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Os números falam por si….

Tal como tem ocorrido nos últimos anos, mais uma vez, 
o Congresso Português do AVC regista uma afluência 
significativa de peritos nacionais e internacionais. De 
forma geral, estão inscritos no evento 800 participantes. 
A título de exemplo, ontem, pelas 10:00h, encontravam-
-se a assistir à sessão sobre “Aterosclerose cerebral” 
cerca de 400 especialistas, muitos deles ligados à 
Medicina Geral e Familiar. Outros dos momentos altos 
do encontro foi a “Sessão de abertura”, realizada ao 
final do dia, que contou com ilustres convidados, entre 
os quais D. Manuel Clemente, bispo do Porto.

1 DE FEVErEirO
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O Congresso é uma reunião 
de profissionais de deter-
minada área de atividade 

para debater assuntos importan-
tes sobre a área em questão, de-
vendo ser um evento destinado a 
ensinar e aprender (adaptado do 
Dicionário de Língua Portuguesa).

Para conseguir este deside-
rato, há escolhas a fazer, desde 
logo o conteúdo científico, que 
deverá ser atual e interessando 
grande variedade de profissio-
nais, dedicados de um modo par-
ticular à área da doença vascular 
cerebral.

Daqui a escolha dos prele-
tores, intervindo nas Sessões ou 
Conferências, que deverão cons-
tituir uma indiscutível referência 
nacional ou internacional no tema 
a abordar.

Estas escolhas, sendo da 
responsabilidade da Entidade 
Organizadora, contribuem para 
um Programa Científico credor 
do patrocínio de Entidades como 

a Ordem dos Médicos Portugue-
ses, a World Stroke Organization 
e a ESO.

Com efeito, estamos peran-
te um Congresso cujo Programa 
resultou de aprofundada reflexão 
sobre os aspetos que se acabam 
de referir.

Seguem-se as escolhas ex-
ternas: os congressistas que, 
cientes de que tratando-se de 
uma patologia a merecer par-
ticular atenção nos aspetos da 
Prevenção e do Tratamento, com 
elevada prevalência e da prática 
clínica diária, entendem ter todo 
o interesse em atuar segundo as 
mais recentes normas, resultan-

tes de uma empenhada investiga-
ção no domínio das ciências bási-
cas e clínicas.

A indústria Farmacêutica ino-
vadora, dando boa conta da impor-
tância cada vez maior do Congresso 
e num espírito de recíproca colabo-
ração eticamente baseada, faz a sua 

escolha marcando presença muito 
significativa (mau grado as dificul-
dades que se lhe apresentam).

A área da Comunicação So-
cial mostra-se mais sensível a de-
sempenhar a importante missão 
de difundir para profissionais e 
população em geral o importante 
contributo deste Congresso para 
a Saúde Nacional.

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

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

A doença aterosclerótica tem 
uma natureza multifatorial 
e resulta de uma multipli-

cidade de fatores intervenientes 
(ambientais, dietéticos, metabó-
licos, hemodinâmicos, inflama-
tórios e genéticos), que se de-
senvolvem num longo processo 
evolutivo.

A doença aterosclerótica 
continua a ser a principal causa 
de morbi-mortalidade nas socie-
dades industrializadas. 

A aterosclerose prematura, 
fruto do “estilo de vida” inapropria-
do, aliada ao envelhecimento po-
pulacional, fazem da aterosclerose 
um importante problema de saúde 
pública em Portugal.

As principais expressões clí-
nicas da aterosclerose são a doen-
ça vascular cerebral e a doença 

cardíaca isquémica. A prevenção 
dos eventos vasculares iniciais e 
recorrentes é um objetivo impor-
tante na abordagem do doente 
com doença aterosclerótica. 

Os fatores de risco consis-
tentemente identificados como 

desempenhando um papel “ma-
jor” na doença vascular cerebral 
– “big three” – são a hipertensão 
arterial, a diabetes e o tabagis-
mo. Outros fatores, como a fibri-
lhação auricular, a hipertrofia 
ventricular esquerda, a dislipide-
mia, a obesidade e a inatividade 
física contribuem e/ou podem ser 
consequência dos 3 fatores de ris-
co mencionados.

O tradicional paradigma de 
avaliação e tratamento de cada 
um dos fatores de risco, como, por 
exemplo, a hipertensão arterial, a 
diabetes mellitus tipo 2 e a disli-
pidemia, como doenças isoladas, 
tem vindo a ser substituído por 
um conceito de avaliação e tra-
tamento de risco cardiovascular 
global. importa ultrapassar o 
conceito de “silos médicos” – o 

doente aterosclerótico é frequen-
temente hipertenso, diabético, 
obeso, dislipidémico, fumador! 

É nesta perspetiva que a So-
ciedade Portuguesa de Ate ros-
clerose (SPA) se estruturou com 
um “conceito integrador” para 
combater a natureza polifatorial 
e multidisciplinar da doença ate-
rosclerótica.

Colaborar com outras asso-
ciações e sociedades científicas 
nacionais e internacionais que vi-
sem a prevenção, o diagnóstico e 
o tratamento da doença vascular 
aterosclerótica é um dos obje-
tivos da Sociedade Portuguesa 
de Aterosclerose e é com grato 
prazer que nos associamos à So-
ciedade Portuguesa do Acidentes 
Vascular Cerebral no 7.º Congres-
so Português do AVC.

