande fórum

nacional da doença vascular cerebral.

Felicitamos a vossa opção de valorização cientifica num Tema tão abrangente quanto preo-

cupante, e por tal merecedor da maior atenção, como é a doença vascular cerebral com um

peso social ultrapassando em larga escala as patologias a que o ser humano está sujeito.

Pretendemos uma presença, numerosa sim, mas com atitude pró-activa não hesitando em

questionar, no tempo adequado os diversos Prelectores enriquecendo desta forma o Programa

Cientifico.

Este, como os anteriores Congressos, foi preparado no sentido da atractividade baseada

na escolha dos Temas abrangendo conceitos novos e terapêuticas inovadoras.

É bem clara a noção de que a doença vascular cerebral não é exclusiva do envelhecimen-

to e salienta-se a importância dos factores de risco vascular na deterioração cognitiva.

As Unidades de AVC merecem atenção bem evidente no Programa dada a sua importân-

cia na abordagem da fase aguda do AVC com benefícios para a diminuição da mortalidade e

da incapacidade dele resultantes com evidência cientifica demonstrada.

Bem cientes da defesa desta importante conquista, atenção terá que ser prestada para que

eventuais medidas de ordem económica não as possam minimamente por em causa.

A pluridisciplinaridade necessária ao bom entendimento na abordagem do AVC nos seus

aspectos preventivos e curativos está bem patente no Programa Cientifico.

O modelo organizativo que sempre manteremos permitindo o seu aproveitamento total

pelos participantes é sem duvida uma mais valia que não é demais salientar.

Em tempo de dificuldades de todos conhecidas termos a presença tão significativa da

Indústria Farmacêutica  é um sinal muito positivo. O Tema interessa  e desse interesse novos

instrumentos de ordem preventiva e curativa continuarão, certamente, a estar à disposição para

um cada vez melhor resultado no combate a esta patologia.

A Vossa boa valorização cientifica será a melhor forma de uma actuação adequada.

Tal é o desiderato fundamental deste Congresso

Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro

(Presidente do Congresso) (Presidente da Comissão Cientifica)
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COMUNICAÇÕES ORAIS – CASOS CLÍNICOS
Presidência: Dra. Ana Luísa Cruz, Dr. Miguel Veloso

Doença vascular cerebral no adulto jovem: estamos a dar a devida atenção?
Presidência: Dra. Assunção Tuna, Dra. Isabel Henriques

Generalidades sobre AVC no adulto jovem – Prof. Miguel Viana Baptista 
Da clínica ao diagnóstico etiológico do AVC no adulto jovem – Dra. Ruth Geraldes
Incidental ischemic white matter lesions in young adults: an image based approach
– Prof. Franz Fazekas
Discussão

Intervalo

CONFERÊNCIA – Stroke: a global burden – Prof. Charles D. A. Wolfe
Comentário: Prof. José Ferro

SIMPÓSIO LUSO MEDICAMENTA – Hipertensão Arterial e Doença Vascular e
Cerebral
Presidente: Prof. Castro Lopes
Moderador: Dr. José Nazaré – Introdução 

Hipertensão Arterial, consumo de sal e doença vascular cerebral – 
Prof. Jorge Polónia
Importância da terapêutica da hipertensão no contexto da realidade Portuguesa –
Dr. José Alberto Silva
Conclusões – Dr. José Nazaré

Intervalo

Doença Vascular Cerebral e Cognição
Presidência: Dra. Élia Baeta, Dr. Fernando Pita

Interaction between vascular disease and Alzheimer pathology – Prof. Monique Breteler
Is vascular prevention effective in preventing dementia? – Dra. Ana Verdelho
Discussão

COMUNICAÇÕES ORAIS I 
Presidência: Dr. Augusto Duarte, Dr. Carlos Correia

Intervalo

SESSÃO CONJUNTA COM A SOCIEDADE PORTUGUESA DE HEMATOLOGIA –
Aspectos actuais do tromboembolismo arterial
Presidência: Prof. Castro Lopes, Prof. José Eduardo Guimarães

Fisiologia da Hemostase: Plaquetas e coagulação – Dr. Manuel Campos
Célula endotelial: envolvimento no tromboembolismo – Prof. Sara Morais
Anticoagulação oral na prevenção primária e secundária do AVC – Dr. Carlos Aguiar
Discussão

Apoio Bayer
SESSÃO DE ABERTURA
Convidado: Prof. Levi Guerra – A Consciência de Si e a Arte

08h30 - 09h45

09h50 - 11h05

09h50 - 10h05
10h05 - 10h20
10h20 - 10h50

10h50 - 11h00

11h05 - 11h30

11h30 - 12h10

12h15 - 13h15

13h15 - 15h00

15h00 - 16h00

15h00 - 15h30
15h50 - 15h50
15h50 - 16h00

16h05 - 17h35

17h35 - 18h00

18h00 - 19h10

18h00 - 18h20
18h20 - 18h40
18h40 - 19h00
19h00 - 19h10

19h15
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SESSÃO DO INTERNO – MGF
Presidência: Dra. Gabriela Lopes, Dr. Rui Cernadas
Apresentação interactiva de casos clínicos: 
Dra. Carla Lopes da Mota, Dra. Mariana Martins, Dra. Filipa Castro, Dra. Marta Araújo

CONFERÊNCIA – Critérios ESO para Unidades de AVC – Prof. José Ferro
Comentário: Prof. Manuel Correia

Intervalo

Neurorradiologia e fase aguda do AVC
Presidência: Dr. João Xavier, Dr. Manuel Manita

Avaliação Diagnóstica – Dr. Pedro Pinto
Intervenção endovascular – Dr. José Pedro Rocha Pereira
Discussão

Apoio Grifols

SIMPÓSIO BAYER: Prevenção do AVC na Fibrilhação Auricular
Simplesmente protegendo mais pacientes
Chairman: Prof. Castro Lopes
Co-Chairman: Prof. Lopes Gomes

Necessidades Clínicas Não Satisfeitas na Prevenção do AVC – Prof.ª Elsa Azevedo
Novos Anticoagulantes Orais – Uma Mudança de Paradigma? – 
Dr. Pedro Marques da Silva
Rivaroxaban. Desenvolvimento Clínico – Dr. João Morais

Intervalo

Complicações cardíacas no AVC
Presidência: Dr. António Oliveira e Silva, Dr. João Ramalho Fontes

A visão do Internista – Prof. Miguel Castelo Branco 
A visão do Cardiologista – Dr. Vasco Alves Dias 
A ligação entre o Cérebro e o Coração – Dr. Miguel Tavares
Discussão

COMUNICAÇÕES ORAIS II
Presidência: Dr. Luís Pereira, Dra. Teresa Pinho e Melo

Intervalo

SIMPÓSIO ROTTAPHARM MADAUS: Pitavastatina – Evidências de uma nova
estatina
Chairman: Dr. Alberto Mello e Silva – Presidente da Sociedade Portuguesa de
Aterosclerose, Especialista em Medicina Interna – Director do Serviço de Medicina
1 do Hospital Egas Moniz – Lisboa 
Co-Chairman: Dr. Pedro Marques da Silva – Responsável pelo Núcleo de
Investigação Arterial do Hospital de Santa Marta – Lisboa, Especialista em
Medicina Interna e Farmacologia Clínica 

08h45 - 09h45

09h50 - 10h30

10h30 - 11h00

11h00 - 12h00

11h00 - 11h20
11h20 - 11h40
11h40 - 12h00

12h05 - 13h05

13h05 - 15h00

15h00 - 16h00

15h00 - 15h15
15h15 - 15h30
15h30 - 15h45
15h45 - 16h00

16h05 - 17h35

17h35 - 18h00

18h00 - 19h00



P
R

O
G

R
A

M
A

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2012

PORTO

6 6ºCONGRESSO
PORTUGUÊS
DO AVC

4Fev.
Sábado 6ºCONGRESSO

PORTUGUÊS
DO AVC

PORTO

2, 3 e 4
FEVEREIRO

2012

CENTRO DE CONGRESSOS
DO PORTO PALÁCIO HOTEL

SESSÃO DE POSTERS
Presidência: Dra. Ana Amélia Pinto, Enf.ª Fernanda Realista, Dra. Isabel Mota
Lopes, Dr. Jorge Poço, Dra. Maria Antónia Ferro, Dr. Sebastião Barba

CONFERÊNCIA – AIT: estratificar o risco, melhorar o prognóstico
Prof.ª Patrícia Canhão

Intervalo

Reabilitação no AVC: experiências actuais e perspectivas futuras
Presidência: Dr. António Pinto Camelo, Dra. Filipa Falcão

Reabilitação do AVC em Portugal e desenvolvimento das Guidelines Europeias I –
Dr. Pedro Cantista
Reabilitação do AVC em Itália e desenvolvimento das Guidelines Europeias II – 
Dr. Mauro Zampolini
A reabilitação do AVC na Mayo Clinic; A quantificação da espasticidade pós AVC
pela SDUV ("Shearwave Dispersion Ultrasound Vibrometry"): primeiros dados
experimentais – Dr. Allen Brow
Discussão

CONFERÊNCIA: Unidades de AVC – uma visão actual da realidade portuguesa
– Dr. Vitor Tedim Cruz
Comentador: Dr. Miguel Rodrigues

Sessão de encerramento
Distribuição de prémios

Apoio Luso Medicamenta

CURSOS

Curso 1 – AVC na criança – Dra. Rita Silva

Curso 2 – Ensaios clínicos em curso na prevenção e na fase aguda – Prof. Manuel
Correia

Curso 3 – Decisões difíceis e tratamento de complicações na fase aguda do AVC
– Prof.ª Elsa Azevedo e Dra. Marta Carvalho

Sessão de Informação à População
Aprenda o fundamental sobre o AVC – Prof. Castro Lopes
A importância de uma alimentação saudável – Dra. Sandra Alves
Testemunhos

09h00 - 10h00

10h00 - 10h30

10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

11h00 - 11h20

11h20 - 11h45

11h45 - 12h20

12h20 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00

15h00 - 19h00

15h00 - 17h00

17h00 - 19h00

15h00 - 17h00

15h30 - 17h30
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Nota:

Os Resumos das apresentações seguintes:

Incidental ischemic white matter lesions in young adults: an image based approach
Prof. Franz Fazekas

Interaction between vascular disease and Alzheimer pathology
Prof. Monique Breteler

Sessão do Interno
Marta Araújo

Complicações cardíacas no AVC – A ligação entre o Cérebro e o Coração
Miguel Tavares

Reabilitação do AVC em Itália e desenvolvimento das Guidelines Europeias II
Mauro Zampolini

A reabilitação do AVC na Mayo Clinic; A quantificação da espasticidade pós AVC pela SDUV ("Shearwave Dispersion
Ultrasound Vibrometry"): primeiros dados experimentais
Allen Brown

não foram recebidas para publicação neste Livro.

Estima-se que a cada ano que passa existam em Portugal
três mil novos casos de acidente vascular cerebral no adulto
jovem. Esta entidade é responsável por importante mortalida-
de e morbilidade, admitindo-se que as repercussões socioe-
conómicas possam ser particularmente relevantes neste
grupo etário. Frequentemente encarada como um desafio
diagnóstico, o que leva muitas vezes a uma utilização menos
criteriosa de extensas baterias de exames complementares, a
etiologia do acidente vascular cerebral no adulto jovem não é
encontrada numa significativa percentagem dos casos. Os
factores de risco vasculares tradicionais, como a hipertensão
ou a diabetes, parecem ser menos frequentes neste grupo etá-
rio, atribuindo-se maior relevância a condições geneticamente
determinadas, ao uso do tabaco e de drogas recreativas, bem
como, na mulher, a factores hormonais. Ainda assim, mesmo
dentro deste grupo etário, a prevalência dos factores de risco

tradicionais parece aumentar com a idade, e, paralelamente, a
percentagem de enfartes lacunares e de leucoencefalopatia
vascular parece igualmente aumentar. O risco de recorrência
não é desprezível e, novamente, os factores de risco tradicio-
nais parecem ser factores preditivos de um novo evento. É
ainda necessário lembrar que os doentes jovens se encontram
frequentemente sub-representados nos diferentes estudos de
terapêutica específica e prevenção secundária do acidente
vascular cerebral, pelo que a generalização dos resultados
destes mesmos estudos a este grupo não é fácil, ainda mais
se admitirmos que uma maior diversidade de causas tornará
difícil predizer as respostas terapêuticas. Os dados de que
dispomos actualmente apontam a necessidade de prestar
especial atenção a este grupo etário e sublinham a importân-
cia de novos estudos para uma melhor compreensão e abor-
dagem do acidente vascular cerebral no adulto jovem.

Generalidades sobre AVC no adulto jovem
Prof. Miguel Viana Baptista
Professor Auxiliar Convidado, Faculdade de Ciências Médicas,Universidade Nova de Lisboa
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O declínio cognitivo e a demência aumentam com o enve-
lhecimento. Por outro lado, os factores de risco vascular tam-
bém são mais frequentes no indivíduo idoso. Nos últimos anos
tem surgido evidência de que os factores de risco vascular
contribuem para o declínio cognitivo e para demência não
apenas de causa vascular, mas também para a doença de
Alzheimer. No entanto, os estudos que visam reduzir a inci-
dência e progressão para demência pelo tratamento dos fac-
tores de risco vascular têm tido resultados pouco consisten-
tes. A negatividade dos resultados deve-se em parte ao facto
de a demência não ser, por norma, um objectivo primário dos

ensaios efectuados; à co-existência de diversos factores de
risco associados; e ainda a outras variáveis (educationais,
socio-culturais, comportamentais e de estilos de vida) que
podem modificar a evolução para declínio cognitivo. Por outro
lado, o tempo de seguimento pode não permitir poder estatís-
tico para obter um efeito significativo. Procura-se fazer uma
síntese crítica da evidência existente sobre o impacto do tra-
tamento dos factores de risco vascular na evolução para declí-
nio cognitivo e demência, e delinear uma estratégia possível
para a prevenção de declínio cognitivo e demência baseada
nessa evidência.

A prevenção vascular é eficaz na prevenção da demência?
Ana Verdelho
Assistente hospitalar de Neurologia do Hosp. de Sta Maria, Lisboa

The impact of stroke on society is far reaching. This lecture
will address the ‘burden’ of stroke from different perspectives
along its natural history from prior risk factors to long term life
with stroke. In terms of the risk of stroke, incidence of stroke
and its variation, trends over time and determinants of stroke
risk will be addressed. As a chronic disease the impact of
stroke on the main domains of outcome (impairment, function,

participation) long term will be described, along with their
determinants. The impact of stroke on health care provision
and trends towards more evidence based care will be
reviewed, along with the economic impact of health care. The
stroke patients perspective on stroke will then be considered
and finally solutions to reduce the ‘burden of stroke will be
highlighted.

Stroke; a Global Burden
Professor Charles D A Wolfe
Professor of Public Health, King’s College London, UK

A idade é um factor determinante na avaliação diagnóstica
de diferentes patologias. As etiologias encontradas em doen-
tes jovens com Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico
são diferentes das doentes não jovens. A distribuição das etio-
logias segundo as classes etárias nas grandes séries de AVC
isquémico em idades inferiores a 55 anos mostra uma maior
percentagem de “Outras Causas Determinadas”, nos doentes
mais novos e etiologias semelhantes às dos idosos no grupo
acima dos quarenta anos.

Sendo a percentagem de causas raras superior nos doen-
tes jovens, o diagnóstico destas depende em parte dos proto-
colos de avaliação utilizados nos diferentes centros. Se existe
consenso relativamente a alguns exames complementares a
realizar sistematicamente na investigação do AVC isquémico o
pedido de outros deve ser guiado pela clínica. A avaliação dos
dados demográficos (ex. etnia, sexo), antecedentes pessoais
(ex. tromboembolismo pulmonar, aborto espontâneo, doença
cardíaca, enxaqueca), familiares, hábitos (consumo de drogas)
apresentação (ex. dor cervical), exame objectivo (ex. rash, live-

do reticular, pulsos periférios) e os achados da imagem cere-
bral/vascular permitem seleccionar quais os testes a realizar.
No entanto, esta avaliação nem sempre é padronizada ou
adaptada às especificidades de cada região geográfica.
Conhecer a prevalência das diferentes patologias é funda-
mental pois esta determina o valor preditivo dos vários testes
de diagnóstico. Por outro lado muitas vezes é desconhecido o
custo - benefício dos procedimentos decididos caso a caso
(ex. determinação de anticorpos antinucleares, realização de
punção lombar), não existindo ainda, como tal, linhas de con-
duta estabelecidas.

Se para o tratamento do AVC o trabalho multidisciplinar é
crucial, também no diagnóstico de causas raras de AVC é
muito importante a multidisciplinaridade (ex. infecciologia,
genética, hematologia) e o contacto com redes multicêntricas.
Só este trabalho concertado permitirá validar protocolos de
avaliação diagnóstica e reduzir a percentagem de doentes
com AVC de causa indeterminada.

Da clínica ao diagnóstico etiológico do AVC isquémico no adulto
jovem
Ruth Geraldes
Mestre em Neurociências pela Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Assistente Hospitalar de Neurologia, Unidade de AVC,
Departamento de Neurociências, Hospital de Santa Maria, Lisboa
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A resposta hemostática normal ou fisiológica à LESÃO VAS-
CULAR depende da interação entre o tecido subendotelial rico
em colagénio, as plaquetas circulantes, os factores ou proteí-
nas da coagulação, elementos celulares, glóbulos rubros e leu-
cócitos e os inibidores naturais da coagulação e fibrinólise.

A hemostase fisiológica requer um equilíbrio biológico entre
os elementos procoagulante e anticoagulantes, evitando
manutenção de coágulos extensos sua eliminação pela fibri-
nólise fisiológica e reparação das estruturas lesadas.

1-COMPONENTES DA RESPOSTA HEMOSTÁTICA
1-1Plaquetas e Hemostase primária
As plaquetas são produzidas na medula óssea por frag-

mentação citoplasmática dos megacariócitos.O precursor
megacarioblasto surge como elemento de diferenciação da
célula “stem”. O intervalo entre a diferenciação da célula pri-
mitiva e a produção de plaquetas é de cerca de 10 dias.

O principal regulador da produção plaquetária é a trombo-
poietina, constitucionalmente sintetizada no fígado e rins. A
trombopoietina aumenta o ritmo de maturação dos megacarióci-
tos via receptor c-Mpl.As plaquetas possuem igualmente recep-
tores c-Mpl para a trombopoietina removendo-a da circulação.

As plaquetas são células discóides. As glicoproteinas da
membrana plaquetária interferem nos fenómenos de adesão e
agregação das plaquetas eventos que iniciam a hemostase
primária A adesão ao colágénio subendotelal depende dos
receptores palquetários GP Ib/IX e complexo IIb/IIIa que se
ligam ao factor de von Willebrand e este por receptores espe-
cíficos ao colágenio fazendo ancorar as plaquetas ao suben-
dotélio As doenças hemorrágicas Doença de Bernard-Soulier,
Trombastenia de Glanzmann e Doença de Von Willebrand
constituem patologias hemorrágicas por defeito de adesão
plaquetária por deficiências respectivamente de GPIb,
Complexo IIb/IIIa e proteína de Von Willebrand.

O complexo GP IIb/IIIa constitui também local de ligação do
fibrinogénio facilitando a agregação de plaqueta a plaqueta.

Após os primeiros eventos de adesão plaquetária as plaque-
tas sofrem uma alteração morfológica com invaginação da mem-
brana plaquetária, facilitando a abertura do sistema canalicular
que a constitui libertando – secreção – o seu conteúdo granular,
nomeadamente dos grânulos densos (ADP, ATP 5 hidróxitripta-
mina e cálcio),dos grânulos alfa (FP 4, PDGF, Beta tromboglobu-
lina, FvW, fibrinogénio e factores da coagulação), dos lisoso-
mas(enzimas hidroliticas.

A membrana da plaqueta é também rica em fosfolipideos
fundamentais na conversão do FX em Xa e do Factor II
(Protrombina) em Factor IIa (Trombina).

As condições de activação das plaquetas promovem a
agregação plaquetária, ligação das plaquetas entre si através
de pontes de fibrinogénio ligado aos receptores GP IIb/IIIa.A
Estimulação das plaquetas leva a um aumento de moléculas
de GP IIb/IIIa e a sua maior disponibilidade de ligação a molé-
culas de fibrinogénio.

A activação plaquetária por diversos agonistas induz a
sinalização intracelular levando à libertação de grânulos alfa e

delta. O conteúdo dos grânulos alfa desempenha um papel
importante na formação e estabilização dos agregados pla-
quetários. O ADP libertado dos grânulos densos desempenha
um papel fundamental no reforço dos estímulos celulares. O
Tromboxano A2 formado amplifica e reforça a agregação pla-
quetária e é um vasoconstritor importante na manutenção da
estabilidade do trombo plaquetário.

A activação de fosfolipases citosólica (PLA2) liberta Acido
Araquidónico dos fosfolipideos da membrana que é metaboli-
zado pela Ciclooxigenase produzindo TXA2. O TXA2 é um
metabolito lábil que diminui os níveis plaquetários de mono-
fosfato de adenosina cíclico (cAMP) iniciando a reacção de
libertação. O óxido nítrico e a Prostaciclina constituem molé-
culas sintetizadas no endotélio vascular e que possuem
acções vasodilatadoras e antiplaquetárias. A protasciclina
PGI2, inibe a função plaquetária por aumentar os níveis gua-
nosinamonofosfato cíclico (GMP).

A proteína transmembranar PECAM-1 é expressa também
nas células endoteliais inibindo a activação plaquetária depen-
dente do colagénio. 

Os fenómenos de adesão, secreção e agregação plaquetá-
ria constituem fenómenos complexos que podem ser interrom-
pidos ou inibidos por variadas moléculas que actuam nos pro-
cessos bioquímicos inibindo a sua acção e que tem sido alvo de
investigação na terapêutica antiplaquetária recente e histórica.
Os novos agentes antiplaquetários que intervem inibindo as GP
Ib /IX, GP IIb/IIIa e as novas moléculas muito promissoras ini-
bindo a adesão das plaquetas constituem o alvo da investiga-
ção na terapêutica antitrombótica de incidência plaquetária.

1-2 Hemostase Celular e dependentes das proteinas da
coagulação
A “cascata da coagulação” foi inicialmente descrita como

duas vias clássicas distintas (extrínseca e intrínseca), cada uma
com uma série de reacções enzimáticas em cadeia que culmi-
navam na formação de um coágulo de fibrina estável. Contudo,
recentemente, a coagulação tem sido descrita como um pro-
cesso complexo cujo modelo é baseado no papel das células
intervenientes, nomeadamente as células apresentadoras de
factor tecidual (FT) e as plaquetas. Este sistema divide-se em
três fases distintas mas interligadas: iniciação (figura 1), ampli-
ficação (figura 2) e propagação (figura 3). O modelo celular da
coagulação sugere uma via intrínseca e outra extrínseca da
coagulação, ambas necessárias para a hemostase porque
operam em superfícies diferentes e têm papéis distintos.

A extrínseca ou via do FT é constituída pelos complexos
FVIIa/FT (tenase extrínseca) e FXa/FVa (protrombinase) e
opera nas células apresentadoras de FT para iniciar a coagu-
lação (figura 1). A pequena quantidade de trombina formada
nas células portadoras de FT é crucial para garantir que a ini-
ciação da coagulação seja eficaz e para a amplificação da
mesma. O inibidor da via do factor tecidular (TFPI) tem um
papel importante na supressão da iniciação da coagulação:
liga-se ao FXa, inibindo-o e formando um complexo inibidor
do complexo FVIIa/FT. 

Uma vez formada, a trombina pode deslocar-se das células
apresentadoras de FT até às plaquetas locais, onde se liga ao
receptor GPIb, amplificando a coagulação (figura 2).Esta liga-

O Sistema Hemostático 
Sara Morais, Manuel Campos
Hematologia Clinica. CHP. Hospital de Santo António e ICBAS.



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 A

P
R

E
S

E
N

TA
Ç

Õ
E

S

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2012

PORTO

12 6ºCONGRESSO
PORTUGUÊS
DO AVC

ção facilita a interacção da trombina com outros componentes
da superfície plaquetária com a consequente clivagem da pro-
teína PAR-1 (levando à activação da plaqueta), activação do
factor VIII e sua libertação do complexo factor VIII/factor de
von Willebrand (vWF), e a activação dos factores V e XI. 

A via intrínseca é constituída pelo FIXa e pelos complexos
FIXa/FVIIIa (tenase intrínseca) e FXa/FVa (protrombinase) e
ocorre na superfície plaquetária durante a fase de propagação
(figura 3). O complexo protrombinase cataliza a conversão da
pró-trombina em trombina, a protease essencial do sistema da
coagulação, gerando-se grandes quantidades desta (por cada
molécula de FXa formam-se, aproximadamente, 1000 molécu-
las de trombina). Além da conversão do fibrinogénio solúvel
numa matriz de fibrina insolúvel, a trombina também é res-
ponsável pela estabilização do coágulo através da activação
do FXIII (que favorece a formação de ligações cruzadas cova-
lentes entre as moléculas de fibrina), da resistência à fibrinóli-
se (pela activação do inibidor da fibrinólise mediado pela trom-
bina (TAFI), que remove resíduos de lisina terminais da fibrina
que são sítios de ligação das enzimas fibrinolíticas), da cliva-
gem do receptor PAR-4 (que assegura uma desgranulação
total das plaquetas e a retracção das plaquetas activadas) e
da incorporação do próprio FIIa na estrutura do coágulo, que
previne a sua inactivação pela antitrombina.

Contudo, a quantidade de trombina produzida não define a
qualidade do coágulo; a velocidade ou o pico da actividade do
FIIa parecem ser determinantes de maior relevância. A incapa-
cidade de limitar e localizar eficazmente a produção de trombi-
na durante o processo hemostático parece ser um mecanismo
explicativo da trombose. Há uma série de mecanismos anticoa-
gulantes naturais que auxiliam na restrição da formação do tam-
pão hemostático ao local da lesão, dos quais se incluem: os ini-
bidores plasmáticos dos factores da coagulação, o sistema
trombomodulina/proteína C/proteína S que inactiva os factores
Va e VIIIa; uma ecto-ADPase que inibe a amplificação da acti-
vação plaquetária pela libertação de ADP; os heparinóides na
superfície endotelial que, ao ligarem-se à antitrombina, aumen-
tam a sua actividade (a antitrombina é responsável pela inibição
de factores livres (IIa, IXa, Xa e XIa) protegendo a circulação de
enzimas libertadas do local da lesão, mecanismo que serve de
base molecular para o uso das heparinas como anticoagulan-
tes); e a própria sequestração dos factores da coagulação acti-
vados no coágulo hemostático (incapazes de se difundir através
da camada sobrejacente de coágulo). A trombomodulina tem
actividades anticoagulantes directas e indirectas. Enquanto a
directa envolve a ligação, neutralização e degradação da trom-
bina, a indirecta actua por intermédio da activação da proteína
C pelo complexo trombomodulina-trombina. A proteína C acti-
vada, suportada pela proteína S, é assim capaz de clivar a liga-
ção dos factores VIIIa e Va aos fosfolípidos de membrana das
células endoteliais, mas não das plaquetas. figura (22.12)

Contudo, a via do FT está continuamente activa, ainda que
pouco intensamente, denominando-se de “coagulação basal”.
Este processo não leva à formação de trombos, em condições
normais, porque os grandes componentes da coagulação (as
plaquetas e o complexo FVIII/vWF), mantêm-se sequestrados
no espaço vascular. A coagulação prossegue quando a lesão
vascular permite que as plaquetas e o complexo FVIII/vWF
atinjam os tecidos extravasculares.

Figura 2: Fase de amplificação.
A trombina liga-se ao receptor PAR-1 na superfície das plaquetas. Esta
interacção resulta na activação das plaquetas e dos co-factores V, VIII
e XI na superfície plaquetária.

Figura 3: Fase de propagação.
O FIXa, activado na fase de iniciação, liga-se ao FVIIIa (complexo tena-
se intrínseca) nas superfícies plaquetárias e forma-se mais FIXa pela
acção do FXIa ligado às plaquetas. Como o FXa não se desloca efi-
cazmente da célula portadora de FT para a plaqueta, tem de ser pro-
duzido directamente na superfície da plaqueta pelo complexo tenase.
O factor Xa forma o complexo protrombinase com o FVa e gera grande
quantidade de trombina suficiente para coagular o fibrinogénio. 

Figura 1: Fase de iniciação. 
O estímulo imediato para a coagulação é a lesão vascular, que expõe
as células portadoras do FT ao sangue. O complexo FT/FVIIa activa
pequenas quantidades dos factores IX e X. Este último, na sua forma
activada, associa-se ao factor Va formando o complexo protrombinase
na superfície das células portadoras de FT, resultando na formação de
pequena quantidade de trombina. 
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1.3 Fibrinólise
A fibrinólise é uma resposta hemostática normal à lesão

vascular. O plasminogénio é convertido em Plasmina por acti-
vadores da parede vascular sintetizados no endotélio – tPA.

A presença de uma rede de fibrina através de radicais ricos
em lisina atraem o tPa e o plasminogénio á superfície da fibri-
na. O tPA liga-se ao plasminogénio convertendo-o numa seri-
no protease conhecida por plasmina. Estes fenómenos dão-se
dentro ou na superfície do trombo limitando a digestão da
fibrina pela plasmina ao coágulo.
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A doença tromboembólica venosa, arterial ou cardíaca,
constitui um problema médico importante, mantendo-se como
causa major de morbilidade e mortalidade nos países desen-
volvidos, apesar dos crescentes avanços na compreensão da
sua etiopatogénese e do seu diagnóstico. 

A fisiopatologia da trombose difere de acordo com o siste-
ma vascular envolvido, sendo no entanto, as alterações da
hemostase centrais em todas as tromboses. A doença trombó-
tica pode ser genericamente definida, como a que ocorre num
sistema venoso de baixo fluxo e baixa pressão, ou num siste-
ma arterial de altos fluxo e pressão. Outras diferenças, têm a
ver com a composição do trombo (rico em plaquetas na trom-
bose arterial e rico em fibrina na trombose venosa) e a presen-
ça de lesão na parede vascular (ateroma) na trombose arterial.

Factores ambienciais, transitórios ou crónicos, podem
desempenhar um papel importante nas perturbações da
hemostase, e influenciar o risco de trombose, em ambos os
sistemas venoso e arterial. As alterações da hemostase
podem também ser geneticamente determinadas. A trombose
é pois actualmente considerada uma doença multi-causal, que
envolve a interacção de factores de risco genéticos e adquiri-
dos. Embora estes últimos desempenhem um papel indiscuti-
velmente importante, as alterações genéticas desempenham
no entanto um papel crucial, podendo mesmo levar a doença
trombótica aparentemente espontânea. 

A trombose arterial ocorre frequentemente no contexto de
aterosclerose, num sistema de fluxo rápido, o que promove a
lesão endotelial com perda da integridade vascular, sendo que
o trombo se vai formar quando o fluxo sanguíneo fica exposto
ao espaço subendotelial (por fissura ou ruptura da placa).

São múltiplos os factores adquiridos (hipertensão, tabagis-
mo, hiperlipidemia, diabetes, sedentarismo, obesidade, hiper-
homocisteinemia, etc) reconhecidos como factores predispo-
nentes, para a aterosclerose e consequentemente, para a
trombose arterial. Além destes factores de risco referidos, as
perturbações da hemostase também foram consideradas
determinantes para o desenvolvimento de aterosclerose,
sendo que o aumento da concentração plasmática de factores
da hemostase estaria relacionado com risco vascular. 

Acreditou-se que a procura de variações nos genes que
codificam proteínas do sistema da hemostase envolvidos na

predisposição para a aterosclerose e trombose arterial, repre-
sentaria um importante passo no sentido de uma melhor com-
preensão da doença arterial. E embora um número elevado de
polimorfismos nestes genes tenha sido considerado como
influenciando o risco arterial, não foi possível confirmar uma
associação epidemiológica relevante entre polimorfismos
específicos e doença cardiovascular. É pois improvável que
variações genéticas em genes hemostáticos específicos, sejam
por si só, factores de risco importantes para a doença arterial.

Estes factores de risco vascular, são claramente diferentes dos
factores de risco associados com a trombose venosa. Em con-
traste com a trombose arterial, em que pouco se sabe acerca das
alterações que predispõem para a doença trombótica, na trombo-
se venosa há uma associação clara entre as anomalias funcionais
da hemostase e a predisposição para o trombo venoso. 

Para além dos factores de risco genéticos ou adquiridos
associados a doença arterial, tem sido dada importância cres-
cente à célula endotelial e à alteração da sua integridade na
doença vascular. Um papel fisiológico fundamental do endoté-
lio vascular é o de facilitar o fluxo de sangue, ao providenciar
uma superfície antitrombótica que inibe a adesão plaquetária
e a activação da coagulação. No entanto, quando o endotélio
é perturbado, transforma-se numa superfície pró-trombótica,
sendo a indução do factor tecidular crucial nessa transforma-
ção. Acredita-se actualmente que o endotélio deve manter-se
em repouso ou não perturbado, com o objectivo de optimizar
a expressão da sua actividade anticoagulante, a fim de preve-
nir a formação do trombo. 

Apesar de ainda não estar provado o papel do endotélio na
patogénese da trombose in vivo, evidência crescente aponta no
sentido da desregulação da função da célula endotelial como
primordial no desenvolvimento de doença arterial, ou em outras
doenças sistémicas que envolvem lesão vascular. Vários estu-
dos encontraram um aumento das células endoteliais circulan-
tes sendo provável que esse aumento seja o resultado do pro-
cesso patológico que de forma irreversível, lesiona o endotélio. 

Os indivíduos com trombofilia apresentam-se com caracte-
rísticas clínicas próprias (tromboses em idade jovem, recor-
rentes, aparentemente espontâneas, em localização não usual
ou com história familiar positiva) cujo reconhecimento permite
seleccionar os doentes para despiste de trombofilia. Nos últi-
mos anos o conceito de trombofilia foi alargado à trombose

Célula endotelial: envolvimento no tromboembolismo
Sara Morais 
Trombose e Hemostase, Serviço de Hematologia Clínica, Centro Hospitalar do Porto
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arterial. Tem sido indicação para despiste de trombofilia, a pre-
sença de trombose arterial em idade jovem, especialmente
quando factores de risco para doença arterial ateromatosa
não são proeminentes, ou a presença de trombose arterial
recorrente apesar de terapia antitrombótica. 

No entanto, embora estudos populacionais sugiram cada
vez mais a associação entre a doença arterial e os níveis plas-
máticos aumentados de alguns factores da hemostase (sendo
a associação mais consistente com o fibrinogénio), esta infor-

mação é de valor preditivo limitado em pacientes individuais.
É pois neste momento pouco consensual que a análise feno-
típica ou genotípica do sistema hemostático deva fazer parte
da orientação de indivíduos com doença trombótica arterial. 

Promissor parece ser, no entanto, a avaliação das células
endoteliais circulantes, sendo que o seu aumento e/ou activa-
ção, poderá evidenciar lesão vascular e funcionar como mar-
cador de doença trombótica.

Enquadramento
A doença cérebro-vascular constitui um problema de

saúde pública, por ser importante causa de morbilidade e
mortalidade (é a primeira causa de morte em Portugal), e pelo
consumo de recursos e de encargos que ocasiona no sistema
de saúde e, portanto, na comunidade. O primeiro passo da
avaliação e do tratamento global destes doentes é o seu diag-
nóstico rápido, no qual o Médico de Família (MF) pode ter um
papel activo assim como na referenciação precoce e adequa-
da após um evento cérebro-vascular.

Descrição do caso
Doente do sexo masculino, 76 anos, viúvo, reformado, per-

tencente a uma classe social médio baixa, com antecedentes
pessoais de hipertensão arterial (HTA) não controlada, diabe-
tes mellitus tipo 2, dislipidemia e obesidade. Em Agosto de
2004 sofre um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico no
território da artéria cerebral posterior esquerda e tálamo.
Consequentemente fica com sequelas motoras (hemiparésia

direita grau 4), alterações de memória, alteração de personali-
dade (variando entre a agressividade e a labilidade emocional)
e a disartria, ficando dependente da esposa para as activida-
des de vida diária. 

Focando a atenção na saúde do marido, a esposa, de 61
anos, com antecedentes pessoais de HTA não controlada, cir-
rose secundária a infecção vírica, complicada de varizes eso-
fágicas, acaba por descurar os auto-cuidados, falecendo em
Março de 2011 após um AVC hemorrágico.

Discussão
Factores como a avaliação do estado geral, a promoção de

auto-cuidados, o incentivo à adesão terapêutica e a avaliação da
situação familiar deverão ser tidos em consideração no acompa-
nhamento de um doente com AVC e da sua família. O MF assu-
me-se como um gestor, assegurando a prestação dos melhores
cuidados de saúde, diminuindo a morbilidade e os custos de
saúde para o indivíduo, a sua família e comunidade. 

Sessão do Interno: Acidente Vascular Cerebral, do indivíduo à
comunidade
Carla Lopes da Mota
USF Espinho – ACeS Espinho/Gaia

Introdução
Estima-se que ao longo da vida, uma em cada seis pessoas

tenha um AVC. Em Portugal, o Acidente Vascular Cerebral (AVC)
permanece como a principal causa de morte. E dos sobreviven-
tes, cerca de metade permanece com algum grau de incapaci-
dade. Compreende-se então o forte impacto individual, familiar
e social desta patologia, tornando-se premente insistir na sensi-
bilização da população e na prevenção, devendo actuar-se em
todas as idades e cada vez mais precocemente. 

Descrição do caso
Doente do sexo masculino, 55 anos, solteiro, reformado da

construção civil, vive com a irmã e a sobrinha, Graffar III. Não
frequentador dos cuidados de saúde. Em Abril de 2009, iniciou
subitamente tonturas e visão turva. Internamento por AVC
isquémico no território de ambas as artérias cerebrais poste-
riores, com amaurose bilateral sequelar. Transformação
hemorrágica cerca de 2 semanas depois, sem novos défices.

DM tipo 2 e dislipidemia diagnosticadas de novo durante os
internamentos. Um ano depois, atribuição de reforma por inva-
lidez e inserção na ACAPO. Mantém excesso de peso e
sedentarismo, razoável controlo metabólico e em fase de pré-
contemplação para cessação tabágica. 

Discussão
Para a prevenção do AVC é essencial e sensibilização, pro-

moção e implementação de estilos de vida saudáveis, desde
as idades mais jovens. Após um evento com sequelas, o pro-
cesso de reabilitação deve ser implementado o mais precoce-
mente possível. Relativamente à amaurose, pretende-se
desenvolver a autonomia e re-integração social do indivíduo.
Para isso, são fundamentais o apoio psicológico e social, o
treino da orientação, mobilidade e de actividades de vida diá-
rias, a aprendizagem de Braille e do uso de novas tecnologia.
A existência de associações vocacionadas, com equipas mul-
tidisciplinares, facilita estas intervenções.

Sessão do Interno: Uma visão negra do AVC
Mariana Martins
Interna de Medicina Geral e Familiar – USF Nova Via (ACES Espinho / Gaia)
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) apresenta habitualmen-

te um quadro clínico caracterizado por défices neurológicos
como diminuição da força muscular, alteração do comporta-
mento ou estado de consciência ou disartria. A sua incidência
está associada a factores de risco vasculares como hiperten-
são arterial, diabetes mellitus ou dislipidemia. No entanto, a
existência destes factores de risco na presença deste quadro
clínico não é diagnóstica de AVC. Assim, a colheita de uma
anamnese detalhada, realização de exame físico pormenoriza-
do e pedido de exames complementares de diagnóstico são
fulcrais à obtenção da hipótese diagnóstica mais correcta.

Caso clínico
Doente do género masculino, 53 anos, caucasiano, casa-

do, encarregado de obras a trabalhar em Angola, 4 anos de
escolaridade, classe média de Graffar, antecedentes de HTA,
dislipidemia, diabetes melitus tipo 2, excesso de peso (IMC
27kg/m2), hérnia discal lombar, não fumador, nega consumo
de bebidas alcoólicas ou alergias conhecidas, medicado habi-
tualmente com olmesartan 20 mg, bisoprolol 10 mg, metformi-
na 1000 mg e rosuvastatina 10 mg. 

11 de Janeiro de 2011: recorreu a consulta aberta na USF
para entregar informação de uma clínica de Angola onde tinha
sido assistido 3 dias antes. Segundo a carta o doente teria ini-
ciado a 5 de Janeiro quadro de diminuição da força muscular no
membro inferior esquerdo acompanhado de disartria. Fez estu-
do analítico e tomografia computorizada cerebral (TC).
Colocaram como hipótese diagnóstica microenfarte cerebral e
medicaram com ácido acetilsalicílico 100 mg, pentoxifilina 400
mg e metamizol magnésico em SOS. Perante estes dados foram
pedidos novos exames: electrocardiograma, ecocardiograma,
ecoDoppler dos vasos carotídeos, novo estudo analítico e TC. 

21 de Janeiro de 2011: recorreu a nova consulta aberta na
USF. A TC revelou lesão na região lenticular inferior e sublenti-
cular direita de limites irregulares e mal definidos de significa-
do incerto. Posteriormente a este exame, foi observado por
colega de Neurologia em hospital privado onde lhe foi pedida
Ressonância Magnética cerebral que revelou lesões arredon-
dadas/ovaladas nas regiões lenticulo-capsular, mesencefálica
superior e hipotálamo à direita, lesão na região temporal direi-
ta. Perante este resultado e excluído o AVC como hipótese
diagnóstica, foi encaminhado para consulta de Neurocirurgia
onde foi efectuada biópsia estereotáxica das lesões que reve-
lou o diagnóstico de glioblastoma multiforme.

Conclusões
O glioblastoma multiforme é o tipo de glioma mais comum

e agressivo. Afecta, na maioria dos casos, adultos com mais
de 50 anos e habitualmente apresenta uma história de instala-
ção inferior a 3 meses. Pode apresentar-se sob a forma de
défices neurológicos de evolução lenta, como fraqueza moto-
ra, sinais de aumento da pressão intracraniana como náuseas,
vómitos ou alteração de consciência ou convulsões. Dada a
epidemiologia e apresentação clínica desta doença e a inci-
dência dos factores de risco vascular nesta faixa etária, o MF
deve avaliar minuciosamente cada quadro clínico com défices
neurológicos e ponderar outras hipóteses diagnósticas além
do AVC, mesmo num doente com todos estes factores de
risco vasculares.

Sessão do Interno: Nem tudo o que luz é ouro…

Filipa Castro
USF St. André de Canidelo

A abordagem diagnóstica do AVC agudo pode realizar-se
com múltiplas modalidades diagnósticas, das quais se desta-
cam a tomografia computorizada (TC) e a ressonância magné-
tica nuclear (RMN). No passado, o principal objectivo da ima-
gem era a distinção entre isquemia e hemorragia. No entanto,
com a recente implementação de terapias de reperfusão no
AVC isquémico agudo, a imagem passou a ter um papel fun-
damental na selecção de doentes para a terapêutica endovas-
cular. Actualmente, o objectivo é fornecer ao clínico o máximo
de informação para que a terapêutica seja realizada de forma
segura e eficaz. A TC é uma técnica acessível, rápida e usual-
mente suficiente para a exclusão de hemorragia ou de lesões
que mimetizam a isquemia (como tumores ou o pós-crítico de
crise convulsiva). Serve ainda para a avaliação dos sinais agu-
dos de isquemia, particularmente importantes na decisão de
realização de tratamento trombolítico por via endovenosa. Em

suma, a TC mantêm-se como modalidade de imagem de
escolha na abordagem inicial do AVC agudo. Serão apresen-
tados os sinais de isquemia precoce em TC e discutido o seu
potencial efeito modificador no tratamento do doente. No
entanto, em centros diferenciados, as técnicas avançadas por
TC e RMN dão informação complementar e ajudam a determi-
nar se um doente é candidato ao tratamento endovascular do
AVC agudo (trombólise intra-arterial ou trombectomia). Em
2007, a American Heart Association/American Stroke

Association recomendou que o tratamento no AVC isquémico
agudo não deveria ser atrasado pela realização de estudos
com múltiplas modalidades de imagem. No entanto, no Centro
Hospitalar do Porto, tal como em outros centros com resulta-
dos e metodologias semelhantes, a obtenção inicial dos estu-
dos cerebral simples, angiográfico e de perfusão por TC faz-
se de forma rápida e tem sido útil na abordagem terapêutica a

Intervenção neurorradiológica no AVC agudo – Intervenção
Diagnóstica
Pedro Soares Pinto
Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar do Porto
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realizar. A angiografia arterial por TC (angioTC) dos troncos
supra-aórticos e da circulação cerebral, é fundamental na defi-
nição da oclusão de um vaso de médio/grande calibre (“o que
tratar”), sendo também relevante na caracterização da árvore
vascular cervical e cerebral para a realização da técnica endo-
vascular. Definimos como principais vantagens da abordagem
do AVC agudo por múltiplas modalidades de imagem: a dife-
renciação entre enfarte, tecido penumbra e a exclusão de
outro tipo de lesões, facilitando a decisão clínica para o enca-

minhamento do doente para tratamento endovascular; redu-
ção do número de transportes para o aparelho de TC, com
diminuição de potenciais complicações. O potencial atraso da
instituição do tratamento trombolítico endovenoso, a adminis-
tração de contraste iodado sem a obtenção prévios dos níveis
séricos de creatinina e o aumento de exposição a radiação
ionizante, constituem as suas principais desvantagens. O
papel e a utilidade da RM, nomeadamente o estudo por difu-
são, serão também discutidos. 

A comunicação terá como objectivo responder a algumas
perguntas frequentes sobre o tratamento endovascular do
AVC isquémico agudo: porquê e com que fundamentos cien-
tíficos o fazemos, quando, como e com que resultados.

O objectivo do tratamento do AVC isquémico agudo é a
recanalização precoce da artéria ocluida e a consequente
reperfusão do parênquima cerebral enquanto este ainda é
potencialmente viável (penumbra isquémica). A concretização
deste objectivo está associada a menor mortalidade e a
melhores resultados clínicos, sendo estes tanto melhores
quanto mais precocemente for atingida a recanalização. O fár-
maco trombolítico usado na trombolise endovenosa e intra-
arterial (alteplase) não tem qualquer propriedade neuroprotec-
tora, sendo a sua única função dissolver o trombo e recanali-
zar a artéria. Assim, independentemente da forma como se
obtém a recanalização arterial (desde que existe indicação clí-
nica e seja obtida com segurança), o fundamental é concreti-
zar a reperfusão cerebral o mais rapidamente possível.

Os fundamentos científicos que justificam o tratamento endo-
vascular baseiam-se nos estudos clínicos que testaram a trom-
bolise intra-arterial isoladamente, a combinação da trombolise

endovenosa com a intra-arterial e os mais diversos dispositivos
de trombectomia. Serão apresentados os estudos mais relevan-
tes, salientando os resultados clínicos e angiográficos, bem como
as principais conclusões e limitações. Serão também referidas as
recomendações da European Stroke Organization (ESO).

Para responder à questão “quando”, será apresentado o
protocolo de aplicação do tratamento endovascular no Centro
Hospitalar do Porto, que prevê diferentes orientações para
doentes com diferentes condicionalismos, nomeadamente o
tempo decorrido desde o início dos sintomas, a oclusão ou
não de uma artéria de grande calibre e a existência de contra-
indicações para a utilização de fármaco trombolítico. 

Em seguida serão explicadas as principais técnicas para a
abordagem endovascular, com especial relevo para os mais
recentes dispositivos de trombectomia, genericamente cha-
mados de “stent retrievers”.

Por último serão apresentados os resultados do tratamen-
to endovascular no Centro Hospitalar do Porto e um estudo
relativo aos problemas logísticos e organizativos neste tipo de
tratamentos.

Intervenção neurorradiológica no AVC agudo – Intervenção
Terapêutica
José Pedro Rocha Pereira
Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar do Porto

As complicações cardíacas após um AVC são comuns. Um
estudo de Presser, publicado em 2007, identificou em 19% dos
doentes com AVC agudo complicações cardíacas graves. O
ponto de vista do Internista no respeitante a estas situações
passa em primeiro lugar por antecipa-las e sempre que possí-
vel preveni-las. Dado que a incidência do AVC se eleva com a
idade, que é frequente a existência de comorbilidades e
mesmo de insuficiência cardíaca prévia (sub-clinica ou clinica)
e ainda as alterações neurológicas subsequentes a um AVC
agudo estão criadas as condições para a “tempestade perfei-
ta”. As complicações significativas podem abranger disritmias
cardíacas de vários tipos e insuficiência cardíaca. Uma das for-

mas de apresentação frequente é a insuficiência respiratória
que implica diagnostico diferencial entre as causas primárias
respiratórias e as cardíacas. Os meios de abordagem actual
são ainda insuficientes para um completo e rápido esclareci-
mento do quadro o que implica um acompanhamento clínico
frequente e elevado grau de suspeição. Por consequência da
complexidade clinica destes quadros o papel do internista é
fulcral. O tratamento adequado pode reduzir a mortalidade e
morbilidade. Na comunicação falar-se à de aspectos de identi-
ficação de risco, detecção precoce, diagnostico e terapêutica
numa visão holística, própria do internista.

Complicações cardíacas no AVC – A Visão do internista
Prof. Miguel Castelo Branco
Professor Associado Convidado Universidade da Beira Interior - Faculdade de Ciências da Saúde
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As manifestações cardíacas são historicamente descritas
em doentes com eventos neurológicos, nomeadamente com
hemorragias subaracnóideas. A documentação destas altera-
ções em doentes com acidentes vasculares cerebrais, tem
sido referida com frequência crescente nos últimos anos, e
levanta desafios diagnósticos e terapêuticos para os quais os
clínicos devem estar alertados. Classicamente estas manifes-
tações podem ir desde instabilidade disautonómica com
variações tensionais exacerbadas, alterações electrocardio-
gráficas, alterações ecocardiográficas com disfunção do ven-

triculo esquerdo, até elevações dos marcadores de necrose
miocárdica. No essencial, muitas vezes são manifestações
que podem facilmente mimetizar eventos cardíacos como
enfarte agudo do miocárdico. Assim sendo, na nossa prática
clinica diária, quer estejamos no serviço de urgência ou na
enfermaria, temos que saber colocar, e ao mesmo tempo ten-
tar responder à questão: As manifestações cardíacas no
nosso doente são a causa ou consequência do AVC? A res-
posta pode não ser fácil…

Complicações cardíacas no AVC – A Visão do Cardiologista
Vasco Alves Dias
Assistente Hospitalar. Serviço de Cardiologia do Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das doenças de
maior importância epidemiológica em Portugal, sendo a princi-
pal causa de morte e ocasionando significativa morbilidade.
Cerca de 20% dos AVC são precedidos por acidentes isquémi-
cos transitórios (AIT). Porém, uma considerável parte dos doen-
tes com AIT não solicita avaliação médica por não valorização
dos sintomas. Por outro lado, nem sempre os sinais transitórios
são devidamente diagnosticados pelo primeiro médico que
observa o doente, na consulta ou no Serviço de Urgência. 

Reconhecer um AIT é essencial para se iniciar uma sequên-
cia de exames para investigar e corrigir a sua causa, bem
como iniciar a prevenção secundária. É o primeiro passo para
melhorar o seu prognóstico.

AIT define-se como um defeito neurológico devido a isqué-
mia focal no cérebro ou retina com < 24 horas de duração. Os
doentes que sofrem um AIT estão em elevado risco de vir a
sofrer um AVC. O risco de AVC é maior nos primeiros dias
após o AIT (5,2% aos 7 dias), mas continua a aumentar ao
longo do tempo (8% aos 30 dias, 9,2% aos 90 dias). É por isso
que um AIT deve ser considerado uma emergência médica, e
que os doentes que têm um AIT devem ser encaminhados
para um Serviço de Urgência, onde deve ser iniciado o seu
estudo (realização de TAC crânio-encefálica, ECG, análises
sangue, estudo vascular).

De uma forma ideal, após avaliação inicial num Serviço de
Urgência, todos os doentes com AIT que não fiquem hospita-
lizados deverão ser avaliados e estudados nas primeiras 24-48
h em consultas especializadas. No entanto, nem sempre é
possível este tipo de orientação, pelo que se têm desenvolvi-
do formas de estratificar o risco, para identificar quais os
doentes com maior probabilidade de vir a ter um AVC, que
serão aqueles que necessitam de avaliação mais urgente.

Nos últimos anos desenvolveram-se pontuações clínicas
para serem aplicadas aos doentes com AIT para identificar os
doentes com maior risco de recorrência. A primeira escala foi
designada ABCD, posteriormente transformada em ABCD2.

Obtem-se a pontuação total somando a pontuação de cada
um dos items: A “Age” (1 ponto se >60 anos), B “Blood pres-

sure” (1 ponto >140/90 mmHg), C “Clinical” (2 pontos = alte-
ração da força, 1 ponto = alteração do discurso), D “Duration”
(0 ponto <10 min; 1 ponto se 10-60 min; 2 pontos se > 60 min)
e “Diabetes” (1 ponto). Com esta escala, é relativamente fácil
atribuir uma pontuação ao doente com AIT e verificar qual é o
seu risco de recorrência de AVC (elevada se a pontuação é ≥
4). Esta escala inclui apenas variáveis clínicas e é fácil de apli-
car em qualquer contexto.

No entanto, a capacidade de discriminação desta escala
não é muito grande, e os resultados da sua aplicação em vários
coortes de doentes com AIT têm sido heterogéneos. Por isso,
vários estudos mostraram que existem outras características
que, quando presentes, conferem maior risco aos doentes,
como sejam a existência de múltiplos AIT’s, a etiologia (este-
nose carotídea) e a presença de lesão cerebral. Surgiu desta
maneira uma outra escala de pontuação que é a ABCD3-I,
embora seja de difícil uso porque exige a realização de exames
auxiliares de diagnóstico que não estão acessíveis à maior
parte dos centros onde estes doentes recorrem.

Tem ficado muito claro que a Ressonância Magnética cere-
bral é importante para estratificar o risco nos doentes com AIT.
Assim, os doentes que têm AIT e que apresentam lesão cere-
bral na RM com difusão têm risco mais elevado de sofrer AVC.
Esta é no entanto muito pouco acessível nos serviços de
urgência, pelo que não podemos usar este recurso para orien-
tar a maioria doentes. 

Finalmente, tem sido sugerido que a utilização de alguns
marcadores de inflamação (como a PCR, a fosfolipase A)
podem também refinar a estratificação do risco, identificando
os doentes em risco a curto e longo prazo de ter novos even-
tos vasculares. Para já, trata-se no entanto de aspectos ape-
nas utilizados em investigação.

Em conclusão, o primeiro passo para melhor o prognóstico
de um AIT é reconhecer os seus sintomas e sinais e classificá-

AIT – estratificar o risco, melhorar o prognóstico
Prof.ª Patrícia Canhão 
Assistente Graduada de Neurologia do Hospital de Sta Maria, Lisboa
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los correctamente. O segundo passo é reconhecer o AIT como
situação de emergência médica: é essencial investigar e iniciar
terapêutica de imediato. Para uma orientação mais segura e
eficaz dos doentes com AIT pode ser útil estratificar o seu
risco. Para tal, pode recorrer-se a escalas clínicas e a exames
de diagnóstico. De acordo com o risco, poderá decidir-se pelo
internamento hospitalar (como por exemplo na suspeita de
estenose carotídea, necessidade de iniciar a anticoagulação,
ou pontuação elevada na escala ABCD2). Outros doentes com
menor risco poderão ser estudados em ambulatório, desde

que exista uma articulação imediata com uma Consulta de AIT
ou outra consulta especializada em que se complete rapida-
mente o estudo vascular e cardíaco. 

Finalmente, deve iniciar-se de imediato a terapêutica
secundária (antiagregação plaquetária, estatina e antihiperten-
sor). Talvez esta seja a melhor intervenção capaz de melhorar
o seu prognóstico.

A ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode
dar origem a uma variada tipologia de défices com conse-
quentes incapacidades funcionais, passíveis de limitação de
actividades e de restrição da participação social.