A EsCOLhA Está FEItA

AtEROsCLEROsE: 
PRINCIPAL FAtOR DE RIsCO DO AVC

Prof. Doutor Castro LoPes
Presidente da Sociedade Portuguesa 
do AVC

Dr. aLberto MeLLo e siLva
Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Aterosclerose
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O acidente vascular cerebral 
(AVC) é a causa mais im-
portante de mortalidade 

e morbilidade em Portugal. Em 
2006, dos 32.900 óbitos por doen-
ças do aparelho circulatório, mais 
de 14.400 mortes (≈ 44%) foram 
devidas à doença vascular cere-
bral (o que corresponde a uma 
taxa de mortalidade de 137 mor-
tes por 100.000 habitantes). 

O risco atribuível popula-
cional da hipercolesterolemia na 
doença vascular cerebral é, entre 
nós, de 18% (recorde-se que o ris-
co atribuível estima o excesso ab-
soluto de risco associado a uma 
dada exposição, no caso, hiperco-
lesterolemia).

A estratégia de intervenção 
preventiva, primária e secundária 
nas dislipidemias com estatinas 
(inibidores da redutase do HMG-
-CoA) assenta em bases epide-
miológicas concretas, deriva de 
modelos experimentais, funda-
menta-se em bases genéticas e 
clínicas definidas e sustenta-se 
em múltiplos estudos de inter-
venção terapêutica (com resulta-
dos muito positivos). Também na 
doença vascular cerebral, apesar 
de – por motivos vários que im-
porta atentar – não ter sido de-
monstrada uma clara associação 
entre os níveis “elevados” de LDL-
-colesterol (LDL-C) e o AVC. 

Uma meta-análise de 24 es-

tudos, com mais de 165.000 doen-
tes, confirmou que o tratamento 
com estatinas esteve arrolado a 
uma redução de risco relativo de 
19% em prevenção primária e de 
12% na prevenção secundária.  
O efeito parece estar relacionado 
com a efetividade terapêutica: por 
cada redução em 30% do LDL-
-C há uma redução proporcional 
do risco relativo de 8-14% (e a 
diminuição em 30 mg/dl do LDL-
-C determina um decremento em 
20-30% do risco de ocorrência de 
um evento cerebral). 

A este propósito, muito se 
tem falado (e especulado) acerca 
de potenciais efeitos pliotrópicos 
das estatinas, efeitos esses que 
poderiam justificar e fundamen-
tar a sua utilização na fase aguda 
do acidente isquémico (trombóti-
co) cerebral ou levar a especular 
sobre possíveis efeitos deletérios 
derivados da interrupção do trata-
mento (alguns trabalhos indiciam 
que a suspensão do tratamen-

to prévio, iterado, com estatinas 
possa estar relatado com um 
maior risco de deterioração e de 
aumento da área de enfarte e com 
maior mortalidade – ao 1.º ano – 
pós-AVC).

reflexão importante é tam-
bém o risco de AVC hemorrá-
gico em doentes tratados com 
estatinas (risco que pode ser, 
possivelmente, majorado pelos 
antecedentes de AVC hemorrá-
gico, pela idade mais avançada e 
pela presença de hipertensão ar-
terial de grau 2). 

No encerrar deste ciclo, é 
fundamental a evidência que te-
mos, ao mesmo tempo que reco-
nhecemos a evidência que ainda 
não temos e aquela que precisa-
mos. Tornar mais efetiva a pre-
venção vascular, especialmente 
nos doentes em risco, manusear 
com saber as possibilidades que 
já temos no presente e aquilatar a 
nossa prática clínica é um desafio 
que vale a pena.

O acidente vascular cerebral 
continua a ser, no momen-
to atual, uma das principais 

causas de doença e morte em 
todo o mundo. recentemente, a 
OMS lançou um alerta, chamando 
a atenção que na projeção feita, 
com os dados atuais, para 2030, 
o acidente vascular cerebral e 
a doença isquémica do coração 
continuarão a manter a liderança 
em todo o mundo como causas de 
morbilidade e mortalidade. 

Os fatores de risco mais im-
portantes para todos os acidentes 
vasculares cerebrais são a hiper-
tensão arterial e a idade, contu-
do, outros Fr, que se associam 
a estes, não podem ser esqueci-
dos, como a diabetes, a disfunção 
endotelial, o stress oxidativo e os 
processos inflamatórios subclíni-
cos. 

Na abordagem deste tema, 
são de considerar duas perspe-
tivas: 1. os enfartes cerebrais si-
lenciosos e; 2. a importância dos 
valores da PA alvo no AVC. No pri-
meiro caso, e com o aparecimento 

da ressonância magnética nucle-
ar cerebral, são cada vez mais 
os casos de lesões da substância 
branca que surgem sem que para 
as mesmas tenha havido um epi-
sódio clínico reconhecido. Estas 
surgem geralmente na popula-
ção com idade superior a 65 anos, 
mas não são raras em indivíduos 
mais novos.

A sua prevalência é muito va-
riável entre estudos conhecidos, 
mas está bem relacionada com a 
HTA e a sua variabilidade. Há, con-
tudo, alguns sinais clínicos que 
não devemos desprezar, como a 
deterioração intelectual, a depres-
são inexplicável, a alteração da 
marcha e outros deficits motores. 
Todos eles poderão ser os sinais 
precoces de enfartes lacunares.