É no contexto deste léxico (défice – incapacidade – actividades

– participação) que se desenvolve o actual modelo da Organização
Mundial de Saúde (OMS), explicitado na “International
Classification of Functioning and Health”, vulgo “ICF” (em portu-
guês: “Classificação Internacional da Função” – CIF).

Falar de Reabilitação do AVC é pois abordar as possibili-
dades de evitar ou ultrapassar total ou parcialmente as seque-
las funcionais que dele podem resultar. Para além do diagnós-
tico lesional importa desde logo uma completa avaliação dos
diversificados défices funcionais e o (possível) estabelecimen-
to do denominado “potencial de reabilitação”, com vista ao
planeamento de um programa racional de recuperação, devi-
damente coordenado pelo médico fisiatra e atempadamente
estabelecido.

A “Reabilitação” do AVC tem experimentado uma enorme
evolução. Desde logo na definição dos seus objectivos. Mas
igualmente nas suas metodologias: 

– de avaliação e quantificação dos diferentes défices (sen-
sitivos, sensoriais, motores, cognitivos) pela utilização de
escalas específicas; 

– de técnicas cada vez mais diversificadas e cientificamen-
te fundamentadas de tratamentos no âmbito da Medicina
Física e de Reabilitação (MFR).

A eficácia dos programas de MFR origina uma crescente
procura e obriga a uma estratégia organizativa dos cuidados
assistenciais desta área.

Em Portugal, desde 2001 que foi definida a “rede de refe-
renciação em MFR”.

Completados já 10 anos sobre a redacção deste docu-
mento estamos ainda, infelizmente, um pouco longe da sua
completa implementação.

Desde o défice de camas de internamento em MFR nos
hospitais de agudos (uma das mais importantes evidências de
eficácia da reabilitação no AVC é a precocidade de interven-
ção); ao atraso de entrada na “rede” de um dos quatro hospi-
tais “especializados” de reabilitação (precisamente o da região
Norte); à dificuldade de acesso aos cuidados de MFR de um
grande número de doentes; à injusta assimetria geográfica do
acesso a esses cuidados.

A moderna prática da Medicina pressupõe uma cada vez
maior disponibilização de informação e dados científicos sus-
ceptíveis de auxiliar os clínicos nas suas opções interventivas,
nomeadamente nas terapêuticas. Por outro lado, as diferentes
experiências e modelos conceptualizados à escala global vão
originando consensos que conduzem ao estabelecimento de
um crescente número de “guidelines”, tendentes a originar
uma racionalização de meios e custos, com vista a um signifi-
cativa melhoria nos resultados dos índices de saúde nas áreas
sobre que incidem essas mesmas “guidelines”.

No que toca à reabilitação do AVC, a Sociedade Europeia de
MFR, conjuntamente com a Secção de MFR da UEMS (União
Europeia dos Médicos Especialistas), inicia agora este proces-
so. São muitos os pontos sob os quais estas linhas de orienta-
ção podem incidir. Ou não fosse esse o caso da variedade que
as diferentes intervenções de MFR comporta. É uma tarefa para
muito tempo. Mas desde já as evidências produzidas em estu-
dos muito bem desenhados permitem estabelecer orientações
e recomendações muito úteis e extremamente importantes. A
sua implementação por certo reflectir-se-á nos “outcomes” fun-
cionais dos nossos doentes com as consequentes vantagens
individuais, familiares, sociais e económicas. 

Será (seguramente) um caminho inquestionável a seguir.

Reabilitação do AVC em Portugal e desenvolvimento das
Guidelines Europeias (I)
Dr. Pedro Cantista
Fisiatra do Hospital de Santo António; Professor Auxiliar Convidado do ICBAS; Presidente do Comité de “Guidelines” da Sociedade Europeia
de Medicina Física e de Reabilitação.
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Introdução
A dor central após acidente vascular cerebral (AVC), neuro-

pática, caracteriza-se por dor e alterações da sensibilidade
nos segmentos corporais que correspondem ao território cere-
bral atingido, sendo mais frequente e mais intensa após lesão
do tronco cerebral ou tálamo. O mecanismo patofisiologico
ainda não está completamente esclarecido. A dor ocorre em 1
a 12% dos casos de AVC e geralmente desenvolve-se em
semanas a meses após a lesão. A dor de instalação imediata
após AVC é uma situação mais rara. Aqui apresentamos o
caso de um doente com um enfarte cerebral cuja manifesta-
ção inicial foi dor paroxística.

Caso clínico
Homem de 45 anos, com hábitos alcoólicos moderados e

sem outros factores de risco vasculares conhecidos, apresen-
tou ao longo de dois dias, cinco episódios paroxísticos de dor
no hemicorpo esquerdo, descritos como dor intensa, em aper-
to, associada a sensação de calor e diminuição da sensibilida-
de táctil e álgica. Envolvia todo o hemicorpo esquerdo em
simultâneo, com um agravamento progressivo de intensidade,

atingindo o máximo em 15 minutos e desaparecendo ao fim de
uma hora. No último episódio, a dor foi ainda mais intensa
associada a lipotímia e após o episódio o doente manteve uma
alteração da sensibilidade traduzida por uma discreta hiposte-
sia álgica na hemiface esquerda e na metade distal do ante-
braço e mão esquerdas, sem alterações da sensibilidade vibra-
tória ou proprioceptiva, sem défices motores ou alterações dos
reflexos ósteo-tendinosos, sem ataxia apendicular ou axial e
sem movimentos anómalos Realizou TAC cerebral e electroen-
cefalograma que foram normais. A RM cerebral mostrou uma
área de restrição à difusão localizada na vertente lateral do tála-
mo direito, correspondendo a isquemia recente em território
das perfurantes da artéria cerebral posterior direita. Da investi-
gação realizada posteriormente não se encontrou outra etiolo-
gia possível para além de doença de pequenos vasos.

Conclusão
Neste caso as alterações paroxísticas e maioritariamente

produtivas da sensibilidade, foram a única manifestação de
um enfarte talâmico. Os paroxísmos de dor aguda foram
retrospectivamente interpretados como acidentes isquémicos
transitórios no mesmo território. 

CC2. Paroxismos de dor como manifestação de um enfarte
cerebral

Isabel Moreira, Joel Freitas, Rui Felgueiras, Ana Paula Correia, Marina Magalhães, Gabriela Lopes
Serviço de Neurologia, Hospital S. António, Centro Hospitalar do Porto, Porto.
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Introdução
A psicose aguda como sintoma de AVC é incomum, mas

quando ocorre a lesão é habitualmente hemisférica direita.
Descrevemos três casos de actividade delirante e/ou alucina-
tória após enfarte em território da artéria cerebral média direita.

Casos Clínicos
1- Homem de 65 anos; hipertenso; observado por hemianóp-

sia homónima (HH) e hemiparésia esquerdas súbitas. RM mos-
trou enfarte cortico-subcortical temporo-parieto-insular posterior
direito. Classificou-se o evento como PACI, por oclusão da arté-
ria carótida interna direita (ACID). Uma semana depois iniciou
delírio persecutório e de ciúme, achando que a esposa o queria
matar pois estaria sexualmente envolvida com um dos seus
filhos, insistindo em pedir teste de DNA da filha mais nova, por
acreditar que havia nascido da relação incestuosa. Foi medica-
do com fluvoxamina e clorpromazina. Aos seis meses mantém
escassa actividade delirante, achando que «os telefones estão
sob escuta». 2- Mulher de 49 anos; obesa; observada por agita-
ção e alucinações visuais complexas de instalação súbita (via os
familiares falecidos no quarto). Apresentava HH e hemiparésia
esquerdas. RM evidenciou enfarte recente fronto-temporo-parie-
tal direito, com envolvimento opercular e insular. O evento clas-
sificou-se como PACI, criptogénico. Iniciou sertralina e risperido-
na, com resolução das alucinações no terceiro dia. 3- Homem de
69 anos; hipertenso, diabético, com dislipidemia e cardiopatia

isquémica; observado por alteração do comportamento com
euforia e desinibição, apresentando anosognosia, HH e hemipa-
résia esquerdas. RM mostrou enfarte cortico-subcortical tempo-
ro-parieto-insular direito, classificado como TACI, por oclusão da
ACID. No segundo dia iniciou delírio de ciúme em relação à
esposa, que dizia tentar seduzir outros doentes da enfermaria.
Nas semanas seguintes o delírio foi aumentando, com o doente
acusando a esposa de se envolver sexualmente com o filho mais
velho. Foi medicado com sertralina e quetiapina, havendo reso-
lução sintomática 3-4 meses depois. Os doentes eram dextros e
nenhum tinha antecedentes pessoais ou familiares de doença
psiquiátrica.

Conclusão
A actividade heteróloga pode ocorrer imediatamente após

AVC ou até anos mais tarde; pode ter duração variável e é
mais comum em enfartes que envolvam a região temporo-
parietal posterior direita. Tem sido sugerido que o desenvolvi-
mento de psicose preferencialmente após lesões hemisféricas
direitas se relaciona com hiperactividade do hemisfério
esquerdo, que perde influência inibitória do direito. Os casos
descritos representam psicoses agudas causadas por lesões
isquémicas, tendo em comum o envolvimento temporo-parie-
tal direito. O início da psicose foi variável (1-7 dias), bem como
a sua resolução (três dias a pelo menos seis meses), parecen-
do razoável a resposta aos anti-psicóticos e SSRIs.

CC1. Sintomas psicóticos após acidente vascular cerebral em
território da artéria cerebral média direita
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Introdução
A degenerescência olivar hipertrófica (DOH) é uma condi-

ção rara, causada pela interrupção das conexões neuronais da
via dentato-rubro-olivar. Considera-se uma forma de degene-
rescência transináptica, desenvolvendo-se por perda da cone-
xão dos axónios aferentes do núcleo olivar inferior. 

A DOH ocorre após lesões focais no tronco cerebral e dis-
tingue-se de outros tipos de degenerescência do Sistema
Nervoso Central pela resposta hipertrófica da oliva à desafe-
rentação. Clinicamente, manifesta-se principalmente por mio-
clonias do palato, tremor dentatorúbrico, ataxia, disartria e
diplopia, surgindo meses após a lesão inicial.

Caso clínico 
Doente do sexo feminino, 71 anos, com antecedentes de

HTA e dislipidémia, admitida por quadro de instalação súbita
de diplopia, disartria e parestesias da hemiface e membro
superior esquerdos. À entrada, apresentava parésia do VI par
direito, skew ocular, oftalmoparesia internuclear direita, disar-
tria, parésia facial central esquerda, hemihipostesia esquerda,
ataxia apendicular direita e ataxia da marcha. A TC CE revela-
va dois hematomas intraparenquimatosos agudos, localizan-
do-se o maior no tegmento da protuberância adjacente ao
pedúnculo cerebeloso superior à direita e o outro na região da
basis ponti homolateral. A RM CE (D3) identifica os dois hema-
tomas subagudos, envolvendo o de maiores dimensões o

feixe central da calote. Teve alta com Rankin 4. Após um perío-
do de 3 meses de clara melhoria clínica (Rankin 3), a doente
apresentou novo agravamento dos defeitos neurológicos,
nomeadamente da disartria e ataxia (Rankin 4). A RM CE rea-
lizada 11 meses depois mostra hipersinal em T2 e discreta
hipertrofia na região ântero-lateral do bulbo raquidiano direito,
correspondente à oliva bulbar, sendo colocada a hipótese
diagnóstica de DOH. 18 meses após a lesão inicial, continua a
identificar-se hipersinal em T2 na oliva bulbar direita, com
aumento da hipertrofia, em relação com a normal evolução
temporal da DOH, corroborando o diagnóstico.

Conclusões 
A presença de sinal hiperintenso anterolateral no bulbo não é

um achado específico, podendo ser observado em diversos pro-
cessos patológicos, incluindo enfartes, lesões desmielinizantes,
lesões tumorais e processos inflamatórios ou infecciosos. No
entanto, se a lesão for restrita a um ou ambos os núcleos oliva-
res inferiores, poupando os restantes tecidos bulbares, se estiver
associada a aumento olivar focal e, principalmente, se estiver
associada a lesão remota que interrompa a via dentato-rubro-oli-
var, a DOH deverá ser a principal hipótese diagnóstica.

Destacamos a importância de reconhecer esta patologia
como causa de agravamento neurológico tardio após AVC,
evitando exames complementares desnecessários para exclu-
são de outras patologias e permitindo o início precoce de tera-
pêutica sintomática.

CC4. Degenerescência olivar hipertrófica após hematoma
pôntico: uma causa de agravamento neurológico tardio
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Introdução
O “asterixis” consiste numa súbita e breve interrupção do

tónus muscular necessário na manutenção de uma postura
fixa. Apesar da forma de apresentação mais conhecida ser
bilateral, associando-se maioritariamente a encefalopatia difu-
sa, o asterixis unilateral tem sido reportado na literatura em
relação com lesões estruturais do sistema nervoso central
(SNC). 

Casos clínicos
Apresentamos três doentes, dois homens e uma mulher,

que recorreram ao serviço de urgência por sensação de fra-
queza unilateral. No exame neurológico apresentavam, na
posição de braços estendidos, movimentos involuntários súbi-
tos e arrítmicos por perda de tónus muscular na extensão do
punho e dedos da mão, principalmente na sua hiperextensão,
restrito ao lado sintomático (registo em vídeo de um caso).
Não se observou queda, defeito de força muscular segmentar
ou alteração da sensibilidade do membro superior afectado,
embora se observasse discreta queda no membro inferior

homolateral no Mingazinni. Num caso coexistia ataxia apendi-
cular no membro superior e noutro caso hemianópsia homóni-
ma, ipsilaterais aos restantes defeitos neurológicos. A TC-
CE/RM-CE mostrou isquémia no tálamo lateral (núcleos ven-
tral lateral e lateral posterior) e braço posterior da cápsula
interna justa talâmico em todos os doentes, e na região parie-
to-occipital e hemisfério cerebeloso no doente com defeito de
campo visual. Num doente realizou-se estudo electrofisiológi-
co cujo EMG do extensor comum dos dedos mostrou mioclo-
nias negativas (pausa muscular entre 45-69 ms) e PESS sem
alterações.

Discussão
A presença unilateral de “asterixis” deve sugerir a presen-

ça de lesão focal do SNC. A maior parte das vezes deve-se a
lesões isquémicas talâmicas laterais, tal como nos nossos
casos. No entanto, uma revisão da literatura mostra que pode
resultar de lesões noutras localizações cerebrais ou de outras
etiologias. Pretendemos lembrar esta forma de apresentação
pouco frequente de acidente vascular cerebral, uma vez que a
sua expressão subtil pode ser subvalorizada.

CC3. Asterixis Unilateral e Isquemia Talâmica
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Introdução
Fístulas artério-venosas durais são "shunts" entre artérias

durais e seios venosos durais ou, menos frequentemente,
veias leptomeningeas. As manifestações clínicas dependem
da localização e o tipo de drenagem venosa. Distinguindo-se
fístulas “benignas” (sem indicação formal para tratamento) e
“malignas”, respectivamente sem e com drenagem retrógrada
para veias corticais. Crises epilépticas, hipertensão intracra-
niana e síndrome demencial são manifestações clínicas menos
frequentes. Neste trabalho discutem-se três casos de fístulas
artério-venosas durais “malignas” (com sobrecarga venosa)
com estas manifestações.

Casos clínicos
Homem de 69 anos com cefaleias holocranianas persisten-

tes, diminuição da acuidade visual com 4 meses de evolução e
edema papilar bilateral. A angio-RM revelou provável trombose
do seio longitudinal superior. A punção lombar documentou
aumento da pressão de abertura do liquor (> 50 cmH2O) e foi
necessária a colocação de dreno lombo-peritonial para trata-
mento da hipertensão intracraniana. Dois dias após o procedi-
mento o doente entrou em estado de mal epiléptico convulsivo.
Realizou-se angio-TAC que levantou a suspeita de fístula arté-
rio-venosa dural do seio sigmoide esquerdo. A angiografia con-
firmou a presença de uma fístula de alto débito, com marcada
drenagem venosa retrógrada para veias corticais (Cognard
2A+B). Foi submetido a embolização parcial da fístula com sub-

sequente melhoria clínica e sem registo de novas crises.

Homem de 51 anos, com síndrome demencial com 9
meses de evolução, episódios transitórios de hemianópsia
homónima e défice motor direitos. Seguiram-se crises epilép-
ticas focais motoras esquerdas, com posterior evolução para
estado de mal epiléptico. A angio-TAC mostrou múltiplos
ramos ectásicos da artéria carótida externa sugerindo fístula
dural. A angiografia confirmou tratar-se de uma fístula dural do
seio sigmoide direito com múltiplas aferências, maioritaria-
mente da artéria carótida externa (Cognard 2A+B). Foi subme-
tido a embolização endovascular com desaparecimento dos
episódios transitórios e melhoria da síndrome demencial.

Homem de 77 anos com alterações mnésicas progressivas
com dois anos de evolução e crise tónico-clónica generalizada
inaugural. A investigação com angio-TAC e subsequentemente
angiografia mostrou múltiplas fístulas durais (seios laterais, tórcu-
la e seio longitudinal superior), com drenagem venosa retrógrada
para veias corticais (Cognard 2A+B). Não foi possível realizar
embolização por incapacidade de acesso ao ponto de fístula. 

Conclusão
Com estes casos pretendemos salientar manifestações clí-

nicas menos frequentes de fístulas artério-venosas durais e a
importância de um alto índice de suspeição no diagnóstico
desta patologia, em que o tratamento precoce é determinante
na prevenção de uma evolução agressiva.

CC5. Manifestações clínicas de fístulas artério-venosas durais 

Isabel Moreira
1
, Catarina Cruto

1
, Filipe Correia

2
, Joana Damásio

1
, Nuno Vila-Chã

1
, Ernestina Santos

1
, José Pedro Pereira

3
, Gabriela Lopes

1
,

Carlos Correia
1
, João Xavier

3
, Manuel Correia

1

1-Serviço de Neurologia, Hospital S. António, Centro Hospitalar do Porto, Porto; 2-Serviço de Neurologia, Hospital Pedro Hispano, Matosinhos;
3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital S. António, Centro Hospitalar do Porto, Porto.
E-mail: isabelpmoreira@gmail.com

Introdução
As bactérias do género Rickttesiae são organismos estrita-

mente intracelulares com tropismo preferencial para células
endoteliais. A infecção por estes agentes tem sido associada
a um amplo espectro de manifestações clínicas, contudo não
está ainda descrito qualquer caso de endotelite carotídea.

Caso clínico
Reportamos o caso clínico de um rapaz de 19 anos sem

qualquer antecedente médico conhecido, trabalhador em
empresa de detritos urbanos. Foi referido ao Serviço de
Urgência por quadro de instalação súbita de afasia e hemipa-
résia esquerda. Ao exame físico apresentava afasia de Broca,
quadrantanópsia superior esquerda, inatenção táctil esquerda
e hemiparésia esquerda moderada. Não se identificavam
lesões cutâneas. Referia-se síndrome febril com uma semana
de evolução, sem outros sinais. A TC-CE e RMN-CE iniciais
demonstraram lesão isquémica no território da Artéria Cerebral
Média Direita. Foi iniciado tratamento médico protocolado para
lesão cerebrovascular isquémica além de terapêutica antibióti-
ca empírica para suspeita clínica de endocardite. O estudo
ultrassonográfico carotídeo identificou massa vegetante móvel,

não oclusivo, no final da artéria carótida comum e na depen-
dência de zona com espessamento focal endotelial, confirma-
do posteriormente por angio-TC cervical. Os ecocardiogramas
transtorácico e transesofágico foram normais, sem sinais de
endocardite. O estudo de líquor cefalo-raquídeo foi também
normal. Da investigação complementar para estudo de AVC no
jovem, incluindo trombofilias, patologia auto-imune e infeccio-
sa, identificou-se apenas título elevado de anticorpos contra
Rickettsia conorii detectado por imunofluorescência indirecta e
confirmada em segunda análise. Foi efectuada endarterecto-
mia carotídea de urgência e o estudo anatomopatológico do
material excisado indicou trombo vegetante de fibrina sob mar-
cada infiltração inflamatória endotelial. Verificou-se uma boa
recuperação apresentando escala modificada de Rankin aos 3
meses de 1. Não repetiu eventos clínicos, referindo-se estudo
ultrassonográfico de controlo normal.

Conclusão
Presumimos que a lesão endotelial esteja relacionada com

endotelite focal secundária a R. conorii causando a formação
de trombo local, traduzindo uma rara manifestação de infec-
ção por Rickettsiae.

CC6. Caso clínico de Endotelite carotídea secundária a infecção
por Rickettsia
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Introdução
Nos últimos anos tem havido um reconhecimento crescen-

te da doença cerebrovascular na criança. O AVC isquémico em
idade pediátrica tem uma incidência de 2-3 casos / 100000 /
ano, e está associado a elevada morbilidade. Dada a sua rari-
dade, torna-se difícil a realização de estudos multicêntricos à
semelhança dos que têm sido feitos em adultos, não havendo
ainda consenso sobre terapêutica em fase aguda neste grupo
etário. Estão publicados casos clínicos ou pequenas séries em
que foi realizada trombólise e/ou embolectomia em crianças.

Caso clínico
Adolescente de 14 anos, raça negra, com antecedentes de

valvulopatia mitral reumática, recorreu ao SU, por instalação
súbita de diminuição de força do hemicorpo esquerdo e assi-
metria facial, com 30 minutos de evolução. Apresentava-se
hemodinamicamente estável, vigil, orientada, anosognósica,
com paralisia facial central esquerda e hemiplegia esquerda
flácida com Babinski homolateral (NIHSS 14). Realizou TC-CE
e angio-TC que mostraram hiperdensidade do segmento M1
da artéria cerebral média (ACM) direita por oclusão. Foi efec-
tuada angioplastia de reperfusão com trombectomia, com
recanalização completa, pelo que não fez trombólise iv (NIHSS

4). Iniciou antiagregação plaquetária e posteriormente anticoa-
gulação. A RM encefálica, 24 horas depois, evidenciou enfar-
te isquémico profundo da região posterior do núcleo lenticula-
do, cápsula externa e corpo do núcleo caudado, sem trans-
formação hemorrágica. Na angio-RM mantinha redução focal
segmentar da porção M1 distal, embora menos acentuada.
Clinicamente verificou-se resolução quase completa dos
sinais focais, persistindo apenas discreta hemiparésia distal.
Foi feita investigação etiológica com ecocardiograma transto-
rácico, eco-doppler cervical e transcraniano e estudo dos fac-
tores protrombóticos, não tendo sido encontradas outras alte-
rações.

Conclusões
O rápido diagnóstico e intervenção terapêutica no caso

apresentado permitiram uma boa recuperação do quadro neu-
rológico. Julgamos tratar-se do primeiro caso descrito no
nosso país de trombectomia isolada num adolescente com
AVC agudo, existindo alguns casos submetidos a trombólise.
A terapêutica mais indicada no AVC agudo na idade pediátri-
ca é controversa, pelo que propomos discutir a criação de
uma “via verde pediátrica intrahospitalar”, adaptada a cada
realidade hospitalar.

CC7. Trombectomia em adolescente de 14 anos com AVC
isquémico agudo
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Introdução
A cegueira cortical é uma manifestação neurológica rara,

caracterizada por perda de visão bilateral, com reflexos pupi-
lares e fundoscopia normal, relacionada com lesões occipitais
bilaterais. A causa mais frequente é a hipoperfusão do territó-
rio vertebrobasilar. Quando é associada ao não reconheci-
mento dos défices visuais designa-se por síndrome de Anton. 

Caso clínico
Homem de 79 anos com antecedentes de HTA, obesidade

e dislipidemia, que recorreu ao serviço de urgência por quadro
de desorientação com 4 dias de evolução, que surgiu após
episódio pré-síncopal. Ao exame neurológico apresentava:
amaurose bilateral parcial com função pupilar e fundoscopia
normal e indiferença para défices visuais com confabulações
acerca do ambiente circundante; síndrome piramidal esquerdo
com hemiparesia grau 4 proporcional (exame disponível em
vídeo). A TAC cerebral revelou enfarte occipital direito e tem-
poro-occipital esquerdo recentes, pelo que iniciou antiagrega-
ção plaquetária. O triplex carotídeo-vertebral revelou estenose

carótida interna bilateral (70%) e normalidade do sistema ver-

tebrobasilar. Teve evolução favorável com recuperação total

dos défices motores, contudo persistindo à data da alta as

alterações visuais. Ficou orientado para a consulta de fol-

low–up de AVC.

Discussão e conclusões
O não reconhecimento da perda de visão com confabula-

ções e negação fizeram atrasar a vinda do doente ao Hospital.

A ocorrência de défices neurológicos após pré-síncope, a

localização dos enfartes cerebrais em território fronteira e a

presença de estenose carotídea bilateral sugerem que os

enfartes tenham uma causa hemodinâmica.

O síndrome de Anton é uma entidade rara que atrasa o

diagnóstico de cegueira cortical, cujo reconhecimento é fun-

damental para prosseguir a investigação etiológica, nomeada-

mente a vascular, de modo a identificar e corrigir potenciais

factores de risco tratáveis.

CC8. Síndrome de Anton: uma forma de apresentação rara de
enfarte cerebral

Ana Freitas, Ana Luisa Cruz, Pedro Beleza, Joana Sarmento, Mário Esteves, Augusto Duarte
Unidade de AVC, Serviço de Medicina I do CHMA – Unidade Hospitalar de Famalicão.
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O acidente vascular cerebral (AVC) é considerado uma das
principais causas de morte e incapacidade no mundo, existe
contudo actualmente tratamentos passíveis de serem efectua-
dos nas primeiras horas de evolução. Torna-se imperativo, não
apenas o trabalho ao nível da prevenção dos factores de risco,
como também as campanhas que permitam o reconhecimen-
to dos sinais de alerta, conduzindo a uma rápida chegada dos
doentes aos hospitais. O objectivo do presente trabalho é ana-
lisar a percepção que a população do concelho de Évora tem
dos sinais de alerta do AVC e da sua reacção aos mesmos.

Entre Março de 2010 e Junho de 2011 (em duas campa-
nhas realizadas a dois tempos: Dia do AVC e Feira de São
João), foram realizados, por profissionais de saúde da
Unidade de AVC, 535 questionários. Este questionário era
composto por dados sócio-demográficos e questões associa-
das aos sinais de alerta e ao que fazer caso tivessem um AVC.

Dos 535 questionários realizados verificamos que 60% dos

inquiridos foram mulheres, 23% encontravam-se entre os [50-
60] anos, 50% tinham ≤4ºA de escolaridade. Na identificação
dos sinais, verificamos que 71% identificou a “dificuldade em
falar”, 74% a “boca ao lado” e 80% “falta de força no braço.
No entanto, 15% considerou a “falta de ar”, 24% a “dor de
cabeça” e 30% a “dor no peito” como sinais do AVC. Apenas
47% identificou os 3 sinais de alerta. Perante a questão “o que
fazer perante um AVC”, 1% refere que ficar em casa é a melhor
opção, 6% dirigir-se-iam ao Centro de Saúde, 67% chamariam
o 112 e 32% dirigir-se-iam directamente ao hospital.

Verificamos com este questionário que a maior parte dos
inquiridos, identificam os sinais de alerta, existindo ainda algu-
ma confusão nos sinais associados ao enfarte agudo do mio-
cárdio. Apesar da grande maioria dos sujeitos alegarem cha-
mar o 112, alguns assumem ir directamente ao hospital. Os
esforços recentes das campanhas associadas ao reconheci-
mento dos sinais de alerta, parecem começar a chegar à
população geral, ainda assim, não de modo claro e incisivo. 

CO1. AVC e Sinais de Alerta: teremos uma sociedade
esclarecida?

Sara Pires Barata
1,2

, Raquel Miradouro
1,2

, Sandra Claro
1,2

, Sérgio Galo
1,3

, Carmen Corzo
1
, Sílvia Lourenço

1
, António Leitão
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, Sónia Mateus
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Irene Mendes
5
, Luísa Rebocho
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1-Serviço de Medicina Física e Reabilitação, 2-Unidade de AVC, 3-Serviço de Imagiologia, 4-Serviço de Neurologia, 5-LUSCAN, Hospital do
Espírito Santo, EPE, Évora.

Introdução
Uma década atrás a incidência do acidente vascular cere-

bral (AVC) em Portugal era mais elevada quando comparada
com a de outros países da Europa Ocidental. É previsível um
aumento da incidência do AVC considerando o envelhecimen-
to da população, no entanto, nos últimos anos o uso de estra-
tégias de prevenção e novos tratamentos podem influenciar
esta tendência. O objectivo deste estudo é comparar a inci-
dência e a letalidade do AVC actual com a verificada uma
década atrás no estudo ACIN1 decorrido em 1998-2000.

Metodologia
São apresentados os dados preliminares do segundo regis-

to prospectivo do primeiro AVC na vida decorrido entre 1 de
Outubro de 2009 a 30 de Setembro de 2010 numa população
de 46775 residentes em áreas rurais e 193349 residentes na
cidade do Porto (ACIN2). Baseado em definições “standard”
usaram-se estratégias “hot and cold pursuit” para a detecção
dos casos, nomeadamente bases de dados computorizadas
para a definição da população de base (cartão de utente do
SNS) e um sistema de “linkage” com dados da urgência hos-
pitalar da população abrangida (ALERT), das altas hospitala-
res, da Via Verde do AVC, e dos laboratórios de imagem cere-
bral e laboratórios de investigação vascular. Os doentes foram
observados no episódio inicial e seguidos aos três meses.

Resultados
Num período de dose meses foram incluídos 334 doentes

com o primeiro AVC na área urbana e 101 na área rural.
Comparando com o ACIN1 verificou-se uma diminuição na
taxa de incidência anual de AVC de 2,79/1000 (IC95%: 2,59-
3,00) para 1,81/1000 (IC95%: 1,64-1,98) e de 1,81/1000 para
1,12/1000 após padronização para a população europeia. A
taxa de incidência diminuiu em todos os grupos etários,
seguindo actualmente padrões semelhantes nas populações
rurais e urbanas. Para este resultado contribuiu predominante-
mente a descida marcada na taxa de incidência na zona rural
no grupo etário dos 75-84 anos. Globalmente a letalidade aos
28 dias diminuiu de 16,1% (IC95%: 13,6-19,1) para 10,6%
(IC95%: 8,0-13,8), padrão seguido na área urbana (16,9% vs.
8,7%) em contraste com a área rural (14,6% vs. 16,8%).

Conclusões
O contraste urbano/rural na incidência de AVC está a des-

vanecer-se, no entanto, a diminuição da letalidade na área
urbana contrasta com a da área rural.

Compromissos
O estudo ACIN2 foi financiado pela FCT/FEDER projecto

PIC/IC/82858/2007.

CO2. Tendência na incidência e letalidade do primeiro acidente
vascular cerebral na população rural e urbana do norte de
Portugal 1999 a 2010: resultados preliminares
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Introdução
A leucoencefalopatia isquémica corresponde a alterações na

substância branca subcortical, profunda e/ou periventricular.
Estudos recentes têm identificado estas alterações da substân-
cia branca como um factor de morbilidade importante. No entan-
to, a sua correlação clínico-radiologica não está isenta de con-
trovérsia e o seu significado clínico não se encontra totalmente
elucidado, facto a que não será alheio as dúvidas que persistem
relativas aos seus factores de risco e à sua fisiopatogenia que
parece diferir conforme o grau e localização destas alterações.

Objectivo
Esclarecer o contributo diferencial de diversos factores de

risco cerebrovasculares, no desenvolvimento de alterações da
substância branca de acordo com a sua localização.

Metodologia
Foram incluídos todos os doente submetidos a avaliação

imagiológica (TC-CE ou RMN-CE) e ultrassonográfica cerebro-
vascular desde Janeiro a Agosto de 2011. 

A avaliação imagiológica das alterações da substância branca
foi realizada de forma independente por 2 neurorradiologistas, em
estudos por TC-CE e RM-CE quando disponível, classificando-se
leucoencefalopatia isquémica da substância branca
profunda/subcortical e peri-ventricular recorrendo à escala de
Fazekas e nos gânglios da base de acordo com a escala Age-
Related White Matter Changes (ARWMC). Identificaram-se os fac-
tores de risco vascular clássicos recorrendo aos registos clínicos.

Foi efectuada regressão logística incluindo todos os factores de
risco vascular, assumindo-se significado estatístico para p<0.05.

Resultados
Foram incluidos 562 doentes, 58.9% (N=331) do sexo mas-

culino, idade média: 66,15 anos (DP: 15.19). Na comparação da
prevalência de factores de risco e localização das alterações da
substância branca, identificou-se uma associação independente
entre alterações substância branca profunda/subcortical e hiper-
tensão arterial OR: 1.85 (1.15-2.96), p=0.01; diabetes mellitus
OR: 1.60 (1.02-2.72), p=0.04 e idade OR: 4.4 (2.79-6.96), p<0.01.

Semelhante associação foi observada nas alterações dos
gânglios da base e hipertensão arterial OR: 1.84 (1.15-2.94)
p=0.01; diabetes mellitus OR :1.78 (1.10-2.75) p=0.02 e idade
OR: 2.80 (1.82-4.30), p<0.01. As alterações periventriculares
associaram-se apenas à idade OR: 6.57 (3.68-11.73) p<0.01.

Conclusões
Os resultados sugerem que as alterações da substância

branca profunda/subcortical e dos gânglios da base partilham
um substrato fisiopatológico diferente das alterações da subs-
tância branca periventriculares. Sugerindo uma etiologia vas-
cular para as alterações da substância branca profunda/sub-
cortical e dos gânglios da base, em contraste com as altera-
ções da substância branca periventricular. 

Serão necessários mais estudos para esclarecer a etiopa-
togenia das alterações da substância branca de acordo com a
sua localização.

CO3. Etiopatogenia diferencial de leucoencefalopatia isquémica
de acordo com a sua localização 
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Introdução
O enfarte lacunar representa um síndrome clínico e imagio-

lógico cerebrovascular isquémico de etiologia heterogénea e
ainda não consensual. Tem adquirido atenção recente a sua
possível associação com ateromatose intracraniana, estando
já estabelecida a correlação desta com o volume do enfarte
lacunar. Contudo, permanece ainda por abordar a eventual
relação dos seus diferentes subtipos clínicos com a presença
de estenoses intracranianas.

Objectivos
Avaliar possíveis associações entre estenoses arteriais

intracranianas e diferentes síndromes lacunares definidos cli-
nicamente.

Metodologia
Analisaram-se todos os doentes que realizaram estudo

ultrassonográfico cerebrovascular de Janeiro a Dezembro de
2011 com o diagnóstico clínico de AVC isquémico lacunar. O
único factor de exclusão foi ausência de janela transtemporal
de insonação. Os eventos vasculares foram classificados em
síndromes clínicos de acordo com a classificação Oxfordshire
Community Stroke Project em síndrome motor puro (MP), sen-
sitivo puro (SP), sensitivo-motor (SM), hemiparésia-atáxica (HA)
ou disartria mão-desajeitada (DMD). Foi determinada a presen-
ça de estenose intracraniana sintomática como a presença de

estenose focal em artéria directamente tributária da área cere-
bral enfartada por definição clínica e imagiológica. Registaram-
se factores de risco vascular por consulta de registos clínicos.
Foi definido significado estatístico para p<0.05.

Resultados
Identificámos 151 doentes com enfarte lacunar. Destes, 17

(11.3%) foram excluídos por ausência de janela de insonação
transtemporal, incluindo-se na análise 134 doentes. A idade
média foi de 66.3 ± 13.1 anos, com 97 doentes (72.4%) do
sexo masculino. Registaram-se 74 (55.2%) síndromes motores
puros, 15 (11.2%) sensitivos puros, 23 (17.2%) sensitivo-moto-
res, 18 (13.4%) hemiparésia-atáxicas e 5 (3.0%) disartria mão-
desajeitadas. A prevalência de factores de risco vascular foi
semelhante entre síndromes lacunares. Em 16 doentes (11.9%)
foi identificada estenose intra-arterial sintomática, sendo mais
comum entre síndromes SM: 7 (30.4%) relativamente a 5
(6.8%) dos síndromes MP, 1 (6.7%) dos SP, 3 (16.7%) dos HA
e nenhum dos DMD; p=0.03.

Conclusões
Os nossos dados sugerem que a associação entre enfarte

lacunar e ateromatose intra-craniana é diferente entre síndro-
mes clínicos lacunares e preferencial para o síndrome sensiti-
vo-motor.

CO4. Estenoses arteriais intracranianas e diferentes síndromes
clínicos lacunares

João Sargento-Freitas, Fernando Silva, Nuno Mendonça, Ricardo Morais, José Tomás, Cristina Machado, Gustavo Cordeiro, Luís Cunha
Unidade de AVC dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.
E-mail: jsargentof@hotmail.com
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) apresenta uma elevada

mortalidade e morbilidade, sendo uma das suas causas a per-
turbação da circulação causada por estenose intracraniana.

A Doença das Células Falciformes (DCF) é uma doença
hematológica grave, mais frequente na raça negra. Caracteriza-
se por alterações da configuração eritrocitária, que surge
sobretudo na microcirculação, condicionando redução do
lúmen arterial e vasculopatia intracraniana, sendo avaliada por
Doppler Transcraniano. 

Objectivos
Avaliação da prevalência de estenose intracraniana e risco

de AVC nos doentes pediátricos com DCF, seguidos em con-
sulta de Hematologia dos Hospitais Dona Estefânia e
Fernando Fonseca, durante três anos. 

Metodologia
No período compreendido entre 1 de Janeiro de 2009 e 30

de Novembro de 2011, foram avaliadas 97 crianças e adoles-
centes (idade <18 anos). Para o diagnóstico de estenose foi
usado um Ecógrafo Toshiba Xario com sonda de 2 MHz reali-
zando o Exame Ultrassonográfico Trancraniano Codificado a
Cores (ECODTC).

Para análise dos parâmetros hemodinâmicos procedeu-se de
acordo com o STOP (Stroke Prevention Trial in Sickle Anemia),
que estratificou intervalos hemodinâmicos para Artéria Cerebral
Média, a TAMMX (Time-Average Mean of Maximum Velocity),
classificando-se assim o risco de AVC em “Baixo ” < 170cm/s,

“Moderado” entre 170 e 200cm/s e “Elevado” se >200cm/s.
Foram efectuadas reavaliações em 12, 3 a 6 meses ou 1 mês de
acordo com os dados encontrados.

Resultados 
Os 97 doentes estudados (57 sexo masculino e 40 sexo femi-

nino) tinham idades entre os 2 e os 18 anos (média de 10,07).
Ao longo dos três anos documentaram-se 6 doentes com

risco Elevado, 16 com moderado e os restantes 75 com baixo
risco para AVC.

A prevalência de estenose intracraniana é de ±23%.
Dos 6 que apresentaram risco elevado para AVC, 3 iniciaram

Regime Transfusional Regular (RTR) e um fez ainda cirurgia de
revascularização, 1 foi medicado com hidroxiureia e 2 não fize-
ram qualquer terapêutica. No período estudado, apenas 1
doente teve AVC, após interromper temporariamente RTR.

No grupo de doentes de risco moderado nenhum sofreu
AVC e no de baixo risco 1 encontrava-se a fazer hidroxiureia e
2 doentes sofreram AVC mas antes de realizarem periodica-
mente ECODTC, e actualmente encontram-se em RTR.

Conclusões
A avaliação por ECODTC permitiu optimizar a terapêutica

transfusional e o seguimento dos doentes, tendo como princi-
pal objectivo a redução da incidência de AVC e consequentes
sequelas neurológicas.

Agradecimento
Às Unidades de Hematologia Pediátrica do Hospital Dona Estefânia

e Fernando Fonseca, pelo envio dos doentes.
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Introdução
As disseções arteriais cervicais têm sido reconhecidas

como uma importante causa de AVC isquémico, sobretudo no
adulto jovem. É reconhecida a variedade da apresentação clí-
nica, bem como a escassez de recomendações internacionais
no que diz respeito ao tratamento. Por outro lado, existem
relativamente pouco trabalhos sobre possíveis fatores que
influenciem a evolução a longo prazo. Os objetivos fundamen-
tais deste trabalho foram a revisão de procedimentos diag-
nósticos e terapêuticos numa coorte hospitalar e a tentativa de
identificação de factores prognósticos. 

Metodologia
Foi realizada revisão retrospectiva de todos os casos iden-

tificados com o diagnóstico de dissecção arterial cervical no
período compreendido entre 2004-2011. Além das característi-
cas demográficas foram registados: factores de risco vascular,
apresentação clínica, tratamento e follow-up clínico e imagioló-
gico. Para analisar a relação entre as variáveis clínicas, imagio-
lógicas ou terapêuticas com o outcome funcional foi usada
uma tabela de 2x2 e o teste de Fisher, para um nível de signifi-
cância de 95%. Dicotomizamos os scores obtidos na Escala
Modificada de Rankin entre 0-2 e 3-5 para determinar um bom
ou mau prognóstico. Foi ainda analisada a relação entre algu-
mas destas variáveis e a recanalização do vaso afectado.

Resultados
Foram identificados 69 casos: idade média de 45,94 anos, 39

casos do sexo masculino (56,5%), 12 casos de dissecção verte-
bral (17,4%); tempo médio de follow-up de 19,65 meses. A forma
de apresentação clínica mais comum foi AVC isquémico (60,8%),
seguida de AIT (10,1%), Síndrome de Horner isolado (5,8%),
cefaleia isolada (4,3%) e parésia XII par isolado (1,4%), apresen-
tando os restantes conjugação de sintomas/sinais. Trinta e cinco
doentes foram hipocoagulados (50,7%) e 12 foram submetidos
a trombólise EV. O achado mais comum no exame imagiológico
de fase aguda foi o de estenose irregular (52,2%), seguido de
oclusão (40,6%) e pseudoaneurisma (7,2%); recanalização do
vaso afectado em 72,5% dos casos. Verificou-se uma associa-
ção estatisticamente significativa entre hipocoagulação e bom
prognóstico (p=0,023; OR=1,320, IC 95% [1,054-1,653]; esteno-
se do vaso afectado e bom prognóstico (p=0,019, OR=1,304, IC
95% [1,028-1,655]), bem como estenose e recanalização
(p=0,011, OR= 1,561, IC 95% [1,096-2,222]).

Discussão
Tal como verificado na literatura, esta série sugere que as dis-

secções arteriais cervicais têm expressão clínica e imagiológica
variável. Salientamos o alargado período de follow-up, com
seguimento médio superior a 19 meses. A hipocoagulação e a
não-oclusão do vaso afectado foram factores de bom prognós-
tico a longo prazo, sendo que a não-oclusão esteve também
associada a uma maior probabilidade de recanalização.

CO6. Dissecções Arteriais Cervicais: análise retrospectiva de
uma coorte hospitalar
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Introdução
Os doentes com trombose venosa cerebral (TVC) têm

geralmente evolução favorável, mas há alguns casos de morte
ou incapacidade permanente. Poderão também surgir compli-
cações tardias importantes, como epilepsia ou fístulas arterio-
venosas durais (FAVD).

Objetivos
Analisar fatores clínicos e imagiológicos que influenciaram

a evolução clínica seis meses após a alta dos doentes com
TVC observados num hospital terciário nos últimos 5,5 anos. 

Metodologia
Estudo retrospetivo dos casos de TVC em idade adulta

observados por Neurologia de Janeiro/2006 a junho /2011,
através da consulta de registos clínicos. Colhidos dados clíni-
cos, incluindo pontuação na National Institute of Health Stroke
scale (NIHSS) e na escala modificada de Rankin (mRs) na
admissão, alta e aos 6 meses; e dados imagiológicos na
admissão e aos 6 meses (recanalização na angioRM). Análise
estatística descritiva e analítica da amostra com software
SPSS V20.0.0 (significância estatística p<0,05). 

Resultados
Estudados 66 doentes; 82% mulheres; média etária/media-

na: 39,9/38 anos. Perda para follow-up aos 6 meses: 9 doentes
(13,6%). Mediana da NIHSS na admissão e aos 6 meses: 0 (AIQ
25-75%, valor mínimo 0 e máximo 18 e 6, respetivamente). Na

alta havia algum grau de dependência (mRs >2) em 10,9%, mas
aos 6 meses apenas 3,5% a mantinham. Não se verificou
nenhuma morte neste período. Os valores de mRs>2 e de
NIHSS >3 aos 6 meses associaram-se, com significância esta-
tística, a idade superior a 45 anos e a hemorragia como forma
de apresentação da TVC (p=0,027 e p=0,000, respetivamente).
Na reavaliação imagiológica 11,1% não evidenciaram nenhuma
recanalização; esta foi completa em 29,6%. As cefaleias cróni-
cas foram a complicação mais frequente (18,7%), seguidas de
depressão (6,8%), epilepsia (5%) e FAVD (5%). A não recanali-
zação relacionou-se significativamente com o desenvolvimento
de FAVD (p=0.003). A hipovisão só ocorreu em 1,7% dos doen-
tes apesar de 29% apresentarem papiledema na admissão. Não
se verificou relação estatisticamente significativa entre NIHSS,
mRs e estado de recanalização aos 6 meses, e género, tempo
sintomas-diagnóstico, presença de enfarte venoso, localização
da TVC, fatores de risco ou outras complicações tardias. 

Conclusão
A hemorragia como manifestação inicial da TVC e idade

superior a 45 anos associaram-se a pior recuperação funcio-
nal. Não se verificou FAVD em doentes com recanalização
completa, corroborando a sua fisiopatologia. A evolução clíni-
ca aos seis meses foi boa, sendo que os doentes que ficaram
com algum grau de dependência são em menor número do
que o referido na literatura, traduzindo provavelmente otimiza-
ção dos cuidados médicos e da reabilitação. 

CO7. Evolução clínica seis meses após uma trombose venosa
cerebral: que fatores a influenciam?

Luísa Sampaio
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1-Serviço de Neurorradiologia, 2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar São João; 3-Serviço de Neurologia e Neurocirurgia da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: lfvsampaio@sapo.pt 

Introdução
Estudos sugerem que o N-terminal do pro-peptideo natriu-

retico cerebral (NT-proBNP) é útil como marcador de AVC
isquémico de etiologia cardioembólica, nomeadamente rela-
cionada com fibrilhação auricular. Contudo, existe escassa e
contraditória informação sobre a qual a melhor altura para rea-
lizar a sua determinação. 

Objectivo
Determinar o perfil temporal do NT-proBNP em doentes

com AVC isquémico.

Metodologia
Análise de uma amostra consecutiva de doentes com AVC

isquémico agudo admitidos durante dez meses na unidade de
acidentes vasculares cerebrais do Hospital de Santa Maria. A
etiologia dos AVCs foi realizada de acordo com a classificação
TOAST. Os doentes com doença coronária, valvular e insufi-
ciência renal foram excluídos (causas de aumento de NT-
proBNP). As amostras de sangue foram colhidas ás 24, 48 e
72 horas após o inicio de sintomas do AVC. As concentrações
de NT-proBNP foram determinadas através de um ensaio de
electroquimioluminescencia. O teste de Friedman foi utilizado
para comparar os valores de NT-proBNP ao longo dos 3 pon-
tos temporais nos indivíduos com AVC isquémico em geral,

AVC cardioembolico e não cardioembolico. Uma análise post-
hoc com o teste de Wilcoxon foi realizada com uma correcção
de Bonferroni. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para
comparar os valores de mediana de NT-proBNP entre grupos
de doentes com AVC cardioembolico e não-cardioembolico

Resultados
103 doentes foram incluídos (36 com AVC cardioembolico)

com uma média de idades de 64.6+/-12.3 anos. 61 (59.2%)
eram homens. Os valores de NT-proBNP nos AVC cardioem-
bolicos foram mais elevados de forma estatisticamente signi-
ficativa (p<0,001) em realação aos AVCs não-cardioembolicos
nos 3 pontos temporais. Verificou-se uma diferença estatisti-
camente significativa nos valores de NT-proBNP ao longo dos
3 tempos nos doentes com AVC em geral, AVC cardioemboli-
co e não cardioembolico. (p<0.001;0.002;0.001 respectiva-
mente). Nos 3 grupos de doentes os valores de NT-proBNP
foram mais elevados nas primeiras 24 a 48 horas após AVC
isquémico sem diferença estatisticamente significativa
(p=0.44; 0.84; 0.20) e sofreram uma redução significativa 72
horas após o AVC (p<0.001;0.003;0.007). 

Conclusão
Os valores de NT-proBNP levels são mais elevados 24-48

horas após o AVC isquémico. Estes dois pontos são igual-
mente uteis para determinação do NT-proBNP. 

CO8. Qual é a melhor altura para determinar o valor de NT-
proBNP? – Um marcador de AVC isquémico cardioembólico

Ana Catarina Fonseca
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1-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa; 2-Serviço de Patologia Clínica, Hospital de Santa
Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa; 3-Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa.
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Introdução
Os fármacos antiagregantes plaquetares estão recomenda-

dos na prevenção secundária dos eventos trombóticos, desig-
nadamente nos cerebrais. Apesar do seu benefício, um núme-
ro importante de doentes sob terapêutica antiplaquetária
experimenta um novo episódio isquémico. Os testes funcio-
nais plaquetares têm vindo a ser desenvolvidos e estudados
nas doenças cardiovasculares com o objectivo de monitorizar
a acção destes fármacos e prever a recorrência.

Objectivos
Determinar a prevalência da resistência plaquetar bioquími-

ca à aspirina numa população de doentes com AVC isquémi-
co agudo não medicada previamente com antiagregantes pla-
quetares; nos não-responsivos, pesquisar a eventual resistên-
cia ao clopidogrel; identificar condições clínicas que se asso-
ciam a uma resposta laboratorial comprometida à aspirina.

Métodos
Estudo prospectivo envolvendo uma população de doentes

com AVC isquémico agudo admitidos numa Unidade de AVC,
no período compreendido entre Janeiro e Novembro de 2011.
Foram excluídos todos os doentes com AVC cardioembólico
(classificado no momento da admissão ou identificado poste-
riormente) e aqueles que, na amostra inicial de sangue, não
apresentavam doseamentos normais de plaquetas (150 a
400x10^9/l) ou trombina (70 a 150 µmol/l). Uma segunda
colheita de sangue foi efectuada 5 a 10 dias após a toma ini-

cial de antiagregante plaquetar. A resposta aos agentes anti-
plaquetários foi avaliada através do teste de agregometria pla-
quetar multi-eléctrodos (MEA) utilizando um analisador
Multiplate. A agregação foi quantificada, de acordo com o pro-
tocolo, em unidades de agregação (UA) e área abaixo da curva
(AAC) de unidades arbitrárias (UA*min). Para a análise estatís-
tica dos dados foi usado o software SPSS versão 17.0 recor-
rendo ao teste chi-quadrado e análise de regressão logística.
Foi definido significado estatístico para p<0.05.

Resultados
Dos 133 doentes inicialmente integrados no estudo 41

foram excluídos. A média de idades dos restantes foi de
69.2±13.3 anos com predomínio do sexo masculino 56,5%
(52/92). A resistência bioquímica à aspirina foi identificada em
18% (17/92). Destes, 11,8% (2/17) revelaram-se igualmente
não-responsivos ao clopidogrel. No modelo de regressão
logística binário apenas os doentes com tabagismo activo
(OR:5.97; p=0.01) e aqueles com infecção aguda (OR:3.44;
p=0.04) apresentaram, de forma significativa, uma maior pro-
babilidade de serem bioquimicamente resistentes à aspirina.

Conclusões
Um número não negligenciável de doentes com AVC isqué-

mico agudo apresentou resistência bioquímica aos fármacos
antiagregantes plaquetares mais frequentemente utilizados em
prevenção secundária. Certas condições clínicas parecem afec-
tar a resposta laboratorial à terapêutica antiagregante plaquetar.

CO9. Resistência bioquímica à antiagregação plaquetar em
doentes com AVC isquémico agudo

José Tomás
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Introdução
O hemisfério cerebral esquerdo é, em termos globais,

dominante para capacidades verbais. O hemisfério direito
desempenha um papel superior no processamento de infor-
mação não-verbal, da música e das emoções.

A prosódia de um enunciado caracteriza-se, por um lado,
pelo contorno melódico e o ritmo da fala que contribuem para
a descodificação sintáctica, semântica e lexical (prosódia lin-
guística), por outro pela prosódia emocional que determina o
conteúdo emocional do discurso.

Metodologia
Amostra: 8 sujeitos: 4 com lesão direita e 4 uma lesão

esquerda (metade com lesão anterior e metade posterior). 8
sujeitos de controle. Não existem diferenças a nível da idade e
da escolaridade entre os 3 grupos.

Material: Teste de compreensão auditiva composto por 18
frases (tipo SVO) com prosódia linguística (entoação declarati-
va, interrogativa e imperativa) e 18 com prosódia emocional
(entoação de tristeza, alegria e raiva).

Procedimentos: A apresentação das frases de forma
constante e com tempo de latência de 15 segundos. Após
audição das frases, o sujeito opta na escolha do tipo de frase
com uma grelha pictográfica de 3 hipóteses. É medido o
tempo de resposta.

Resultados
Existem diferenças significativas (p=.000) entre os doentes

e os controles nos 2 testes. 
Existem diferenças significativas entre doentes com lesão

esquerda e direita nas frases com prosódia emocional (p=.000)
e prosódia linguística (p=.001).

Nos doentes com lesão direita não se verificam diferenças
entre os que têm lesão anterior e lesão posterior quer na pro-
sódia emocional (p=.17) quer na prosódia linguística (p=.804).
Nos doentes com lesão esquerda também não existem dife-
renças quanto à anterioridade ou não da lesão cerebral. Os
doentes com lesão direita são significativamente mais lentos
que os que têm lesão esquerda, quer na prosódia emocional
(p=.000) quer na linguística (p=.000). Ter uma lesão anterior é
significativamente influenciador da capacidade de compreen-
são prosódica emocional (p=.000), o mesmo não se verifican-
do na prosódia linguística (p=.892). Os doentes com lesão
esquerda anterior apresentam mais erros que os com lesão
posterior nos 2 tipos de prosódia (p=.000).

Conclusão
A prosódia é o principal atributo (extra)linguístico presente

na comunicação oral da responsabilidade, no mínimo parcial,
do hemisfério cerebral direito. Este estudo mostra que sofrer
uma lesão cerebral pode afectar a capacidade de discrimina-
ção prosódica e se a lesão for direita essa dificuldade ainda
pode ser superior.

CO10. Localização cerebral do processamento de informação
prosódica: resultados preliminares

José Fonseca
1
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Introdução
Embora a transformação hemorrágica (TH) do AVC isquémi-

co seja frequente, é difícil prever a sua ocorrência a nível indivi-
dual. Os factores de risco mais conhecidos são cardioembolis-
mo, idade avançada, dimensão do enfarte, tratamento fibrinolíti-
co, doença da substância branca e uso de antitrombóticos. O
valor preditivo de outros factores ou pontuações de risco hemor-
rágico é menos conhecido. 

Os autores pretendem descrever os factores de risco para
TH, a associação com a medicação prévia ou subsequente ao
AVC e o valor preditivo de uma pontuação de risco hemorrágico,
em doentes internados num serviço de Neurologia.

Métodos
Nos doentes internados entre 01/10/2010 e 30/09/2011 com

AVC isquémico recolhemos retrospectivamente dados demográ-
ficos, factores de risco vascular, factores preditivos de hemorra-
gia e subtipos de AVC pelas classificações TOAST, OSCP e A-S-
C-O. Calculou-se a pontuação de risco hemorrágico HAS-BLED.
O risco de TH foi calculado por tabelas de contingência ou
regressão logística binária, utilizando o risco relativo (RR) ou
odds ratio (OR), com intervalos de confiança de 95% (IC95%). O
valor preditivo da HAS-BLED foi calculado utilizando curvas
ROC.

Resultados
Incluímos 199 doentes, 70,9% do género masculino, com

uma idade média de 62,7 anos (31-87 anos), existindo imagem
de controlo em 157. Foi observada TH em 21 doentes (taxa de
ocorrência 13,4%, IC95% 8,9-19,6%).