No segundo caso, discute-se 
cada vez mais qual o valor de PA 

ideal a atingir no doente que teve 
um AVC. Muitos têm sido os estudos 
e análises realizados, de que pode-
mos referir o PrOFESS, ACCOrD, 
iNVEST, SCAST, PrODCAST e SPS3, 
onde se tem pretendido chegar a 
um consenso, embora em todos 
eles a metodologias utilizadas, bem 
como a amostra dos doentes, te-
nham sido as mais diversas. Porém, 
é consensual que variações bruscas 
da PA quer no sentido da elevação, 
quer da descida, são pouco ou nada 
aconselháveis. Também os valores 
a atingir de PASistólica, não deve-
rão ser superiores a 140/150 mmHg 
(depende dos casos) nem inferiores 
a 120 mmHg.

Finalmente, poderemos con-
cluir que continua como priorida-
de atual, o bom diagnóstico, trata-
mento e controlo da PA na nossa 
população.

EstAtINA: O ENCERRAR DE um CICLO

PREssãO ARtERIAL E OutROs sINAIs VItAIs NO AVC

4

Dr. PeDro Marques Da siLva
Consultor de Medicina interna. Medicina iV, 
Hospital de Santa Marta (Coordenador: Prof. 
Doutor A. Sousa Guerreiro), CHLC, EPE

Prof. Doutor Mário esPiga MaCeDo
Consultor da Divisão da Qualidade Clínica e 
Organizacional,
Departamento da Qualidade na Saúde, 
Direção-Geral da Saúde

Doença vascular cerebral
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O 7.º Congresso Português do 
AVC trata de vários temas 
atuais e relevante na pre-

venção, tratamento agudo e rea-
bilitação dos AVCs.

No capítulo da prevenção, des-
taco a sessão conjunta com a SP de 
Aterosclerose e as sessões sobre 
doenças infecciosas, evolução social 
e AVC, bem como as conferências 
sobre a evolução da incidência do 
AVC em Portugal e sobre a influ-
ência das desigualdades socioeco-
nómicas no risco vascular, que são 
proferidas, respetivamente, pelos 
Profs. Manuel Correia e Henrique 
Barros, respetivamente.

Em vários momentos do Con-
gresso é discutido em detalhe um 
dos temas mais interessantes e 
atuais na prevenção do AVC: a uti-
lização dos novos anticoagulantes, 
suas vantagens e segurança.

No respeitante ao tratamento 
agudo, o congresso conta com a 
participação de importantes con-
ferencistas estrangeiros. Assim, o 
Prof. Peter Sandercock, de Edim-
burgo, falará de trombólise no AVC 
isquémico agudo e, seguramente, 
do megaestudo iST 3, de que foi o 
investigador principal. O conceito 
de penumbra isquémica é tratado 
pelo Prof. Dieter Heiss, de Colónia, 
um reputado investigador clínico e 
de translação neste domínio.

O Prof. Patrik Michael, da UN 
AVC, de Lausanne, é responsável 
por explicar à audiência como gere 
os sinais vitais na fase aguda do 
AVC. Aguarda-se com expectativa 
a conferência do Dr. Christian Sta-
pf, que revela quais são as novas 
recomendações no tratamento da 
hemorragia intracerebral.

A sessão dedicada à reabilita-
ção tem o seu enfoque na bioenge-
nharia, com apresentações sobre 

vários novos tipos de dispositivos e 
ajudas técnicas baseadas nas no-
vas tecnologias. A sessão seguinte 
aborda um tema um pouco esque-
cido, mas de grande relevância 
para o doente: a disfunção sexual 
e miccional pós-AVC.

 A conferência que encerra 
o Congresso será proferida pelo 
Prof. Michael Brainin, de Krems, 
Áustria, atual presidente da Eu-
ropean Stroke Organisation, so-
bre o tema dos desafios atuais e 

perspetivas futuras no tratamento 
do AVC. Antecipa-se que tratará 
de temas como o AVC como um 
problema de Saúde global, atua-
lização e disseminação das reco-
mendações ESO, certificação de 
Unidades de AVC, formação dos 

médicos europeus em doenças 
vasculares cerebrais, bem como 
de avanços tecnológicos e da for-
ma de os tornar acessíveis nos 
países europeus com menores 
recursos.

in the last decades several tropi-
cal diseases have appeared in 
western countries due to mi-

grations from endemic areas, the 
increase of tourism to tropical re-
gions, the progressive urbaniza-
tion in developing countries, and 
global warming. Some of them 
(Chagas disease, dengue, malar-
ia, neurocysticercosis, gnathosto-
miasis) have been associated with 
an increased risk of stroke. 

American trypanosomiasis 
(Chagas disease) is a major cause 
of cardiomiopathy and stroke in 
South America and an emerg-
ing disease in Europe and United 
States, where thousand of asymp-
tomatic chagasic patients have 
emigrated. Apical aneurysm, con-
gestive heart failure and cardiac 
arrhythmias are risk factors as-
sociated with ischemic stroke in 
Chagas disease.

ischemic stroke may be the 
first manifestation of Chagas dis-
ease in asymptomatic patients 
with mild left ventricle dysfunc-
tion. More than one third of cha-
gasic patients who suffer a stroke 
have an asymptomatic Trypano-
some cruzi infection. in addition, 
approximately 40% of chagasic 

patients are diagnosed as having 
the disease after suffering their 
first stroke. 

Dengue fever is caused by 
dengue viruses that are trans-
mitted by Aedes sp. mosquitoes. 
it is the second most common 
mosquito-borne disease affecting 
human beings after malaria, and 
one hundred million people suffer 
dengue each year. in the last de-
cade, intracranial hemorrhages 
have been reported as a compli-
cation during the convalescence 
state in dengue-hemorrhagic fe-
ver patients. Basal ganglia he-
morrhages and multiple hemor-

rhagic foci in brain lobes were 
commonly found.

Pathogenic factors associa-
ted with stroke in cerebral malaria 
include substrate impairment (hy-
poglucemia, anemia, and hypoxia), 
cerebral perfusion impairment and 
the obstruction of cerebral flow 
micro-vasculature. Small hemor-
rhagic cortical infarctions, cereb-
elar and bilateral thalamic infarcts, 
diffuse or focal subcortical white 
matter impairment, and diffuse 
brain oedema has been reported.

Cysticercosis is the most 
common helminthic infection of 
the central nervous system. Sub-
arachnoid neurocysticercosis may 
present with endarteritis, occlu-
sion and inflammation of small 
caliber perforating arteries, and 
lacunar infarcts. Nevertheless, 
brain haemorrhages and ischem-
ic stroke associate to cysticide 
therapy has also been reported.

in conclusion, several tropi-
cal diseases, now emerging in 
western countries, may cause is-
chemic and hemorrhagic strokes. 
Tropical causes of stroke may af-
fect to a younger population with 
lesser frequency of classic vascu-
lar risk factors.

7.º CONgREssO PORtuguês DO AVC

tROPICAL DIsEAsEs AssOCIAtED
wIth IsChEmIC stROkE

Prof. Doutor José ferro
Presidente da Comissão Científica

franCisCo Javier CaroD artaL, 
MD, PhD
Visiting professor of Neurology, Universitat 
internacional de Catalunya (UiC); Barcelona

AVC:
tÓPICOs

- principal causa de 
morte em Portugal;

- uma em cada seis 
pessoas no mundo terá 
um AVC ao longo da 
vida;

- cerca de 30% das 
pessoas que têm um 
AVC morrem ao fim 
de um ano e metade 
dos sobreviventes fica 
com algum tipo de 
incapacidade;

- Portugal está 
“razoavelmente 
servido” em termos de 
hospitais com unidades 
de AVC.
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O acidente vascular cerebral 
(AVC) é uma calamidade e 
são necessárias múltiplas 

intervenções para reduzir a sua in-
cidência e as suas consequências. 
Dentro destas intervenções, salien-
ta-se a difusão e implementação 
de atitudes que podem melhorar a 
prevenção e tratamento do AVC.

A European Stroke Organiza-
tion (ESO) é uma sociedade pan-
-europeia criada em dezembro de 
2007, que inclui investigadores em 
AVC, sociedades nacionais e regio-
nais e associações. Tem como obje-
tivos reduzir a incidência e o impacto 
do AVC, modificando a forma como 
é avaliado e tratado, promovendo a 
educação do público e dos profissio-

nais. Pelas múltiplas atividades que 
promove, a ESO procura harmonizar 
a assistência aos doentes que so-
frem um AVC, qualquer que seja o 

sítio da Europa em que ocorra. Uma 
das tarefas mais importantes é ela-
borar “recomendações” para inves-
tigar e tratar doentes com AVC. 

A Sociedade Portuguesa do 
AVC (SPAVC) é uma organização 
membro da ESO. Por entre as vá-
rias iniciativas que a SPAVC tem tido 
na educação dos profissionais de 
saúde, decidiu este ano iniciar um 
tópico no 7.º Congresso do AVC de-
signado “Momento ESO”. A inten-
ção é reforçar esta ligação e com-
promisso com os objetivos da ESO, 
através de palestras realizadas por 
preletores dessa organização.

O tema que se vai tratar é 
“recomendações no AVC hemor-
rágico”, tendo em consideração a 

frequência deste tipo de AVC na po-
pulação portuguesa. Vão ser divul-
gadas as orientações mais recentes 
relativamente à avaliação diagnós-
tica e orientação terapêutica dos  
doentes com AVC hemorrágico.

A globalização dos cuidados 
poderá melhorar o prognóstico dos 
doentes com AVC. A SPAVC, com o 
seu objetivo de manter o mais ele-
vado nível de formação e educação, 
tem esta responsabilidade de man-
ter a atualização dos profissionais 
de saúde. Através deste “Momento 
ESO”, reafirma a sua missão como 
membro da ESO e como Sociedade 
que procura contribuir para a har-
monização do tratamento do AVC a 
um nível europeu.

Dentre os fatores de risco para 
acidente vascular cerebral 
(AVC) suscetíveis de inter-

venção, a hipertensão arterial é 
indiscutivelmente o mais impor-
tante. A relação entre os valores de 
pressão arterial e o risco de even-
tos vasculares cerebrais tem sido 
consistentemente estabelecida em 
múltiplas populações e o tratamen-
to antihipertensor tem demonstrado 
reduzir o risco até 48%, para 6 mmHg 
de descida na pressão arterial.