Na análise univariada o risco de TH está associado a fibrilhação
auricular (FA) (RR 2,96 IC95% 1,36-6,45), cardioembolismo (RR 2,8
IC95% 1,30-6,11%), INR >3 (RR 7,00 IC95% 1,25-7,00) e o NIHSS
inicial foi superior na TH (p=0,005). Na análise multivariada apenas
FA permaneceu associada a TH (OR 4,73 IC95% 1,28-17,5).

Anticoagulação após AVC associou-se a maior incidência de
TH (27,8%) do que antiagregação com ou sem profilaxia de
tromboembolismo venoso (10,7%, p=0,044 e 0%, p=0,008). A
anticoagulação prévia ao AVC associou-se a mais TH do que
antiagregação ou ausência de antitrombótico (p=0,009). O ajus-
tamento para FA torna estas associações não significativas,
mantendo-se FA como factor de risco independente.

A idade, factores de risco vascular clássicos, estenose caro-
tídea, contagem de plaquetas, glicémia, colesterol total, contro-
lo tensional ou eventos vasculares prévios não influenciaram sig-
nificativamente a TH.

A HAS-BLED ou os seus componentes individuais não mos-
traram ter valor preditivo.

Conclusões
Em concordância com outros estudos, a FA mostrou ser predi-

tiva de TH. A terapêutica anticoagulante por si não aumenta o risco
de TH, quando descontado o efeito da FA. A HAS-BLED não foi
útil para prever TH no AVC agudo e com anticoagulação recente.

CO12. Factores de risco para transformação hemorrágica no
Acidente Vascular Cerebral isquémico 

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

Introdução
A embolia cardiogénica por foramen ovale patente (FOP)

constitui uma importante etiologia do AVC isquémico/AIT crip-
togénico. A história natural desta entidade não é bem conhe-
cida, não estando estabelecidas características peculiares clí-
nico-imagiológicas, nem factores associados ao risco de
recorrência. O encerramento percutâneo (EP) do FOP associa-
do a aneurisma de septo interauricular (ASIA), a trombose
venosa periférica, ou considerado de elevado risco embólico
cerebral constitui opção terapêutica no AVC por presumível
embolia paradoxal. 

Metodologia
Caracterização retrospectiva e seguimento a longo-prazo

após EP do FOP em doentes com AVC/AIT admitidos numa
instituição hospitalar.

Resultados
Foram incluídos 50 doentes (idade média 48,5±12 anos,

28-74). O evento inaugural foi AVC isquémico em 39(78%) e
AIT em 11(22%), recorrente em 8(16%) doentes. 

Em 12(24%)doentes existiu esforço físico prévio, em 4(8%)
imobilização prolongada. Dezoito(36%)doentes tinham enxa-
queca (4 com aura), cumpriam contracepção hormonal
8/27(30%)doentes. FOP com ASIA 38(76%)doentes. 

O enfarte foi carotídeo em 21(42%), território cortical ACM
em 8(16%), ramo anterosuperior ACM 7(14%), ramo poste-
roinferior ACM 5(10%), estriatocapsular 1(2%); vertebrobasilar
em 14(28%), tálamo 6(12%), cerebelo 4(8%), ACP 2(4%), tron-
co 2(4%). Verificaram-se múltiplas lesões isquémicas agudas
em 7(14%)doentes. NIHSS médio admissão=3,57. 

No Ecocardiograma transesofágico(ETE) apresentavam
shunt em repouso 12(24%) doentes.

À data da alta, 34(78%) doentes recuperaram completa-
mente(Rankin0-1), 5(10%) ficaram dependentes(Rankin3). 

Como complicações periprocedimento verificaram-se: leak
intradispositivo EP 2(4%) doentes, taquiarritmias (FA, TSV)
autolimitadas pós-EP em 2(4%)doentes. Dois doentes foram
submetidos a revisão do EP após 1-2meses por shunt resi-
dual, sem eventos cerebrovasculares recorrentes. 

Obtivemos informação do seguimento de 42(84%), dura-
ção média 45,5±33,2 meses(5-118). Três doentes(6%) apre-
sentaram eventos cerebrovasculares: AVC isquémico com
oclusão carotídea cervical por trombo (1 doente), sem shunt
residual; AIT recorrente (2 doentes após 1-2 meses, contexto
de shunt residual e esforço). Dois doentes apresentaram even-
tos não cerebrovasculares (síndrome vertiginoso, síndrome
sensitivo funcional). 

No seguimento, 31/43 doentes tinham recuperado total-
mente; 1/43 estava dependente (mRS=3), mortalidade nula. 

Oito dos 9(18%)doentes com evidência de shunt residual
por ETE/DTCc pós-EP, apresentavam shunt em repouso no
ETE pré-EP.

Conclusões
Parecendo ser um procedimento seguro, o EP do FOP

acarreta custos elevados e riscos por possíveis complicações
relacionadas com o dispositivo, não sendo totalmente conhe-
cidos os seus riscos/benefícios a longo prazo.

A recorrência tardia do AVC não esteve associada à persis-
tência de shunt residual.

Seria desejável a realização de um estudo colaborativo nacio-
nal multicêntrico, prospectivo, para caracterização dos doentes
que beneficiarão do procedimento de EP como prevenção
secundária do AVC em comparação com a instituição de tera-
pêutica médica antiagregante plaquetária/anticoagulante.

CO11. Caracterização clínica-imagiológica e seguimento a longo
prazo após encerramento percutâneo do Foramen Ovale
Patente no AVCisquémico/AIT criptogénico por embolia
paradoxal.
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Introdução
O AVC é a principal causa de mortalidade e uma das prin-

cipais causas de morbilidade em Portugal. O diagnóstico de
AVC assenta em dados clínicos, que são complementados por
exames imagiológicos. A maioria dos estudos realizados sobre
o correcto diagnóstico de doença cerebrovascular foca-se a
nível do Serviço de Urgência, sendo poucos os estudos que
avaliam a precisão diagnóstica após a triagem e terapêutica
iniciais já em regime de internamento numa UAVC.

Objectivos
O objectivo principal foi estudar a precisão do diagnóstico

de AVC em todos os pacientes internados na UAVC; estudou-
se também quais as outras apresentações iniciais e patologias
que mais frequentemente conduziram a um diagnóstico erra-
do de AVC. 

Metodologia
Foi realizado um estudo observacional, retrospectivo, trans-

versal, nos doentes internados na UAVC do nosso Hospital
entre dia 8 de Janeiro de 2007 e 18 de Outubro de 2011, cujo
diagnóstico de saída foi outra patologia. Foram encontrados 46
casos, reunidos por diagnósticos de acordo com a classificação
CID-10. Os resultados foram avaliados pelos sintomas/sinais
existentes à entrada na UAVC, escala NIHSS, factores de risco
vasculares e exames complementares de diagnóstico. A análise
estatística foi realizada com SPSS v.17.0.

Resultados
Dos 1203 doentes internados na UAVC, 46 não apresentaram

um diagnóstico de AVC na alta (falsos positivos 3,8%), sendo
63% homens e 37% mulheres, com idades compreendidas entre
16 e 88 anos (media de 53,15). Foram encontrados 16 diagnós-
ticos com a distribuição seguinte: perturbação conversivo
(11/46; 23,9%), epilepsia não especificada (10/46; 21,7%) e cefa-
leia (8/46; 17,4%); os sintomas prevalentes foram parésia do
membro superior (27/46), alterações da sensibilidade (21/46), da
acuidade visual (10/46) e cefaleia (11/46); o NIHSS à entrada
mostra a mediana de 2; dos factores de risco vasculares mais
observados salienta-se: HTA (41,3%), tabagismo (23,9%); 4/46
doentes foram sujeitos a fibrinolise (1,8% do total de fibrinolises),
sem complicações, nomeadamente hemorrágicas; um segundo
exame imagiológico excluiu lesão vascular aguda.

Conclusão
Para o diagnóstico inicial de AVC concorrem uma história

clínica e exame neurológico sugestivos, frequentemente sem
confirmação imagiológica, dada a premência do diagnóstico
para eventual fibrinólise. As taxas de falsos positivos e de
doentes submetidos a fibrinólise sem diagnóstico posterior de
AVC no estudo presente foram reduzidas e sobreponíveis às
descritas na literatura, não tendo sido, contudo, verificadas
complicações significativas. A necessidade de uma terapêuti-
ca precoce no contexto clínico adequado prevalece sobre o
risco dos efeitos potencialmente deletérios da fibrinólise em
doentes sem doença cerebrovascular. 

CO13. Caracterização dos falsos diagnósticos de AVC numa
Unidade de AVC – estudo observacional retrospectivo

Marisa Brum, Ana Romeiro, Paulo Santos, Rui Guerreiro, José Pinto Marques
Hospital São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal, Setúbal.
E-mail: marisatbrum@gmail.com

Introdução
O AVC isquémico é uma emergência médica. A administra-

ção precoce de rtPA evita/minimiza a extensão do tecido cere-
bral com lesão irreversível. Sendo o diagnóstico de AVC
essencialmente clínico e perante a necessidade de rapida-
mente se iniciar a trombólise, alguns doentes com condições
não vasculares que mimetizam AVC isquémico agudo (stroke

mimics) acabam por ser também submetidos a esse procedi-
mento. Apresentamos os casos de stroke mimics submetidos
a trombólise no nosso centro.

Casos clínicos
Dos 264 doentes submetidos a trombólise apenas 3 foram

identificados como mimetizadores. 1) Homem, 33 anos, sau-
dável, recorre à urgência por cefaleias e náuseas, com poste-
rior alteração da visão (“mancha branca do lado direito”),
parestesias no braço direito e face, e perturbação da lingua-
gem. NIHSS: 7. TAC cerebral: ASPECTS 10. Tempo clínica-
agulha: 5h40 (incluido no estudo IST3). NIHSS no final da
trombólise: 2. NIHSS 24h: 0. Quando recuperou a linguagem
contou episódio prévio semelhante. TAC cerebral de controlo,
RM/AngioRM, estudo analítico normais. NIHSS à alta:0, mRS:
0. Teve alta com o diagnóstico de enxaqueca com aura. 2)
Mulher, 44 anos, antecedentes psiquiátricos, trazida à urgên-
cia por diminuição da força dos membros direitos e perturba-
ção da linguagem. NIHSS: 18. TAC cerebral: ASPECTS 10.

Tempo clínica-agulha: 2h30. Após início da perfusão melhorou
subitamente, mantendo apenas défices incongruentes e flu-
tuantes. NIHSS no final da trombólise:0. NIHSS 24h:0. TAC
cerebral de controlo e estudo analítico normais. NIHSS à
alta:0, mRS: 0. Teve alta com o diagnóstico de perturbação
conversiva. 3) Mulher, 33 anos, com antecedentes de enxa-
queca e depressão. Trazida à urgência após perda de conhe-
cimento, precedida por cefaleias. Após recuperar a consciên-
cia não conseguia falar. NIHSS: 19. TAC cerebral: ASPECTS
10. Tempo clínica-agulha: 1h47. NIHSS aos 30’: 5, com exame
a favor de natureza psicogénea, pelo que se interrompe a per-
fusão. NIHSS 24h: 0. TAC cerebral de controlo e estudo analí-
tico normais. NIHSS à alta:0, mRS: 0. Teve alta com o diag-
nóstico de perturbação conversiva.

Discussão
Na nossa série de trombólises a percentagem de mimeti-

zadores (1,1%) foi inferior à de outras séries descritas na lite-
ratura (1,4-14%), o que poderá indiciar que talvez estejamos a
ser demasiado “defensivos”, excluindo doentes potencialmen-
te tratáveis. Não houve intercorrências em nenhum dos mime-
tizadores, nomeadamente hemorragias e angioedema. A per-
centagem de doentes é muito pequena para assumirmos que
a trombólise é segura nesse grupo, todavia, o potencial bene-
fício em AVCs isquémicos confirmados poderá ser maior que
o risco de complicações nos stroke mimics. 

CO14. Trombólise endovenosa em doentes com stroke mimics 

Ana Filipa Santos, João Pinho, Margarida Rodrigues, Ricardo Maré, Carla Ferreira 
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga.
E-mail: filipasantos@hotmail.com
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Introdução
A deterioração neurológica após AVC isquémico agudo é

comum e está associada a um pior prognóstico. Mecanismos
de deterioração incluem edema após enfarte extenso, trans-
formação hemorrágica, enfarte recorrente e causas sistémi-
cas. Nos doentes submetidos a trombólise o agravamento
precoce do estado neurológico geralmente levanta a suspeita
de hemorragia intracerebral sintomática. AVC isquémico
recorrente, definido como AVC isquémico envolvendo territó-
rio arterial previamente não afectado, é outra causa de dete-
rioração neurológica em doentes tratados com trombólise ev.
Têm sido descritos casos de embolização sistémica após
administração de rtPA. Estudos recentes mostram uma asso-
ciação entre AVC isquémico recorrente precoce e FA.
Apresentamos os doentes submetidos a trombólise no nosso
centro em que se verificou recorrência de AVC isquémico nos
primeiros 30 dias. 

Casos clínicos
Dos 264 doentes submetidos a trombólise no nosso hospi-

tal, 4, com idades entre 69-90 anos (este incluido no estudo
IST3), apresentaram agravamento do estado neurológico por
recorrência de AVC isquémico, nos primeiros 30 dias. À
admissão apresentavam classificação clínica de TACSs.
NIHSS entre 15-22. TAC cerebral com enfarte recente em ter-
ritório da ACM esquerda. ASPECTS 7 em três doentes e 8 em

um doente. Detectada FA de novo em um dos casos; ECG
com ritmo sinusal nos restantes. Foram submetidos a trata-
mento com rtPA – tempo clínica-agulha 80-120 minutos. Em 2
dos doentes (um com FA) a deterioração verificou-se precoce-
mente após a trombólise (65’ e 100’ após início da perfusão),
nos outros o evento isquémico recorrente verificou-se ao 3º e
19º dia de internamento. O agravamento neurológico ocorreu
subitamente e manifestou-se por depressão do nível de cons-
ciência – coma com extensão bilateral à dor (3 doentes) e
estupor (1 doente). Num dos doentes o AAS tinha sido sus-
penso por hemorragia GI. TACs realizados após a deterioração
revelaram enfartes bilaterais, com novo enfarte recente con-
tralateral, um no território da ACA direita, três no território da
ACM direita. Realizado doppler cervical em 3 doentes: 1 apre-
sentava oclusão bilateral das ACIs. Três dos doentes falece-
ram, entre 1-4 dias após a recorrência do evento isquémico. 

Discussão
O risco global, descrito na literatura, de recorrência de AVC

após um AVC isquémico é de 4% aos 30 dias. No nosso cen-
tro, a recorrência verificou-se em 1,5% dos doentes submeti-
dos a trombólise; 50% ocorreram muito precocemente após a
perfusão, o que poderá indicar que nesses casos o rtPA pode-
rá ter tido um papel causal, presumivelmente pela desintegra-
ção de trombos pré-existentes. 

CO15. Recorrência de AVC isquémico em doentes submetidos a
trombólise endovenosa 

Ana Filipa Santos, Margarida Rodrigues, Ricardo Maré, Carla Ferreira 
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga.
E-mail: filipasantos@hotmail.com

Introdução
A trombólise intravenosa é o tratamento mais eficaz na fase

aguda do AVC isquémico. O conhecimento da variação do seu
prognóstico e segurança com factores não modificáveis pode
ajudar na seleção de doentes para tratamento em larga escala. 

Objectivo
O nosso objectivo foi comparar o prognóstico e segurança

da trombólise intravenosa no AVC isquémico de acordo com a
idade, etiologia, género, e sua interacção. 

Metodologia
Estudo prospectivo num centro terciário de todas as trombó-

lises intravenosas efectuadas entre Julho de 2006 e Junho de
2011. Analisaram-se as variáveis: género, idade, etiologia do AVC
(escala de TOAST), NIHSS na admissão, tempo evento-agulha
(TEA). O resultado funcional foi avaliado pela escala de Rankin
modificada (mRS) aos 3 meses e a segurança pela ocorrência de
hemorragia intracraniana significativa (definição do SITS).

Resultados
Registaram-se 451 trombólises em doentes com idade,

NIHSS e TEA medianos respectivamente de 71 (60-78) anos, 13
(8-18) e 150 (120-180) minutos; 94% eram previamente indepen-
dentes, 50% do género masculino. A etiologia mais comum foi a

cardioembólica (CE, 35%), seguida de aterosclerótica (AT, 18%),
doença de pequenos vasos (DPV, 8%) e outros (2%), restando
37% de indeterminados. A DPV associou-se a maior probabili-
dade de independência (mRS 0-2) [70 vs 35%, OR=2,8 (IC 95%
1,3-6,3), p=0,012] e menor mortalidade [0 vs 16%, p=0,013]. O
DPV apresentou idades (p=0,002) e NIHSS (p<0,00001) signifi-
cativamente inferiores em relação às restantes etiologias. O
aumento da idade associou-se a menor probabilidade de inde-
pendência [OR=0,6 (0,5-0,7), p<0.00001] e recuperação (mRS 0-
1) [OR=0,7 (0,5-0,8), p<0.00001], e a maior mortalidade [OR=2,5
(1,8-3,5), p<0.00001]. Apesar da idade parecer aumentar o risco
de hemorragia significativa [OR=1,8 (1,0-3,3), p=0,034], este não
difere significativamente quando comparando o escalão > 80
anos com os restantes (p=0,268). Os resultados funcionais e taxa
de hemorragia não variaram com o género. Em modelo multiva-
riável, apenas o NIHSS basal e a idade inferiores mantiveram
relação positiva e estatisticamente significativa com melhor
resultado funcional.

Conclusões
Nesta amostra os principais factores de prognóstico foram

idade e NIHSS. A etiologia não evidenciou relação significati-
va após ajuste para aquelas variáveis confundidoras, podendo
não se justificar a exclusão dos casos por doença de peque-
nos vasos que é prática nalguns centros.

CO16. Interacção da etiologia, género e idade no sucesso da
trombólise no AVC isquémico 
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Introdução
A trombólise intravenosa é o tratamento mais eficaz na fase

aguda do AVC isquémico. Existem várias imposições legais

que restringem o seu uso, sendo a limitação imposta até às 3

horas um factor importante de exclusão para muitos doentes. 

Objectivo
O nosso objectivo foi comparar os resultados funcionais e

segurança do uso de alteplase no grupo das 3 às 4,5 horas

numa coorte hospitalar onde esta extensão de janela foi apro-

vada pela comissão de ética.

Metodologia
Estudo prospectivo num centro terciário de todas as trom-

bólises intravenosas efectuadas entre Julho de 2006 e Junho

de 2011. Analisaram-se as variáveis: género, idade, NIHSS na

admissão e tempo evento-agulha (TEA) medianos e etiologia

do AVC (escala de TOAST). O resultado funcional foi avaliado

pela escala de Rankin modificada (mRS) aos 3 meses e a

segurança pela ocorrência de hemorragia intracraniana signifi-

cativa (definição do SITS).

Resultados
Registaram-se 451 trombólises; comparam-se os grupos

submetidos a trombólise dentro das 3h (n=362, 80%) com
aquele tratado das 3 às 4,5 horas (n=89, 20%). Os grupos não
apresentavam diferenças quanto ao género (feminino 46 vs
51%, p=0,478), idade [72 (59-78) vs 71 (60-78), p=0,962],
NIHSS [14 (8-18) vs 13 (9-18), p=0,591], independência prévia
(90 vs 96%, p=0,065) e etiologia (p=0,197). Os grupos não
diferiram significativamente aos 3 meses na probabilidade de
recuperação excelente (mRS 0-1) [33 vs 29%; OR = 1,1 (IC
95% 0,7-1,8) p=0.798], independência (mRS 0-2) [49 vs 47%;
OR = 1,1 (IC 95% 0,7-2,1), p=0.486] ou mortalidade [15%; OR
= 1,0 (IC 95% 0,5-2,1), p=1,000], nem na ocorrência de hemor-
ragia significativa [5 vs 3%; OR = 1.4 (0,4-4,4), p=0.528].

Conclusões
O tratamento com alteplase no período das 3 às 4,5 horas

teve eficácia e perfil de segurança semelhantes aos obtidos numa
janela terapêutica dentro das recomendações legais. O facto de
neste hospital o seu uso ter sido permitido das 3-4,5 horas bene-
ficiou mais 20% de doentes com AVC isquémico. Aguardam-se
os resultados de estudos randomizados e controlados acerca da
possibilidade de benefício-risco favorável das 4,5 às 6h.

CO17. Trombólise no AVC isquémico: para além das 3 horas
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Introdução
A trombólise intravenosa é o tratamento mais eficaz na fase

aguda do AVC isquémico. Existem várias imposições legais que
restringem o seu uso, sendo a limitação pela faixa etária dos 80
anos um factor importante de exclusão para muitos doentes. 

Objectivo
Comparar os resultados funcionais e segurança do uso de

alteplase no grupo de doentes de idade superior e inferior a 80
anos numa coorte hospitalar onde este uso off label foi apro-
vado pela comissão de ética.

Metodologia
Estudo prospectivo num centro terciário de todas as trom-

bólises intravenosas efectuadas entre Julho 2006 e Junho
2011. Analisaram-se as variáveis: género, idade, NIHSS na
admissão e tempo evento-agulha (TEA) medianos e etiologia
do AVC (escala de TOAST). O resultado funcional foi avaliado
pela escala de Rankin modificada (mRS) aos 3 meses e a
segurança pela ocorrência de hemorragia intracraniana signifi-
cativa (definição do SITS).

Resultados
Registaram-se 451 trombólises, 15% em doentes com idade

> 80 anos (n=64). O grupo > 80 anos apresentou-se com défice
maior [NIHSS: 17 (12-21) vs 12 (8-18), p=0,0001], menor inde-

pendência prévia (87% vs 96%, p=0,016), maior percentagem
de etiologia cardioembólica (52% vs 33%, p=0,005) e menor de
grande vaso (5 vs 20%, p=0,022); não diferiram quanto ao géne-
ro (p=0,283) e TEA (p=0,905). O grupo >80 anos apresentou
menor probabilidade de recuperação excelente (mRS 0-1) [13 vs
33%; OR=0,3 (IC 95% 0,1-0,7), p=0.004; OR ajustado = 0,5 (0,2-
1,1), p=0,085], menor independência aos 3 meses (mRS 0-2) [20
vs 52%; OR = 0,2 (IC 95% 0,1-0,5), p=0.00002; OR ajustado =
0,3 (IC 95% 0,1-0,7), p=0.002] e maior mortalidade aos 3 meses
[39 vs 11%; OR = 5,2 (IC 95% 2,8-10,0), p<0,00001; OR ajusta-
do = 4,0 (IC 95% 2,0-8,1), p=0,00008]. A taxa de hemorragia sin-
tomática foi equivalente nos dois grupos [6 vs 3%; OR = 2.1 (0,7-
6,7), p=0.261; OR ajustado = 1.7 (0,5-5,7), p=0,400].

Conclusões
O uso da alteplase nos doentes mais idosos associou-se a

piores resultados funcionais, o que seria esperado pela histó-
ria natural do AVC nestes doentes, conforme reportado na lite-
ratura. No entanto, parece ser um tratamento igualmente
seguro comparado com doentes mais novos. O uso para além
dos 80 anos permitiu o tratamento de mais 15% de doentes
com AVC isquémico. Sabendo que é a partir desta faixa etária
que a doença é mais prevalente, há necessidade urgente de
resultados de estudos randomizados de modo a eventualmen-
te ser permitido o uso mais generalizado nos idosos.

CO18. Trombólise nos doentes acima dos 80 anos: valerá a
pena?
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Introdução
A introdução da trombólise endovenosa representou um

marco importante no tratamento do AVC isquémico agudo,
constituindo o primeiro tratamento especificamente orientado
para a resolução da oclusão arterial e, consequentemente,
“salvar” tecido neuronal potencialmente viável. 

Não é, contudo, uma panaceia no tratamento destes doen-
tes. Para além de uma “janela terapêutica” estreita, de algumas
contra-indicações e do risco hemorrágico associado, tem uma
eficácia reduzida, sobretudo na repermeabilização de vasos de
maior calibre, associada a elevada morbilidade e mortalidade.

O tratamento intra-arterial (trombólise e/ou trombectomia)
foi desenvolvido com o intuito de colmatar estas limitações,
apresentando uma maior eficácia na repermeabilização de
grandes vasos e permitindo também uma extensão da “janela
terapêutica” e o tratamento de doentes com contra-indicação
para trombólise.

Objectivo
Avaliar os resultados clínicos e angiográficos dos doentes

submetidos a tratamento endovascular no contexto de AVC
isquémico agudo na nossa instituição. 

Metodologia
Realizou-se uma análise retrospetiva dos processos clíni-

cos dos doentes submetidos a tratamento endovascular entre
abril de 2009 e setembro de 2011.

Resultados
Foram revistos os casos de 44 doentes, com idade média de

60 anos (16-88anos). A principal indicação para tratamento endo-
vascular foi a ineficácia da trombólise endovenosa (24 doentes).
Seis doentes foram submetidos a trombólise intra-arterial, 34 a
trombectomia mecânica e 4 a uma abordagem combinada. 

A circulação anterior foi envolvida em 26 casos. Em 8 (31%)
conseguiu-se uma repermeabilização total (TICI 3), verificando-
se diminuição do NIHSS médio de 17 para 6, e evolução clínica
favorável (mRANKIN≤2) em 6 doentes (75%). Na ausência de
recanalização (10 casos), registou-se discreta redução do NIHSS
médio de 17 para 16, e 1 evolução clínica favorável (10%). Três
pacientes (12%) desenvolveram hemorragia intracraniana sinto-
mática e 5 faleceram (19%), todos sem repermeabilização total.

O envolvimento da circulação posterior ocorreu em 18
casos. Em 9 (50%) conseguiu-se uma repermeabilização total,
com redução do NIHSS médio de 18 para 13 e evolução clíni-
ca favorável em 4 doentes (45%). Na ausência de repermeabi-
lização (3 casos) registou-se aumento do NIHSS médio de 23
para 28. A hemorragia intracraniana sintomática ocorreu em 2
doentes (11%) e 4 (22%) faleceram (um dos quais com reper-
meabilização total). 

Conclusão
Estes resultados estão de acordo com outros estudos que

sustentam a utilização do tratamento endovascular na fase
aguda do AVC isquémico, pelo menos nos casos em que a
trombólise endovenosa está contra-indicada ou é ineficaz. 

No futuro, e com a sua otimização, poderão constituir o tra-
tamento de primeira linha nestes doentes.

CO19. Tratamento endovascular no AVC isquémico agudo: 
A experiência do Hospital de Santo António
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Introdução
O enfarte maligno da artéria cerebral média (EM-ACM) condi-

ciona uma mortalidade elevada. Vários estudos randomizados
demonstraram que a craniectomia descompressiva (CD) reduz de
forma significativa a mortalidade, embora o impacto sobre a
capacidade funcional seja bem mais modesto. Em particular, per-
sistem dúvidas quanto ao timing ótimo para a realização do pro-
cedimento e quanto ao limite de idade a partir do qual o benefí-
cio é superado por uma elevada taxa de morbi-mortalidade. 

Objetivos
Avaliar que fatores influenciaram o prognóstico funcional e

a mortalidade numa série de doentes com EM-ACM submeti-
dos a CD.

Metodologia
Estudo retrospetivo baseado na revisão de processos clíni-

cos de todos os doentes submetidos a CD por EM-ACM num
centro hospitalar terciário, entre janeiro 2006 e junho 2011.
Foram recolhidos dados relativos a variáveis demográficas,
imagiológicas e clínicas. O prognóstico foi definido pela mor-
talidade e recuperação de marcha autónoma aos 12 meses. 