No entanto, após a fase aguda 
de um acidente vascular cerebral, 
muitas questões se têm colocado na 
instituição da terapêutica antihiper-
tensora. Assim, não é consensual a 
escolha do fármaco antihipertensor 
mais adequado para a prevenção 
da recorrência e se o efeito é obtido 

pela simples redução tensional ou 
existirão outros mecanismos res-
ponsáveis pela proteção.

inquestionável é o papel de 
medidas não farmacológicas de 
modificação de estilo de vida, com 
grande destaque para a redução da 
ingestão de sal, que já evidenciou 
resultados muito significativos na 
redução do AVC noutros países.

Também se tem questiona-
do qual o momento ideal em que 
será seguro iniciar a terapêutica 
hipotensora após a fase aguda do 
AVC, que valores de pressão arte-
rial serão desejáveis e a rapidez 
com que deverão ser atingidos, 
medicar ou não doentes normo-
tensos, bem como estudado a 
eventual existência de benefícios 
acrescidos com a redução ten-

sional, para além da prevenção 
da recorrência do AVC, nomea-
damente na prevenção do deficit 
cognitivo ou demência.

E, por fim, que implicações 
terão para o ajuste da terapêutica 
antihipertensora fatores como a 

idade do doente, ou a presença de 
patologia concomitante cardíaca, 
ou vascular estenosante extra ou 
intracraniana.

Os indivíduos muito idosos, 
acima dos 85 anos, principalmen-
te se frágeis, parecem constituir 
um grupo em que maiores desci-
das da pressão arterial têm mais 
efeitos deletérios que benefícios. 
O mesmo se passa nos doentes 
coronários, uma vez que tem sido 
repetidamente demonstrado um 
fenómeno denominado de "curva 
J", em que descidas mais marca-
das da pressão arterial diastólica 
provocam maior número de enfar-
tes do miocárdio e mortes de cau-
sa vascular, pois, as coronárias re-
cebem o seu fluxo principalmente 
durante o período da diástole.

mOmENtO EsO

ORIENtAçõEs PARA O tRAtAmENtO 
DA hA NA PREVENçãO sECuNDáRIA DO AVC
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“in a Stroke event it is esti-
mated that the depletion of oxy-
gen and nutrients leads to a cell 
death in a ratio of 2 millions of 
cells per minute, and according 
to the World Health Organization, 
15 million of people suffer stroke 
worldwide each year and which of 
these 5 million will permanently 
suffer of physical and cognitive 
disabilities.”

Num cenário onde a dimen-
são e frieza dos números não 
deixa espaço a qualquer ambi-
guidade perante a realidade da 
patologia surge, como platafor-
ma mobilizadora de sinergias ao 
nível das competências técnicas 
e científicas, da Engenharia e da 
Medicina, o Projeto OrT rEHABi-
LiTATiON DEViCE, trabalho este 
que se iniciou no âmbito da dis-
sertação dos alunos Tiago Mar-
ques e João Cardoso, do Mestrado 
integrado em Engenharia Biomé-
dica da Universidade do Minho e 
que culminou no desenvolvimen-
to de um equipamento universal 
(adequado a doentes com dife-
rentes dimensões/estatura, volu-
mes de braço e índice de massa 
corporal; hemiparesia direita ou 
esquerda) e ergonómico, que visa 
potenciar e otimizar aspetos fun-
damentais na recuperação moto-
ra de um doen te vítima de aciden-
te vascular cerebral.

O dispositivo OrT rEHABi-
LiTATiON DEViCE tem como prin-
cipal área de aplicação clínica 
a correção postural do sistema 
articular do membro superior de 
pacientes hemiplégicos (patolo-
gia com especial enfoque durante 
a prova de conceito), apresentan-
do como principais valências o 

correto posicionamento e orien-
tação tridimensional do membro 
em 5 distintos e independentes 
graus de liberdade (de aciona-
mento simples, seguro e meca-
nicamente sem escorregamento 
das juntas), a capacidade de ser 
instalado nos modelos de cadei-
ras de rodas comercialmente 
mais vendidos, permitir o mo-
vimento de supinação do punho 
com adução dos dedos e intervir 
na prevenção álgica do ombro 
doloroso.

Todo o trabalho foi orientado 
pelos Professores Eurico Seabra 
e Luís Ferreira da Silva, do De-
partamento de Engenharia Me-
cânica da Universidade do Minho, 
pelo Doutor rúben Almeida, do 
Hospital da Prelada do Porto (Ui-

dade de Saúde distinguida pela 
excelência na reabilitação física e 
motora e que acolheu as diversas 
fases de ensaio dos protótipos), e 
pelo Professor Doutor Castro Lo-
pes, que através do seu profundo, 
sólido e ímpar “know how”, nos 
conduziu e auxiliou pelos trilhos 
sempre imprevisíveis da inova-
ção.

As diversas etapas do tra-
balho, bem como os ensaios clí-
nicos, foram assim difundidos 
em vários congressos de Enge-
nharia Biomédica (originando, 
desta forma, diversas publica-
ções), sendo que a transferên-
cia e translação dos resultados 
obtidos culminou num pedido 
de patente provisório e na atri-
buição (no mês de dezembro de 
2012) do 1.º prémio de inovação 
Tecnológica Engenheiro Jaime 
Filipe, por parte do instituto Na-
cional de reabilitação. 

Todo o projeto contou ainda 
com a determinante participa-
ção do grupo português Pinto 
Brasil, que iniciou recentemen-
te a sua atividade no mercado/ 
/segmento médico e que irá as-
sumir não só a industrialização 
do equipamento aqui descrito, 
mas também a criação de um 
ambicioso cluster de criação de 
produto, direcionado para o es-
tudo e desenvolvimento tecnoló-
gico de novas soluções no setor 
da Saúde.

Este espírito de iniciativa 
por parte do tecido empresarial 
já fomentou a criação de 5 ou-
tros projetos, nomeadamente nas  
áreas da reabilitação Física Mo-
tora, Anestesia (instrumentação), 
Cuidados intensivos de Neonato-
logia e Pneumologia.

DIsPOsItIVO PARA CORREçãO POstuRAL DO 
mEmbRO suPERIOR Em DOENtE COm AVC

eng. João CarDoso
Engenheiro de Desenvolvimento de Produto

eng. tiago Marques
Engenheiro de Desenvolvimento de Produto

Modelação 3D do equipamento OrT 
rehabilitation Device

Cerimónia de entrega do prémio e 
oferta de um exemplar ao Presidente 
do iNr (Dr. José Madeira Serôdio), 
na presença de Sua Ex.ª Dr.ª Maria 
Cavaco Silva

Dispositivo OrT by DiV®MOVE
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Pela primeira vez, o Congres-
so Português do AVC integra 
no seu programa científi-

co a participação da Engenharia 
Biomédica. Fá-lo na sessão que 
habitualmente dedica à reabilita-
ção. Faz todo o sentido. Há mui-
to que uma parte importante das 
intervenções de Medicina Física 
e de reabilitação (MFr) se situa 
no recurso aos agora chamados 
“produtos de apoio”, que mais não 
são do que próteses, ortóteses ou 
ajudas técnicas. Estes dispositi-
vos visam melhorar a qualidade 
de vida dos doentes, através do 
aumento da sua capacidade fun-
cional.

A atuação da MFr não se 
esgota nas intervenções sobre o 
soma do indivíduo atingido pelo 
défice e incapacidade; estendem-
-se também ao seu contexto. Se 
não consigo que as estruturas 
corporais e funcionais do meu 

doen te sejam restabelecidas pos-
so ajudá-lo a atingir os seus ob-
jetivos de “Atividade” e de “Parti-
cipação” (nomeadamente social) 
através do recurso a esses pro-
dutos ditos de “apoio”, ou mesmo 
intervindo no seu meio circundan-
te (anulando barreiras arquitetó-
nicas, facilitando todos os seus 
desempenhos).

A Engenharia Biomédica é 
uma área que integra princípios 

das ciências exatas e das ciências 
da saúde. Pode deste modo de-
senvolver tecnologias inovadoras 
aplicadas na prevenção, diagnós-
tico, tratamento e reabilitação de 
muitas situações patológicas. re-
laciona-se com outras áreas mul-
tidisciplinares do conhecimen-
to, tais como a Física Médica, a 
Biomatemática ou a informática. 
Pode-se perceber da definição 
de Engenharia Biomédica, que 
abrange uma área muito vasta, 
que inclui:         

bioengenharia: voltada para 
o desenvolvimento da ciência bio-
médica; por exemplo, estudando 
o funcionamento de células e te-
cidos com o auxílio de modelos 
matemáticos e simulações.

Engenharia de Reabilitação: 
desenvolve sistemas mecânicos, 
eletrónicos e outras tecnologias 
que visam melhorar a funcionali-
dade.

Engenharia médica: direcio-
nada ao estudo, projeto e execu-
ção de instrumentação e sistemas 
para a área médica;

Engenharia Clínica ou hos-
pitalar: dirigida às atividades de 
certificação e ensaios de equi-
pamentos médicos; atividades 
em hospitais incluindo projeto, 
adequação e execução de instala-
ções; assessoria em processos de 
tomada de decisão na aquisição 
de equipamentos; treino e orien-
tação de equipas de manutenção.

Todos estes aspetos são de 
uma importância crucial em Saú-
de. A colaboração da Engenharia 
Biomédica com as diversas espe-
cialidades médicas é indispensá-
vel. Estamos certos de que essa 
colaboração se irá rapidamente 
desenvolver em Portugal e, por 
isso, a abordagem desta temática 
neste congresso constitui uma ex-
celente iniciativa.

ENgENhARIA bIOméDICA NA REAbILItAçãO NO AVC
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A disfagia define-se como a 
dificuldade em deglutir os 
alimentos desde a boca até 

ao esófago. 35 a 50% dos pacien-
tes (5.6 a 8 milhões), após um epi-
sódio de acidente vascular cere-
bral, apresentam disfagia. 

A disfagia pode ser um estado 
reversível. No caso de estar asso-
ciada a acidente vascular cerebral, 
apresenta 90% de reversibilidade e 
duração média de 2 a 6 semanas. 

Dificuldade em iniciar a 
deglutição, regurgitação nasal, 
tosse, fala anasalada e engasga-
mento são alguns dos sintomas 
associados à disfagia.