Resultados
Vinte e dois doentes com idade média de 50 anos (21-74)

foram submetidos a CD. A etiologia do AVC foi atribuída a
doença aterosclerótica de grandes vasos e a cardioembolismo
em 59% dos casos. Na admissão, a pontuação média nas

escalas NIHSS e ECG foi de 18 e 12, respetivamente. Foram
submetidos a tratamento trombolítico endovenoso 32% dos
doentes. A craniectomia foi realizada nas primeiras 48h após
o início do evento em 50% dos casos. A taxa de complicações
pós-operatórias foi de 55%, sendo as complicações infecio-
sas mais frequentes. A mortalidade aos 12 meses foi de
14,3%. Readquiriram marcha autónoma (mRS ≤3) 38,1% dos
doentes, sendo que estes tinham idade estatisticamente infe-
rior (p=0,028). Os casos com estenose grave/oclusão da arté-
ria carótida interna (ACI) tiveram pior prognóstico funcional
(mRS>4) e vital (p=0,020 e p=0,041 respetivamente). Não se
verificou relação estatisticamente significativa entre o prog-
nóstico/mortalidade e a realização de trombólise, fatores de
gravidade imagiológica (% de hipodensidade no território da
ACM, desvio da linha média, herniação cerebral), tempo sinto-
mas-craniectomia ou a existência de complicações cirúrgicas. 

Conclusão
Comparativamente com dados da literatura, observou-se

uma redução importante da mortalidade. Adicionalmente, mais
de 1/3 dos doentes readquiriu marcha autónoma, com melhores
resultados funcionais nos mais jovens. A morbi-mortalidade foi
influenciada pela existência de estenose grave/oclusão da ACI.
Não se encontraram diferenças relativamente ao timing da cirur-
gia no que diz respeito ao prognóstico. Apesar de os resultados
indicarem um benefício da craniectomia no EM-ACM, será
importante utilizar alternativas de revascularização na fase aguda
para tentar evitar a necessidade deste procedimento.

CO20. Fatores de prognóstico na craniectomia descompressiva
no enfarte maligno da artéria cerebral média
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Introdução
O rt-PA (“recombinant tissue plasminogen activator”) admi-

nistrado por via intravenosa foi aprovado na Europa para o tra-
tamento do enfarte cerebral agudo em doentes que cumpris-
sem os estritos critérios definidos. O IST-3 propôs-se melhorar
a validade externa e a predição da estimativa global do trata-
mento (segurança e eficácia) do rt-PA no enfarte cerebral
agudo, e também determinar se um conjunto mais amplo de
doentes podem beneficiar com o tratamento. 

Desenho
Ensaio internacional, multiccêntrico “prospective, randomi-

zed, open, blinded endpoint (PROBE)” com rt-PA intravenoso
no enfarte cerebral agudo. Os doentes candidatos tinham de
ser avaliados no período de 6-horas após o inicio dos sinto-
mas e o tratamento ser também iniciado nesse mesmo perío-
do de tempo; os estudos de imagem cerebral teriam de ter
excluído hemorragia cerebral e outras situações que mimeti-
zam o acidente vascular cerebral.

Resultados
A fase piloto inicial do ensaio foi duplamente cega, e a

01/08/2003 foi alterado para um desenho aberto. O recruta-
mento de doentes iniciou-se a 05/08/2000 e terminou a
31/07/2011, data à qual 3035 doentes tinham sido incluídos,
apenas 61 (2%) doentes cumpriam os critérios Europeus de
2003 aprovados para tratamento trombolítico. 1617 doentes à

data da inclusão no ensaio tinham idade superior a 80 anos. O
plano de análise será finalizado sem referência aos dados des-
codificados relativos ao tratamento e publicados previamente
à descodificação do tratamento do ensaio no início de 2012.
Os resultados principais do ensaio serão apresentados na
“European Stroke Conference” em Lisboa, Maio de 2012, com
o objectivo de simultaneamente serem publicados numa
“peer-reviewed journal”. Os resultados do ensaio serão apre-
sentados no contexto de uma actualização da “Cochrane sys-
tematic review”. É também intenção incluir os dados do ensaio
numa meta-análise com dados individuais de cada doente de
todos os ensaios randomizados relevantes.

Conclusão
Os dados do ensaio irão melhorar a validade externa e a

predição da estimativa global do tratamento (segurança e efi-
cácia) do rt-PA no enfarte cerebral agudo, fornecerão: nova
evidência do balanço entre os riscos e os benefícios do trata-
mento intravenoso com rt-PA no conjunto de doentes que não
obedecem claramente aos termos actualmente aprovados
pela EU; e fornecerá pela primeira vez em larga escala evidên-
cia randomizada dos efeitos em doentes com mais de 80
anos, grupo etário excluído de ensaios prévios no acidente
vascular cerebral agudo.

Trial registration
ISRCTN25765518

CO21. Progresso do “The third international stroke trial (IST-3)”
de trombólise no enfarte cerebral agudo e as
características dos 3035 doentes incluídos
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Introdução
Estudos prévios sugerem que o envolvimento dos profis-

sionais de saúde na educação dos doentes e tratamento dos
factores de risco vascular reflecte as suas próprias crenças e
atitudes em relação aos mesmos.

Objectivo
Avaliar o cumprimento das medidas propostas pela cam-

panha "1 em 6" da World Stroke Organization na população de
profissionais de saúde envolvida no tratamento da doença
vascular cerebral.

Métodos
Todos os participantes do 5º Congresso Português do AVC

foram convidados a responder a um inquérito anónimo, à che-
gada ao secretariado do congresso. O questionário incluía
dados demográficos e seis perguntas de resposta "sim" ou
"não" sobre o cumprimento de cada um dos seis itens incluí-
dos na campanha "1 em 6".

Resultados
Entre 712 participantes, 347 aceitaram participar (taxa de res-

posta 48,7%, idade média 35,9 anos, sexo masculino 29,1%):
médicos n=193 (55,6%), enfermeiros n=109 (31,4%), fisiotera-
peutas n=15 (4,3 %), alunos n=15 (4,3%) e outros profissionais
de saúde n=15 (4,3%). O cumprimento de cada um dos itens foi
o seguinte: conhecimento dos factores de risco vascular 98,6%,
prática de exercício físico 59,4%; controlo do excesso de peso
81,8%; moderação do consumo de álcool 98,5%; evicção tabá-
gica 86,7%; reconhecimento dos sinais de alerta do acidente
vascular cerebral e modo de actuar 99,7%.

Discussão
Apesar do óptimo conhecimento dos factores de risco vas-

cular e sinais de alerta do acidente vascular cerebral, uma per-
centagem significativa dos profissionais de saúde não adere a
medidas de prevenção específicas. A actividade física, e, em
menor grau, o controlo do peso e a evicção tabágica, são
assuntos que deverão ser especificamente abordados neste
grupo. A elevada percentagem de não respondedores sugere
que estes resultados poderão estar sobre-estimados, ainda
assim, o seu impacto na população geral deve ser elucidado.

P1. Prevenção do Acidente Vascular Cerebral: Comportamentos e
atitudes dos profissionais de saúde

Gonçalo Matias
1
, Miguel Viana-Baptista

1,2
em colaboração com a SPAVC

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas,
Universidade Nova de Lisboa.
E-mail: gsmatias@gmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema de
Saúde Pública a nível internacional, sendo responsável por
elevada mortalidade e morbilidade, com impacto significativo
a nível social e económico. É importante aprofundar o conhe-
cimento deste problema nas suas componentes epidemiológi-
cas (numa perspectiva de base populacional) e da prestação
de Cuidados de Saúde, o que nos permitirá elaborar progra-
mas de intervenção a nível local ou nacional. 

Com a realização deste estudo piloto, na área específica do
concelho de Macedo de Cavaleiros, pretende-se conhecer o
problema representado pela ocorrência de AVC nos residen-
tes, bem como caracterizar alguns dos aspectos relacionados
com a prestação de Cuidados de Saúde, com especial enfo-
que na Unidade de AVC localizada na Unidade Hospitalar de
Macedo de Cavaleiros. 

O estudo descritivo e retrospectivo envolveu todos os
casos de AVC, ocorridos durante o período de 2006 a 2010 no
concelho de Macedo de Cavaleiros, internados na Unidade de
AVC do Centro Hospitalar do Nordeste EPE. 

Observou-se que a taxa de mortalidade geral por AVC no
período 2006-2010 foi de 1236,2 por 100000 habitantes. A
mortalidade proporcional por AVC no mesmo período foi de
9,357%, tendo diminuído entre 2006 e 2009. Para o mesmo

período a soma das taxas de mortalidade proporcional por
causa indeterminada e por senilidade representa 20,00%.

As taxas de incidência anual de AVC e de 1º AVC diminuí-
ram entre 2006 e 2010 sendo o valor no período estudado de
208,0 para o 1º AVC e de 274,6 para o AVC (global).

Entre os factores de risco clássico para AVC, verificou-se
na população estudada (residentes no concelho de Macedo
de Cavaleiros tratados na Unidade de AVC de Macedo de
Cavaleiros no período 2006-2010) a presença de hipertensão,
diabetes e dislipidémia respectivamente em 72,77%, 24,26%
e 61,70% dos doentes. A hipertensão mostra uma tendência
linear de aumento no período estudado. 

A Unidade de AVC localizada em Macedo de Cavaleiros
tratou, no período 2006-2010, 1164 casos de AVC. O tempo
médio de internamento de 11,47 dias e a letalidade intrahos-
pitalar de 15,30%. Com o aumento da longevidade e o conse-
quente aumento da idade média aliado ao aumento de doen-
tes residentes em lares ou com alta para os Cuidados
Continuados Integrados é esperado uma maior pressão sobre
o Sistema de Saúde e as Instituições de Solidariedade Social.
Os Cuidados de Saúde prestados aos doentes com AVC
deveriam beneficiar de uma melhor coordenação dos
Cuidados de Saúde Primários com os Secundários.

P3. Acidente Vascular cerebral no concelho de Macedo de
Cavaleiros

Rui Ferreira
Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros, Unidade de Saúde Pública, Unidade Local de Saúde do Nordeste
E-mail: ruicapu@yahoo.com
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Introdução
A hemorragia subaracnoideia (HSA) não traumática exclusi-

vamente localizada na alta convexidade (cHSA) é um subtipo
raro de HSA, com múltiplas etiologias e características clínicas
diferentes da clássica HSA aneurismática. Pretendemos com o
presente trabalho acrescentar informação sobre esta entidade
visto que existem apenas pequenas séries de cHSA reportadas.

Metodologia
Foi efectuada uma revisão retrospectiva dos processos clí-

nicos dos doentes com diagnóstico de HSA não traumatica,
admitidos na UAVC do serviço de Neurologia do Hospital de
Santa Maria entre Janeiro de 2006 a Novembro de 2011 e
incluídos os doentes com cHSA definida como hiperdensidade
exclusivamente nos sulcos corticais em TC CE. Foram regista-
das variáveis relativas às características demográficas, apre-
sentação clínica, investigação etiológica e evolução clínica.

Resultados
Das 210 HSA internadas na UAVC no período de estudo

foram incluídos 16 casos de cHSA, (9M:7F), com idade média
de 63 anos (35-84). A manifestação clínica mais comum foi o
défice focal em 9 casos (62,5%), seguido de cefaleia aguda
em 4 (25%) e crises epilépticas em 3 (18,75%). Em 5 casos

(31,25%) houve uma associação com estenose ateromatosa
carotídea significativa (superior a 70% ou oclusão) ipsilateral à
cHSA. Apesar de 62,5% dos casos apresentarem idade supe-
rior a 60 anos, em apenas um se diagnosticou angiopatia ami-
lóide cerebral possível. Outras causas foram: trombose veno-
sa cerebral, síndroma de vasoconstrição reversível (SVCR), fis-
tula dural. Não foi possível identificar a etiologia em 2 casos
(12,5%). A localização predominante da cHSA foi o sulco fron-
tal. A evolução global dos doentes foi favorável, com um
Rankin médio na alta hospitalar de 1,2 (0-4).

Conclusões
A cHSA correspondeu a 7,6% das HSAs não traumáticas

no nosso centro, valor semelhante ao reportado por outros
centros. Nas séries previamente publicadas a cHSA associou-
se principalmente a angiopatia amilóide nos indivíduos com
idades superiores a 60 e a SVCR nos doentes mais jovens. Na
nossa série estas não foram as etiologias predominantes,
tendo-se encontrado uma associação entre estenose atero-
matosa significativa e a ocorrência de cHSA ipsilateral. Nestes
casos a ocorrência de cHSA no sulco frontal poderá relacio-
nar-se com ruptura de vasos de circulação pial compensató-
ria. A cHSA tem uma apresentação clínica pleomórfica e deve
conduzir a uma cuidadosa avaliação clínica e imagiológica,
incluindo dos vasos cervicais.

P4. Hemorragia subaracnoideia não traumática da alta
convexidade 

Paulo Rego Sousa, Ana Catarina Fonseca, Ruth Geraldes, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo, José Ferro
Unidade AVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, CHLN. 
E-mail: pauloregodesousa@portugalmail.pt

Introdução
A trombose venosa cerebral (TVC) é uma doença vascular

cerebral pouco frequente. O conhecimento resultante de estu-
dos multicêntricos como o International Study on Cerebral
Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT) e a maior acessibili-
dade a imagiologia vascular não-invasiva têm provavelmente
melhorado a sua abordagem clínica.

Objetivos
Caraterização dos doentes com TVC observados num

Hospital terciário nos últimos 5,5 anos, comparando-os com
os dados da literatura, em particular com o ISCVT. 

Metodologia
Estudo retrospetivo dos casos de adultos com TVC obser-

vados por Neurologia de Janeiro/2006 a Junho/2011, através
da consulta de registos clínicos. Colhidos dados demográficos
e clínicos relativamente à apresentação, fatores de risco,
investigação diagnóstica, tratamento e complicações. Análise
estatística descritiva e analítica utilizando software SPSS ver-
são 20.0.0 (significância estatística p<0,05).

Resultados
Estudados 66 doentes; 81,8% mulheres; média

etária/mediana: 39,9/38 anos; 57,7% foram diagnosticadas na
1ª semana de sintomas (mediana 5 dias). Apresentações mais
frequentes: cefaleia (75,8%); papiledema (28,8%); alteração
do estado de consciência (27,3%). 16,7% tiveram crises epi-
léticas, o que se associou significativamente com lesão paren-

quimatosa cerebral (presente em 33,3% de todos os doentes:
24,2% enfarte e 9,1% hemorragia). Diagnóstico efetuado por
veno-TC em 50%. Trombose combinada dos seios ocorreu em
69,7%, sendo o transverso o mais afectado (75,8%). 4,5% das
TVCs eram recidivas. Em 63,4% a etiologia foi multifactorial.
Apenas 4,5% dos doentes não tinham nenhum fator de risco.
50% das mulheres usavam ACO e só 3,7% tiveram TVC na
gravidez/puerpério; fatores trombofílicos genéticos e adquiri-
dos identificados: 37,9% e 28,8%, respectivamente. Todos os
doentes diagnosticados na fase aguda foram hipocoagulados,
a maioria com heparina de baixo peso molecular. Mortalidade
intra-hospitalar: 3%. 86,4% doentes foram seguidos poste-
riormente à alta. 52% mantiveram hipocoagulação ad eter-
num. Taxa de complicações tardias: 32,8% (cefaleias crónicas
(19%), depressão (6,9%), epilepsia (5,1%), fístula arterioveno-
sa dural (5,1%)). Sem novas recorrências de TVC ou morte.

Conclusão
Os dados demográficos e a apresentação clínica desta amos-

tra foram semelhantes à literatura. Salientamos o predomínio da
trombose do seio transverso, o menor tempo até ao diagnóstico
e diferentes fatores de risco identificados. Os casos sem nenhum
fator de risco foram menos frequentes, traduzindo provavelmen-
te um estudo mais extenso. A hipocoagulação foi instituída em
todos os casos na fase aguda, sendo continuada cronicamente
na maioria deles por identificação de condições protrombóticas
persistentes. A taxa de mortalidade e recidiva foi inferior.
Colocamos a hipótese de um maior conhecimento desta patolo-
gia poder estar a melhorar a abordagem dos doentes com TVC. 

P5. Caraterização clínica dos doentes com tromboses venosas
cerebrais nos últimos 5,5 anos num Hospital terciário

Helena Rocha
1,3

, Luísa Sampaio
2
, Pedro Abreu

1,3
, Marta Carvalho

1,3
, pelo Grupo de Estudo da Doença Vascular Cerebral do Hospital São João

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar São João; 3-Serviço de Neurologia e Neurocirurgia da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: helen.roch@gmail.com



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 P

O
S

T
E

R
S

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2012

PORTO

36 6ºCONGRESSO
PORTUGUÊS
DO AVC

Introdução
A transformação hemorrágica (TH) no AVC isquémico é

comum, mas a incidência reportada é variável, pela heterogenei-
dade do AVC. Frequentemente assintomática, pode influir na dete-
rioração neurológica e resultado funcional. A TH após fibrinólise
está bem estudada, sendo menos reportada a TH sem fibrinólise.

Os autores pretendem descrever a taxa de TH total e dos
seus subtipos, a associação entre TH, os subtipos de AVC e a
fibrinólise, assim como o resultado funcional, em doentes
internados num serviço de Neurologia.

Métodos
Em doentes internados entre 01/10/2010 e 30/09/2011

com AVC isquémico, recolhemos retrospectivamente dados
demográficos, factores de risco vascular, subtipos de AVC
(classificações TOAST, OSCP e A-S-C-O) e resultado funcio-
nal (escala de Rankin modificada). Apresentam-se taxas de
ocorrência com estimativas pontuais e intervalos de confiança
de 95% (IC95%), riscos relativos (RR) e utilizaram-se testes
qui2, t de student e ANOVA para comparação entre variáveis.

Resultados
Foram incluídos 199 doentes, 70,9% do género masculino,

com idade média de 62,7 anos (31-87 anos). Existia imagem
de controlo em 157 doentes. Foi observada TH em 21 doentes
(13,4%, IC95% 8,9-19,6%), 2 delas no exame inicial, sendo as
restantes até aos 18 dias subsequentes. Subdividiram-se as
TH em petequiais dispersas (5,1%, IC95% 2,6-9,7%), pete-

quiais confluentes (4,5%, IC95% 2,2-8,9%), hematomas
parenquimatosos com ligeiro efeito de massa (1,9%, IC95%
0,7-5,5%) e hematomas parenquimatosos com efeito de
massa importante (1,9%, IC95% 0,7-5,5%). 11 dos doentes
(52,4% das TH) apresentaram deterioração neurológica (7,0%,
IC95% 4,0-12,1%).

Observaram-se relações estatisticamente significativas
entre TH e subtipo cardioembólico das classificações TOAST
(TH 27,3%) e A-S-C-O (TH 25%), e os enfartes total e parcial
da circulação anterior (TH 40,7% e 16,1%) face a lacunar e cir-
culação posterior (TH 2,5% e 0%).

Existe uma tendência não significativa para mais TH na fibri-
nólise versus não fibrinólise (22,9% vs 10,7%; RR=2,15 IC95%
0,97-4,76; p=0,06), mas os casos cardioembólicos e com lesão
total ou parcial anterior fizeram mais frequentemente fibrinólise.

O resultado funcional foi pior nos doentes com TH, obser-
vando-se maior frequência de pontuações > 3 (66,7% na TH,
RR=4,06 IC95% 2,48-6,66; p<0,0001).

Conclusões
A nossa taxa de TH é baixa, comparando com outros estu-

dos, mas apresentamos maior percentagem de hemorragias sin-
tomáticas e hematomas parenquimatosos. Em concordância
com a bibliografia, a TH foi mais frequente no cardioembolismo,
nos AVCs totais e parciais anteriores e na fibrinólise. É funda-
mental pesquisar sistematicamente a TH porque mesmo as for-
mas menos graves podem condicionar deterioração neurológica
e mau resultado funcional precoce.

P7. Transformação hemorrágica no Acidente Vascular Cerebral
isquémico e resultado clínico funcional

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

Introdução
O doente vítima de um AVC é, por natureza, um doente de

alto risco cardiovascular (CV), que deve merecer uma atenção
especial e tratamento adequado, o que por norma inclui tera-
pêutica hipolipemiante. Com a combinação de factores de
risco destes doentes, a redução da hiperlipidemia é mais difícil,
exigindo uma intervenção mais eficaz no HDL-c, que continua
a ser pouco modificado com os fármacos actuais [1]. A melhor
caracterização das HDL é fundamental para mais eficazmente
modular a sua actividade ou qualidade [2,3]. A paraoxonase 1
(PON1) é uma enzima constituinte das HDL que tem sido indi-
cada como um dos principais responsáveis pela sua activida-
de antiaterogénica [4]. Contudo, a forma como se encontra
modulada no doente vítima de AVC continua por elucidar. Este
trabalho teve como principal objectivo avaliar a possibilidade
de usar a qualidade das HDL (dada pelas suas subpopulações
e pela actividade PON1) como melhor marcador de risco CV do
que os marcadores tradicionais.

Metodologia
Foram incluídos no estudo 32 doentes que tiveram episó-

dio de AVC e 55 controlos. Após consentimento informado,
foram recolhidos dados antropométricos e analisados os
seguintes parâmetros: glicemia, HbA1c, perfil lipídico (Total-c,
TG, LDL-c, HDL-c, Ox-LDL-c e fracções de HDL-c; actividade
da PON1 (nmol pnitrophenol/ml/min); perfil inflamatório e
angiogénico (PCR, ácido úrico, TNF-α, adiponectina e VEGF)
e oxidativo (MDA). Resultados em médias±epm.

Resultados
Os pacientes com AVC apresentaram um perfil típico de obe-

sidade (IMC e perímetro abdominal aumentados), e dislipidemia
(HDL-c reduzido e aumento de Ox-LDL/LDL). Apesar do conteú-
do de LDL-c normal, pacientes com AVC mostraram uma per-
centagem significativamente maior de subpopulações de HDL-
pequenas (14,9±1,0%; p<0,05) e reduzida de Grandes
(33,9±1,8%; p<0,01) vs controlo (18,4±1,4 e 41,2±2,2%, respec-
tivamente). A PON1 actividade estava reduzida no grupo AVC, e
associava-se inversamente com as HDL-pequenas e directamen-
te com as HDL-grandes. Os doentes apresentavam ainda valores
mais elevados de VEGF e TNF-α e inferiores de adiponectina. 

Conclusões
A funcionalidade ou qualidade das HDL (expressa pela acti-

vidade da PON1) e o seu conteúdo específico (subpopulações)
poderão vir a ser considerados melhores marcadores de risco
cardiometabólico em pacientes vítimas de episódio de AVC do
que os parâmetros clássicos de perfil lipídico actualmente em
utilização, constituindo-se como ferramentas importantes para
melhorar o prognóstico destes doentes de alto risco CV.
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O AVC é mais comum em adultos. Ocorrendo contudo em
recém-nascidos, crianças e jovens adultos, resultando em
morbilidade e mortalidade significativa

Os AA descrevem um caso clínico de uma jovem de 13
anos, com história de atopia e rinite alérgica a fazer terapêuti-
ca de dessensibilização, que iniciou após ida a praia quadro de
tonturas, desequilíbrio na marcha para a esquerda e diplopia,
posteriormente com cefaleias tipo hemicrania a esquerda e
após ingestão de fármaco(AINE), náuseas, vómitos e vertigens.

Dirigiu-se ao SU do Hospital da sua área de residência e
apos terapêutica sintomática (metoclopramida) e melhoria clí-
nica regressou á sua residência.

No outro dia por agravamento voltou novamente ao SU deste
mesmo Hospital, referindo novamente diplopia e apresentava
paresia do ramo inferior do facial direito e hemiparesia direita.

Pouco depois de ir ao serviço de imagiologia entrou em
coma (SCG=7), foi internada no Serviço de Medicina Intensiva.
O TAC CE revelou hiperdensidade do 1/3 distal (topo) da arté-
ria basilar, sem opacificação após contraste da artéria basilar.
Não se identificava artéria vertebral direita. Artérias cerebrais
posteriores totalmente opacificadas, excepto na sua porção

mais proximal. 
Após consentimento informado dos pais e sem outras

opções terapêuticas neste Hospital, iniciou trombólise endo-
venosa, com mais de 7 horas de evolução desde o início dos
sintomas. O TAC CE de controlo revelou diminuição da hiper-
densidade na artéria basilar.

AngioRM- não efetuou devido a presença de aparelho de
ortodôncia

ECO TE – CIA tipo ostium secundum não restritivo
Ecodopler dos vasos do pescoço – Hipoplasia com dimi-

nuição de velocidades de fluxo da artéria vertebral extracra-
niana direita.

A doente teve alta consciente, colaborante e orientada,
sem défices de linguagem ou motores.

Salientam os AA que apesar da doente não se encontrar na
faixa etária preconizada (18-80) e não havendo mais nada para
oferecer do ponto de vista terapêutico neste Hospital, que
possui uma unidade de AVC nível 2, optou-se de acordo com
os pais transgredir o protocolo vigente, com claro benefício
para esta jovem e para regozijo e satisfação de todos os inter-
venientes e respectiva família.

P8. Trombólise num AVC isquémico em jovem de 13 anos
Tiago Freitas, João Freitas, João Gaspar, Patrício Freitas, Júlio Nóbrega, Rafael Freitas, Mª Luz Brazão
Hospital Central do Funchal.

Introdução
Os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) clínicos represen-

tam uma das complicações mais graves em crianças com
Anemia de Células Falciformes (ACF), ocorrendo em 8 a 11%
dos doentes, com elevada morbilidade e mortalidade. 

Nos últimos 20 anos muitos progressos se têm feito, quer
quanto ao diagnóstico, quer quanto à terapêutica e prevenção,
tendo sido determinante a publicação do estudo STOP (estu-
do multicêntrico de prevenção do AVC em crianças com ACF)
em 1998. A disponibilidade do Doppler transcraniano (DTC) e
do regime transfusional regular (RTR) instituído profilaticamen-
te permitiram modificar o curso e prognóstico da doença, ape-
sar do risco inerente de sobrecarga de ferro, aloimunização e
reacções adversas transfusionais.

Na Unidade de Hematologia do Hospital Dona Estefânia
(HDE) são actualmente acompanhados 98 crianças e adoles-
centes com ACF. 

Metodologia
Procedeu-se à selecção e revisão dos processos dos

doentes com ACF seguidos na Unidade de Hematologia do
HDE que sofreram AVC, e colheita dos respectivos dados clí-
nicos e laboratoriais.

Resultados
Nos últimos 15 anos, seis doentes sofreram AVC isquémi-

cos clínicos, com recorrência em três. Todos os doentes eram

HbSS, sendo quatro do sexo masculino e dois do sexo femini-
no. A mediana de idades do primeiro AVC era de 5 anos, tendo
o mais precoce ocorrido aos 27 meses. Em três destes doen-
tes o AVC ocorreu no período anterior ao início da realização
sistemática de DTC de rastreio. Nos restantes, num doente o
AVC foi a manifestação inaugural da ACF, em outro a recomen-
dação de realização de DTC não era cumprida e, num terceiro,
o AVC ocorreu na sequência de interrupção de RTR profilácti-
co. Todos apresentavam indicadores clínicos e/ou laboratoriais
de doença grave. O território mais frequentemente atingido foi
o da artéria cerebral média esquerda. Na fase aguda do AVC foi
realizada transfusão-permuta em três doentes. Todos os doen-
tes entraram em RTR, com necessidade de terapêutica que-
lante, dada a sobrecarga de ferro. Dos três doentes em que
ocorreu recorrência do AVC, dois tinham interrompido o RTR.
Como sequelas dos AVC verificam-se défices motores com
incapacidade funcional em quatro doentes e défice motor ligei-
ro em dois. Todos eles apresentam actualmente algum atraso
de desenvolvimento psico-motor ou dificuldades escolares.

Conclusão
Esta revisão casuística ilustra a importância do rastreio por

Doppler transcraniano e instituição do RTR para prevenção do
AVC em doentes com ACF. Demonstra ainda que a sua inter-
rupção ou não cumprimento pode ter consequências poten-
cialmente devastadoras, sobretudo relacionadas com seque-
las motoras e cognitivas.

P9. Acidentes Vasculares Cerebrais em Crianças com Anemia de
Células Falciformes
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Introdução
A detecção da heminegligência é evidente nas formas gra-

ves, contudo as formas subtis são facilmente subdiagnostica-
das, com consequências no processo de reabilitação do
doente com AVC. Uma avaliação qualitativa da estratégia de
exploração visual usada pelo doente, nomeadamente a ten-
dência destes doentes em iniciar a procura de estímulos em
provas de corte pelo lado direito, permite detectar um maior
número de doentes com heminegligência.