A malnutrição e a desidra-
tação são as consequências prin-
cipais da disfagia, seguindo-se o 
aumento do risco de aspiração. 
Estima-se que a malnutrição 
esteja presente em 48% dos pa-
cientes com disfagia e que 75% 
estejam desidratados. A pneumo-
nia de aspiração ocorre em 50% 
dos pacientes disfágicos, sendo a 
causa mais comum de morte no 
paciente disfágico. 

Todos estes fatores de ris-
co afetam significativamente a 
qualidade de vida do paciente e 
aumentam a morbilidade e mor-
talidade, assim como o período de 
internamento, entre outros.

A terapêutica nutricional, 
em coordenação com o treino de 
deglutição, caracteriza-se pela 
adequação do plano alimentar à 
consistência tolerada pelo pacien-
te e pela monitorização frequente. 
Depende da etiologia da disfagia e 
da severidade e tem como objetivo 
primário permitir a ingestão se-
gura dos alimentos, assim como 
assegurar que as necessidades 
nutricionais são atingidas pela in-
gestão alimentar. 

A terapêutica nutricional 
varia entre alimentos sob a sua 

forma natural, alimentos sob a 
forma pastosa, alimentos sob a 
forma líquida espessada com di-
ferentes consistências, até à ad-
ministração por sonda (nos casos 
de disfagia severa). 

Os suplementos nutricio-
nais orais em complemento da 
alimentação habitual contribuem 
para a melhoria do estado nu-
tricional e reduzem a incidência 
de fatores de risco associados à 
malnutrição. Os suplementos nu-
tricionais orais específicos para o 
paciente com disfagia, tais como 
suplementos hipercalóricos e/ou 
hiperproteicos, água gelificada e 
espessantes alimentares (fórmu-
la industrial), deverão ter em co-
mum a propriedade de resistên-
cia à amilase salivar, de forma a 
garantir a consistência adequada 

dos alimentos desde a boca até ao 
estômago. 

No caso do paciente com 
disfagia a líquidos, é essencial 
espessar os alimentos fornecidos 
sob a forma líquida. A modifica-

ção da consistência dos alimentos 
realiza-se por meio de espessan-
tes alimentares industrializados. 
O aporte hídrico, neste paciente, 
poderá ser realizado por meio de 
águas gelificadas, que garantem 
a satisfação das necessidades hí-
dricas do paciente, uma vez que 
são constituídas por 98% de água.

A adequação da consistên-
cia, com recurso a soluções in-
dustriais disponíveis no merca-
do, tendo sempre em atenção as 
suas preferências alimentares, é 
a chave para uma terapêutica nu-
tricional eficaz. 

NutRIçãO NOs DOENtEs PÓs-AVC

Dr.ª CéLia LoPes 
Dietista
regulatory Affairs Nutricia Advanced Medical 
Nutrition

Dr. PeDro Cantista
Fisiatra

agradece o apoio de todos os que 
contribuíram para a realização deste 
Jornal, nomeadamente:

Sociedade Portuguesa do AVC

J O R N A L
Avenida infante D. Henrique, 
n.º 333 H, Esc. 37
1800-282 Lisboa
Tel.: 218 504 065
Fax: 210 435 935
newsfarma@newsfarma.pt
www.newsfarma.pt
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A DIsFAgIA PODE sER um EstADO REVERsíVEL.  

NO CAsO DE EstAR AssOCIADA A ACIDENtE VAsCuLAR 

CEREbRAL, APREsENtA 90% DE REVERsIbILIDADE E 

DuRAçãO méDIA DE 2 A 6 sEmANAs. 
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A epidemiologia tem como 
um dos objetivos estudar a 
distribuição de determinan-

tes dos estados relacionados com 
a saúde, ou acontecimentos, em 
populações específicas, e aplicar 
o conhecimento adquirido para 
controlar os problemas de saúde 
(Last, 1988, OMS 1993). A incidên-
cia (tempo-lugar-pessoa) define-
-se como o número de novos casos 

de uma doença, que ocorre duran-
te um período de tempo específico 
(tempo), numa população (pessoa) 
em risco de desenvolver a doença, 
num determinado local (lugar).

As características das popula-
ções e das sociedades alteram-se 

ao longo dos anos e isto tem efeitos 
globais sobre os estados de saú-
de. Em particular, para o acidente 
vascular cerebral (AVC), o envelheci-
mento da população, o aumento da 
esperança de vida, a melhor identi-
ficação e tratamento dos fatores de 
risco vascular (FrV), a existência de 
novos tratamentos na fase aguda do 
AVC, as alterações na organização 
dos serviços de saúde (criação de 
unidades de AVC, Via Verde do AVC), 
o conceito de AVC (e acidente isqué-
mico transitório) como uma emer-
gência e campanhas públicas (como 
exemplo “Seja mais rápido que um 
AVC), são circunstâncias que podem 
determinar diferenças na incidência 
do AVC ao longo dos anos, e por isso 
é necessário medir.

A taxa de mortalidade por 
doença cerebrovascular tem vindo 
a decair em Portugal nos últimos 
anos, como exemplo, na região 
Norte de Portugal Continental, 
esta era de 196,7/100.000/ano em 
1998 e de 134,1/100.000/ano em 
2005. É necessário compreender 
as razões desta diminuição, que 
pode corresponder a uma dimi-
nuição do número de casos de AVC 
(diminuição da incidência), a me-
nor gravidade dos casos de AVC, 

ou a ambas as circunstâncias.
Estudos internacionais que 

mediram a incidência de AVC ao 
longo dos anos (ou em diferentes 
períodos de tempo) mostraram 
uma diminuição, em particular 
nos países da Europa Ocidental, 
Estados Unidos da América, Nova 
Zelândia e Austrália; no entanto, 
esta diminuição tem sido menos 
acentuada na última década.

Em 1998, levámos a cabo um 
projeto, que, entre outros, tinha 
como objetivo medir a incidência de 
AVC na cidade do Porto e em duas 
regiões rurais de Trás-os-Montes, 
concelho de Vila Pouca de Aguiar 
e concelho de Mirandela (estudo 
ACiN1, 1998-2000). Dez anos após, 
e tendo em consideração as mu-
danças, na população, mudanças 
sociais e mudanças nos cuidados 
de saúde, medimos novamente a 
incidência de AVC nas mesmas re-
giões e utilizando idêntica metodo-
logia (estudo ACiN2, 2009-2011).        

Assim, e sublinhando que se 
trata de dados preliminares, a in-
cidência anual de AVC diminuiu, no 
conjunto da população do estudo, 
de 2.8/1000 para 1.9/1000. Outros 
dados importantes a referir são a 
diminuição de 41% na incidência de 

AVC no grupo etário dos 65-74 anos 
(7.6/1000 para 4.5/1000), a ocor-
rência do AVC, em média, três anos 
mais tarde na vida do que o verifica-
do em 1998-2000, e o padrão de inci-
dência na região rural está a aproxi-
mar-se do padrão da região urbana. 
A letalidade aos 30 dias também 
diminuiu de 16.1% (em 1998-2000) 
para 11.7% (em 2009-2011).

Apesar do envelhecimento da 
população e dos doentes, a incidên-
cia de AVC e a letalidade aos 30 dias 
diminuíram no espaço de dez anos. 
A eficácia das medidas de preven-
ção e do tratamento na fase aguda 
do AVC poderão estar na base da 
evolução favorável verificada.

Estes estudos foram (e são) 
realizados por um alargado grupo 
de investigadores entusiastas de 
diferentes instituições e financia-
dos (ou foram financiados) por: 
Fundação Meck, Sharp & Dhome, 
Administração regional de Saúde 
do Norte, Associação de Apoio ao 
Núcleo de Estudos da Doença Ce-
rebrovascular do Hospital de Santo 
António, FCT/FEDEr POCi/SAL-
-ESP/59885/2004, FCT/FEDEr PiC/ 
/iC/82858/2007 (COMPETE, EU).

Fica aqui o agradecimento 
aos doentes e famílias.         

EVOLuçãO DA INCIDêNCIA DO AVC
Em PORtugAL DE 1999 A 2011
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AVC: um problema 
de saúde pública

no âmbito da 7.ª edição do Congresso Português do avC, 
que começou ontem, Castro Lopes apelou à população para 
que participe numa sessão informativa gratuita sobre a doen
ça que decorrerá sábado, à tarde, no Porto Palácio hotel. 

“este é um problema de saúde pública. Daí termos de
cidido introduzir no congresso uma sessão informativa, gra
tuita e aberta à população em geral, que pretende transmitir 
de forma simples aspetos essenciais sobre o avC”, referiu o 
responsável. 

Castro Lopes defende que “a população tem de ser en
sinada” porque “é o público que nos está a encravar pela sua 
ignorância, por um pouco de desleixo e ouvidos pouco aten
tos. não estão a atender à nossa mensagem”.

Dr. ManueL Correia
Neurologista, Hospital de Santo António, 
Centro Hospitalar do Porto

A recente introdução dos novos 
anticoagulantes orais consti-
tui, provavelmente, um dos 

maiores avanços dos últimos anos 
na prevenção do acidente vascular 
cerebral. A transposição para a 
prática clínica dos resultados dos 
estudos randomizados, que mos-
traram a eficácia e segurança 
destes fármacos, levanta questões 
cujo conhecimento adequado é in-
dispensável.

A crescente utilização dos 
novos anticoagulantes orais no 
nosso país faz com que o clínico 
se depare com problemas cuja 
abordagem se reveste de dificul-
dades várias, nem sempre existin-
do evidência onde basear as suas 
decisões. Para o neurologista, a 
grande ameaça no doente anti-
coagulado consiste na ocorrência 
de hemorragia intracerebral ou 
recorrência do acidente vascular 
cerebral isquémico.

Este grupo de doentes re-
quer uma orientação terapêutica 
específica, que não está clara nas 
normas atualmente publicadas.  
O Simpósio Satélite da Boehringer 
ingelheim pretende discutir alguns 
destes aspetos, sublinhando a ne-
cessidade de conhecer em detalhe 
um fármaco cuja utilização diária é 
já uma realidade num número sig-
nificativo de doentes em Portugal.

DEsAFIOs COmuNs 
NO tRAtAmENtO

DO AVC AguDO Em DOENtEs 
ANtICOAguLADOs
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Dr.ª teresa Pinho e MeLo
Chefe de serviço de Neurologia do Hospital 
de Santa Maria, Lisboa