Objectivo
Analisar os desempenhos em três provas da Behavioural

Inattention Test e as estratégias de exploração visual usadas
na realização destas provas, em doentes com AVC na artéria
cerebral média esquerda e direita. 

Metodologia
Foram avaliados dez doentes com AVC ACMD (idade

média de 65.4 anos; escolaridade média de 3.7 anos; tempo
médio pós-AVC de 7.8 dias) e oito doentes com AVC ACME
(idade média de 61.0 anos; escolaridade média de 6.1 anos;
tempo médio pós-AVC de 4.4 dias). Seis doentes tinham diag-
nóstico clínico de heminegligência (todos com AVC na ACMD).
Utilizaram-se as provas Corte de linhas, Corte de letras e Corte

de estrelas da BIT e para cada prova foi registado o modo
como o doente iniciou a procura dos estímulos: esquerda-
direita, direita-esquerda ou disperso. 

Resultados
Foram os doentes com AVC ACMD que apresentaram uma

maior percentagem de resultados brutos abaixo do ponto de
corte nas três provas da BIT: 40% na Corte de linhas, 70% na
Corte de estrelas e 50% na Corte de letras. A percentagem de
doentes com diagnóstico de heminegligência e que iniciaram
a procura dos estímulos pelo lado direito foi de 90% na Corte

de linhas, 67% na Corte de estrelas e de 60% na Corte de

letras. Dos doentes sem diagnóstico de heminegligência e que
usaram a estratégia de procura visual direita-esquerda foi de
25% nas provas Corte de linhas e estrelas e 9% na Corte de

letras. Salienta-se que os doentes com AVC ACME iniciaram
maioritariamente pelo lado esquerdo em todas as provas. 

Conclusão
Neste grupo, os resultados brutos nas provas da BIT não

detectaram todos os casos de heminegligência. Contudo, o con-
junto das três provas da BIT associadas à avaliação da estraté-
gia de exploração visual, detectaram todos os casos clinicamen-
te diagnosticados. Salienta-se, no entanto, que 25% dos doen-
tes sem diagnóstico clínico apresentaram a mesma estratégia de
exploração visual, podendo sugerir um subdiagnóstico das for-
mas ligeiras da heminegligência. Uma avaliação atenta, com
recurso a uma avaliação quantitativa e qualitativa destes doen-
tes, pode permitir uma detecção mais eficaz das formas subtis.

P10. Detecção da heminegligência: subdiagnóstico das formas
subtis

Cátia C. Mateus
1,2

, Joana Pais
1
, Vítor Tedim Cruz

1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Unidade de Santa Maria da Feira; 2-Bolseira de Investigação da
Fundação das Ciências e Tecnologias.
E-mail: catiacmateus@hotmail.com 

Introdução
A síndroma cognitivo-afetiva do cerebelo é descrita como

um conjunto de défices de função executiva, raciocínio abs-
trato, fluência verbal, disfunção visuo-espacial, disprosódia e
alteração da personalidade (embotamento afectivo e desinibi-
ção) resultante de lesões cerebelosas, em particular do lobo
posterior e vérmis. Apesar do seu vasto reconhecimento, exis-
tem poucos estudos sobre os défices cognitivos em doentes
com AVC cerebeloso.

Caso clínico
Homem de 58 anos, diabético e hipertenso, recorre ao ser-

viço de urgência por cefaleias e desequilíbrio com 48 horas de
duração. Ao exame objetivo apresentava disartria, síndrome
cerebeloso estático e cinético esquerdo. O TC-CE mostrou um
AVC isquémico extenso, com transformação hemorrágica,
envolvendo toda a porção superior do hemisfério cerebeloso
esquerdo e a metade superior do vérmis, sem evidência de
hidrocefalia. Durante o internamento foram notados discurso
aprosódico (tom globalmente monocórdico com inflexões ina-
dequadas), apatia, atos bizarros perseverantes e indiferença
quanto à sua condição clínica, relatados por familiares como
fora do padrão prévio de comportamento. Durante a avaliação

neuropsicológica o doente revelou grave défice executivo e
fácil distração, com comportamento desadequado que impe-
diu uma avaliação formal. Oito semanas após o AVC, o doen-
te mantinha défices de coordenação do hemicorpo esquerdo
e marcha. A principal cuidadora referiu mudança de persona-
lidade (aumento da irascibilidade, desinteresse), discurso
repetitivo e dificuldades de memória e em realizar tarefas quo-
tidianas. Em reavaliação neuropsicológica mostrou desinibi-
ção, dificuldades de planeamento e de raciocínio abstrato,
memória de trabalho, baixa fluência verbal com perseveração
e défices visuo-construtivos, mantendo normal capacidade de
cálculo, sem agnosia ou afasia.

Conclusões
Stoodley e Schmahmann propuseram recentemente uma

nova organização topográfica funcional do cerebelo, definindo
o lóbulos VI e VII como “cognitivos” (pelas conexões aos
vários córtices associativos) e o vérmis e núcleo fastigial como
o “cerebelo límbico” pela sua ligação ao giro do cíngulo e às
emoções. A síndrome cognitivo-afetiva em lesões vasculares
cerebelosas exige uma avaliação neuropsicológica rigorosa e
tratamento de suporte adequado, além de estudos robustos
sobre a cognição no doente com AVC cerebeloso.

P11. O cerebelo cognitivo-afetivo: evidências em caso clínico
Rui Barreto, Carlos Veira, Cátia Mateus, Joana Pais e Vítor Tedim Cruz
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira.
E-mail: ruibarreto@iol.pt
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Introdução
As lesões isquémicas da região antero-interna do bulbo

são relativamente raras, representando, possivelmente, menos
de 1% das lesões do território vertebro-basilar. Embora
tenham sido descritos síndromes clínicos clássicos, como o
síndrome de Déjerine, as correlações clínico-imagiológicas
destas lesões não se encontram bem establecidas.

Casos clínicos
Dois homens, ambos de 62 anos, conhecendo como facto-

res de risco vasculares hipertensão e hipercolesterolémia,
apresentaram-se com défices motores de instalação ictal que
flutuaram / progrediram nas primeiras 24-48h. O compromisso
motor envolvia a face e os membros contralaterais, com atin-
gimento desproporcionado do membro inferior. O quadro
fazia-se acompanhar de sintomas sensitivos, (sem alterações
objectivas), interessando a mão em ambos os casos, a região
externa da raiz da coxa, num deles, e o pé, no outro. Registou-
se ataxia ipsilateral à parésia num dos casos. Um dos doentes
referiu alteração transitória, incaracterística, da visão na apre-

sentação. A RM de difusão mostrou, nos dois casos, lesões
circunscritas da região antero-interna do bulbo. Na investiga-
ção etiológica não se identificaram fontes embolígenas, apu-
rando-se apenas, no estudo vascular (Angio-TC e Angio-RM),
alterações incipientes de doença aterosclerótica das artérias
vertebrais e/ou basilar. No seguimento aos 3 meses, ambos os
doentes apresentavam pontuação 1 na escala de Rankin
modificada determinada apenas pelos sintomas sensitvos.

Discussão
Além dos síndromes clínicos clássicos, as lesões bulbares

Antero-internas podem apresentar-se com quadros flutuan-
tes/progressivos de compromisso motor contralateral interes-
sando a face, com atingimento desproporcionado do membro
inferior, acompanhados de sintomas senstivos e ataxia. A
ausência de disfunção de pares cranianos, pode sugerir um
enfarte lacunar, sendo que apenas a RM pode estabelecer a
localização da lesão. Admite-se que a doença aterosclerótica
de ramos penetrantes possa estar na origem destas lesões.

P12. Enfarte bulbar antero-interno: correlações clínico-
imagiológicas
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O AIT foi originalmente definido como um défice neurológi-
co súbito com duração inferior a 24h causado por uma isque-
mia cerebral reversível. Esta definição de AIT parece inade-
quada. Primeiro, parece haver o risco de lesão tecidular per-
manente mesmo quando o défice neurológico focal tem
menos de uma hora de duração. Segundo, cerca de metade
dos doentes vítimas de AIT parecem apresentar lesões isqué-
micas na Ressonânicia Magnética (RM) cerebral. Assim sendo
a conotação benigna do termo AIT está sendo substituída pela
compreensão de que, um breve evento de isquemia pode cau-
sar lesão cerebral permanente. 

Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 63
anos de idade com antecedentes pessoais de patologia
osteoarticular e sem hábitos medicamentosos, que recorreu ao
Serviço de Urgência por quadro de perda transitória de força no
membro superior direito de início 30 minutos antes da sua apre-
sentação naquele Serviço. À entrada, doente assintomática,
orientada no tempo e no espaço. Hemodinamicamente estável
e apirética. Auscultação cardiopulmonar: sem alterações.
Exame neurológico: sem assimetria da face; prova dedo nariz e
calcanhar joelho sem dismetrias; força muscular e sensibilidade
mantida e simétrica. Realizou Tomografia Computadorizada
craneo-encefálica: “ Sem alterações do parênquima encefálico,
nomeadamente sugestivas de lesões isquémicas, hemorrágicas
agudas ou expansivas”. ECG- ritmo sinusal.

Doente admitida na Unidade de AVC para monitorização e
estudo. Realiza no 1º dia (D1) de internamento eco-doppler
dos vasos do pescoço: “Sem alterações”; e Ecocardiograma
transtorácico: “ mixoma gelationoso da Aurícula Esquerda (AE)
com 3 cm, com base de implantação peduncular, junto ao
tecto da AE e próximo ao Apêndice Auricular esquerdo (AAE).” 

Transferida em D1 para o Serviço de Cirurgia Cardio-
Torácica tendo sido operada no dia da transferência. Relatório
anatomo-patológico de peça excisada: “Estudo macroscópio:
Vários fragmentos irregulares de tecido amarelo acastanhado
que variam entre 0,5 cm e 3,2 cm de maior dimensão.
Diagnóstico Anatomopatológico: Fragmentos de Mixoma.”

Doente tem alta ao 5 dia de intra hospitalar sendo referen-
ciada a consulta de Doenças Cerebro-Vasculares e Cirurgia
Cardio-Torácica.

Os tumores cardíacos primários são extramente raros. Os
sinais e sintomas são geralmente determinados pela sua loca-
lização no coração. A embolização sistémica como manifesta-
ção inicial está descrita como uma entidade rara.

Os autores salientam a importância do estudo do doente com
AIT dada as possíveis causas corrigíveis. O mixoma auricular vem
descrito na literatura como uma causa pouco frequente de défice
neurológico, sendo este, num número muito reduzido de doentes
a manifestação inicial de tumor intra cardíaco.

P13. Uma rara causa de acidente isquémico transitório
Tiago Esteves Freitas, João Miguel Freitas, Sofia Silva, Pedro Rebelo de Freitas, Patrício Freitas, Rafael Freitas, Maria Luz Brazão
U-AVC Hospital Central do Funchal
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Introdução
O AVC isquémico em doentes jovens implica uma investi-

gação etiológica exaustiva, resultando muitas vezes de causas
pouco comuns. Alterações hematológicas que induzam um
síndrome de hiperviscosidade e, consequentemente, uma ten-
dência trombótica, contribuem para o risco de eventos cere-
brais isquémicos, podendo causar enfartes na ausência de
outros factores de risco. Reportamos o caso de um AVC
isquémico em doente jovem com poliglobulia.

Caso clínico
Homem de 46 anos, timorense, previamente saudável, sem

factores de risco vascular conhecidos. Sem hábitos tabágicos ou
etílicos. Sem medicação habitual. Recorre ao Serviço de
Urgência por quadro de cefaleias, vertigens e náuseas, com evo-
lução de dois dias. Desde o dia anterior também com diminuição
da força muscular à esquerda. Ao exame neurológico apresenta-
va hemiextinção sensitiva esquerda, hemianópsia homónima
esquerda, hemiparesia esquerda (grau 3 - MRC) com face, RCP
extensor à esquerda. Realizou TAC cerebral que evidenciou
enfarte recente em território da artéria cerebral posterior direita.
Foi internado no Serviço de Neurologia para vigilância e estudo
etiológico. RM/AngioRM com enfarte temporo-occipital direito
com stop na ACP direita, sem imagem sugestiva de dissecção.

Ecodoppler cervical normal. Investigação cardíaca com ECG,
ecocardiograma transtorácico e holter sem alterações. Do estu-
do analítico de salientar hemoglobina e hematócrito elevados
(Hb 19,6 g/dL; Ht 55,9 %). Serologias, estudo pró-trombótico e
imunológico negativos. Procedeu-se ao estudo da poliglobulia:
gasimetria sem hipoxemia; eritropoetina normal; estudo da
mutação do gene JAK2 negativo; ecografia renal compatível com
displasia multicística unilateral (rim esquerdo); TAC abdominal
sem alterações morfoestruturais do fígado, pâncreas ou baço,
rim esquerdo com alterações sugestivas de displasia multiquísti-
ca renal. O doente ficou antiagregado, e iniciou flebotomias tera-
pêuticas para controlo da poliglobulia e prevenção de novos
eventos isquémicos. Foi proposto para nefrectomia esquerda.

Discussão
Os doentes com poliglobulia podem ser assintomáticos ou

apresentar sintomas relacionados com hiperviscosidade e trom-
bose, cursando ocasionalmente com AVC isquémico. Tendo
sido detectada poliglobulia e perante a normalidade da restante
investigação, a etiologia do AVC isquémico do doente apresen-
tado foi atribuida a essa alteração hematológica. Face à exis-
tência de uma causa renal e afastada a hipótese de Policitemia
Vera (95% dos casos são JAK2 positivos) concluimos tratar-se
de uma poliglobulia de causa secundária por displasia renal. 

P14. AVC isquémico em doente com poliglobulia secundária a
displasia renal

Ana Filipa Santos¹, Margarida Rodrigues¹, Ana Paula Barbosa², Carla Ferreira¹, Ricardo Maré¹
1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Imunohemoterapia, Hospital de Braga.
E-mail: filipasantos@hotmail.com

Introdução
A ocorrência de enfartes cerebrais múltiplos como primeira

manifestação de uma neoplasia oculta é rara. Os mecanismos
fisiopatogénicos mais frequentemente envolvidos são: embo-
lismo de células tumorais, endocardite trombótica não bacte-
riana e estado de hipercoagulabilidade. Apresentamos um
caso de enfartes cerebrais múltiplos como manifestação de
adenocarcinoma pancreático.

Caso Clinico
Homem de 50 anos, fumador, com instalação súbita e

sequencial ao longo de três dias, de alterações visuoespaciais,
do comportamento, memória, linguagem e apatia (fumava os
cigarros ao contrário, não reconhecia os vizinhos, incapacida-
de para conduzir, batia com o carro para o lado esquerdo). Na
observação inicial não nomeava, repetia ou cumpria ordens e
apresentava perseveração motora. Não tinha agnosias, os
campos visuais estavam preservados, assim como os restan-
tes nervos cranianos. Não apresentava sinais piramidais, extra-
piramidais ou cerebelosos. Estava apirético, com aspecto ema-
grecido. A TAC cerebral mostrou múltiplas hipodensidades bi-
hemisféricas parieto-temporo-ocipital esquerda, frontal e parie-
tal direitas. A RMN cerebral, efectuada dias depois, revelou
múltiplas lesões cortico-subcorticais hiperintensas em T2 e
com restrição à difusão, no compartimento supratentorial, de
predomínio esquerdo, destacando-se extensa lesão temporo-

parieto-occipital e insular esquerda; lesões multifocais puncti-
formes justacorticais nos hemisférios cerebelosos.
Analiticamente apresentava síndrome inflamatório, sem ane-
mia, sendo os estudos bioquímico e imunológico normais. O
estudo cardíaco e dos vasos do pescoço foi normal. O estudo
citoquimico, imunológico e microbiologico do liquor foi normal,
à excepção de positividade para citomegalovirus por técnica
de PCR. Apesar das atipias iniciou tratamento dirigido para o
citomegalovirus. Prossegiu-se o estudo etiológico com TAC
toraco-abdomino-pelvico que mostrou lesão expansiva quísti-
ca/necrótica na cauda do pâncreas associada a múltiplas
lesões hepáticas de provável natureza secundária; presença de
nódulos pulmonares suspeitos de lesões secundárias e metas-
tização ganglionar retroperitoneal. Verificou-se ainda presença
de enfartes esplénicos, renais e tromboembolismo pulmonar. A
biópsia hepática revelou neoplasia maligna epitelial com carac-
terísticas de adenocarcinoma. Iniciou hipocoagulação e pela
extensão das lesões metastáticas foi decidido tratamento
paliativo tendo vindo a falecer um mês após o diagnóstico.

Conclusão
Em doentes jovens, sem factores de risco vasculares, com

múltiplos enfartes cerebrais de etiologia indeterminada é impor-
tante a pesquisa sistemática de neoplasia oculta. O prognósti-
co destes doentes é variável, dependendo do estadio tumoral e
podendo ser agravado pelas sequelas neurológicas.

P15. Enfartes cerebrais múltiplos como manifestação inicial de
neoplasia metastizada

Adriana Rua, Catarina Cruto, Joana Domingos, Joana Damásio, Carlos Correia
Serviço de Neurologia, Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto.
E-mail: adriana_rua@hotmail.com
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Introdução
A Borrelia burgdorferi é o agente da Doença de Lyme, uma

doença sistémica que pode manifestar-se com complicações
neurológicas em aproximadamente 15 % dos casos, as mais
frequentes incluem meningoencefalite, radicuopatias ou atin-
gimento dos pares cranianos, mais raramente acidentes vas-
culares cerebrais (AVC).

Os autores relatam um caso clínico de AVC numa doente
com infecção aguda a Borrelia burgdorferi senu lato (B. burg-
dorferi s.l).

Caso clínico
Mulher de 85 anos, levada à urgência por quadro confusio-

nal súbito com agitação psico-motora e alteração da lingua-
gem (afasia sensitiva: discurso fluente mas incoerente, consis-
tindo sobretudo em parafasias). 

Realizou tomografia computorizada crânio-encefálica (TC-
CE) que não evidenciou imagens de lesões isquémicas ou
hemorrágicas recentes. Repetiu TC-CE 6 dias após a admissão
onde se observava «de novo» hipodensidades cortico-subcorti-
cais insular e temporo-parietal esquerdas compatíveis com
lesões isquémicas em fase subaguda. Foram feitas serologias
para borrelia (B. burgdorferi s.l.) com resultado positivo para IgM
e negativo para IgG (método westwern blot) com seroconversão
confirmada duas semanas depois. Realizou-se punção lombar
que evidenciou a presença de bandas oligoclonais IgG no líqui-

do cefaloraquidiano (LCR) sem equivalente sérico demonstran-
do a síntese intratecal de IgG, presença de 2 leucócitos, protei-
norráquia e diminuição da glicose, porém com pesquisa de anti-
corpos para B. burgdorferi s.l. negativos (ELISA).

Tendo em conta o contexto clínico e epidemiológico (vivia em
meio rural, deambulava pelos campos entre a vegetação com
animais de estimação) e uma lesão cutânea na coxa direita em
fase de resolução, compatível com eritema migrans, completou
21 dias de Ceftriaxone 2 g/ dia por suspeita de Neuroborreliose.

Discussão / Conclusão
A Doença de Lyme pode associar-se a uma grande varie-

dade de complicações neurológicas centrais e periféricas de
salientar a doença vascular cerebral, apesar da sua raridade.

Na maioria dos doentes é demonstrado no LCR conteúdo
elevado de proteínas e nível reduzido de glicose em conformi-
dade com os resultados obtidos no presente caso clínico.

O tratamento com antibióticos apropriados resulta na
ausência de recorrência dos enfartes, paragem na progressão
da doença ou recuperação dos défices.

Apesar da predilecção pela circulação posterior resultando
em enfartes talamicos (ausentes no presente caso clínico) e da
serologia negativa para borrelia no LCR não é possível excluir,
indubitavelmente, o AVC isquémico como manifestação de neu-
roborreliose. 

P16. Doença de Lyme e doença vascular cerebral
Joana Duarte Rodrigues, Pedro Soares Madureira, José Costa e Silva, M.Teresa Cardoso
Serviço de Medicina, Centro Hostitalar de São João- EPE, Porto.
E-mail: joaninhacatarina@gmail.com

Introdução
A Dissecção Arterial Carotídea é uma entidade patológica

caracterizada pela presença de um hematoma mural localiza-
do na parede da artéria, tanto a nível da sub-íntima como da
sub-adventícia. Clinicamente pode apresentar-se de diversas
formas, exigindo ao Neurologista o conhecimento dessas for-
mas semiológicas, de forma a identificar correctamente esta
entidade e prevenir lesões potencialmente graves do tecido
encefálico e retinino (quando estas não são a sua forma de
apresentação inicial).

Caso clínico
Doente do sexo masculino, 57 aos, com antecedentes de

hipertensão arterial e radiculopatia cervical, enviado à urgên-
cia por episódio de alterações da linguagem (fluência), apatia
e lentificação, com instalação súbita e com melhoria progres-
siva e total em 24h. O exame neurológico à entrada não iden-
tificava sinais neurológicos focais excepto atrofia muscular
bilateral dos músculos da eminência thenar. A TC encefálica
evidenciava lesão isquémica subcortical frontolateral esquer-
da. O estudo por ecodoppler evidenciava oclusão da artéria
carótida interna esquerda e o estudo por angio-TC evidencia-

da aspectos morfológicos sugestivos de oclusão secundária a
dissecção arterial. Não foram evidenciados factores de risco
genéticos ou ambientais para dissecção arterial. O doente
teve alta sob anticoagulação oral.

Passou a ser seguido em consulta de Doenças Vasculares
Cerebrais negando qualquer semiologia cervical ou encefálica
“de novo”, e ao realizar uma Angio-TC de controlo, cerca de
15 meses após o evento vascular, além da obstrução da arté-
ria carótida interna esquerda, observou-se associadamente
dissecção da artéria carótida interna direita com formação de
pseudoaneurisma e estenose do lúmen verdadeiro. Neste
momento mantém anticoagulação oral sem novos sinais neu-
rológicos focais.

Conclusões
O presente caso clínico além de representar um evento raro

(dissecção carotídea bilateral não traumática em doente sem
factores de risco predisponentes identificados) ilustra duas
formas diferentes de apresentação (assintomática e AIT com
enfarte cerebral) e duas sequelas diferentes (oclusão e pseu-
doaneurisma com estenose do lúmen verdadeiro).

P17. Dissecção carotídea bilateral: 1 doente, 2 eventos, 
2 apresentações, 2 sequelas

Paulo Coelho, Andreia Godinho, João Raposo, Rosa Teixeira, Fátima Oliveira, Grilo Gonçalves
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E.
E-mail: pauloscoelho@netcabo.pt
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Introdução
Segundo o descrito pela literatura, as patologias cuja apre-

sentação pode mimetizar um AVC têm uma prevalência de até
30%. Um grupo importante dessas patologias é constituído
pelos tumores do SNC, os quais são uma contra-indicação
absoluta para a realização de trombolise.

Caso clínico
Homem de 46 anos, trabalhador da construção civil, com

antecedentes de dislipidemia e hábitos etílicos moderados.
Recorreu ao Serviço de Urgência por alterações da linguagem
e défice motor direito de instalação súbita. À entrada, 45 minu-
tos após o inicio da sintomatologia, apresentava-se conscien-
te, com afasia global, hemiparésia direita de predomínio bra-
quio-facial e hemi-hipo-estesia álgica direita (NIHSS: 13).
Trinta minutos depois fez crise epiléptica tónico-clónica gene-
ralizada que reverteu com diazepam endovenoso.
Posteriormente realizou TC CE que não objectivou lesões vas-

culares recentes. Assim, iniciou trombolise (2.15 h. após o ini-
cio da sintomatologia) com reversão quase total dos supra-
citados défices (NIHSS: 2). A TC CE de controlo, realizada com
contraste, às 24 horas, revelou lesão hiperdensa temporal
esquerda, não captante. Posteriormente a RMN efectuada
revelou que a lesão era extensiva ao uncus e hipocampo,
tendo aspecto infiltrativo-expansivo de aparência quitica-
necrótica, sugestiva de tumor da série glial. No 5º dia de inter-
namento teve alta, sem défices tendo sido encaminhado para
o Serviço de Neuro-Cirurgia dos HUC, onde foi submetido a
recessão tumoral.

Conclusões
Na prática clínica é crucial não esquecer a variabilidade de

diagnósticos que podem estar subjacentes ao AVC (stroke

mimic), nomeadamente no serviço de urgência. Assim neste
serviço, o diagnóstico pode ser difícil, facto corroborado por
este caso clínico apresentado.

P19. Trombólise e tumor cerebral
Javier Ros, Iurie Pantazi, Adriano Cardoso
U-AVC, ULS-Guarda, E.P.E. 
E-mail: javierros40@hotmail.com

A dissecção arterial é a anomalia vascular mais comum em
algumas series de Avc nos jovens adultos. Enquanto o trauma
ou a sua eventualidade é identificada em alguns doentes, nou-
tros a dissecção espontânea pode ocorrer.

Os AA descrevem um caso clínico de uma mulher de38
anos, com história de depressão há 2 anos, medicada e que
veio ao S.U. do Hospital da sua área de residência por apre-
sentar cefaleias, dificuldade em interpretar um quadro no seu
local de trabalho, visão enevoada á esquerda e sensação de
peso no hemicorpo esquerdo.

Teve alta medicada sintomaticamente e voltou passados 7
horas, com quadro de hemiparesia direita grave, afasia e dis-
fagia, repetindo o TAC CE com contraste que revelou proces-
so inflamatório no seio maxilar direito.

No estudo etiológico efectuou ecocardiograma TT que
revelou válvula aórtica com folhetos finos e com massa pouco
ecogènica de 11-15 mm, junto á cúspide esquerda, cujo eco-
cardiograma TE, foi normal, interpretando-se como artefacto a
massa visível na válvula aórtica.

Ecodopler dos vasos do pescoço – oclusão distal ACI
esquerda (stump sinal).

AngioRessonância- dissecção da carótida interna esquer-
da desde 2 cm acima da sua emergência no bolbo carotideo e
com oclusão na extremidade cervical distal. Nos segmentos
intracraneanos há alguma patência do lúmen, provavelmente
por circulação retrógrada. Lesões isquémicas essencialmente
da corona radiata, centro semi-oval esquerdo, com pequenos
focos corticais parietais.

Foram excluídas doenças do conectivo como síndrome de
Marfan ou de Ehlers-Danlos, bem como vasculites.

Efectuou anticoagulaçao com heparina, como preconizado.

Alertam os AA para a necessidade de pensar neste diag-
nóstico, na exclusão dos factores etiológicos do AVC no jovem.

P18. Disseçao arterial expontânea como causa de AVC
Tiago Freitas, João Freitas, Filipe Perneta, João Gaspar, Patrício Freitas, Rafael Freitas, Mª luz Brazão
U-AVC Hospital Central do Funchal
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Introdução
Os defeitos de linguagem após trombose venosa cerebral

são pouco frequentes. Como os territórios cerebrais afectados
são diferentes, os quadros de alteração de linguagem também
diferem das síndromes afásicas clássicas.

Caso clínico
Mulher de 48 anos, sem antecedentes pessoais relevantes,

à excepção de enxaqueca, que em Agosto de 2010 sofre
Trombose Venosa Cerebral dos seios lateral e sigmóide, ver-
tente proximal do seio lateral direito e da vertente distal do
seio recto, de que resultou afasia global, hemiparésia direita e
hemianópsia direita.

Após 1 ano de evolução apresenta um discurso fluente com
pausas anómicas e raras parafasias; um defeito muito grave na
nomeação de objectos, defeito marcado de compreensão de
ordens dirigidas aos objectos com compreensão de discurso
coloquial mantida, defeito grave na capacidade de leitura apre-
sentando mais dificuldades de leitura de palavras concretas e
frequentes do que de palavras abstractas e de função, ligeira
agrafia, estando a cópia mais perturbada que o ditado. 

Conclusão
Esta doente apresenta um quadro atípico, na medida em

que os defeitos de linguagem oral, leitura e escrita têm carac-
terísticas distintas uns dos outros, o que é raro encontrar nas
lesões vasculares em territórios típicos. A caracterização deta-
lhada destes doentes poderá contribuir para compreender
melhor a arquitectura dos sistemas cognitivos.

P22. Ler mas é mais fácil do que ler mãe? Particularidades de
um caso de Trombose Venosa Cerebral

Gabriela Leal, José Fonseca, Isabel Pavão Martins
Laboratório de Estudos de Linguagem – Faculdade de Medicina de Lisboa – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Lisboa Norte – Lisboa.
E-mail: maria.leal@hsm.min-saude.pt

A fibrilhação auricular constitui a arritmia cardíaca mantida
mais frequente e é uma patologia com elevado impacto na
mortalidade e morbilidade dos doentes. A sua prevalência é
elevada na população (presente em cerca de 2,5% dos portu-
gueses com mais de 40 anos) e encontra-se subdiagnostica-
da, já que fequentemente tem um curso assintomático. Uma
das suas complicações mais temíveis é o tromboembolismo, e
as recomendações europeias mais recentes contemplam uma
actualização da abordagem terapêutica desta problemática.

Um homem de 64 anos, com antecedentes conhecidos de
fibrilhação auricular, hipertensão arterial, dislipidemia e doen-
ça arterial periférica, a fazer anti-agregante plaquetário, é
encontrado caído perto de casa, com hemiparesia esquerda.
Foi trazido ao SU, encontrando-se com NIHSS 18, foi activa-
da Via Verde AVC e foi iniciada trombólise às 4 horas de evo-
lução dos sintomas. Após trombólise apresentava NIHSS 10.
Estudo posterior revelou extensa lesão isquémica em território
da artéria cerebral posterior direita, provavelmente cardioem-

bólica, estenose sub-oclusiva da carótida interna direita e
oclusão da artéria vertebral esquerda. À data de alta apresen-
tava NIHSS 7.

Analisando as recomendações europeias (Sociedade
Europeia de Cardiologia) e o perfil cardiovascular deste doen-
te, verifica-se que não havia indicação formal para a anti-coa-
gulação oral de acordo com as antigas recomendações (utili-
zando score CHA2DS2), no entanto esta indicação já existe
quando aplicadas as recomendações mais recentes (utilizan-
do score CHA2DS2-VASc).

Não é possível saber se este evento teria sido prevenido
com anti-coagulação oral, nem a magnitude da contribuição
da trombólise para a recuperação neurológica deste doente
em concreto. No entanto, este caso ilustra a importância do
conhecimento das recomendações internacionais mais recen-
tes para, de acordo com a evidência científica disponível,
actuar da melhor forma possível.

P21. Fibrilhação auricular e acidente vascular cerebral – um
caso prevenível?

David Neves, Luísa Rebocho …
Hospital Espírito Santo – Évora
E-mail: dcneves25@hotmail.com 
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Introdução
A manifestação mais persistente na afasia é a dificuldade

de evocar o nome de um objecto. A terapia da fala tem
demonstrado ser eficaz no tratamento da afasia, salientando-
se a importância da intensividade do tratamento. Existem múl-
tiplos afásicos que têm dificuldade em deslocar-se a um hos-
pital para fazer terapia da fala. 

Apresenta-se um programa de reabilitação da linguagem
(VITHEA) único para a língua portuguesa e mesmo inovador no
plano internacional, vocacionado para as dificuldades anómi-
cas de doentes afásicos em que é feito o reconhecimento
automático do que é produzido e fornecido ao doente o res-
pectivo feedback.

Objectivo
Validação do sistema desenvolvido numa amostra de

doentes com afasia.

Metodologia
Pediu-se a 8 sujeitos com alterações de expressão oral (6

com afasia e 2 com apraxia do discurso) que nomeassem 103
imagens (versão portuguesa do teste de nomeação de ima-
gens de Snodgrass e Vanderwart). As produções foram capta-
das por um vulgar microfone e gravadas digitalmente num

computador portátil. As imagens surgiam com um intervalo de
15 segundos e com uma ordem constante. Foi feita manual-
mente a transcrição e segmentação das produções orais, tota-
lizando 996 segmentos, sendo que a duração total do corpus
é de 1 hora e 20 minutos aproximadamente.

Calculou-se, por sujeito, o número de detecções correctas
feitas pelo sistema e através de avaliação humana. Analisou-se
igualmente o número de falsas detecções e de falsas rejeições.

Resultados
Avaliaram-se 4 homens e 4 mulheres com uma média de

58,3 anos e uma escolaridade média de 7,3 anos. 
A correlação entre avaliação humana e automática foi de

0,9652, encontrando-se equilibrada para a maioria dos falantes.

Conclusão
Apresentam-se os resultados preliminares de uma ferra-

menta terapêutica de nomeação de objectos com utilização de
reconhecimento automático de fala. Os resultados iniciais são
bastante promissores para uma futura integração no processo
de reabilitação da afasia.

Trata-se de uma ferramenta de distribuição online que vai per-
mitir a sua utilização em qualquer lugar e durante o tempo que se
pretender, aumentando em muito o tempo de tratamento.

P23. VITHEA: Sistema online para tratamento da nomeação oral
na afasia

José Fonseca
1
, Alberto Abad

2
, Gabriela Leal

2
, Luísa Farrajota

2
, Anna Pompili

3
, Isabel Trancoso

3
, Isabel Pavão Martins

1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, UNIC/Instituto de Medicina Molecular; 
2-Laboratório de Terapia da Fala, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE; 3-L2-F-Laboratório de Sistemas de Língua Falada, Instituto de
Engenharia de Sistemas e Computadores, Instituto Superior Técnico.
E-mail: jfonseca@fm.ul.pt

Introdução
A terapia da fala tem demonstrado ser eficaz no tratamen-

to das várias componentes (discurso, compreensão auditiva,
leitura e escrita) alteradas na afasia. Existem múltiplos méto-
dos de tratamento que utilizam como suporte, essencialmen-
te material pictográfico.

A utilização de programas informáticos para reabilitação da
linguagem teve origem na década de 80 do século passado,
tendo-se focado a grande maioria apenas em determinadas
alterações específicas.

Em Portugal, o Laboratório de Estudos de Linguagem,
desenvolveu nos anos 90 uma primeira versão do programa
Lisling que utilizava material visual em duas dimensões e procu-
rava abranger muitas das capacidades de linguagem alteradas
na afasia.

Apresenta-se uma nova versão do programa Lisling em que
são utilizados ambientes gráficos em três dimensões.

Objectivo
Descrição do programa e análise de expectativas de utili-

zação do programa por terapeutas da fala.

Metodologia
Pediu-se a 19 terapeutas da fala a quem foi demonstrada a

utilização do Lisling que respondessem a um questionário de
adequabilidade ao tratamento da afasia e expectativas da sua uti-
lização através de uma escala de Likert de 7 pontos (0-6 pontos).

Resultados
Os terapeutas da fala têm uma idade média de 31 anos (20-

62 anos) e uma média de anos de prática profissional de 7,4
(0-31 anos).

Todas as respostas situaram-se acima da média, sendo
que a que obteve valores mais elevados foi a resposta à ques-
tão relativa à ferramenta poder ser útil/complementar à activi-
dade profissional (5,8 pontos) e a que obteve valores inferiores
a relativa à qualidade sonora (3,3 pontos).

Conclusão
Trata-se de uma ferramenta terapêutica de estimulação

global da linguagem que utiliza imagens gráficas em 3 dimen-
sões, o que permite um envolvimento natural muito maior dos
afásicos. A sua utilização em casa e durante o tempo que o
doente pretenda, aumenta em muito o tempo de tratamento e
portanto a sua possível recuperação.

Os terapeutas avaliam o programa terapêutico Lisling de
uma forma bastante positiva e promissora.

P24. Lisling - Programa multimédia em 3D para o tratamento da
afasia

José Fonseca
1
, Yves Rybarczyk

2
, Ricardo Martins

2

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, UNIC/Instituto de Medicina Molecular; 
2-Departamento de Engenharia Electrotécnica, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa.
E-mail: jfonseca@fm.ul.pt
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Introdução
A capacidade de reorganização do Sistema Nervoso

Central, no Acidente Vascular Cerebral (AVC), suporta aborda-
gens de tratamento (nomeadamente a fisioterapia), que utili-
zam estímulos sensório-motores (tácteis), com o objectivo de
readquirir os movimentos afectados. Contudo, os estímulos
tácteis devem ser criteriosamente monitorizados e selecciona-
dos, para prevenir o uso de movimentos compensatórios, fre-
quentemente associados a factores negativos na recuperação
motora. Após identificação dos estímulos que activam os
movimentos em défice e inibem compensações, estes devem
ser aplicados nos primeiros dias pós AVC e optimizados, com
a colaboração dos restantes membros da equipa.

Objectivo
Descrever abordagens (técnico-científicas), que utilizam

estímulos tácteis (sensório-motores) em pessoas com AVC e,
em simultâneo, verificar os riscos no reforço de estratégias de
compensação.

Metodologia
Consiste na revisão bibliográfica de artigos indexados na

base de dados Pubmed e em livros técnico-científicos. Na
pesquisa foram utilizadas as palavras-chave e os temas: “mir-
ror neurons”; “rehabilitation” “stroke”, “motor activity”, “task
especific training” e “compensatory strategies”.

Resultados
A fisioterapia de pessoas com AVC deve ser nos primeiros

dias. Na avaliação consideram-se as limitações neuromuscu-
lares, músculo-esqueléticas, cardio-respiratórias e estratégias
de compensação. Nas estratégias de intervenção, a utilização
dos movimentos fisiológicos “puros” depende da sua capaci-
dade de recrutar a participação constante do sistema nervoso.
A selecção de estímulos deve considerar a especificidade da
tarefa motora, velocidade do movimento, tempo de aplicação,
e o recurso aos outros sentidos (nomeadamente a utilização
da visão na terapia do espelho), que são factores que podem
interferir na resposta motora imediata e a posteriori. A ausên-
cia da inibição das estratégias de compensação pode limitar a
reaprendizagem e integração dos movimentos afectados.

Conclusão
A plasticidade neuromuscular que ocorre pós lesão pode

repercutir-se de forma positiva ou negativa. Essas mudanças
podem estar dependentes do contexto ambiental em que a
pessoa com AVC está inserida e como realiza as suas tarefas.
O risco de não considerar vertentes que podem ser prejudi-
ciais à integração do movimento, logo nos primeiros dias de
AVC pode limitar a sua recuperação motora. Este desafio colo-
ca-se a todos os profissionais de saúde que actuam no AVC.
Neste âmbito, é necessário que toda a equipa conheça os pro-
blemas e as especificidades do AVC e também conheça a
prestação de cuidados diferenciados que cada membro da
equipa realiza, para os recrutar em tempo útil.

P25. Fisioterapia no Acidente Vascular Cerebral. Os primeiros dias
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Introdução
O protocolo de intervenção da equipa de reabilitação em

doentes com AVC apresenta um programa de intervenção que
se aplica aos doentes com diagnóstico de AVC, encaminha-
dos para o Serviço de Medicina Física e Reabilitação (SMFR)
da Unidade de Tomar.

Objectivos
Tem como objectivos implementar o programa de avaliação e

intervenção da equipa multidisciplinar em doentes com Acidente
Vascular Cerebral (AVC) de forma a uniformizar a intervenção e
garantir a efectividade do programa multidisciplinar, visando o
aumento da qualidade de vida do doente com AVC.

Enquadramento
Uma característica essencial das unidades de AVC é a de

que a reabilitação é prestada por uma equipa especializada e
multidisciplinar. Fazem parte da equipa multidisciplinar a
Médica Fisiatra, Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacional,
Terapeutas da Fala, Psicólogo Clínico e Assistente Social. A
intervenção da equipa multidisciplinar é realizada na fase
aguda, ainda no internamento e na fase pós alta do interna-
mento / ambulatório. É também realizado um apoio e ensino
aos doentes com AVC e seus cuidadores através de folhetos
informativos e sessões de apoio.

P26. Protocolo da intervenção da equipa de reabilitação em
doentes com AVC no Centro Hospitalar Médio Tejo –
Unidade de Tomar
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Introdução
Durante a prática clínica, no tratamento de doentes com

AVC, surge muitas vezes a expressão de “reabilitação intensi-
va”. Dada a perceção de contradições em relação aos timmings

desta temática, surge assim, a necessidade de realizar este
estudo no sentido de clarificar o que se designa por “reabilita-
ção intensiva” no AVC.

Metodologia
Consiste numa revisão bibliográfica de artigos indexados

na base de dados Pubmed. Na pesquisa foram utilizadas as
palavras-chave: "intensive rehabilitation"e "stroke" e foi sele-
cionada a opção "Titles with your search terms”. Como resul-
tado surgiram doze artigos, dos quais foram excluídos dois,
um por não se incluir na temática (nutrição) e outro por não
conter sequer o abstract disponível e de ser do ano de 1981.

Resultados
Nos estudos observados encontramos a recomendação de

iniciar a reabilitação precoce e intensivamente, não havendo
contudo consenso quanto ao tempo por dia é que é conside-
rada reabilitação intensiva. Os estudos encontrados referem
desde uma hora diária, 3 a 4 sessões por semana até 3 a 6
horas por dia 4-5 dias por semana. Na generalidade obser-
vam-se bons resultados com a aplicação de reabilitação inten-
siva. Em relação ao estudo encontrado o qual compara reabi-
litação intensiva com reabilitação comum este demonstra que
não há vantagem na adoção de tratamento intensivo nos aci-
dentes vasculares cerebrais isquémicos na fase aguda.

Conclusão
A duração ideal da reabilitação não está definitivamente

esclarecida. A organização e “qualidade” dos cuidados pode
ser mais importante que o número absoluto de horas de tera-
pia (Perez, et al, 2001).

P27. Reabilitação intensiva, o que é?: uma revisão bibliográfica
Sílvia Melo, Maria Rosário Martins, Cláudia Mendes
Centro Hospitalar Médio Tejo – Unidade de Tomar.
E-mail: silvia.melo@chmt.min-saude.pt; Maria.martins@chmt.min-saude.pt 

Introdução
Num estadio crónico pós-AVC verifica-se, em média, um

declínio gradual da mobilidade e capacidade funcional, poden-
do perder-se alguns ganhos obtidos previamente na reabilita-
ção, como a velocidade da marcha, equilíbrio e autonomia nas
AVD’s, com consequente isolamento social, descondiciona-
mento físico e sedentarismo. Resultados revelam que activida-
de física adequada às necessidades individuais pós-AVC pro-
porciona maior mobilidade e qualidade de vida. Contudo,
pouco se sabe sobre a sua continuidade e auto-gestão pós-
actividade estruturada e orientada por Fisioterapeutas.

Objectivos
Avaliar o impacto de um programa de actividade física na

qualidade de vida e da integração da actividade na rotina diá-
ria de indivíduos pós-AVC, em fase crónica.

Metodologia
Após implementação do programa, estruturado e orienta-

do, de actividade física: “Mexer para melhor Viver” com a
duração de 8 semanas (treino aeróbio, força e flexibilidade;
3x/semana; 90 minutos/sessão), realizado com 7 indivíduos
pós-AVC (média idades=59anos; DP=12.4; 5 do sexo mascu-
lino) que, em média, sofreram AVC há 6 anos (mínimo-1 ano;
máximo-10 anos), foi realizado um follow-up, adoptando uma
abordagem metodológica mista. Foi desenvolvido um guião
de entrevista semi-estruturada com a finalidade de analisar a
percepção dos participantes acerca do impacto e integração
da actividade física no quotidiano; e utilizada a Stroke Specific

Quality of Life Scale (SS-QOL). Foi obtido consentimento infor-
mado e garantido anonimato dos participantes. Foi realizada
análise temática das entrevistas e utilizado o SPSS, versão
18.0 para Macintosh, para análise estatística.

Resultados
Três meses pós-programa, verificou-se que 4 dos 7 partici-

pantes integraram a actividade física na sua rotina semanal,
preferencialmente, caminhadas e treino de escadas. O score
total obtido na SS-QOL foi 3.78 (DP=.85), que não evidenciou
diferenças significativas com a avaliação pré-programa, ape-
sar de 6 participantes terem reportado mudanças positivas na
sua rotina diária.

Após análise das entrevistas, foram definidos dois temas
principais: “Motivações e percepção de benefício- chave
para o sucesso?”, tendo-se analisado que os participantes
que mudaram as suas rotinas sedentárias fizeram-no pela per-
cepção de melhoria na mobilidade e disposição/humor pós-
actividade; e “Barreiras à integração”, sendo realçadas a
dificuldade em continuar especificamente os exercícios do
programa, a existência de recursos adequados e a necessida-
de de gosto pela actividade.

Conclusões 
O estudo demonstra a importância da realização de activi-

dade física estruturada pós-AVC e a necessidade dos
Fisioterapeutas considerarem o desenho de programas com
actividades facilmente integradas no quotidiano. A amostra
reduzida e tempo decorrido pós-programa podem ter contri-
buído para a não existência de mudanças significativas na
qualidade de vida. 
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de

morte em Portugal. A qualidade de vida relacionada com a
saúde (QdVRS) tem-se tornado uma das grandes preocupa-
ções de médicos, enfermeiros como de todos os que lidam
diariamente com doentes. 

Objectivos e métodos
Avaliar a Qualidade de Vida (QdV), de doentes com história

prévia de AVC e que foram seguidos no Hospital Pêro da
Covilhã (HPC), utilizando a “Escala de Barthel” em duas ava-
liações e a “Stroke Specific Quality of Life Scale” (SSQOL)
numa única aplicação. A análise estatística foi realizada atra-
vés do programa SPSS 17.0.

Resultados e discussão
Nas duas avaliações com a Escala de Barthel observou-se

que o parâmetro mais e menos afectado pelo AVC foram
“Higiene Pessoal” e “Mobilidade” respectivamente e maioritaria-
mente houve uma evolução positiva da primeira para a segunda
avaliação. Através da avaliação feita com a SSQOL averiguou-se
que o “Papel Familiar” e a “Visão”foram respectivamente os
parâmetros mais e menos afectados. Transformaram-se ambas
as escalas, na Escala de Rankin Modificada a fim de avaliar a
capacidade discriminativa e de seguida utilizou-se o teste de
Spearman. Verificou-se uma elevada correlação entre as ques-
tões das duas escalas que avaliam o mesmo parâmetro e ainda
que as escalas SSQOL e Barthel diferem mais ao nível do parâ-
metro assintomático.

Conclusões
A QdV deve ser avaliada através da aplicação de uma esca-

la específica, por exemplo a SSQOL, a fim de avaliar não só o
estado físico do doente mas também avaliar outros parâmetros.
Assim, os clínicos, os familiares e cuidadores destes doentes
podem ter conhecimento de quais os parâmetros afectados,
podendo investir na sua recuperação. Se o parâmetro mais
afectado for a nível físico, ou a nível psicológico/emocional, ou
a nível social, a fisioterapia, ou um psicólogo/psiquiatra, ou
abordar os cuidadores, respectivamente seriam medidas
necessárias. Neste estudo a QdV dos doentes foi sobretudo
afectada por prejuízo nas relações familiares e sociais. É neces-
sário desenvolver medidas para actuar a este nível de forma a
melhorar evolução clínica dos doentes. Este estudo vem no
fundo comprovar a necessidade de desenvolver medidas/infra-
estruturas adequadas para ajudar os doentes não só na recu-
peração das incapacidades físicas mas também das incapaci-
dades psicológicas e emocionais que demonstraram ser tão ou
mais importantes na deterioração da QdV dos doentes. Embora
existam parâmetros que sejam avaliados tanto pela escala de
Barthel como pela SSQOL, esta última é mais adequada para
avaliar a QdV de doentes que sofreram um AVC.

Compromissos
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma bolsa de integra-

ção à investigação da FCT.
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Introdução
Um dos principais objectivos da intervenção em doentes

que sofreram um AVC é a melhoria da sua qualidade de vida.
Contudo, os instrumentos disponíveis para a avaliação do
impacto do AVC na qualidade de vida não são adaptados a
pessoas com afasia e estes doentes são frequentemente
excluídos dos estudos que pretendem abordar este tema. 

Objectivos
Efectuar a tradução e analisar os aspectos psicométricos

da adaptação portuguesa da Stroke and Aphasia Quality of
Life Scale-39 (SAQOL-39). Esta escala possui 4 subdomínios
(Físico, Psicossocial, Comunicação e Energia) e foi criada
especificamente para doentes com afasia.

Metodologia
Foi efectuada a tradução e retroversão a partir da escala

original. A versão portuguesa foi aplicada 33 doentes com afa-
sia. A avaliação da consistência interna foi obtida através do
Alfa de Cronbach e foi efectuado um teste-reteste em 12
doentes. Foi igualmente utilizado os coeficientes de Pearson e
Spearman para correlacionar os subdomínios da prova e os
diferentes dados clínicos e biográficos.

Resultados
A versão portuguesa da SAQOL-39 manteve o mesmo for-

mato em tamanho e conteúdo semântico que a original. O alfa
de Cronbach da SAQOL-39 foi 0.953 e variou entre 0.882
(domínio psicossocial) e 0.971 (domínio Físico). Os resultados
do teste-reteste referentes à SAQOL-39 foram de 0,927 e
variaram entre 0.80 a 097 entre os diferentes subdomínios.
Não se verificou efeito de tecto e não existiram dados omis-
sos. Não foram encontradas diferenças significativas entre o
total da SAQOL-39 e a idade (r=.77, p=.670) ou anos de esco-
laridade (r=.40 p=.18). No entanto, evidenciou-se uma correla-
ção estatisticamente significativa entre o Quociente de Afasia
e a o subdomínio Comunicação (r=.62 p=.000).

Conclusões
Apesar do tamanho reduzido da amostra a versão portu-

guesa da SAQOL-39 apresentou bons valores psicométricos.
Este estudo mostra igualmente dados preliminares de uma
boa aceitabilidade e fiabilidade desta adaptação e realça a
importância da avaliação da qualidade de vida em doentes
com alterações graves de linguagem. 

P30. Tradução e Adaptação Portuguesa da Stroke and Aphasia
Quality of Life Scale-39 
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Introdução
Investigações recentes destacam o papel significativo do

planeamento e preparação da alta hospitalar, sendo que uten-
tes melhor informados sobre o AVC têm demonstrado meno-
res níveis de depressão e melhor recuperação funcional.
Contudo, na transição para o domicílio, indivíduos e familia-
res/cuidadores reportam ser insuficiente a informação recebi-
da, realçando a importância da educação para compreende-
rem a condição e optimizarem rotinas diárias.

Objectivos
Avaliar o impacto de um programa educativo interdiscipli-

nar na aquisição de competências para lidar com as limitações
funcionais pós-AVC.

Metodologia
Estudo de grupo único com um desenho pré-teste/pós-

teste, prospectivo e longitudinal, com avaliação prévia e duas
avaliações pós-programa: imediatamente pós-programa e um
mês pós-alta. Foram incluídos 30 participantes, com entrada
no Hospital HFF entre Março-Outubro/2010 e Junho-
Setembro/2011. Os participantes foram incluídos num dos 3
programas pré-definidos em função do nível de autonomia nas
AVD’s, avaliado através do Índice Barthel. Em todos os
momentos foi avaliado o nível de competências demonstrado.
Um mês pós-alta, a avaliação da percepção de utilidade do
programa (através de questionário) e impacto após AVC (atra-
vés da SIS-Stroke Impact Scale, versão 3.0 e versão proxy) foi
realizada via telefone. Foi obtido consentimento informado e
garantido anonimato dos participantes, com parceria institu-
cional aprovada pela Comissão Ética do HFF. A análise esta-
tística foi realizada com SPSS, versão 18.0 para Macintosh.

Resultados
Para os 30 utentes incluídos (Média idade=62, DP=13.02;

Média dias internamento=10.4, DP=5.3; 40% com diagnóstico
de AVC Isquémico Esquerdo), foram envolvidos 12 cuidadores
(Média idade=51, DP=14.3; 61.5% eram conjugues; 90.1%
sem experiência anterior de cuidador). Após o programa, 87%
referiu não ter dúvidas. Na avaliação de competências verifi-
cou-se um maior número de questões com diferenças signifi-
cativas entre a avaliação inicial e final, comparativamente ao
follow-up. Um mês pós-alta todos os participantes considera-
ram:“relevante”/“muito relevante” as estratégias práticas que
aprenderam e 94.1% referiu tê-las aplicado. 94.4% dos parti-
cipantes referiu que o conhecimento adquirido ajudou na
adaptação ao quotidiano, pela utilidade do guião(33.4%)
entregue (p.e.“tinha exemplos”) e por ter contribuído para
novas soluções em casa (25%). A percepção de recuperação
foi de 78.8 (DP=24.7) na SIS.

Conclusões 
Os resultados sugerem uma evolução positiva na percep-

ção das competências desenvolvidas, mais evidente no pós-
programa imediato. Destaca-se a importância da preparação
da alta individualizada, respondendo às necessidades dos indi-
víduos e/ou familiares, de modo a capacitá-los para os desa-
fios da adaptação pós-AVC. Em investigações futuras, será
importante analisar as mudanças das necessidades ao longo
do tempo e articulação entre os diferentes serviços de apoio.
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Introdução
A depressão é o transtorno neuropsiquiátrico mais fre-

quente após o AVC e embora a sua etiologia seja ainda des-
conhecida aceitam-se duas hipóteses: i) a hipótese biológica
em que a DPAVC surge como um sintoma específico da doen-
ça neurológica e intimamente relacionada com a fisiopatologia
do próprio AVC2 e ii) a hipótese psicológica em que a DPAVC
surge como uma reacção natural aos défices resultantes do
próprio AVC3. 

A DPAVC acarreta graves consequências a nível individual,
familiar e social e associa-se a maiores custos para o sistema
de saúde e a uma menor qualidade de vida destes doentes.
Comparativamente com os doentes não deprimidos, os depri-
midos, têm um maior tempo de internamento4,5, maior grau de
comprometimento funcional6-10 e cognitivo9,11, menor colabora-
ção no processo de reabilitação12,13, menor qualidade de vida14-16

e aumento da taxa de mortalidade9,17, ou seja, um pior prog-
nóstico e evolução. 

Imbuídos nesta problemática, estamos desde 2010, a fazer
o rastreio da presença de sintomas de depressão nos doentes
internados no nosso serviço através do Inventário de
Depressão de Beck-II. Este instrumento está validado para a
população de doentes com AVC, no entanto, por ser um ins-
trumento verbal exclui todos os doentes com afasia.

É neste âmbito que surge a presente comunicação livre e
tem como linha orientadora responder à seguinte questão:
Qual o instrumento de avaliação da depressão pós-AVC
(DPAVC) nos doentes com afasia?

Objectivos
– Identificar os instrumentos utilizados na avaliação da
DPAVC nos doentes com afasia.

– Identificar qual o instrumento de avaliação da DPAVC
mais adequado para os doentes com afasia.

Método
Tipo de estudo: revisão da literatura. Amostra: 9 artigos

científicos18-26 obtidos nas bases de dados PubMed e Medline
com os seguintes descritores: stroke, depression, aphasia.

Resultados ou conclusões
Do total dos estudos identificámos dois tipos de instru-

mentos: non-verbal rating scales e scales based on observa-

tion of behavior. No primeiro grupo temos as escalas: visual

analogue mood scale (VAMS), depression intensity scale cir-

cles (DISC) e numbered graphic rating scale (NGRS). No
segundo grupo temos as escalas: stroke aphasic depression

questionnaire (SADQ) e signs of depression scale (SDSS).
Após a análise dos diversos artigos científicos constatou-

se que não existem instrumentos ideais, no entanto, a SADQ
constitui o melhor instrumento de avaliação da depressão
pós-AVC (DPAVC) nos doentes com afasia. Por um lado, as
escalas que fazem parte do grupo das non-verbal rating sca-

les foram excluídas por exigirem a capacidade de compreen-
são, visuo-espacial e numérica preservada. Por outro lado a
escala SDSS foi excluída por não estar validada para a popu-
lação de doentes com AVC. 
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